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Segern vid Svensksund den 9 juli 1790. 
Ett 150#årsminne. 

Av bonteramiralen G. Unger. 

Vid h ävdandet av landets livsintressen inom den europeiska 
statsgemenskapen har Sveriges flotta, alLt sedan sin tillkomts 
i början av 1520-talet, spelat en skarpt framträdande roll, må 
så vara att yttringarna av aess verksamhet i sådant avseende 
genom sin saregna natur i stor utsträckning undandragit sig 
en allmännare insyn. 

I positiv riktning må här i första hand erinras om SJO

vapnets inflytande på vår yttre historia under Gustav Vasas 
befrielsekrig, då det gällde att avskära de danska brohuvudenas 
i Sverige oeftergivliga förbindelser med hemlandet; under nor
diska sjuårskriget, varvid segrarna till sjöss dess bättre fö,r 
J.nådde neutralisera de samtidliga motgångarna till lands; under 
trettioåriga kriget samt Hi43-45 och 1657-60 års danska fej
der, då svenska flottan spelade mästare i Östersjön, en grund
förutsättning för att en transmarin krigfo,ring över huvud taget 
Varit möjlig, samt under 1788 -90 års ryska krig, där ju det 
~lutliga avgörandet fälldes av de svenska flottorna. Men även 
1
. samband med andra kraftmätningar har flottans insats g j ort 
~~~ starkt gällande såsom exempelvis under det stora nordiskia 
tlget, 1808-09 års finska luig samt Norges betvingande 1814; 

~r. förstnämnda fejd utgick vår flotta, märk väl, till skillnad 
tan hären, obesegrad, och det var uteslutande tack vare hen-

Tidskrift i S }öväsendet. 25 
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nes 20-åriga oavlåtliga Yakltjänsl, som vår t land förskonades 

från moskovitisk invasion i s törre skala och samma tjänst 

gjorde vltrl sjövapen, under sanwerkan med det engelska, u11• 

der del s. k. finska kriget. 

I nega tivt hänseende kunna vi ~t andra sidan hämta Lit. 

domar rörande sjömaktens inflytande i våra farvallen fr ~tn de 

väpnade uppgörelserna med Danmark 1611- 1:3 och 1675-79, 

under vilka våra sjöstridskrafter helt överflyglades av mot. 

sl[mdarens - ja, under sis luämnda krig, genom holländarnas 

ingripande på dansk sida, i sådan kalast rofal omfattn ing att 

de skånska lanelskapen så när gått förlorade för elen svensl;a 

kronan. Denna gång Yar det härens segrar, som uppvägde 

flottans nederlag. 
För fullständighetens skull må här slutligen påpekas huru

som .svensk sjömakt vid mer än ell tillfälle genom sin blo tta 

tillvar.o bidragit till att betaga främmande makt all lus t alt 

på mo~slåndaresidan tvinga vårt land ut i krigiska förveck

linefar en omständighet som i likhel med flottans verk:::aml1el 
b ' 

på handels- och neutraliletsskyddens omräden emellertid ej i 

egentlig mening hörer sjökrigshis torien till. . 

Om vårt sjövapen alltså varit en av de grundpela re, a 

vilka Sveriges frihet och oberoende allt hitintills vilat, har del 

under utförandel av sin h ärav bel vingade maktpåliggande upp

O'ift inom riksförsvarels ram dock ej närmelsevis varit i ti ll-
" fälle att på samma sätt glänsa med sagolika bragder och . l y~ 

sande segrar :som syslervapnet, hären, vilket förhållande J CJ 

rinO'a mån torde kunna tillskri"\'as sjökrigels egenartade natur 
o . ~ o l O' il;l 

- det _verkar som bekant mera 1 det Lysta och p a a n" s · 

och dess ledning får aldrig för ell ögonblick släppa del fal;.l u:n 

ur sikl·e att en fartygsförlust är en totalförlust, som under pa

gående hig i regel ej hinner ersällas. "rl 

I själva verket har vår seglande flotia endast hcnlfo 
.. l' . f. ll 'd nornhollJl tvenne avgörande seO'rar nan1 1gen 1 arva nen VI JJ 

u ' u .. 6 oe 
den 7 J·uli 1565 samt i Femerhäll den 13 oktober 1G.J.±, )Ja,, 

]·a
med danskarna som motståndare; del senare ensam l h:1 cle ' ... 

l o t o l ·en ]Ja I raktären av förintelseslag men så var oc ~sa mols an c a1 · 

-385-

,·· sen tligen underlägsen. De s tora sjöslagen mol samma mot .. 

,ao dare på Kolherger Heide 1 juli 16H och vid Ri1gen 97 
stan .. . . -
·uJi 1715, mot hollandarna 1 Öresund den 29 oktober 1658 samt 

J o t ryssarna vid Hagland 17 juli 1788 vor o visserli O' en var 
JJ1 . ' b ' 

1 ... . sia· för de svenska vapnen mvckel hedrande men samtliO'a 
OJ o J ' o 

•;l utade oavgjorda och några taktiska vinster voro näppeligen 
därav att h ämta. 

Det blev vår s/;:ärgårclsflolla förbehället alt hemföra Nor

den största och mest lysande sjöseger, elen som mot en över

lägsen rysk flotta den 9 juli 1790 utkämpades i Svensl,sund. 

Då detta beryktade sla.g förutom sitt huvudresultat, fiendens 

fullständiga besegrande med ly åtföljande fredsslut, även va r 

märkligt därigenom alt under detsam111a befälet över svenska 

fiollan fö,rdes av konungen i egen hög person samt att striden 

utkämpades inom fiendens gränser, torde fullgoda skäl före

ligga alt med anledning av elen dess nu infallande 150-års

dag inför lidskriftens läsare i korthet rekapitulera huvud

momenlen av elen .kampanj, som härigenom fick sin för de 
svenska vapnen så ärofulla avslutning. 

Då krig mot Ryssland på högsommaren 1788 av Gustav III 

igångsattes , hade såsom första krigsmål från svensk :sida upp

~ tällts den ryska sjömal;tens uppsökande och lamslående i dess 

egna farvatten med därpå följande landsältning av svenska 

trupper i Finska vikenns innersta del i och för fortsalt fram-
lr" · 
angande mot och ll1l3Jgande av S :t Petershm·Cf. Sedan mot 

f" , .... t"l ' 

onnodan, ödogsflottomas inledande sammandrabbning vid 

Hagland slutat som partie remise och genom ryssarnas nu 

;itablerade blockad av Helsingfors den dit inlupna svenska 

k ottan försatts ur spelet för återstoden av årets sjökampanj, 

n~nde denna plan ~jälvfallet icke fullföljas utan såg man sig 

lodsakad att i stället falla tillbaka på ett ställninO'skri O' till 
ands · .. o . . . • o o 
f 1 gransomradeL Alt delta eJ heller blev fört med n:Jcron 
l'a t11gå O' l· . .. . . . . o 

<\ . no ,an 1 avgorande grad t1llsknvas verknmgarna av 

fe~J~laförräderiel, som praktiskt taget omöj liggjorde varje of

su11stv krigföring. Del visade sig ocks[t snart att stora för-

1111elser och brisler förelåga inom ersättnings- och förpläg-
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nadsväsendet, vilket allt tillhopa gjorde att årets krigslag i sill 
helhet måste betecknas såsom födelat. 

Och f6ga bättre gestaltade sig resullalet av krigföringe11 
under 1789 års kampanj, snarare då motsatsen. I stort sett 
berodde detta dels på de försenade rustningar till sj<iss, s0111 

blevo en ofrånkomlig följd av krigsledningens och befälets 
passionerade deltagande i striderna vid v~~,ens stormig~ riks
dag, vilket allt möjliggjorde ryssarnas forhandsupplradande 
vid vikliga nyckelposil.ioner i finska skä1:gåJ:de1~ och de ls på 
den förödande skeppssjuka, som. under langa t1der helt för
lamade stora flottans rörelser. Det var också denna senares 
oförmåcra att täcka den svenska eskaderns av armens flo tta 
framtr~1gande förbi Porkala udd, som gjorde att sistnämnda 
styrka aldrig nådde förbindelse med den finska eskadc1.·n, vil
ket i sin ordning ledde till atl denna senare ensam l1ck ut
kämpa den förlustbringande drabbningen i Svensksund den 24 
augusti 1789. ställningen var sålunda vid ~ret~ slul all t an
nat än hoppgivande .och · ovisst är huru fortsallnmgen gesl.altat 
sig såvida icke konungen i den för stärnplingar m ed .. ~n J ala
männen i mars 1789 häktade, men sederm.era rehabll1 Lerade. 
översten och chefen för Sveaborgseskadern Mikael Ancl.::arsvärd 
funnit en man, ·som ägde f6rmåga och auktoritet t illräcldiga 
Iör at:t unde-r vintern 1789-90 utbygga roddflottan t ill väl :.m 
dubbla styrka samt också få densamma välbemannad i SJ011 

så fort islossningen det rnedgav - en kraftprestation, som ock 

skulle få sin belöning. . .. 
Alt det slutlicra avcrörandet skulle komma alt fall a till SJ

0 55 

o "' l f " ]·o· slod vid öppnandet av 1790 års kampanj fullt k. art or ~ ~ 
nuncren som i anslutning till denna sin uppfattnmg nppdt~o 

t) ' f " ~~ 
följande operat~onsplan: de båda flottorna ~kulle. ~~ar.· 0~~raf~ 
uppsöka och sla m~tsvarande delar av ryssar~a~ SJ_ostJ!dserade 
ter i dessas utrustmngshamnar, varefter den t1d1gare plan l· 
landsättningen av trupper i S:t PeLersburgs närhet skulle \ 

l sett Slo föras. Man hade vid uppgörandet av denna p an an. 0 .. . .. ·l· llt... t l)efunn kunna rakna med att de ryska SJostyr ~orna a JUm · ~ .. 11 
. ' ll d l o • to t ce ll hO sig under utrustnmg, v1 ,:et antagan e oc '-Sa 1 s · 1 · 
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l. Stora förhoppningar voro fästade vid de sålunda för -trec , , r .. • 5 ·edda överraskande anfallen. fyvarr blevo dessa emellertid 
b.e

1 
" t ifrån infriade, i det att stora flottans allack mot en 

]anc"l·et underlägsen eskader å H.evals r edd den 13 maj helt 
]l]\' ' 

:sslvckades och lilla Iloltans molsvarande anfall på den rvska 
JJll " . . - " 

l·a"l·crårdseskadern 1 Frednkshamn den l u s. m. endast krönles 
S'' o 
med partiell fr amgång. Läget var nu sådant att svenska ör-
logsflottan under hertig Karl befann sig i Finska vikens yttre 
de!rnellan H.evaleskaderns å ena sidan och ryska huvudflottan 
i Kronstadt å andra sidan, under det alt roddflollan, komm.en
derad av konungen själv, låg utanför Fredrikshamn cfler att 
visserligen hava lyckats reducera men långt ifrån oskadliggöra 
därvarande roddfartygseskader; resten av ryska skärgårdsflot
tan befann sig alltjämt under utrustning, dels i Viborg och 
dels i Kronstadt, varjämte n ågra mindre fartyg voro förlagda 
till S :t Petersburg. 

Under r ådande omständigheter hade klokheten otvivelak
tigt bjudit konungen att här t. v. göra halt och ej genom ett 
for tsatt framträngande lämna oslagna styrkor i ryggen på sig, 
men ivrig att nå ett snabbt resultat tog Gustav djärvt den 
härmed förenade risken och 'dirigerade roddflottan mot Viborg, 
samtidigt som hertigen beordrades aU med stora flottan hålla 
sig på den förras flank. I delta läge skulle det ej dröja länge 
förr än h ertigen stötte ihop med den från Kronstadt utlupna 
ryska hUV11dstyrkan, med vilken han de första dagarna av juni 
utkämpade trenne resultatlösa drabbningar. Under tiden hade 
roddflottan fattat posto i Björkösund ulanför Viborg och det 
h!ev nu nödvändigt att skaffa densamma betäckning från sjö
sJdan genom ditkallandet av stora floUan, som för lösandet av 
d~nna uppgift den 6 juni ingick i och ankrade i försvarssläll
~Jng å Viborgs vidsträckta yttre redd. Den nu förenade ryska 
or!ogsflo·tt · .. · d an var eJ sen att mtaga en stark ställning utanför 
J{en svenska linjen och de båda roddeskadrarna i Vihorg oeh 

ronstadt rustade med all makt för att, förstärkta i11ed resterna 
a.v Fr d-· 
g . e 11kshamnseskadern, genom Trå_n crsund resp. BJ' örkösund np . "' a hll offensiven mot de sålunda från alla h åll inringade 
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och efter hand allt hårdare ansalla svenska flottorn a. L" 
o , ageL 

var i hö,a arad allvarsamt och under den manadslanga vist"l o o c ~ se 
i denna fälla gjorde sig många den föreställningen aLL endall 

. 27- f' Sl 
dt under numera kunde rädda desamma - · D ar tvg, Lra11 _ 

sportare inberäknade - n1.ed därå embarkerade 30.000 111an 

för alt nu icke Lala om monarken själv och denne" broder' 

Till n l1gol ödeläggande av Holloma skulle del emellert id des~ 
bällre ej gå. Den 3 juli tidigt på morgonen kom niimligen 

den länge med sådan spänning efterlängtade nordosll ig·1 vinelen 

och skickligt ulnylljande sig av denna lyckades de ins li:ingcla 

flottorna bryta blockaden, visserligen med stora förluster, samt 

uppnå, den stora flottan Helsingfors och den lilla sLi1 garcls

omr~tdel utanför Kymmens älvs utlopp. Alt denna r~td dnin~ 

över huvud taget lät sig utföra villnar i sanning goll om del 

svenska befälets sjömanskap och kallblodighet, m~t sa vara all 

den obegripliga handfallenhet, som vid delta tillfälle k~inne

tecknade rysk ledning, i ej ringa m~m härtill bidragit. 

Undt;r dagarna 4- 7 juli samlades roddfiollans lzringspriclda 

avdelningar i Svensksund, dit en ej föraktlig f6rst ärld1 ing al' 

nyulruslade fartyg lycldiglvis var till mötes, sedan den för

gäves sökt intränga i Viborgska viken. Guslav h ade nu he

slulal sig för alt i denna klassiska slridssL~llning bjuda fiende!! 

spelsen oavsett alt närmast underlydande chefer m ed cll un
dantaa nämli a en övers lelöJ' lnanten K O. Cronstedt, med nll 

V' 0 . 

iver tillrådde forlsalt reträLL, åtminstone Lill SYarlhohnsposi-

tionen. De djupaste orsakerna Lill att Cronslcdl ensam slöt 

upp vid konungens sida i hans orubbligt fallade 'beslul äro ~J 
med Yisshel kända: under det alt somliga ansågo atl han ha~ 
ville söka revanche för fjolårets motgång vid Svensl,~u nd .da 

han gjorde tjänst som flaggkapten, höllo andra åleric;en I~\~ 
atl hans käcka hållning förr berodde på alt han ensam undga 

all fallas av den djupa depression, som under del mån~d;
långa uppehållet i Viborgska viken, bemäktigat sig s{l mano~ 
eljest J;:äcka befälhavare. I själva verket kommer man 

11~~ 
sanninacn närmast om man f6rul:sätler alt Gustav YUlltlit croff t · o · .. a 
stedl för sin ståndpunkt redan innan denne samm~1n lra ' 
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d de öniga. högre förbandscheferna och således ej hunnit 
111e · t l d · · "ll · oa något m ryc < av essas negativa msla nmg. Att hans 
Hlo · ' d l 'd d slu tnmg VI wnungens SI a var av en allra största be-
upP · ll L'd . .. d o rdelse l.1 gger eme er 1 1 oppen ag - utan nagon enda me-
t)ingsfrände inom det högre befälet hade del m åhända visat 
n o ooörligt för den höge ledaren a lt driva sin vilJ. a igenom 
Sl. o ~ 

o;h göra h ärför erforderliga dispositioner. 

Medan m an var sysselsall med dessa inrapporterades på 

e. m. den 7 juli alt en fient lig styrka närmade sig från sydost 

d. v. s. fr ån Aspöhållet; i själva verket utgjordes densamma 

av de nu förenad e Kronstadts- och Viborgseskadrarna, till vilka 

jämväl Fredrikshamnnseskadem beordrats all ansluta sig. 

Härav kunde man på svenskt håll draga den slutsalsen att 

anfallet komme alt ansättas syd ifrån, i uppenbar avsikt att 

avskära svenska Hollan från fortsalta förbindelser med hem 

landet. För att 'ärdigt fira årsdagen av kejsarinnans tron
bestigning ulsaHe den ryske högsle befälhavaren, prinsen av 

Nassau-S iegen, den 9 juli som dag för del avgörande anfallet. 

Först den 8 på f. m. inging emeller-tid bestämda underrältelser 

om all Fredrikshamnseskadern befann sig under förflyllning 

söderut och hänned var ock situationen fulll klar. Från syd 

Yar huvudanfallet uppenbarligen att vänta och försvarsåtgär
derna avpassades härefter, vilket dock ej hindrade atl man 

även tilldelade ryggsidan ett visst målt av försvarskraft. 

Den avgörande stunden nalkades nu och inför denna sam-
Illankallade konungen på aftonen den 8 de högre fö·rbands .. 

~heferna till en sista överläggning å chefsfartyget Amphion. 
1 .vilken han emellertid ej själv deltog utan fördes presidiet 
darvid av flaggk aptenen. Som väntat Yar enade sig all tj ämt, 

tned undanlag för Cronsledt, bisillarna om att tillråda konun

gen reträtt, då man ej kunde slå till svars med att h är riskera 

ett nederlag med Ly åtföljande kringränning. 

d 
Della råd lämnades av Gustav helt obeaktat i det han till 

e f". . 0Isamlade cheferna nklade dessa minnesvärda ord: »lag 

~et förut vacl man vill säga, men mitt beslut är taget. Vi stå 
Clr vi stå, och ni slåss J:äc/..:t som vanligt. SJ.::ola vi falla skall 
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man åtminstone se oss stupa inom fiendens gränser:·· B.ä.r. 

efter avfärdade han diYisionscheferna under del all flaggkap, 

tenen och brigadcheferna ännu en stund kvarstannade för att 

med konungen dryfta den slutgiltiga stridsordningen. Tärnin, 

gen var oåterkalleligen kastad! 

* " 
* 

Fartygsmaterielen i den flotta, som på morgonen den 9 

juli intagit ställning i Svensksund, beredd att ~nollaga altack 

av en secrerviss motslåndare u tgjordes, de prakltskt lage t obe

styckade t\mngsfarlygen Amphion och Amadis samt el l ·!O-tal 

transporlfartyg oberäknade, av 2 hemmema,_ l turuma, ~ t~d_ema, 

1 kuUerbrigg, 16 galärer, 2 halgalärer, 2 jakter, 11 dmslOns

chefsfartyg, 99 kanonslupar, 55 l;anonjollar, 6 mörs_arh:wkasser, 

11 kanonbarkasser och 4 amunitionsbålar eller 1 alll något 

över 200 fartyg, sålunda en i betraktande av de nyligen lidna 

förlusterna alltjämt respektingivande styrka. 

Tvngdpunkten hos denna flotta låg u tan gensägelse hos 

kano;slupen. Denna typ hade mot slutet av 1770-talet på af 

Trolies rekommendation konstruerats av Chapman nch efter 

hand som den framställts blivit tilldelad Sveaborgseskade~·n , 

som vid krigsutbrottet ensam disponerade över denna matenel. 
•. .r d · · L" arna 

dock ej till större antal an eH 20-tal. N1.e sm a l s av .. 
. · d · d a latt-

uppställda grova 24-pundiga kanoner v~~a e s1g ess ... 
l o l" de fot 

rodda och lättmanöverliga fartyg synner Igen ampa 

l . o l d vbvrrcrnaden 
skärgårdskriget och under \.nge ls gang. 1a e nJ . "'0 ... L.

6 

forcera ts så att över 100 slupar kunde insätlaJS i 1790 at s SJO a,. 

d 2 ' d ,, kanon 
Ett diminutiv av slupen var den me en -±-pun 1t> . 

• o o t illbh-
akterut bes tyckade lwnonjo lZen, som 10 ar yngre l Slll de 

l · Sl fordra 
velse även var av Chapmans konstru d1on. upen _ 

. .. "d . d 5 par; be 
14 a 15 par åror under det att JOllen nOJ e Sig me 'i 

. d- •l" Cfgare a 
sättnmgsstyrkan var 60 resp. 20 man. An r a a\ a,., 

1 
.11 . särs o 

slupen voro mörsare- och lwnonbarlwssen, de senm c er 

avsedda för landstigningsoperationer. Samtliga dessa tyPed 

kunde då väderleksförha llandena så medgåvo, framdriyas JJl 
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segel. Slupar och jollar sammanfördes till diyisioner, vari 

. 6 jn o'O ett 10-tal av de förra och hälvLen så måna·a J·ollar 
J]1" " . o • • o o 

\Iörsarbarkasserna bildade en diVlSIOn för sig och kanonbar-

j_355erna up_r träd~e. i_ regel spridda i grupper om tv[L Tre 

j{anonslups(Joll - )divisiOner sammanfördes till en brigad. 

Närmast. i betydelse kom galären, som med si 11 haftiga 

stävbestyckmng - en 24- och Lvå 6-pundiga kanoner _ hesatt 

en betydande ar tillerislisk styrka, varförutom a" elen talrika 

besättningen, uppgående till 300 man och däröver, vid påkom

mande behov kunde disponeras en avsevärd del. Denna far

tygstyp, som i vår skärgårdsflotta räknar sina anor tillbaka till 

18. seklets början, hade nått sin höjdpunkt i utvecklingen vid 

samma sekels mitt, varefter inga elylika far tyg vidare fram

ställdes, då de fingo s l ryka på f o Len för de Chapman-Ehren _ 

svärdska experiment typerna (se nedan), v.ilket måhända ej var 

så alldeles gagn eligt. Något skall det väl ändå betyda att, då 

våra sista galärer 1830 slopades, deras yngre medtävlare för 

länge sedan avförts ur linjen. Med andra ord: galären var 

säkerligen vida bättre än sitt av lilla fio Llans män vid av h and_ 

la~ tid .dekreterade rykte. De tvenne halugalärerna, ryska 

pnser fr:an F redrikshamnsslaget, voro däremot av h ögst redu 

cerat stndsvärde. 

Av ovannämnda fyra experim en ttyper voro vid Svensksund 

tre till städes, på försvenska t språk benämnda hem mena, tnr 

uma ·och udcnw. Grund lanken vid dessas konstruktion torde 

hava varit att göra dem lämpade för att med fördel kunna 

u?pträda så väl i öppna sjön som i skärgård. De hade för 
sa dant än d • 1 . . 1 . 
f" am a g1v1ts ett re atiVt betydande deplacement samt 

(~rutom åror fast rigg, fregaUs å hemmema och turuma samt 

.. remastad) polackstackling å udeman. BesLvcknincren var 
aven l .. . 1, . • J b 

OCh lar 'raft1g: a hemmeman 26 svåra kanoner i Läckt batteri 

le . ~- medelsvåra i hyttan, Luruman 22 medelsvåra i Läckbat-
tJ Jamte 2 t .. 1- . . o 

På .. . s ::tv ,anonet samt udeman 8 medelsvara uppställda 
dack l fart o- t "tll" o "ll"l 

Pt' . . Y be s 1111 ll1Je tJ 1 <a med 2 stäv kanoner. Den 
10c1Piell J- "Il d Il · 

lur a s d na en me an dc snarltlmande hemmemans och 
Ulllans l'OI1SLI·ul· t· b L d d.. . ' 

' ' 1011 es o an att arorna p{t den förra 
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roddes från det Läckta batteriels men på den __ senare ~·r an däcl; 
Dessa fartycr infriade långt ifrån de stora forhoppn tngar s · 

t> • . . c 0111 
å desamma blivit ställda: de seglade dallgt och voro ge1101 

djupgående och tungroddhel synnerligen besvärliga a ll föt~~ 
flylla i trängre skärgårdsonu-åden. Väl förlagda i posi tiol\ 

med bredsidan färdig till aktion besullo de emellert id var Iör 

s ig högre artillerislisk effekt än övriga typer. Ehuru mindre 

egentligt redovisas dessa fartygsklasser i modernare li tleratur 

ofLa under den gemensamma benämningen s/;ärgårds fregatt. 

Vid sidan av dessa uppträdde ensam i sitt slag en fra n Eng

land inköpt svårt heslyckad /;ullerbrigg. DivisionschcJ sfnrly 
gen utgjordes av lälla, för såväl segling som rodd ap terade, 

småfartyg av varierande typer. Som deras beslyclming endast 

utgjordes av några lälla stycken var deras slridsvänle högst 

obetydligt, vilket omdöme självfallet även kan tillämpas på dr 

tillslädesvarande ommunitionsbålarna. 

Den 5 juli fastställdes den taktiska indelning av fio llans 

fartyg, som var avsedd att tlllämpas under den kummande 

kraflmälJ;ingen. Hela styrkan, med undanlag för kungs-. 

aviso- och ammunil ionsfar lyg, som ej alls ingingo i strids

linjen, samt kanon- och m.örsarebarkasser, vilka a\ s~tgos all 

operera mer eller mindre självständigt, sammanfördes till fy ra 

brigader. Den l. eller svens/;a om.fallade de 5 skärga rdsf rc

cratlerna och kullerbricrcren bildande en division saml cle 16 hel-
c t>t> . . . 

och de 2 halvcralärerna sammanförda i ~L lersl ftende tre dtYJSJ O-

ner; den 2. e~er bohuslänska, som bestod av, föru tom chefs

fartyg, 39 kanonslupar och 22 l' anon jollar, var likaledes upp

delad pf1 fvra divisioner under del all 3. eller fin skn saml ~l 
eller lysl>c; brigaderna med sina 30 kanonslupar och 15 (lS 

kanonjoller vardera endas t räknade tre divisioner. 
Ulan tvivel var denna indelning den fördelakti gflsle, _s~;~ 

und er föreliggande oms,Ländigheler kunde komma till anvat 

ning. 1·dell 
f · "LL .·· <.;enl 1o Den ryska flottans artyg v oro 1 genomsru av ' ;l tt 

• aY e 
större typer. Främst m.ärktes 9 stycken rocldfregcdlcr < 

15
p 

slridsvärde, som ej så litet överträffade motsvaran de svei 

- 393-

·t)'dS, skärgårdsfregatterna. Dessa senares mil i Lära s L yrka 
f9[ ::J d o 
erah·erades a snarare .. av de r:yska chebequernn, av vilka fun-

s ell antal av 13. \ 1dare forfogade ryssarna över etl 10-Lal 
no o 

större bom bfarlyg, pramnr och flytande ballerier, vilken ma-

teriel helt och h å llet saknades på svensk sida, samt 26 galärer 
aY endas t obetydligt större dimensioner än de swnsl:a. Och 

slutligen förfogad e de över 77 /;anons lupar, till vilka i allmän

het sven sl~a prisslupar fått sH1 modell, jämte elt 10- tal svagt 

bes tyckade chefsj'artyg och 8 mindre iJombfarlyg av ringa 

stridsYärde. I en klass för sig s todo elt betydande antal be-· 

styckade mindre slupar, Yilka emellertid ej gärna kunde inlaga 
plats i stridslinjen. 

Att göra ett bedömande av den relativa styrkan hos dessa 

båda mo l varandra s tällda flollor faller sig med hänsyn till 

deras i mångt och mycket olikfonniga sammansältning sYårt 

nog. A ena sidan är uppenbart all den ryska förfogade öYer 

såväl till antalet flera som till dimensionerna i medeltal över

lägsna fartyg, under del att å andra sidan i den svenska fiollan 

ingingo för ren skärgårdsstrid bällre lämpade farlygslyper; 

särskilt fördelaktig var dess överlägsenhel i kanonslupar (jol

lar), vilka genom sin lättrörligbet förmådde på ett fördelakLiat 
- o 

~a l _t uppmjuka en genom sin natur eljes lätt stelnad positions.:. 

stn d. Antalet sv{tra och medelsvåra pjäser var på rvsk sida 

avsevärt större men hade svenskarna å andra sidan den för

delen a lt deras artilleri kunde börja spela från en mycket 

stark s tällning lång t innan den ryska elden hunnit givas någon 

n~nuwärd cffeklivilel, en fav6r vid själva spelöppningen, som 

eJ nog högt kunde skal las. Ell vägande av dessa faktorer mol 

va.ra~1 dra pekar emellertid i den riktningen a lt den ryska flol

:~11 1 llla leriellt hänseende otvivelaktigt var den svenska över-
agsen - o l .. . . .. "l .. . 
1 1 

om nagon s 011 e ovenu z t kan dock nappeligen yara 
a. 

11 
Att sen vädrets makler under den kommande striden crvn-

acte r ·. . .. . c. 
orsvararna ar JU en sak för sig. 

* * 
* 
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Högsta befälet över den svenska flottan fördes nu, liks0111 

ticlicrare under detta års sjötåg, av konungen personlicren 
tl ll' ' t) ' 

Denna ledning hade hittills varit föga lyc ~ 1g, varpa det förl\l 
skildrade bakslaget vid Viborg giver mer än tillräckl.igt belägg, 
I själva verket var väl också Gustav .~:ärmast en dll(:ltant på 
krigföringens område, men å andra s1dan hade han lorut Vid 
flera kritiska situationer givit prov på sådan fasthet och mo
raliskt mod att han därigenom höjde sig vida över sin när
maste omgivning och i sådant avseende gjort sig h ögt förtjänt 

om ledareskapet. 
:Mycket hade måhända tidigare gestaltat sig an~torlunda 

och lyckosammare om konungen vid sin sida haft en l1ka kun
nicr som karaktärsfast sjön1ilitär till stabschef d. v. s. flagg
ka~ten. Så var emellertid dess värre icl~e fallet. Inn chaYaren 
av denna viktiga befattning, översten Georg de Fre~c, fyllde 
nämligen i sin strävan att ständigt vara sin höge herre till lags 
härvidlag långt ifrån måttet, vartill dock även tord~ hava h1 ~ 
dragit den omständigheten att fl aggkaptenen, o~ormllgl nog, eJ 
i likhet m ed elen övriga staben var embarkerad a kun gsfartyget, 
utan var h änvisad till chefsgalären Seraphimsorden och kunde 
sålunda ej i erforderlig grad motverka de sidoinflytd ser, för 
vilka konuncren från sin n ärmaste omgi_vning var utsatt. I 
alldeles särskilt hög grad hade elen beryktade engelsmannen 

· f · "ll" . lt · erade 
caplain Sidnev Smith, som 1 egenskap av nv1 1g a em 

.. .. "ll · d ·t t r hela 
mellan de båda flottorna, Gustavs ora, Vl ~et 1 e s o a 
visst icke var till gagn för en metodisk krigföring. .. . 

Närmast i den sjömilitära hierarkien kommo öwrs t~lojl· 
. . J l 'h T"- . Irlas HJeln1· 

n anterna V 1ktor von S tedmgk, a Wv or nmg, ~ d 
D f .. t .. el h'1de 1ne 

Stierna och Karl Olov Cronsteclt. en · ors namn e ' 
c . . f -'l et s· 

utmärkelse i fransk tjänst deltagit i nordamenkanska .. 
1 ~

1 

1_ 

d 'll·f'' ll f" ·t pm·1rl,sa1l hi cret samt seelan vid upprepa e t1 a en as up ' . .1 '- o · t VlU 
heten vid sicr f6r framstående militära egenskaper, senas.. et 

. o o • • d o h o t·t .. v er lags 
utbrvtnmcren fran V1bm,gska v1ken, a an pa e o 1o 

J tl . ~· 
sätt manövrerade skärgårdsflottans leclarefartyg, hel11D två 
StyrbJ'örn Törning hittills rätt obemärkt, hade un der de de 
, . L' . ' .. .. • . .. ·ättaJ1 
första krigsåren hållit till 1 bohuslans sl.:argard for up]l

1 
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tt skärgårdsförsvar därstädes, 1nen nu kallats till den finska 
av e . . . .. . : o'sskådeplatsen med ett avsevart antal kanonslupar, som dock 
],Jlo \~'b f .. · först vid l or~ .or~n~t . srg ~ned flottan. H~r hade han med 
. styrl{a den 3 JUli lld1gt pa morgonen enligt konuno-ens or-
~ • . tl 

der, för att missleda fienden, anfallit ryska blockadlinjens högra 
flygel, n:en e~ligt elen ~ög~ ~ppdragsgivarens mening ej utfört 
denna drvers110n m ed tlllborhg kraft, vadan konungen för till
fället var honom gramse. H jelms tierna hade för sin del tidi
o'are l~ämpat såväl vid förregående års Sve111sksundsslag som vid 
årets anfall på Fredrikshamn och utb rytningen från Viborg, 
yjd samtliga tillfällen som chef för en kanonslupsclivis·ion, och 
var med den taktiska ledningen av ifrågavarande materriel 
synnedigen förtrogen; han var dessutom känd som en käck och 
initiativrik officer. Cronstedt slutligen, som på grund av sill 
förhållande till fjolårets nederlag på sanuna plats av konungen 
i onåd sänts till Pommern för att övervaka kanonslupsbygget 
därstädes, kunde genom sin reservationslösa uppslutning vid 
konungens srida redan före stridens början i Gustav ögon be
traktas såsom fullt rehabiliterad. Såsom förut anförts hade 
hono~1 underlydande styrka av poaunerska slupar och jollar 
forst 1 Svensksund förenat s1g 1ned huvudflottan. 

Befälet i övrigt besatt utan varje tv.ivel god tjänstbarhet 
och torde detsamma i stort sett jämväl kunna sägas om de 
menicra A·t·t .. 1 .. h .. o · mar <a ar urusom forband av hären i stor ut-
sträcknin a irlgr· g . f t b .. . · o n o 1 ar ygs esattnmgarna. Av den stridande 
~~rson~len, överslagsvis uppskattad till c:a 13,000 man, till
orde 1 själva verket mer än hälv,ten armen. 

Sv överbefälhavaren på rysk sida, segraren vid det tridigare 
k ensksu.iTdsslaget, prins Karl av Nassau-Sieaen var vida be-
ant för sin b· · h l .. l f" "' ' Var' . ravur oc <ac <a oretagsamhet, m en säges hava 

sin 11 .Intndre väl bevandrad i sjökrigets speciella förhållanden; 
Slr" hoga härskarinnas förtroende åtnjöt han i varje fall i ut-
. acktaste grad H .. . . .. . . 1
1
a . · ans narmaste man voro viceamiralen Kotz-

. nrnov - l . hri a . , ge.hera maJOrerna von Pahlen och von Buxhövclen, 
so~ drer Shzov samt greve Litta, en italiensk malteserriddare, 
~ obekant i vilken tj änstegrad - i likhet med Nassau av 
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äventyrslusta skynda t al l ställa sitt svärd till kejsarinnans fö. 

fogande. Kolzlj aninov tillhörde egentligen den stora flo ttt , 

och förde vid Vihorg befälet över den lätta fregal1Leskader s a
11 

• d 3 . 1· ... "d d N ddfl ' 0111 
pa e. m. en JU 1 Jamst es me 1 assans ro ol la upp toa 

förföljandet av den svenska skärgårdsflot tan för all i fotLsä t t~ 

n~ngen me~ .sin s tyrk~ s tällas under prinsens befäl_; den upp

gli t som hangenom palades honom Yar allt annat an lii ll l11ed 

hänsyn till att h ans fartyg voro i .störs ta laget för a lt l11ed 

fördel kunna strida i trånga skärgårdsva tten. BuxhöYden och 

von Pahlen voro rena tantkrigare utan erforderlig e1 fa renhet 

rörande sä ttet att drabba samman till sjöss. Slizov a sin sida 

var däremot h ärutinnan väl bevandrad efter att under alla tre 

!mig såren hava fört befäl över roddflottan eller del däun , senast 

vid fö r svare t av Fredrikshamn mot Gustavs framgångsnka an

fa ll den 15 m aj. Litta slutligen h ade vid å lskill iga ti llfällen 

ådagalagt synnerligen goda befälsgåvor och hade bl. a. vi d 1789 

års drabbning i Svensksund utinärkl sig vid forceringen av 

fårsänkningarna i den svenska s tällningens ryggsi da. Alskil 

liga fartygschefer å dc större rysl<a enh eterna voro av främ

mande n ati onalitet, främst engelsmän och sko ltar med god ut

bildning i sitl fack. 

Rörande det lägre ryska befälets, liksom. manskapl'ls i ge

men , tjänstharhel är ej gott att fä lla n{1gol på fakt a grundat 

omdöm e. Hell säkert var denll!a personal eineller tid i genom

snitt den svenska väsentligen underlägsen - ryssen är nu en 

gan g fö r alla ej skapad för sjömansyrl.: el och har allti d halt 

svår t a tt finna sig i förhållandena ombord. 

Den sammanlagda besä ltningss tyrkan på ryska fiollan upp

ska ltas till minst 14,000 man, till övervägande del soldater. 

* * 
* 

Sedan den 8 juli på e. m. tillförlitliga underrät telser in

g[tll till den svenska ledningen om att ryssarna Yidlogo fö:·

hcredelser för elt anfall å Svensksundsställningen s..-d ifrall 

uch man uppenbarligen denna gång s~dedes ej hehöY;le riil{J1
3 
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d 
.·1von diversion i ryggs idan, utgavs befallning om strids-n e o L 

111e 
1 

.. 1·11 gens inlagande jämlikt nedanslående direktiv. . ·JllC '-
jO! svens/;a brigaden under Stedingk skulle kvarligga på sin 

yndleden behärskande, redan tidigare intagna p lats i centern 
]l t~Jlan l{råJ.;skär och S.::mdskär, å vilka holma r baLlerier blivit 
Jl~Jl hast uppkastade. Skärgå rdsfrogallerna med undanlag för 
1 

wnuna, so1n för säkerhets skull jämte en galär detacherats 
~;;l kontroU av sunden i nordost, skulle tillika med kutterbriggen 
ankra och upphalas för spring i en räcka mellan nämnda båda 
skär 111ed bredsidan vänd mot fi endens anfallsriktning. I luc
];orna mellan dessa fartyg samt på dessas flanker skulle parvis 
l? dalärer taga plats med stävarna i linje 1neå dc större far-- b 
tygens sammanbindningslinje, varjämte som reserv bakom 
ställningen skulle placeras 3 galärer och de båda halvgalärerna. 

Bohuslänsiw brigaden eller högra flygeln uneler Törning 
fö rlades i rak linj e i sydvästlig riktning från Kråkskär mot 
landgrundningen vid Mussalo med särskild uppgift sig ålagd 
att turnera fienden, om denne visade ansatser alt vilja altackera 
fr:\n den södra kanten. stridsfartygen utgjordes i denna brigad 
av 39 slupar och 22 jollar. 

Finska brigaden under Hjelmstierna eller vänstra flygeln, 
räknade i och för sig själv endast 30 slupar och 15 jollar men 
sedan förstärkning hit överförts från tyska brigaden erhöll 
även denna en styrka av omkring 60 eller noga rälmal 57 far
tyg i slnidsli n j en. Denna bdgad fick sig plats anvisad mellan 
Sandskär och landgrundningen vid Kutsalö med order att om 
gynsanlil tillfälle yppade sig turnera fiendens högra flank 

Ty s/m briaaden, hitintills kommenderad av Cron:sledt och 
då räknande SO slupar och 18 jollar, fick nu övergå till att 
s~ela rollen av allmän reserv, i vars uppgift del cm.eller lid in
;~ck au trygga fö·rsvaret av ställningens ryggsida mot över-

skande anfall. 

1 
Belt ulanför brigadindelningen slodo de 6 mö·rsare och 

11 ~ kanonbarl<asserna, Yilka disponerades p:l s[t säll, att dc först
ti~linda fingo plats sig anvisad bakom Sandskär och dc senare 

. ett antal av 5 förlades bakom centern under deL att de 
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åters tående 6 i framskjuten ställning bevakade Fredriksha11 11ls 

leden. ' 

Den 8 på kvällen voro samtliga fartyg på eller i omedelb 

~1ärhet av sina anvisade platser och full krigsberedskap å de: 

mtagen. 
Den ryska flottan hade i och för det beslutade anfallet 

1
· 
Il

delats på följande sätt : 

Försia träffen, 40 kanonslupar och 70 lättare hes lyckade 

roddbåtar under befäl av Slizov skulle framgå som avant

garde samt hade i uppdrag a lt i sådan egenskap medels rodd 

inbogsera bombfartyg och flytande batterier på lämpligt eld

avstånd. Vid huvudanfallet skulle denna styrka bilda Hottans 

vänstra flygel. 
Andra träffen, 37 kanonslupar och 50 småbåtar under Bux

hövden skulle vid anmarschen hålla S1ig bakom och nago t slyr

bord om första träffen samt vid framkomsten intaga ställning 

som flottans högra flygel. 

Tredje träffen, 26 galärer under Lilta, borde i möjligaste 

mån hålla sig i luckan mellan de båda föregående träffarna 

samt inkommen på stridsav.stånd intaga plats mellan dessa. 

Fjärde träffen slutligen, som bildades av Kotzljaninovs 

fregatter utökade med ett antal chebequer, ägde att under 

framträngandel hålla s ig styrbord om och något akter om 

tredje träffen för att efter framkomsten tillika med Littas 

styrka konsti,tuera den anfallande flottans center. 

Att märka är hurusom de båda första träffarnas kanon· 

slupsstyrkor stodo under von Pahlens gemensrumna befäl, vit

ken begreppsvidriga anordning ej skulle underlåta att giva 

upphov till en serie olycksbringande missförstånd. 

* * 
* 

Till sina huvuddrag fick den nu förestående sammandrabb

ningen följande förlopp. 

Vid 8-tiden på morgonen den 

Nassau från si tt chefsfartyg signal 

• ]" o!!\ 
minnesvärda 9 J u 1 ~ 

• ]•J1i!l 
om allmän framr) c' 
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, den senast intagna ankarplatsen under Kyrkogårdsön och 
fra~alv timme senare kom den ryska flottan i sikte från svensk 
~da formerad på tre i un gefärlig jämnhöjd med Yarandra for-
51 r~de roddfartygskolonner med galärerna i mitten; freg.atter-
111e f ' · f' ·· d l l Fl' l "d d a 1,o]111110 e ·terat 1 en JUr e w onn. nn en var v1. enna 
'~ d täckt av moln och sjöhävningen ringa men en insättande 
~ rning från sydväst varslade om fri skande vind. Framryck-
~116en fick i det stora hela ett programenligt förlopp tills man 

]1 ] o 
kol11 ut på det öppna flacket framför svenskarnas ställning, 
rarest den växande sjön mycket försvårade styrkornas sam
manhållning och taktiska ledning. A v denna oordning, som i 
samband härmed uppstod i Buxhövdens kolonn, använde sig 
Hjelmstierna i det han mot densamma framsände två av sina 
divisi,oner, vill'a efter att hava avlossat ett par salvor emeller
tid kort därpå återvände till sitt utgångsläge. Klockan var då 
omkring 1j2 10. Samtidigt bör jade SUzov en artilleristrid med 
'förning, som formerad i en konkav båge gick fienden något 
till mötes. Sedan de ryska bombfartygen och flytande batte
riema kommit på sina anvisade platser fann även Tömin:g det 
rådligaJst att fall a tillbaka på sin ordinarie försvarslinje och 
härmed voro de inledande förpostfäktningarna slut. 

Då striden mellan de då anlända ryska slyrlwrna å ena 
sidan samt svenskarnas center och vänstra flygel å andra sidan 
omkring kl. 10 f. m. erhållit en allmännare karaktär var Kolz
ljaB~novs fr.egatteskader, som hade ytterligt svårt att manö•vrera 
i det trånga och grunduppfyllda farvattnet, ännu icke närmel
sevis inne på sin plats i stridslinj ens ,center, i själva verket 
s~ulle det dröj a ännu en timme hman dessa fartyg blevo i 
II l!fälle att ingripa i eldstriden. Vinden hade under tiden ej 
så litet fri skat samt därunder vridit sig >>orätta väaen» från 
,.. ~ u 

·astkanten mot syd. 

k Tills vidare koncentrerade ryssarna sina tillgänglirga strids
/ after på de försvarandes högra flygel. Det var självfallet i 
\ltsta hand SlizoY, som här pres,sade på n1cn då intet påtagligt 

~~-Stlltat härav kunde konslateras gentemot Tärnings väl ihop-
etsade linj e översändes hil förs tärkningar av såväl galärer 
Tidskr,-ft . S ... .. l 26 ' · · t ]ovasenc et. 



- 400-

från ryska centern som kanonslupar från högra flygeln, in[ .. 

vilken övernwkt Tön1ing började svikta. Vid denna k ritisl~t 
Lidpunkt inträdde emellertid i samband m ed slutaklen av de: 

ryska uppmarschen en sådan stoclming och oreda i elen rysk
1
' 

linjen att trycket mot Tärning i sådan grad lättade all denna 
. . . . . . e 

i stället såg sig i stånd att tillrycka s1g milialivilel. Härll1eo 

förhöll sig p:l följande sätl. 

Då Kotzljaninovs fregatter vid 11-tiden äntligen nit lt fra111 

till sina anvisade platser i centern och där skulle illtaga be

ordrade ankarplatser i luckorna mellan de i linj en redan ut

placerade galärerna, visade det sig att utrynm1el dem emellan 

var alltför snävt till tage l för att tillåta fregatternas upphaland~ 

med spring, vilket å andra sidan var ofrånkomligt för bred
sidornas bringande i eldställning. Vid den försl,julning i 
stridslinjen, som nu företogs för beredande av bäUre pla ts för 

de sist anlända fartygen, uppstod självfallet ej rin ga trängsel 

och oreda, vilken särskilt gjorde sig gällande inom dc anfal

landes vänstra flygel. Härav begagnade sig Tärning som be

gärt · och erh ållit förs tärkning från (den tyska) resen brigaden: 

i det han ansatte en kraftig framslöt mot de framför honom i 

en kylsa liggande fartygen, bland vilka h an anställde ej ri nga 

förödelse och undanjagade en del kanonslupar varefler han 
t. o. m. för en kortare tid upptog eldstrid m ed centerns frega t

ter, vilka under tiden invecklats i artilleristrid med den svenska 

centern och nu således nödgades kämpa på två fronter. Sedan 
. · 1 d" · · . a bltvJl de i upplösnmg råkade ryska 1zanons ups IVJSIOne tn . 

retablerade bakom linj en och åter framförda ,j stridssLällnmg 

fortsatte fäktningen på denna flygel till kl. 3 e. m. utan all 

n ågot avgörande vunnits. . ' ll 
På de försvarandes vänstra flygel h ade det hittills eJ. ga 

1 
så h elt till som på den högra, huvudsakligen beroende ~a ; .

1

3 
<>nn1dfo··rhållandena här starkt begränsade de mot varan 
t> . If ln1-
ställda styrkornas rörelsefrihet. Tanke uppstod då hos J,e för 
stierna att om möjligt söka turnera fiendens 'högra flanJ,~ ell 
vilket ändam ål han lät undersöka framkomligheten gcnon rr-

~ · S d 'd · ·t · :iJ nt 0 
smalt sund· vid Kutsalösrdan. e an el ta v1sa srg '' 
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)lart framgick _ h an genom denna_ l:d med ell 30-tal kanon
sJupar och styrde mo_l den_ ry~ka linJen. Klockan var nu någo t 
över 3 e. m . och stnden mg1ck härmed i sill senare och av
c~öra nd e skede. 

" Då Buxhö,yden för att möla Hjelmstiernas angrepp nöd

c~ades utföra en ej alltför lindrig frontförändring uppfallades 

denna manöver på sina håll som inledning till reträtt och ej 

så få av hans egna fartyg voro ej sena att vidlaga åtgärder för 

alt draga &ig ur striden. Då delta obsenerades från Slizovs 

på motsatt flygel kämpande styrka, som å ler var h årt ansa tt 

av Törning, följde denna mer eller mindre ö·verlag t exemplet 
och började mol vind och sjö kämpa sig sydvart - alla föQ·sök 

att hejda denna tillbakagående rörelse voro fåfänga och stri
dens hetta och tunga vältes på så sätt helt över på centern mot 

vilken svenskarnas koncentriska eld nu helt riktades. Såsom 

vi erinra oss bes lod denna av en fregatt- och ch ebequeeskader 
under Kotzljaninov, en galäreskader under L i t ta samt n[1gra 

flytande batterier och bombfartyg utanför och oberoende av 

nämnda förband. Ingen gemensam chef för dettas olika delar 
var tillförordnad; själv utömde Nassau sitt befäl från en rodd

slup, ~om dök upp än här än där i det tälasle kulregnet. 

. Tiden had~ nu framskridit tm kl. 4 e. m . och i den stadigt 
frtskande kultJen med därav uppkommen ökad sjöhävninrr 
blev fL · h d · " r- ~ er . ~n . de mot vmden upphalade större ryska fartygens 
~ge 1 nautiskt avseende alltmer prekärt, samtidigt som träff
sakerheten hos deras kanoner katastrofalt n edgick, allt under 
de t att .. l .l d ~ 

' sars n t en svenska centern från sill m era skyddade 
och mer or f ll b ··1 · · tnot . •nsorgs u o era mmg mtagna läge såg sig i stånd aH 
ha fi~nden underhall a en synnerligen effektiv eld. Läget 
st de harmed blivit oh ållbart för den ännu kämpande ryska 

Yrkan · d o 

s' . 1 va angar andra rangens typer, vadan des•sas befäl 
ag SI'g .. d l· d . . 

k c no sa ,a a ll g,Iva upp den nu m era alllfö·r ojämna 
all!.pen o 1 ··1 . f · .. 

k c 1 so m a v artygsmatenelen radda vad som räddas 
unde Litta o· ·o d l ·· "d J ·· · d ha · · eJ r e 1arv1 )OrJan me vad som återstod av 

llllls synnerligen illa åtgångna galäreskader och därefter sök te 
an bortsläpa de chebequer, som alltjämt voro i sådant till-
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stånd att detta överhuvud lät sig göra. Somliga fartyg för

mådde man em.ellertid ej bogsera mot den grova sjön lllat 

kaslades dessa på land, ett lätt byte för de svenska, för så Vit:· 

de icke krossades mot klipporna. 

Slutligen återstod i den ryska stridslinjen endas t fregatt

eskadern, på vilken Nassau själv nödgats taga sin tillflykt, 

men även dennas läge blev fram mot kvällen så kritiskt, att 

vid 8-tiden N assau såg sig föranlå:len att giva befallning 0111 

reträtt· de fa1,tyg som ej läto sig borttranspor tera skulle utan 

vidare, brännas~' Några av dem. lyckades Yerkligen pressa sig 

ut i öppet vatten, u_nder det att andra sågo sig tvingade att 

ånyo ankra; de som härvid ej lågo fast uäkles av den groya 

sjÖn upp på bränningarna i lä och gingo där sin undergång 

till mötes . Mot de i stridslinjen kvarliggande ryska fartygen 

fortsalles den svenska elden t ills dess skymningen vid pass kl. 

10 inLrädde. Vinden hade då ytterligare ökats och medförde 

desslikes en och annan regnby, som försvårade sikten, den 

kommande natten blev fasansfull för de uttröttade, redan 

skeppsbrutna eller mot elementen ännu kämpande ryska be

sättningarna. Den svenska segern var fullt säkrad. 

På försvararnas sida hade före stridens bö'l·jan gl~nomförts 

en uppseendeväckande förändring i högsta ledningen i det all 

konungen fråntagit de Frese befattningen som flaggkaple11 o~h 

i s.Lället uppdragi t densamma åt Cronstedt, vi lket i och fo r _s tg 

·ej bör fö·rvåna i betraktande av dennes resoluta uppslutnmg 

vid Guslavs sida, sedan denne antytt sin avsikt vara att upp

taO'a striden redan i Svensksund. Det var alltså Cron~ted t, s~n1 

t> 
.. rl' uoa 

'blev lwnunc'ens närmaste Tådgivare undeT denna ma ' " 
. "' .. . . ·"] hava 

drabbnm a och atl dom a av dennas Tesultat S.) nes h an ' a 
o 

se· 

motsvaTat sin höae herres förtroende. I vad mån Jenne 

nare själv ingripi~ i ledningen sedan slaget väl börjat. är nu~ 
nwra eJ· möJ"liat att avgom, men ett är viss t, nämhgen a 1 

"' . persot 

Gustav genom a lt pa s~tt som skedde exponera sm ege~1 n·sild· 

mäktigt bidrog att höja underlydandes mod och lt ll 
0 

.. ·eO 

. l- , l l' . , ' l ,, fs.6als.t 
Efter atl vid stridens bö·qan hava uppe 1a r t SJg pa c 1' ·"' . 0~s 

. .. . l· . b .. ,. ; Sted tl1o 
Seraplumsorden samt darefler avlagt ett ... or t esoh a 
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r!Jefsfarl,Yg. h:m~nc1~1a ~tyrbjörn, tog konungen nämligen jäm-

stab plats 1 sm atlaarade slup, med vilken han sedermera 
IC · . r . 
förflyttade SJ~ c r t stndsläget för tillfället påkallade. Först 

längre fram pa dagen, då segern började skönjas, lät han sätta 

sig j land på det lilla skäret Kusinen, fr ~m vilket stridens väx

lingar bättre kunde överskådas och drabbningens senare del, 

i den mån delta lät sig göra, ledas. 

Under den kommande natten m.ojnade vinden av något och 

de kvarliggande ryska fregatterna voro under sådana förhål

Ja nden ej sena alt söka varpa sig ut genom södra loppet. Fö·r 

alt hindra detta utsändes emellertid redan vid dagningen en 

division svenska kanonslupar, som attackerade fienden med 

sådan framgång att kl. 7 f. m. samtliga kvarliggande fartyg 

strukit varefter ett energiskt förfö·ljande upptogs efter dem som 

tidigare lyckats komma i väg. 

Då kl. 10 f. m. striden upphörde på alla punkter hade 

~ve~ska flottan hemfö,rt en stor och avgörande seger över sin, 

atmmstone materiellt, ej så litet överlägsne motståndare. Den 

senares förluster voro oerhörda: 53 fartyg av skilda typert) 

samt 10,000 man, varav 6,500 f:lngar under det att svenskarn~ 

i sin sida endast förlorade 1 udema, 3 kanonslupar, 1 mörsar

harkass, l kanonjoll och 300 man. 

* * 
* 

I militä1i såväl som politiskt avseende var se()'ern vid 

Svensksund av utomordentligt stor belvdelse: den å le;slällde j 

ett enda l · ·· ·1 · "ll · ·· · 
do s ag Jm:1~1 d~n 11 S.J~Ss, den väckte svenskarnas av--

Innade segervilJa till nyLt hv och den stärkte i hög grad 

IIIlonarkens auktoritet såväl utåt som inåt, vilket allt samman
aget .. 1 . . . 

....__ ma (tJgt b1clrog allt bana vägen för en efterlänglad fred. -
~en /:å Enligt Crons teclt: 5 fregatter, 1 hemmem a ~Oden, tidigar.e ta-

; sk 
1

' n .sven.skarna), 5 che·bequer, 2 flytande batterier .S· bombfartyg 

onare 9 1 · , . .. _ ' ' 

henna .s ' ··· Ial>_ptåt.nar, __ 1·6 galarer, o kanonslupar och 4 sn1åfatyg. 

'~l ttn 1 ammandallnmg ar emellertid gjord redan elen 1Qi och kau 

c a l1l åh i:iuda Ula vid någon justering. 
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I Hyssland mollogs underrätlelsen om. slagels utgang 111ecl 
bestörtning och i det övriga Europa med beundran . Sveriges 
vid denna tid något skam_filade y ttre anseende h ade fa tt en 
välbehövlig upprättelse, dess under frihetstidens bed rö\ liga kria 
förbleknade krigarära hade återfått en del av sill glans och e~ 
våg av nationell hänförelse bidrog alt utjämna de skarpa parti
motsättningarna inom eget land. 

Gustavs avgörande insats i denna vår mesl lysande drabb
ning till sjöss torde ej här behöva vidare undersLI::ykas, den 
ligger i öppen dag. Därför skall ock hans namn _alll1d nä~1mas 
frän1st bland Svensksunds hjältar och det storstilade hev1s på 
moraliskt mod han ådagalade, då han mot ett i det niirmaste 
enigt krigsråds avstyrkande bjöd en övermäktig och segerviss 
fiende spetsen, skall alltid s~tå som ett efterföljansvärt exempel 
för svenska örlogsm.än. 

Men fältherren ensam vinner icke slaget. Den stridande 
personal av alla grader från såväl flottan som h ären, vilken 
den 9-10 juli 1790 med sådan bmvur käm.pade under de 
svenska färgerna, har i lika hög grad gjort sig förtjänt av 
efterkommandes beundran och tacksamhet. 

Må denna skildring tjäna ~om en erinran om de förplik
telser vi flottans män efter loppet av 150 år i sådant avseende 
äro våra föregångare skyldiga. 
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1570 års skeppsartiklar. 

s edan Gustaf I lagt grunden till Sveriges sjömakt lä t han 
sig även angeläget vara att sörja fö,r ordning och rättsväsende 
på den av honom skapade örlogsflottan och utfärdade i sådant 
syfte 1535 år s sjörä t~t och 1559 års sjöartiklar. 

Efter förebild av dessa rättsbestämmelser utgav Johan III 
den 20 juni 1570 »sjörätt och skeppsartiklar» för den under 
Klas Flemings befäl slående flottan. Om_ dessa artiklar yttrar 
Zettersten i sitt berömda verk »Svenska Flottans Historia>> 1

) 

följ ande: >> De innehålla 52 punkter; begagnades även av hertig 
Carl och påbj ödos av honom för Joakim Scheels flotta till Fin
land år 1599. A v dessa artiklar, vilka ej återfinnas i riksre
gistraturet, finnes i flottans arkiv en autentisk avskrift med 
fö ljande slutstrof: Dessa förenämnda artiklar äro i Stockholm 
den 20 Juni 1570 componerade och sammansatta och sedan av 
~· K. M:t Konung Carl förbättrade. Detta gav jag Axel Ryning 
l Elfsnabben den 7 Juni 1602. >> 

Att Carl IX redan såsom hertig av Södermanland bega.gnat 
dessa skeppsartiklar fö,r sin krigsflotta bestyrl{es av en i Kungl. 
Örlogsmannasällskapets manuskriptsamling befintlig gammal 
handskrift, som sannolikt är en avskrift av ett nu förkommet 
original. 

8
. I jämförelse med straffbestämmelserna i vår tids krigslag

~lftning kunna straffen i dessa artiklar med skäl betecknas 
sasom drakoniska. 

Artiklarna lyda som följ er: 

------l) Del I , sid. 186. 
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Then Swenske Siörätt och Skieps Articklar. 
A(J_ 1570 av Hertig Carl. 

1. Aldenslund all vår Lycka och wälfärd kommer a f Gud den 
Alzmechtigsle, derför skola H. F. N.1

) Skiepsfolk hwar i 

sin stadh fruehte Gud och hafwa honom för ögonen. Hans 
H. Ord, när deet förkunnat warder, gierna höra. Den deet 
uthan Lagligh förfall försummar, eller eljest _slilller sig 
ogudachtigligen, skall blifwa dragin under Sklepsköhlen, 

så o.ffta nan deel försummar. 
'> InO"en skall wahnähra och missbruka Gudz helge ?\ ambn 

fåfänglig, med Eeder eller swäriande, Den deet giiir, straf
fes som o.fwanbt är, så offta han der med warder beslagen. 

3. Ingen skall hannes innan Skiepsbordet, hwar de~-~ .giör, 

l ll Mestermannen hafwa för Masten, och efter S10ra llen s m 
straffa. 

4. Predikanterna skole wara förpliehtade predika för folket 
hwar- Sön- Odens - och Fredag, ther tillfället så \Ynra kan, 
eller efter som Höfwidzmannen begärer, såsom och hwar 
DaO"h fälla böner, och lääsa Litanian, deslijkes fönnana 
folket att gå till Choor, deet är, tacka Gud fö·r en god dagh 

och bedian om en god natt. . 
Så som the hafwa alla sworit och tilsagdt H. F . N. theras 

S. Hulskaap Manskap och Trooheet, så skall och h war . och 
.. , . . q ll"en 

en wara förplichtadt, sådan sin Eed troohgen oeh ctlr .. "'. 
. "d h h ens ahr a att hålla, och sig der efter skicka wr wa rs oc 

och redeligheet tilgörandes. . . f-
o • • • l . sl·all stra 

6. Hwilken med något förräderi j later srg marc ua, ~, 

fas till LiJ"fwet. .Id-
o Sl. .. ''"ara 1"' 

7. Skall h·war och en Persson som pa neppen ar, d""h 
. . h ... l och ly lo 

miralen Höfwidzmannen och Sluepparen ong 1 .. 1, erJS 
' . N l R rJ ,s 

uthi alt them blifwer befalla d t. trl H. F· · oc 1 är för· 
gangn, desslijkest hwar. achte_srtt Embete son~ h an J{rigs
ordnadt till, den deet rcke gor straffes efftei som 

l) Hans Furstliga Nåde. 

s. 
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11
rticldarna uthwij es och gode män der öfwer kunna ran

silka och dämma. 

Skole alle Höfwidsmän och Skieppare vara Admiralen hö-
rige och lydighe till att förfordra H. F. l\'. och Rijkzens 
bästa, och icke med någon ohörsamhet eller annan för
summelse sig låta befinna, fins någon som sådant giör se
dan h nn är en gång fön11antt och tilsagd; då skall Actmi
ralen hafua macht honom derföre tilbörligen straffa och 
ifrån sitt ämbete afsätta. 

9. Actmiralen skall ej låta något tilbaka på sin sidha hwad 
honom är betrodt och befalladt, eller någon god lägenheet 
försumma, när han kan göra H. F. N. och Rijkzens fiender 
skada och afbräck, uthan sig på deet yllersla winläggia, 
så frampt han vill blifwa achtat för en Erligh man. Alle 
andre skole och wara förtänckle så wäl som Actmiralen 
hwar i sin Staad rätta sig efter Denna Inslruction som 
H. F . N. hafwer gifwit och ställa låtit, s{l mycket som 
hwar och en tilkommer och hans kall kräfwer til thet H. 
F. N. gangn och bästa kan wara, och fienderna måste skiee 
den störste skada och afbräck, effter som samma Instruc
tion fönnähler och innehåller; hwilken ther emoot handlar 
straffes effter tilbörligheet. 

10. Ingen skall bruka sin onöttige eller spatsske mun emoot 
Admiral.en, sin HMwidsman eller Prophos, Quar termäs la
ren eller Rootmästaren, den deet gör skall straffas een twå 
eller 3:e gånger under Köhlen efter saakzens beskaffenhet. 

Il. Ingen Befalningzman, Skieppare eller Styreman, Båtzman, 
BysseSkyttare eller någon annan fördriste sig att begifwa 
sigh ifrån deet Skiepp han är förordnatt oppå nåJgot Togh, 
ehwad det mehra gäller emoot fienden eller icke, 'Nid 
Lijfz Straff. 

12
· Ner man är stadder uthi hampnar eller eliest ther måste 

liggia boorgfast, och fönväntar efter wind, eller annatt be
skiedd, skall doch heller icke föra någon i land ulhan Ad
tniralens wetskap, vid slraff under Köhlen. Icke heller 



13. 

-408-

skall Höf\yidzmannen gifwa någon förloof uthan Aclnlira. 
lens wetskap och Befallningh. 

Hwilken sigh försummar när han hörer blåsas Trutnpeter 
eller lössen 1 ) skuten warder, och eij gör sig redo strax_ nä~ 
flottan oprycker, uthan blifwer tillbaka, st~·affas till Lijf_ 
wel. Och på dect Kru t och Lood eij må skmlas förgäfwes 
derföre skall ingen lå la någott skott afgå, förr än han ät: 
fienderna så nähr, a ll man dem wist drabba kau. i'vlen 
then som fåfängt skin ler ulhan thet är med Admiralens 
wcelskaap, skall belala Krutet igen, Thesli jkesl och pa deet 
a lt thcn Löössen som alle skiuta skole rätta sig efter icke 
måtte blifwa förwillat, skall vara förbudit aU sl,iu la för 
thee döde som skie plägar, hwilken som eliest skiuler nå
ga ll skott, ett eller flere, uLhan deet skier emool ftenderna 
och med Actmiralens weetskaap, han skall oHicio priYari') 
och betala KrutheL Ilem, när Actmiralen är sladd medh 
H. F. N. Orligzskiepp uthi Hambner, och ligger pa redden 
och Actmiralen skinter ett skott, och Utter flaggan fli ga på 
bogspröthet: Då skole Höfwidzmännerne, Skieppare, Styr
män och dee förnämbsle, som till Rådz förordnade äro, 
komma till städes och icke förordna andra i sill ställe, 
som tillförne är skiedt, wid straff under Köhlen. .\r thet 
så att the äre under Segell och kunna så nähr komma, att 
the kunna få tala med honom, då skola de sig der 0111 

beflijta. 

14. Ingen Höfwidzman fördriste sig gå till segels för Actmi
ralen m ed minder han ther til af Actmiralen förordnar 

warder, wid Lijfz Straff. 

}Jle Höfwidzmän skola sättia i sarruna Hampn s<;lll Amdi-
1. l f" t 'L av Gu 5 

ralen sätter, med mindre deet b 1r 1onom or ag1 
15. 

wäderlek. 
. .. .. fördill 

16. Admiralen skall wara förplichtat att skmta laossen 

1 ) Lösen. 
2) Mista t jänsten. 
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ban g~t r' till Segels. Desslijkest när han will sätlia, på deet 
flottan sig der effter rätta må. 

17
. l{war och en skall rätta sigh efter Siöflych len innan bordz, 

och vara h örige och Lydige till h\Yad som af Höfwidz
mannen blifwer budit och befalt, den deet försummar skall 
straffas under Köhlen. 

1s. Ingen skall roopa eller göra oliud på Sldeppet, på deet the 
icke blifwa förhindradec som seglen eller Skytten regera 
skole, så att the icke må få höra hwad them af Höfwidz
mannen eller Skiepparen blifwer förhållit, den som sådant 
Oliud ås tadkommer, skall under Köhlen straffas. 

19. Hwar och en skall \\'ara förplichlal wara på deet Skiep 
som han först oppå kommer och tillförordnadt warder och 
för ingen saak skull stiga der af mädan något togh warar, 
med mindre deet honom af Höfwidzman synnerligen blif
wer hefalladt, wid hwars och ens ähra och redeli<>heel . o 
tilgiöJ·andes. 

20. Ingen skall göra någolt orum i Skieppe lt, och hafwa någott 
i wägen, der af dee som Tackell och Segell regera skola 
ic.ke kunna blifwa förhindrade, den deet giör, sedan han 
en gång er fönnahnt bahves under Köhlen. 

2i. Den Höfwid:m1.an eller Skieppare som wijker ifrån flottan 
när man är emoot fienderna, eller undfaller någen af sitt 
fölie som är nödstält, när han eliest kan komma them till 
undsättningh, ware achthat för en Förrädare och derföre 
straffes. 

22. Hwilken som kommer Mytherij til wäga, anten för sin 
Löhn, Maat eller annan Orsaak, hwad nampn thet h älsl 
hafwa kan, poena capit. esto,1 ) elies t må han med foogh 
tala om sin nödwändigheet. 

23. I ngen skall förfölua sig på den andra i någon måtto, anten 
llled or d eller gierningh, ther någen oenigheet kan föror
sakas uthaaf, uthan then ther hafuer tiltaal till någen, skall 
thet sl<ie för Höfwidzmannen eller andre flere som ther -...______ 
1

) P.oena capitalis esto = han vare hendallen till livsstraff. 
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om kunna ransaka och döhma hwad räU är.1
) 

icke gör uthan förföl1rer sigh oppå någon som 
den samme skall straffas under Köhlen. 

:.ren 11 le t 
hemt · .. · a1·, 

Den som drager sin \Yäria emool sin medliänarL ocl . (.,.,; l oy· 

skadha, straffas Lill Lijfwel, ~len gör rum icke skadl~l' 
reesles2 ) uth genom Handen. a 

De1: som .puckar och ö·fwerfaller Skaffare, R åck eller andre 
Emnetzman, den skall en reesa under Köhln straffuL blifwa 
doch skall den blifwa föreh ållin af Höfwidzmännerna so ' ' • 111 

til sådane Embeten äro förordnade, att de tilbörligcn och 

rä ll :rthspijsa de~1. deel dee hafwa händ~r emillan sit frampt 
lhe 1cke under llJke straf skole wara törfalne. 

Huilken sig understår att hafwa någen gemenskap. handel! 
och samtaal hemligen eller uppenbarligen med H. F. N. och 
Rijkzens fiender, och någolt op täcker som borde \Yara för 
tegadt, synnerligen för then som teet icke " ·etta borde, 

Poena Cap. esto. 
27. Den som förnimmer någen practicera och stämpla någolt 

som H. F. N. kan vara enwot och förnär, i hvad mMto deet 
wara kan, och eliest weet någen s.ährligh handell med 
någen och deel eij uppenbarar, straffes lijka med den 

skyldighe. 
28. Den som sin \Yäria fördubblar 3) Poena Cap. esto : Så skall 

och altijd och aldeles alt Dobhell wara förhudit , synner
ligen när Gudz ord höres, eller man eliest n ågot hafuer 

enkannerliga att förrätta, wid straf under Köhlen. 
29. Den som sig med sin wacht fö.rsummar, P ocna esto 

Capilalis. 
30. Den sigh med areenlighet olilbörligen förhåller pi't Skiep-

pen, straffas under Köhlen. 
31. Ingen skall göra Awerkan å H. F. N. Undersåler, eller 

n ~tgon annan i Siön, som i Deras instruction icl<e före-

' } Alltså en Krig rätt för varje skepp. 
~) reestes = ristas . 
") fördubblar = dobblar el. v. s. spelar hasard eHer spelar bort. 
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11
en1pnde äro, eller dem någoll med \Yåld afhenda, til Lhen 

111isle Penningh, wid Lijfz Straff. 

32- Skall och ingen den andra inbördes skada göm på Wärior, 
!(ruulh, Lood eller h\Yad Lhel hälst \Yara kan wid straff 

efter saaksens beskaffenheel. 

33. Alle de som innan Skiepzbord äro skole lå ta sig nöia med 

den deel som then i fetalie,l) ö öl och Bröd kan 1 ildeelt 

blifwa. 
34. Huilken som onylleligen förspiller eller förkommer Feta

lie, ööl. eller Br?d, Lhel \Yare sig til " ·attns eller land, och 
med w1tne beslas, skall dragas 3:e gånger under Köhlen: 
eller sältas i BulLen 3:e dygn wid waln och bröd. Skall 

och inge~ fördrista a lt dricka sig drucken på Skieppet, 
besynnerlig under Gudzlienslens förrätlandc, eller man nå
ge t haar för händer, eller förnimmer Fienden. 

35. Alle som innan Borda äre wari förplichtade, enär som hälst 
behoof giöres alt hielpa Bysse Skyttarna att föra och laaa 
Styeken af och til på Skieppen efter som nödtorfthen kräf

':.er, hwem thet oij gör, synnerligen i nödlrång, kasles ulh 
for bord, deet sanune wari och när man skall hafwa up 

Ankaret eller gä till Segels. 
36. Alle Bysse Skyllare skola hafwa gran acht oppå Skylt, 

Kruut och Lod, med hwad der Lilhöi·er så alt all tin <>h äro 

redo _och färdiga när påtränger. Den Sysse SkyUar
0

e som 
~he t 1cke gör, blifwe straffat efter som hans försunm1else 
:r stoor till, skier deel för Fienden, ware achtat för en 
Ahreloos Karl ; Men skier thet eliest, straffes under Köhlen. 

37· Huilken som släppor eld löös i Skieppet eller Cahyssen, 
K~·uutet eller annorstädz, ech giör der skada m.ed nliste 
LlJwet: uthan alla nåder. Så skall och ingen hahva Eld 
eller Lius i Skieppet, uthan den som serdeles af HöJwidz

l1lanne~l och Skiepparen efterlåtit warder, huilken eliest går 

38
. rnect Lms drages under Köhlen. 

Efter thet pläger wara fienden en Löössn och efterrätlilse, 

~War nägoH Skotl oppå Skieppen hlifwer afskutit ulhi 

--
1

) Fetali~ = liv.smeclcl. 
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otijd; Derföre s.kall ingen fördrista sigh alt fuln· e pa ll:'tcro 

Stycke, eller skiu ta med röör innan bordz, utl1an llöh·cti tt 

mannens samtyckie och befalning, elen deet giör \Yar~~ 
straffa l til L i j w et. 
Skole och Höfwidzmännerne, eller någre andre ingen til

städia in på H. F. N. örlogz Skiepp, och bcsynncrligen 

fremmande och T\IissLänckte Persohner, ulhan Admiralens 

samtyckie och weetskaap, ulhan dem allena som llee \Yetta 

\Yara H. P. N. wänner, wid Lijfzslraff. Ingen skall heller 

biuda gäster opp ~t Skieppen, och göra Htfäng hekostnad 

uthan Admiralens weetskaap. 
In()'en Stvrman eller Bålzman skall begifwa sigh ifrån 

" v 

Skieppen när reesan är fulänclal, förr än han h afwcr giort 

tiensl för elen hyra som han uppburit hafwer, eller ulhan 

A.dmiralens ocl1 Höfwidszmannens "·eetskaap, l efins alt 

han elies t reeser bort ulhan Pass och Be,yijs, str·<ffes till 

Lijtz. 
In ()'en HMw i dzman eller Skieppare reser ifrån s i t t Skiepp, 

de; han hafwer warit förordnat oppå, förrän h an har in

wenterat ifrån sig deet han händer emillan h ar haft wid 

Lijfzstraff. Och skole alle Höfwidzmän och S~öeppare 
lefwerera Skieppen ifrån sigh igen, såsom dee lwhYa _dem 

uthi deras wärie anammadt med tam.p, tygh och all tJlbe

höör. Fins något ther af wara borte, tå skole the the~· om 

hafwa Admiralens \Yitnesbörd, hwar thet är tage l '"agen, 
· -[ · · .. 1 11 ~1g·o t t 

eller och straffas som för annat tm w en J; Ar oc 1 ' 

af Fetalicr tilstädz på Skieppen när the äro tompne af 
reesan, tå skall thet )Jlife oförycht tilstädes och ldwereral~ 

· · · · d ·f" l sedan slza 
Prov~antmestaren t1lbaka 1gen, e1 ore 1an d 

• o orlun a 
göra redo och Räckenskaap, befmnes nagon aun 

()'öra straffes som förr är förmählL af 
" . . h tt t o ·o RansoOJ1 
Skall och ingen fördnsta s1g a aga nag n ' d til-
någon fånge, som sig Ransonera will, uthan hålla en .1_ 

42. 

'dh L. ·r ·traff il 
städes til beskied ifr:'m öfwerheeten, w1 IJ zs Jl 

• o A . . . 1 ns sol 
görandes. Adm1ralen skall hehalla then d m u, e ,ad 

öfwerwunnin warcler, Kister, Kläder, Clenodicr <rh 
11'' 
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soin hälst hinn mehra hafuer; Theslijkest Höfwidzmannen, 

Den andre Höfwidzmannens gods. Hwad fall som wijdare 

bända kunne och häruthi icke äro begripne, då skall der 

uthö.fwer brukas Sweriges Lagh, Krigzarticklarna och an

dre loflige Rijkzens Stadgar. 
Desse föreskrefne Articklar äro i Ståcholm 20e Jun: 

1570. Gomponerade och samman salte, och af H. F. N. 

Ber ti gh Carl wijdare förbättrade. 

Som synes innehalla dessa skeppsartiklar -12 punkter, un

der det att de av ZellcrsLen omnämnda, i flottans a;rkiv för

varade, innehålla 52. En jämförelse mellan de begge exem

plaren, vilka båda i slutorden angivas vara grundade på 1570 

års artiklar och seelermera fä>rbättrade, visar, alt innehållet i 

punkterna 1-18 och 22- 42 i örlogsmannasällskapets exemplar 

helt överensstämmer med punkterna 1- 18 och 32-52 i arld

vels, att punktema 20- 21 i örlogsmannasällskapets exemplar 

motsvaras av punkterna 19- 20 i arkivet, samt att punkterna 

21-31 i arkivets exemplar, vilkas innehåll ej förekommer i 

örlogsmannasällskapets, huvudsakligen omfatta bestämmelser 

rörande befälhavares och besättningars uppträdande och skyl

digheter, då fartygen befunna sig uneler segel, samt bestraff

ningar av fä>rsummelser vid sådant tillfälle. Jämförelser synes 

giva vid h anden, att artiklarna i flottans arkiv äro utfärdade 

senare än de i örlogsmannasällskapets bibliotek förvarade. 

Att så är :förhållandet bevisas för övrigt därav att de förra i 
~lutorden angivas vara förbättrade av J{onung Carl, under det 

att de senares slutord angiva dem vara förbättrade av hertig 

Car_I. Den i örlogsmannasällskapets bibliotek bevarade av

skriften torde alltså få anses representera den äldsta nu kända 

Upplagan av 1570 års skeppsar tiklar. 

Magn. Ryden. 
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Litteratur. 

SYensk Flagg, Tidskrift för sjöl'a rt, har i 
anslutning till Sveriges Allmänna Sjiifar tsföre

ning\'3 årsmöte den ,30 maj utgivit si ll .-ed1·anliga 

å r.::mumrner 1940. 

~ umret iniLeel-es med or·diörandens i Sveriges Allmän na Sj öfarts. 

f örening, amiral H. Ericson, uttalande rörande ».S jöfarh1öreningen 

och örl.ogs.flottan», varefter behandlas »Den statliga r egl<'r ingen av 

s jöfarten ». HärVlid ger loanchshövclingen Malile Jacobsso n, onHörancle 

i Statel1JS Sjöfartsnäml1ld, en reclogöt1else för Sjöfartsnämm dl·n.s arbete 

secl·an krigs utbrottet O·ch tills nu; v,idare läJmnar ban.kinsp l•k tö r Sven 

J. Lindeberg, ·nrclförande i Statens Krigsföt\'3.äkringsnäJmnc1 , en liknan

de redogörelse för Knig~föns·äkringsnämndeus arbete och iimnBt av

sluta.s a.v disponent Elof Ericsson, .som ger en översikt ön·r Statens 

Transportkommiss ions verksamhet. Ett referat av Sjöfart rikselagen 

1940 följer härefte r . 
Sedan det aktuell a f raktmarknad1släget l,ilcsom ock fra.ktmark~a.

llens utvec-k l ing unele r å r 1939 behanJCllas av t i dningens o·rdinarie SJO· 

fartsrapportör följer .s.ä en redo·görelse över ».Sveriges Sj öfa rt från 
-Gstkusten under år Hf39» av eli r ektör J .. Ax. Appelqvist, ved;:.st allande 

elir ektör i Stockholms R ecleriförening. 1 ka 
l k l t .. "l t et en!re s 

Tidniug.ens enge s.ke orresponc en ger en overs1' P' .. e .-·kt 

sp råket över >> Brit,i.sh ·Shipping c1uring 1939>> och en liknan 10 ove~-'1 ._ 
. . . . G -'-l . l ssa over 

lämnas över » Amencan Sluppm·g 1 939.>>. enom .s,amc 11ga (P fi 
s ikter kan man bilda s ig en klar upp,fattning .om utveckl ingen p 

s jöfa-rte ns område under det gångna å r•et. .. . .. ,,T·o!llla-
D enna bild kompletteras av tvenne ove1'S1kter ror ande De 

gemarkn1aclen 1939 >>, >>Skancl.inaviskt skep•p5byggeri 1939 >> och " 

svensk a hamna rna under s amm,a år>>. .. _ \)e· 
Blan.cl tekni ' ka fråg,or, &om behanclilat.s i Ar.;mum ret l>a rkaSr·,·

Xr vl 
skrivning över >>A. S. E. A: .s elektriska slirkopplingar>>, »En ~ · 
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riiddrningsdräkt :{'S t j ilrnclräkten')» sllJmt »Hy,dr.aul iskt manövrerad pro

pe ll er>>. Numr~t avslutas n~ed en nothsavdeLning. 

Arsnwnret avser att gtva en r esume över det gångna å ret.s ve rk

' nh et på sjäofarteM område, såluncla kons tituerande eru uppslagsbo•k 
"[!J b 1 r · ··f t -..r eller Ars 01 c ··or SJo··ar en.. "'"' umret kostar Kr. 3: -- pe1· ex. plus porto 

och kan erhållas mot rekvi.<>ition hos A.-D. Svensk Flagg, Kungsga

ta n rJ, Stocklto lil11. 

Almanacco Navale 1940, Ministera della 

Marina, Roma (4. årgången) 805 siclior, rikt illu

strerad, Pris 80 lire d. v. s. ungefär Hi svenska 

kronor. 

Recen,sionen i TLS h 8/39 av föregående års upplaga av den 

italienska fl otthandbol"en uppehöll sig ganska in.gåJencle med cles.s 

uppstiilluing och allmänna utförande. D en nu förelJigganclie upplagan 

följer i stor t sett den närmast föregående i herört avsee n,cle även om 

tex tomfå nget något n edskurits. 

Fotografie t· finnes av icke moinclr·e än 614 krigsh11tyg; antalet 

silhuetter .(plamski.sse r) uppgår t ill 800 {2-4.3) . I verket in1gå även 51 

fä rglagda planscher, 

Av inledande a r tiklar om aktuelrla spör\Simål, skri.vna av välkäncl•a 

lack Jnän o ch närmas t motsvarande koncentrat av örlog1SJmann asäJl

skapets å r.sbe rii ttelser, m å s är.skil<t nämna.s en öve rsikt över elen ma

rinpolih<~b .situationen i s lutet av 1~.39. Beträfian.cle i)verige u tsäge.3 

där helt lakoniskt, att vå11t land icke i edorclerlig grad har utbyggt 

sitt för.svar. Vidare hehandJ,a.s utveckling-stendenserna iruom stor

Jn::tktsflottorn.a i kvallltiat ivt och kvaLitativt avseende. H är vid an

g_ive.s elen k vantitativa utvecklingen såsom det m est anmärkning&

v~rda. En. j äJm rfÖt'else mellan stoNnaktsfl ottornas .sammansättningar 

~ 1'%r att Tyskland leder i .sl'ag.skeppstonnage (H,.E) n;o) , Englancl i 

langarfartyg •(13,2 Ofo) och lätta kryssare (33 o;o) samt R yss l ancCt i 

Ubåta r 1(19,1 Ofo). 

I 'anledning av att den marintekniska utvecklingen. lett till alH

~nel' fulländ-ade vapenlwn.st ruldioner gör.es elen m ycket viktiga reiJex

lonen, att pe l'sonal ens utbildning visa•t sig icke utan .svårighet ktm

~ah ål l a ta.kten med materielens komp1icet'ing, ett problem , som clet 
~av e-.s t . . - -

i k u omord entlJga åtgärder för aH bemä.s.tra o ch som kanske 

c c överallt tiiHulio be·aktats. 

lll Det vill därför synas som om ännu mycket återstå r på det 

anuella 'Området för att få ut den fuUa effekten av die m.o.derna 
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.stridsmedlen. Först clå erhålle.s rimligt utbyte av do >Of ta .st 
· · · t · t b l ora kost n a.clier, som n edläggas på precl.slons,ms rwm en en om on . 

Världssjö[arten och clie.s.s utveckling intill 30 jun.i 1\.lWl hehand]a 
i en mycket överskådlig .samman.stäUning· med ett flerta l im;i. rnktiv: 

tabeller. 

Sag·cl!a datum omfat,tacle värld.shan.cl.el.sElo t tan 70 mi lj. brutto. 
regis terton. Härav utgjord~ .seglare . ... · · · · · · · · · · 1,.34 n;u {8,00 %) 

motorfartyg ......... 214,.35 °/n (0,.\5 %) 
ångfartyg !(koleldade) 44,,57 °/n (88,H %) 

ångfartyg t(olj eelKlado) 29,63 °/o (2,·55 %) 

SiHr.orna inom parentes av.se år 19H, clå värlclslt an"ll'lsHottan 

utgjorde c :a 50 milj. brutto·reg.i.stertQlll,, 
Uneler .elen angivna 25~år.SJlJerioden har cJ.et propellerdrivna världiS· 

handels tonnaget ökat med 5'0,9 Ofo !(Sveriges mecl 55,3 "/o). Englands 
au.del har härunder s junkit från 41,4 °/o till 2J6,l 0/o oeh 'l':I·JskJ.ands 
från 11,3 o;0 till 6,5 o.' o, m eclan USA:s öka.t.s frå n 1l,5 till 13.0 %_ (d~'l 
största ökningen), J apau1s i'rån 3,8 till 8,.2. 0/o, Norges fra n .\,3 t11l 

71 0/0 och Italiens från 3,1 till 5,0 °/o. 
' Vid .studiet av utvecklingen av tonnageförc1elnin.gen efte r -cl,riv-

kraHems .art framhålles att det åtminstone ur el"o:1om~.sk s~· npu~·kt 
mera är fråga om det an.vänd1a branslet l(lml eHer o·lJ a) an .~p or.s .malct 
ångmaskin eller motor, som intresserar. 

På .sjöfarten inverkande faktorer belyses i sitt .sam:manh_ang: 
· l) l" · och ·iurhsmn()'s. tonnao-ebehov (sysselsättningsgrac , upp aggnJmgar · . t 

pruc~;ter, fraktl~arknaden's flu:ktua tioner, konSuktursamb anrlrt J n el -an 

sjöfartens verksamhetsgrenar, och mycket m era. 
· · utv eekling och Man får även en bi1c1 av transporte:EfJekt1ntete111s 

farty<rens effektivi tetsökning. t 
"' 1 ... t får man ],] a. v0 a J avsnittet om motor- och sege SJOSpor en J · · .1., ära 
. l 53 .. . ·. ] ch'il Jlll Jv 

att >>R·osenberg Svezia>> kom n:r 3 mec · poang VlC .. . }·aJl'ten 
' ' r, 14. . l' ( o ". ] ()54 återJ l l]l)L':< ' 

starbåtsregattan i K1el den 1- ' JU l l a bH· . ,DJSka 
. cll' .) · tatt dcnsve 

Rosenbero- IJå ett fotograf i av pnsut e mngen 6'a.m ot 0tt 
" . l'I r · S Jh an111 111

J olympiaåt tan Ilderim försvarade Go·pp a _ c :a.la 1 am ' ' ' t undel 
.s törre anta:l medtävl.alie än som n.åg,on,sm tuhgare förekO Jil'il l 

t rofl•ns 40-åriga vandring. .. säroJ<ild 
· · l .· ]- l 1deru a"a J I dessa dagar torde den 1tahen,s•-::a mann , a er ·' o"' 11 naD 

· 'llE .. l' t l ' · l1'1 gon a aktualitet genom att den säked1g en t1 or 1 Jgare an '· o ]al· 
] k ri !!,.6 ,j;:adeP 

handbok redovisar flottorna i länclerna r unt c en nya 

.sen - :MecLelhavet. n. II-Il· 
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Svensksun<l 1790-1940. En 111inne.sbok ut
ar betad av försvansstabens ,krigshistoriska a~del
ning erumt utgiven av Föreningen Sveriges J<' lo·tta 
och Sjöi1istoriska Samfundet. P ris '6 kronor. 

Mecl anlednin g av att tmder innevaran.cle rntmal11.5{) år föt1f!utit 

l n cJe ,svJen,sk?. vapn en vill Svensksund iillkämpacle sio- .rJ ien lysande 
ocC ?- . . M 

' r· com geJ'Olll s1tt 01nfång och sina politiska fö ljd Pr tiJ.I'Eönsäkrat 
~~,u . , • . , 
•
1 

• oamma elen allra f räms ta rang]ilat.se n blalllcl våra s: jörhahbninmar t en-~( . · ~ - -- n · ' 
hgr minnet av d'enna b1:agcl på fler fald igt, sätt högt idlighållits i vårt 
Ja!lld . Främst bl and dessa l1iigtider .står den s tämning.s1fulh fest, Bom 
med anledning av .dagens betydelse efter ebt s to l'ISl aget program an
ordnats på Skepp.shol.men i St.ockho·lm elen 0 juli, och varvid en 3,0'00-
hövclad skara mötte upp vid det på clagcn 30 år tidigare avtäckta 
svenJsk.suncJ,smOJliUmentet.. Att tyngclpml'kt.on av firanieilet blivit föl"lagcl 
just hit var f. ö. in gen til lfällighet, ity r.cH Stockllolmseskadern i sin 
helhet ju clelt.og i omskrivna drabbning under det a-tt från den: på 
Karl krona base rade örlogs1flottan intet fartyg cleHog, frånrä:knat en 
liten .s·vagt. bestyckad jakt, .som enelast genom en .slump fö·rirrrut sig in 
bland .skärgår.cl1sfJ.o ttans kolonnor och dess ut-om ej alls deltog· i striden. 

NågJon mer eller mindre iög-o·nfallancle hyllnings akt för detta 
dy t'bara minne har ej lwllcr - natu rligt nog -- vare sig nu eH'er 
tidigar•e förekomm it på vår flottas huvudstatio-n. Däremot har ör
logsmanna,sällskapet mecl .sina fö rsänJkninrg1ar i de sedermera srumman
slagna båda Hottorna, lMit sig angeläget vara att hålla Sv,en.sk.sundlS
mi nnet le,~ande oeh i sådant .syfte jämväl i föreligg;amle häfte dragit 
fö rsorg om publicerandet av en minnesartikel i detta ämne. Det lig
ge r också bra nära till hanels ratt sällskapet i sambaml hämne d ej 
ulan stolthet erinrar sig- att .det samma just u r det galärförband, 
80 ill vid Svensksund s·å tappert k,äJmpacle i svenska flrottran.s center, 
hä rleder sitt ur.sprung. 

. Vidare lwr dagen högtidlighållits genom kortare artiklar i dag
h~ och periodi.s'k pre.ss varjämte racliotjänst fönn edhut såväl ett krö
;:tkaspel J9om ett kvart.stimmesrföredrag- om det ryktbara slaget.. Slut
btge~ hava vi att anteckna det me.st betydande och givetvis längst 

1 
estandande in l ägget i frågan, .som gjorts av försvarssta1bens krigs

:~~lktori.ska avdelning i form av e1n minne.sbok, Svensksund 1790-1940, 
l • en . h Yl . är nedan s lm la uneuerkasta en närmare granS"kning. 

anJ D~ på .sin tid inorm försvarsstaben beslut f attades om aM med 
in ~rlmng av före.ståendKJ. 150-år.sjubileum gå till ut.ar,betanclet av en 
h~~:e1:·cUe .skildring av det andra SvensrkBun cl.s.sl aget, torde man var'a 
att attlgaclJ förutsätta att elen ursprungliga avsikten ingalunda VIarit 

~>fter verkets fullbordande helt enke.Jt lägga clet .smnma på hyllan, 
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utan lärer 1·äl Lanken än,då hava varit att befordTa fii rr' ligo-a 

. . , . . · t. 1 • .. ,., ' n de 

man usknpt tu l trycket för di.stdbuermg 1 s mom IC pa 01 lig l , ,. 

·1 . f" 0 l t l 1 .. l . o,t[t 

gcn,om avde nmgens .orsrorg - nagon ' \:Ors n,a.r.s lansy n tar .i u s 

. . f o t • l . d l f" l n l ' orn 
bek<ant, ej heller t1d1gare att s a un ranco .. or c y 1 .;:a p nnc'ns reaL 

serand e. N u synoo emellertid, anmärk:lillgsvärt nog, ej n U i.!: ra s tat~

utecl el kunnat för ändamålet ställru; t1ll förfogamle, VtHl an man fö 

::dl. möjliggöra arbetet.s publicering nödgtats ingå kaetc ll lllP, [ löre~ 

ningarna Sveriges Flotta och Sjöhis<t~riska Samfun.d?t, RO nJ ha ll det 

gocla 1necl s ig att denna av ».sakkunmga pennor s·knvn a>> ttJi n.110~bok 

b l iv .i t. för en s törre allm~inhet tillg~inglig. Härav är clDmc;a JJt ma även 

för visso förtjänt då elen aUdeles påtagligt motsvarar dP krav förf 

&j~iiva rs·l.ällt på dcms1amma nämligen att, mect uppgivan rk a\' kravet 

p:'t, träng vct,e nskaplighet, utgöra »en populär trcknin ,a; a1 lt ii nclolse. 

förloppet jämte en kortfattad orientering om do politiskn ol'h mili

iära förhållanden, vilka framk·allat detsamma>>. 

:Goken.s titel synes emell<ertid vara mill'dre lyckl"igt Yn <l. ty i0kc 

kan väl än.clå namnet Svens'l\lsund täcka en period (17!J.O 1!! 10) som 

h ~l r fog1ats till clet.Sramma - det gäller ju icke här at.[. ll r'ir f'kna en 

alltjämt kvarlevanclr, inLS titution utan tv1irtom en viss avgTiin-1arl tid

p unk·t . E.n lärnpli.garo titel hacte varit Sve,nsrksun.clskamp nn.i rn 1790. 

s:"t m.veket mer som behandlingen :av själva .sl ,age,t skjutits 'ii l mycket 

i bakgrunden och enelast givits paritet med åtskilliga nnl\rn ~kil,c]. 

ringar, av vilka någea f. ö . .sa.kl&st kunn,at var1t horta så.sonJ rx cmpel

vi.s beskrivningen över örlogsflottans fortsatta segling or·lt ävcd:vr 

elt.er skilsmässan från rskäJ"gårdsflottan på e. m. den 3 j11li . Visst 

är elen av i J]tt1e o men av in:g1a saluskäl .här påd<Jallacl. 

De tven·ne inledningskapitlen, det ena avhancUando rld politiska 

spelet från frihetstidens s·lut fram till hösten t7GO och rlct anr:.ra, 

krigso pcl"a'tionernra t. o. m. utbrytn.ingen ur Viborg.skm vikrn, aro 

O'enomgåencle vederltiiftiga och väl avvägda i förhållan.rh~ till verket 

"' 
' .. ·ker 

i dess helhet. Mot den sen.are framställni.nfS1en, som f. ii. u,,ma; 

sio- för en på området ej .så vanlig ledighet i s tilen. k nn Jll öjllgen 

"' . . 'f tt h t' TT ·l inlöpte 
franaställ as elen ennrmgen att uppg-1 ten om a or l g' \ <1 1 

på Viborgsk;a redden för att .däi.'Städes .söka skyc1d för eg-rn rlo t:.a n'og 

l l · t f" tt t .. b t" l · "' for den 
ej håller s treak; det var 1e t vrss or a u .gara e ac .;:11 r J,.... .. st 

lltlinstäcles redan .sarnmandnagna roddHorttan , som han to·g cl.rti. a 1:~~0 
ri skabl a sten- .därtill ivrigt uppmanad av sin kunglige broclr-r, Vl. n 

. "'' . , ·atJO . 

ock på .~og sig he~a an~are.~ för ~~nna mycket. lda.~dn~d c O'l
101 skilcl· 

:For denna bclsknfts lru;are larer emellertid forehg~nnrlB Ii ra 

ring rörande vad .som i själva verket hände uneTer den skJ('kels.er ~{l 

veckmn 3-lO juli v:ara av det stönsta intresse,t. Först •"" 11 sJSt an· 

här ·lmn.statera.s att den härför lämnade redogörelsen fyller ~ll:O rsk· 

språk på såväl vederhäftighet som fyllighet. På några nrktV 
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Jin gar gru ndar ju tlen.n.a fra~1ställn·ing .si~ icke u ban har mna uöjt 

~ig JJ1ecl att be:<crbeta pa omraclet redan tr ll gä~gli ga tryckta källor, 

frätnst l\fu ni!Je., och linger-s arbeten - sbarkt 1 frågms~i.Lt As kan f. ö. 

J Uruvida några outnyttjade källskrifter rörande 179'() års sJ'öt å~r i 

J l o t o 
"' 

<iiJva ver·cet a .er.sta att . bearbeta. Materialet har emellertid visat 

;!g ,,ara för än:lamålot fullt tillräckligt och har det;samuna moLl: gott 

om·döJile utn:yt tJa t.s .. 

]3lancl för hanelen varande memoarlittenctur från behanelilad t1rl 

har man g j·ort ett goH, av våra sjöhiJsi;o,riska förC,attare hitintills ej 

obse rv era·t :l'yn.cl i C. D. n ami l tons >>Ant.eokningar· av On gammal 

guEi a via n>>, varur kunna t hi.UJTLtas en lika livfull sum dram at i sk skHd·

ring av konung Gu.s tavs äventyrliga färd på jakten Almadis uneler 

natten 3-~ juli, varom man tidig.are saknat någon. s~iker kännedom 

ocl1 t.ack vare vilka upplysningar man nu erhålli!t nya hållpunkter 

fii r bedömandet av de dispositioner konungen vid clennra ti.c1punkt 

vid log. 

·~fe d h än.syn till bokens här ,ovan fram h!\ lln a gorlign a innehi\ 11 , 

ylt erbgare nccentuerat g1enom en vårdad. uts tyrse l och goda illustra

tion er, är det os.s· en kii.r plikt att på .clot bästra a111beiaUa .clensamma 

till .s tudium av en var, som önskar uppofriska minnot römncllo det av 

våra mån ga krig, sont "!'öre alla andra kan göra an.språk på att J1ava 

haft .sin tyngdpu nkt färlagel till c1et marina områclet.. 

Vi anse det även vara på .sin plrats att här göra en ho nnör ·för 

de förenin gar, som, genom att här,för påtaga rS!ig del; okotwmi.S:ka an

sva ret, rnöjliggj·ort a rbetets utgivande i bokform. 

Blh.tanl'allet. En upplysning.s.skrift ul.gi.veu 

av j 0.30 kns Försvansförbuncl'. Pr.i.s l kr. 

b' Enligt ~ 1 av 1039 Ans FörsvarsföJ·bunrls stadgar har förbundet 

all elats >~med iindam:11 ai.t i det allvarlig-a läge, vari vårt land råi:mi', 

rbeta for snabba och c;ffcktiva åtgär,cler för ,stärl@nLle av rikets för-

sva r>> S o •• • , 

nå · a.som aven 1 CtCnllJa paragraf framhålles vill förbundet .söka 

rl<E>•t o l . . 
av rt ' a ma geDotn ett effektivt upply\Sningsarbete och ,diet är i dctl.a 

f~ J e, som 1denna Iii l a br·o.sohyr om det just nu så aktuell a blixtan-

et u tgivits. 

orn I all .s,in korthet - 47 sidor r- ger den läsar·en en g·orl. insikt 

tid i:~e t .. moderna b lixtkrigets förut.sättningar, mål oeh medel. Sam

lrih" ar den ett varnings ord till den nation, som vill bovara sin 

)'ltret, ·att ständigt vara redo till förs·var såväl på den inre som eLen 

e fnonten. 
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»Vår N~utmlitet», an_clra delen , av Fil. do. 

l.or Lage ,stael• V{)n RoJ.s,lem, Neutral a 111 , 1·11 1 
k. 

, u e1 
förJ ,ag, Sl!ockho-lnt 1940. ~ 

tfpul.ralitot tir ju över huvud taget enelast en f-orm a1· ulriok, 

politik, s om i del. inte r-nat.ionr-1\a UJllgänget sökt regl'eras ,l('<•n 0,111 fo~~: 

ritlis liga bes bili!Jlllels.er. Erfarenheten hån (]Je s•enaslc kri g1•n _ ~ 

hiirvid icke 1nin.st. det nu pågåe-nde- har omellert.itl nwLl full Pv 1·l1°('J 
' Pil · 

i'idngal•agl , ntt d1o neutrala .sta;t.ernas rät.tigh ete r av dc krig[öranl]~ 

re.:;.pekicra.s enda.s· t så !ångt de kunn•a hävdas med! vapC'n lli:Jk l <'iler 

Öv('l'en .~,siiilllllla metl den ena eHer andra partens intressen. Al l under 

så tl1ana onHsliindigheter publicera avhandlingar orrn neutr a\ iil't,s• l:riigor 

sy ne.s Llädör så•SO !n ett tämligen. hopplös t fö retag. 

Här före\ iggancl e bok utgör en serie studier över olik a ~'P Ö r ·1nå\ 

av krigs- oclt l'red1spolitisk natur, o0h dess röcla Lråd skal•l Pnli gl. för

or.del. vara et-L in""kärpanclc av pal'ollen »tillbta'ks ti Il ncn lral i 1 ct011 , , 

Dr n >> neutralil eb> föd. åsyft.ar s~nes dock vara av etit siir.,ki \1 .slag. 

!:oken.s u!Jormning är nä.niligeru gjord i allt a n.n1al'. än n<>ulral anda, 

o<·h dess i.encllrns är så uppenbar att elen i si n, helhet kan he lra•kta.s 

s <1s.OJII rn pmpaganl\abok för den ene av cle krigförM1.des' .syfil'n . :Lik

•" 0111 i föregf1encle bo•k med ovanstående titel, recencerad i ii ,J,,,k riHenr, 

januarinummer i år, vändes: kritilceon utes lutande mot cJ.rn Pna pnr· 

kn.s rätt.:>kl"l'in.kningar, uncller cl'e t .den· anclres övergr>epp bo rtrörklaras 

l'llrr 'l'örbigås med tystnad. Boken är sålm1da så g-ott so011 ufps\ utandc 

av utrike.opoliti.sk natur, varför ett omnämnarude i dienn-a ii tl:skt'iH, 

utövrr (]clLa konstaterande, synes håcl'e onyttigt och oläm pl ig t. Det 

>> neutrala in.st.itub>, s o.rn förmedlar dylik pr-opagand·alittcrai ur till 

ln·eket., iorcle jämväl hava .sin, specieHa uppf•attning om n PutraJitet. 

Detta hindrar emellertid icke att man med intresse kan taga del 

av förf: .s utläggn ingar och synpunkter, varvid läsaren clio ek tillråeles 

a i l. behandl a Llc.samma med en viss försi k,tighet och skeps i,o. 
S-s. 




