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VIKINGEN .

Drakarna glänsa med snidad stäv,
vinden lyfter i mastens väv .
Ut vill vikingen draga.
Nu lyster honom på havet att jaga.
Fast är snäckan timrad och skodd;
svennerna övats i rigg och Pid rodd.
Nu de vender och ester
ej längre må nalkas, de objudna gäster.
Svear och göter från Sveriges kust
havets idrotter lära med lust. Genom de ljusnande tider
ock korsets tecken m ed dem sig sprider. Nya välden se'n uäxa fått ,
bygga skepp av långt större mått,
komma från södra landen;
men vikingens dmkar de multna vid stranden·

ÖSTERSJÖ VÄLDET.
En telning växer upp på Vasors stam.
Hans fader siar: ,, flenne skall det göra>> .
.la, han skall snart var oväns hot förstöra
och plåna ut en Elfsborgslösens skam
och föra Sverige fram.
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Se, Danmar k härskad e ännu i Nord
Med fjärd e Christian s årekrönt a segel,
blott danska flaggan sågs i havets spegel.
>> På svenska skepp mig höves gå ombord »,
var Gustav Adolfs ord.
l Stocklwl ms skeppsgå rd köl vid köl blir sträckt
och Holmarn a av sjöfolk bli befästa;
av hären tagas ut därtill de bästa.
En sjömails anda ny hos oss blir väckt,
som ärvs från släkt till släkt.
För
Med
Vår
Vid

Gustav Adolf vägen ligg er klar.
Gyllenst ierna kan man ut sig våga.
flotta syns på Neva och Ladoga.
Östersjö n ej ryssen lagrar skor,
för djup den bäcken var .

Vid Duna känner man vår flotta väl.
Nu eldas den av rätta krigarfla mman:
vid Kokenhu s m ed hären den går samman .
Claes Fleming - under Gyllenhi elms befäl är svenska flottans själ.
Så turen kommen är till W eichsels flod ,
där Danz igs späanin g Polens fall bereder.
Till n ederlag ej ens en motgång leder :
Nils Stjernsk ölds kamp med äktsvens kt mannam od
är värd en ärestod .
På fl ottan vilar svenska viiid ets grund
så han förstod det, Axel Oxenstie rna.
Ej Wallenst ein en gång mot den kan spjiima:
som >> baltisk amiral» slår nu hans stllnd,
och 11ndsatt är Stralsun d .

Så flottan blir vår fiendes fördärv . Nu är den samlad. Gustav Adolf stiger
ännu en gång ombord. Sitt liv han viger,
m ed fromhet lika djup som statskon st djärv,
åt Sveriges största värv.

HEM FARD EN.
l Wolgast den svenska flottan
med örlogssk epp och galär
är redo till sista tjänsten
åt sin herre och konung kär.
Då varsnas i sjöfolket s skara
på mång' fårad kind en tår ·
'
men sorgen med mod är stålsatt,
ty Sverige med segern står.
Nu vaja de svenska flaggor
i varje Östersjö hamn .
Nu flyg er kring h ela Europa
i glans Gustav Adolfs namn.
Du stolte, du ödmjuke hjälte,
som göt i riket din själ,
så helt har ingen sig givit
som Du åt Sveriges väl!

Sjömaktens och sjöfartens roll i Gustaf II
Adolfs Sverige.
A v Riitg eT Essen.

Stormaktstidens svenska Östersjövälde var resultatet av
en naturlig utveckling. Det befästande och vidgande av det
svenska inflytandet runt de ost- och sydostbaltiska kusterna,
som utmärk er Gustav Adolfs regering, var en ofrånkomlig
nödvändighet, om Sverige skulle kunna fylla sin just då mognande historisk a uppgift alt låta det svenska folket inträda som
en fullmyndig, medlem av den västerländska kulturge menskapen, samtidigt därmed även vidgande Europa mot norr och öster.
Östersjöländernas fulla delaktighet i den västerländska kulturutvecklingen, det blir ur denna synpunkt sett den främsta
innebörden av Gustav Adolfs historiska gärning. Utvidgningen av det svenska väldet mot öster och sydost var icke
erövringspolitik utan t'rygghetspolitik, ick e äventyrspolitik
utan en n aturlig uppgift för tidens svenska stam och dess
ledare. I de t klara faltandet av denna uppgift samt i dess
dj ärva, b esl utsamma och skickliga genomförande ligger i
främsta rummet Gustav II Adolfs för ådmnclraden bes tående förtjänst om såväl Sveriges som hela den västerländska
kulturkretsens befästande, stärkande och mognad.
Det svenska Öster sjöväldet blev emellertid icke resultatet
av en från början klart fattad plan. Ingen politisk teo ri låg
till grund för dess bildande. Det framväxte naturligt, organiskt, uneler ett par tre generationer s offer och strävan såsom
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en endast långsamt mognande enhetlig statsbildning. Varje
steo i dess tillkomsthistoria har tagits under trycket av lägels
kr:v. Grundtanken i den politik som ledde till dess slu tliga
avrundande var sålunda defensiv, även när det taktiska tillvägagångssättet var offensivt. Varje utvidgning av gränsnna eller den politiska kontrollen mot öster eller söd er har motiverats av omtanken om att skydda och befästa folkets och
kulturens långsaunna landvinningar mot barbariska och otillförlitliga grannar eller mot övermäktiga maktkonstellalion<'r
av en för vår åskådning och historia hotande och främm an de
karaktär. Liksom i fråga om alla mänskliga strävanden blev
det fulla och hela slutmålet aldrig nått, men vad som vanns
var dock tillräckligt för att för århundraden skydda d et ursprungliga svenska moderlandet mot krigiska invasioner och
för att befästa en västerländsk samhällskultur, vars sedan dess
bestående hållfasthet ännu i våra dagar visat sig kunna utgöm
grundvalen för nya livskraftiga st::ttsbildningar på europeisk
grund .
.
.
Det svenska Östersjöväldets främsta skapares msats !JUhör alltså den levande historien , d. v. s. den utgör en av de
gärningar, på vilka Europas utveckling alltjämt är fotacl.
Det ur geopolitisk synpunkt betydelsefullruste sammanhållande bandet i Gustav Adolfs och hans efterföljares svenska östersjövälde var just Östersjön, havet. Då, liksom oftast
i europeisk historia, var havet som färdeväg tryggare, sna~b~
re och billigare än landförbindelserna. Handeln var ocksa tlil
mer än nio tiondelar sjöhandel. Distanserna Östersjö-hmnnarna emellan voro ing~nstans större än att de m ed elen dåtida genomsnittliga seglationshastigheten av 7 a 9 knop i allmänhet medgåvo fullt betryggande kontakt meHan den swnska -h uvudstaden och de tran smarina besittningarna. Det
svenska samhället hade också just vid Gustav Adolfs tid nått
den punkt i sin ekonomiska utveckling , där en omfattan_de
utrikeshandel, el. v. s. sjöhandel , började utgöra ett nödvändigt
led i foll,ets hushållning. Den storproduktion för världs<lVsättning av järn, koppar, tjära m. m., som skulle bli dcl~-ek~-· pol't'
n omiska grundvalen för svenges
1 1s k a s t or l1et s tid · r·dwaJ
'
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sm egentliga begynnelse från 1600-talets första årtionden. En
stark b efolkningstillväxt under 1500-talet utgjorde också en
förutsättning för den starka svenska aktivitet utåt som, för
beredd av Erik XIV:s och Johan III:s Östersjöpolitik, under
Gustav II Adolfs regering slår ut i full blom.
Men med inträdet a v detta läge hade också upprättandet
av en kontroll över Östersjöns förbindelselinjer - Dominium
Maris Baltici - blivit en ofrånkomlig förutsättning och dess
stadiga vidmakthållande ett nödvändigt villkor för det sven ska circummarina väldets bestånd. Sjöhandel, sjöfart och
sjövärn - med ett ord sjömakt - voro därmed blivna livsvillkor för det svenska folket p å den väg dess utveckling nu
slagit in på. Det enda tänkbara alternativet: ett Sverige,
skyddat bakom sina skär och svårgenomträngliga gränssko gar, skulle möjligen kunnat ge ett torftigt uppehälle åt ett
kulturellt och ekonomiskt stragneranc..e folk, levande i otrygg het och betryck. Men detla alternativ stod knappast levande
för n ågon av den tidens ledande män. Först tvåhundra å r senare skulle detta småsvenska program komma att te sig som
tidsenligt. Gustav II Adolfs Sverige däremot såg liksom d ess
konung och övriga ledare fmmåt mot den enda väg som för
dem tedde sig naturlig: Sverige som en europeisk makt i politik, kultur och ekonomi. Genom detta accepterande av lidens historiska uppgi:ft h ar det m oderna Sverige blivit till.
Konung Gustav II Adolfs politiska genialitet yttrade sig.
som all verklig statsmannablick, i en klar, säker och vidsynt
uppfa ttning av det verkliga läget i sam tiden . Genom snabb
naturli g intelligens, m ångsidig bildning, stark pliktkänsla, tidigt ansvar och en lång serie av }Jrövande och skifta nde erfarenh eter under sitt riksledande värv såsont konung redan
från 17 års å lder hade han vunnit en rent direkt och personlig erfarenhet av den dåtida världens förhållanden , som s tod
m yck e t få om ens n ågon av h a ns svenska samtid till buds.
Stora praktiska språkkunskaper, livligt umgänge n'led utlänningar och talrika resor även utanför de egentligen nordiska
landamärena hade ytterligare skärpt hans känslighet för vad
som rörde sig i tiden. I-Jans kla ra insikt om sjöförb indelser-
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nas, sjöhand elns och sjövapn ets b etydelse torde ha vakna t och
stärkts icke minst genom den tragisk a erfaren het som behärskar hans första regering sår ; förluste n i det dansk a k rioet av Sverige s mest betydan de hamnar utom huvuds tadPll,
~{almar och Alfsbor g, d et tunga lösköpa ndel av den sistn äm nda hamnen efter Knäred freden 1613, vilken börda ända till
1619 hårt tryckte det svenska smnhäl let - allt olyck cr, vilk a
kunde undviki ts, om icke den danska flottan i Kal~~arkriget
ännu b eh ållit sin tämlige n obrutna överläg senhet på Oster sjön.
Man har emeller tid i detta hänseen de fullt tillräck ligt talande vittnesb örd ur konung ens och hans närmas t e rådgiva res ecren mun eller penna. >> Skepps flottan, p å vilken all r iksens :älfärd synes hänga , är i förledn a krigstid er myck et avsicrkom men och förmins kad >> , skriver sålunda rådet år HH 5.
s:xton år senare skriver Axel Oxenst ierna i ett underd :migt
betänka nde till konung en: >>- tyckes mig vara av nöden, aU
Eders Maj :t före all ting beflitar sig om att skaffa sig en
mäktia flotta till sjöss av goda skepp och särdeles till stort
antal för att vara mästare i alla vinklar och vrår i Östersjö n
->> . Och år 1633, två månade r efter konung ens död, skriver
rådet: , Uti flottan består näst Gud fäderne slandet s konserv atian och befräm jelse >> . Liknan de citat kunna mångfa ldigas
Som b ekant började Gustav n Adolfs reg ering i slutet U'.'
år 1611 i ett för Sverige utomor dentlig t b etryckt läge. Kalm arkriget mellan Sverige och .J .nmark - Norge 1611 - 13 kar a~
tärisera s främst av en mödosa m och delvis framg ån gsnk
svensk försvar sstrid på fastland et , under det däremo t hen·aväldet över Östersjö n, som Sverige i nordisk a sjuå rskri get
1563- 1570 m ed goda utsikter kunnat göra Danma rk strid igt.
m akten.
nu utan större svårigh et erövrad es av den sistnäm nda
ntt
o
..
Detta var huvudo rsaken till svenska kronan s of orma ga '·
hävda Kalmar och Alfsbor g och överhuv ud till krigets olycklicra utgåncr och det tryck de h årda fr edsbest ämmels erna lad~ på Sver~ge. Hösten 1612 hade också cl eri danska stor-flottan kunnat visat sig ända utanför Vaxhol m - sista gån~cn
c·n dansk flotta hotat Stockho lm. Allt detta blev för el en unge
konung en och hans män den tänkbar ast tydliga läxa i fraga
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om sjövapn ets b etydelse för Sveriges trygghe t. Den kom mande utveckl ingen visar i vilken utsträck ning dc visste draga nylla av denna hårda erfaren het.
Det svenska krigsfö retag i d c .ryska gränspr ovinser na,
som var det andra av de tre krig den unge konung en fått
ärva efter sin fader, innebar icke samma direkta fara för det
svenska kärnlan det som det danska kriget. Dessa östliga
operatio ners framtid sbetyde lse var em ellertid kanske ännu
större, och det intresse som Gus tav Adolf efter danska kri~rets
avsluta nde ägnade denna krigssk å deplats vittnar också 1; 0 o,,._
att å t
samt om hans klara uppfatt ning av vikten för Sveriae
0
detta håll skapa en tryggad gränspo sition.
Detta ryska krig, som avsluta d es med Stolbov a-frede n
1617 , ?ch s01:1 fullbord ade det svenska besittni ngstaga ndet
r~mt Fmska viken, fördes som ett rent lantkrig . Förutsä ttnmgen hä1:för var dock den fria förbind else över Östersjö n,
som hela tiden upprätt hölls. Ä ven på Ladoga visade sig under detta krig den svenska flaggan , varigen om planera de
ryska infall i Finland över detta vatten hindrad es .
Det finnes dessuto m talrika belägg på att konuner en och
h ans rådgiva re just ur marin synpun kt fäste den stör~ta vikt
vid att Sverige nu lyckade s få kontrol len över Finska vikens
h ela kustlinj e. Längst i öster bildade Ladoga , östra Ingermanlan ds träskm arker och Peipuss jön en utomor dentlig t förm ånlig försvars linje. Som strategi sk gräns var Stoboda f~·ed~ns linje så lunda förstkla ssig. Konung en hyste emeller tid aven de största förhopp ningar p å handels utveckl ingen i
dessa farvatte n , varom hans för Narva och Reval utfärda de
bestämm elser nogsam t bära vittne. En huvuds ynpunk t för
G~~t~v I~ Adolfs. regerin g var härvid också den att så långt
moJhgt hmdra direkt handel mellan ryssarn a och främma nde
köpmän . Otvivel aktigt bidrog också den svenska erövrin gen
a: Finska vikens innersta kustlan d till de ryska handels förhmdels ernas ökad e oriente ring över Archan gelsk, varigen om.
trycket från detta håll på det svenska väldet lättades.
År 1617 hade Sverige sålunda efter att tidigare med nöd
ha motståt t Danma rks anlopp lyckats befästa det svenska väl-

17
16
stod var den svå ra upp gift en
det i öste r. Vad som däre fter åter
lnin g i syd ost, med and ra ord
att ska pa fred och en tryg gad stäl
som ock så mås te inne bär a ell
e n slut upp göre lse med Pol en,
iska pro vins erna s bes itta nde.
avg öran de i fråg a 0m de balt
ngli gen beh övd e för att åsta ddik a det dåti da Sve rige oun dgä
dnin g. Und er när a tio års tid
kom ma nöd ig bala ns i sin stat sbil
ägn a huv udp arte n av sin yttr e
kom ock så Gus tav II Ado lf att
verk sam het å t den na upp gift .
1616 till 1621 ägn as i hög
De fem rela tiva fred såre n från
seen de för dett a omf atta nde
gra d åt förb ered else r i mar int hän
hist oria kun na dess a år renlföre tag. I den sven ska flot tans
delse. De bete ckn a n äml igen
a v anse s äga en avg öran de bety
r en lång vari g förf alls peri od
sjöm akte ns åter upp rätt and e efte
en hun dra årig peri od av ly - inle dnin gen och gru nde n till
akt i såvä l fred som krig .
san de utveckli ng för sven sk sjöm
m ed att stän der na år
Flo ltan s stör re utby gga nde beg ynte
psg ärd. Sto ra skep psb ygg n ads J 617 bev iljad e en särs kild skep
Hol land - tide ns leda n de
kon trak t, huv uds akli gen med från
upp gjor des und er dett a och
sjöm akt - infl ytta de p erso ner,
fick flot tan , då år 1620 föru tfölj and e år. Men fram för allt
ing intr äde i ami rali tete t som
vara nde rytt mäs tare n Klas Flem
lcnh ielm s när mas te man , en
riks ami mle n Kar l Kar lsso n Gyl
g ledn ing, som på föga me r
skic klig , ene rgis k och fast pers onli
i stån d att bes egra äve n den
än tjug o års tid sku lle sätt a den
flot tan .
ditti lls allti d öve rläg sna dan ska
16 stör re örlo gssk epp .
Und er 162 0-ta lct byg gde s i Sve rige
nio styc ken köp tes i Hol lan d
Ett par best älld es i Liib eck och
into g stäl lnin gen av så att sii gen om Lou is De Gee r, som nu
stör re utlä nds ka fina n s- oeh
ga sve nsk t gen eral omb ud i alla
han dels tran sak tion er.
visa r förl opp et av alla
Vad den nya sjöm akte n bety dde
ledd e från år 1621. Det ta år
dc fält Hg som Gus tav II Ado lf
med Pole n, sed an en min dre
igån gsat tes på allv ar upp göre lsen
Per nau s eröv ring . Den ben ped itio n år 1617 had e lett till
Rig as eröv ring i septelii ber
tyde lsef ulla ste krig shä nde lsen ,
, som den 4 aug usti forc o.>ral
1621, had e förb eret ts av flot tan
vart och ett av de följ and e
Diin a-fl ode ns myn ning . Und er
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åren, med undantag av år 1624, ombesörjde flottan trupp transporter till Östersjö-provinsern a och uppehöll överhuvud
på ett fullt effektivt sätt det svenska herraväldet över norr a
och mellersta Östersjön.
Sedan Livlands erövring år 1625 kunde anses fullt befäst och kriget överförts till polska Preussen (Västpreussen),
blev flottans roll nästan ännu betydelsefullare. De årliga
trupptransporterna ägde nu ytterligare ökad omfattning, m en
framför allt möjliggjorde den svenska sjömaktens överlägsenhet
nu en effektiv blockad av Polens viktigaste Östersjöhanmar ,
framför allt vVeichsel-mynning ens huvudhamn Danzig. Den na upprätthölls i tre år, och härmed var, som Axel Oxenstier na uttryckte saken, »den polska nationen gripen om strupen .
Den fullständiga framgång i Gustav II Adolfs polsk-preussisk a
krigsföretag, som krönt.es och befästes genom det av Frankrike förmedlade Altmarkstillestånde t av september 1629, haclt~
sålunda till mycket stor del varit beroende av - ja, otänk bar utan - sjömaktens insats. Denna insats hade möjliggjort
ett avgörande av kriget, som uppvisar en viss parallellism m ed
kampen mot Ryssland 1613- 16. Då erövrades Neva-mynningen, nu blockerades vVeichsel-mynning en, och vid Altmark stilleståndets avslutande bibehöll Sverige denna kontrollerande ställning genom det traktatfästa innehavet av de preussisk :t
Östersjöhamnarna Elbing, Braunsberg, Pillau och l\1emel.
När stilleståndet i Altmark ingicks hade det avgörande
steget i fråga om Sveriges ingripande i det stora tyska kriget
redan tagits .. Protestanternas krossande i Tyskland hade ställt
de nordiska rikena inför nödvändigheten att hävda sin egen
Östersjöställning mot den återuppstående katolska universalmonarkien. Kristian lV i Danmark hade 1625 givit sig in i
leken men följande år i grund slagits. År .1627 stod,den k ejserliga fältherren vVallensteins trupper vid Östersjöns strän der och hade översvämmat Jylland. Endast den starka danska flottan möjliggjorde för Kristian IV överskeppning till
öarna och räddning från fullständig undergång. Men faran
närmade sig nu Sverige.
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tills I själ~a ~er~et !anus här intet val. Allt vad Sverige hitvunmt for sm Ostersjöställning stod ånyo p å spel. DanJ~ark hade under sekler varit den svenska statens farlic:raste
flenpe och alltid en ovänligt sinnad granne, men dess m~der
gång skulle i detta läge dock betytt omöjlighet för Svericre
att upprätthålla sin egen Östersjöstat. Ett katolskt stormak;~
välde .längs Ös~ersjöns södra stränder skulle stängt Sverig~s
framtJdsutveckhng och .k unde överhuvud aldrig accepteras.
Detta stod fullständigt klart såväl för Gustav Adolf som för
hans rådgivare. Efter Danmarks avgörande nederJaa är ocke
··
• h l d
sa c a en svenska Ostersjö-politiken och Östersjökrigförin gen att .betr~kla som en förberedelse till denna kamp. Pol en
drevs J .keJsarens armar, och Danmarks räddning· blev ett
svenskt J.ntresse, med vanlig klarsyn faHat av Gustav Adolf,
som aldng ens reflekterade på den kortsynta rov- och hämndpolitiken att genom ett svenskt anfall ge Kristian IV :s rike
nådestöten. Han uttalar också vid upprepade tillfällen med
all önskvärd tydlighet sin mening i detta hänseende. Så un derstryker han i en skrivelse till rikskanslern av den 18 november 1627 betydelsen för Sverige av att »den danska staten bliver behållen >> . l-Ians första h rmdlingslinje blev nu också
den att söka förbund med det slagna och hotade Danmark.
Tyvärr möttes ick e denna statsmannatanke av motsvarande
klara insikt å b estämmand e danskt håll: konung Kristian IV:s
hållning bestämdes aY avund och misstro: det personliga mötet mellan konungarna i Ulfsbäck i Halland i februari 1629
blev resultatslöst, och i maj slöt Danmark en efter förhållandena billig fred med kejsaren i Liibeck och drog sig h elt tillbaka från de tyska affärerna. Gustav Adolfs statsmannatanke
på ett nordiskt förbund var avvisad ; Sverige stod isolerat med
mäktiga fiender och med hela ~ordens framtid på sitt ansvar.
Någon tvekan förefanns dock icke på något bestämmande håll. Tveksamheten gällde endast taktik en: offensiv i Polen och defensiv på de tyska fronterna , eller tvärtom. Kommgen bestämde sig för det senare alternativet. Stänrlerna
gåvo fullt och helt sitt stöd. Danmark var ur räkningen ,
Ryssland och Polen besegrade. :\len mot det ensamma Sve-
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rige stod den katolska ligans och Habsburg-kejsarens h ela
samlade makt. Frankrikes stöd var visserligen givet, men
ton sig ännu övervägande endast diplomatiska uttryck.
I cdetta läge visade det sig vad den svenska sjömakten bet>
tydde. 'Vallenstein hade efter tyska Östersjökustens crövrin1,
gripit även efter sjöherraväldet i Norden. I 'Vismar utrustade han en flotta, och i maj 1628 började hans trupper belägringen av hansestaden Stralsund. Härmed var faran Sverige
in på livet. Stralsunds borgare gjorde tappert motstånd m en
väntade icke att ensamma kunna hålla stånd. De sökte hjälp
hos Danmark och Sverige. Den danska hjälpen blev obetydlig, men den svenska räddade staden. Avtalet mellan Gustav Adolf och Stralsund slöts den 25 juni 1628. I augusti
upphävdes belägringen efter framgångsrika utfall av de svenska trupperna .
I och med Stralsunds undsättning var tärningen k astad.
Stralsund stod under svensk kontroll, men Sverige var därmed också i kamp med Wallenstein och kejsaren. Avgörandet om den svenska Östersjö-statens vara eller icke vara h ade
nu flyttats till Tysklands jord, där denna kamp också sammanföll med tidens stora europeiska kris och den protestantiska europeiska världens hårda kamp för sin tillvaro.
Förutsättningen för att kampen överhuvud skulle kun~li.l
upptaoas var emellertid den nya svenska sjömaktens duglighet. ~en visade sig tillfullo motsvara de krav, som ställdes.
Trupptransporten till Stralsund verkställdes ut~n mank e1~~m~g,
och de polska fribrytarna böllos väl efter. Ar 1629 fOI·siggick en ny stor trupptransport till Preussen, och p å ~1östen
samma år lyckades en svensk flottilj under befäl av Enk Hyning driva Wallensteins Wismarflotta tillhaka in i hamnc!1 '
där den kvarhölls blockerad , ända tills staden i slutet av ar
1631 föll i svenskarnas händer, då fartygen togos. Därefter
var Sveriges flagga under Danmarks neutralitet i det närmaste
.
suverän i Östersjön.
Den stora trupptransport, som verkställdes från Sverige tiLl
Usedom då Gustav II Adolf i juni 1630 direkt och aktiv ingrep
i tyska ~riget och där inledde den segerbana, som skulle röra
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honom till Breitenfeld, Frankfurt, i\-lainz. Lech, Niirnberg och
Liitzen, var också en utomordentlig prestation av den svenska
sjömakten. Den verkställdes p å tillhopa ett fyrtiotal fartyg .
Seglingen från E!fsnabben till Usedoms nona udde tog på
grund av motiga vindar hela nio dygn i anspråk. Följande
år, 1631 , verkställdes en ny stor transport.
Denna ~ununariska framställning är tillräcklig för att
belysa den väsentliga uppgift, som vilade på örlogsflottan i
Gustav Adolfs politik och krigföring. Hela denna politik ,
som ledde till den svenska Östersjö-statens upprättand e, hade
överhuvud varit otänkbar utan en stark flotta . Härom rådde
heller aldrig någon meningsskiljaktighet. Flottans roll var
icke lika lysande och icke lika uppmärksammad som armens ,
men elen var fullt ut lika väsentlig och fylldes på ett lik a berömvärt sätt.
Själva utbyggandeL utrustandet och organiserandet av
denna betydande örlogsflotta under trycket av den mångfald av uppgifter som åvilade samtidens svenska generation, måste betraktas som en prestation av rang . Erik
XIV :s flotta i nordiska sjuårskriget hade räknat 40 a 50 skepp
med 4,000 a 5.000 mans hesätlning. Vid Gustav Adolfs tronbestigning var flottans fartygsbestånd ungefär lika stort, men
manskapsu tr u stningen betydligt svagare. Under Kalmarkrigets hårda år kunde flottan emellertid ej underlu\llas. Det
nydaningsarbete som började 1617, ledde emellertid till att
flottan kort efter Gustav Adolfs död räknade över 40 större
och över 50 mindre fartyg. l fråga om bestyckningen och besättningens utbildning var denn a flotta långt överlägsen någon som Sverige dittills förfogat över och jämförlig m ed samtidens bästa. I huvudsak var den ett verk av Klas Flemin g,
vilken med d enna flotta tolv år senare genom sjösegern över
Danmark skull e befästa Gusta\· II Adolfs svenska Östersjötank e och kröna sitt eget livsverk .

Den s tora utveckling av örlogsflottan, som ägde rum under Gustav II A.dolfs regering. slod emellertid även i det när-
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maste sa;nband med utvecklingen av sjöfarten i allmänhet.
Aven i detta hänseende stod det under och kort efter Kalmar kriget illa till i landet. Ar 1614 var ingen .av borgarna i
Stockhobn , vilken stad dock tidigare drivit en rätt betydand0
utrikeshandel på egna kölar, i s tå nd att utrusta ett enda far tyg för utrikes seglation. Östersjöhandeln låg efter hansestädernas nedgång på 1500-talet i övervägande grad i händerna
på holländarna, vilkas fartyg under hela 1600-talets förra
hälft utgjorde mer ä n hälften av alla p å Östersjön segland0
fartyg (liksom för övrigt fallet var på alla hav).
Gustav Adolf ägde ett livligt intresse för sjöfartens utveckling. Att >> rikets välfärd beror av handel och seglation », var
för övrigt en övertygelse som han delade ·med tidens mera
framsynta män i allmänhet, vilka redan började utbilda den
senare merkantilismens åskådning. Härtill kom också den
allmänna tendensen att genom privilegier för kraftigare fa rtyg söka skapa en reserv för krigsbruk.
Ar 1617 utfärdades sålunda sjöfartsprivilegier. huvudsakligen bestående i en rabatt på tullavgifter, som medgavs
för varor, vilka av borgarna infördes på skepp med inhemsk
besättning och av viss styrka och bes tyckning (med skottportar och 3 par mindre kanoner, s. k. göttlingar). som m.öjliggjorde deras användning för krigsändamål. Detta blev inled ningen till en utveckling som sedan skulle drivas ganska långt
och resulterå i den s. k . hel- och halvfriheten för på visst sätt
utrustade och bemannade inhemska skepp, vilken därefter ända till Produktplakatet 1723 kom att utgöra en grundval fö r
den officiella svenska sjöfartspolitiken.
Redan dessförinnan hade sjöfartens allmänna förh ållanden ordnats i 1614 års >> handels- och seglationsordinantia>,.
Här talades om hur Sveriges städer låge ruttna och kullrivna, medan däremot främmande riken genom handel nått välmåga och byggt präktiga städer, och detta icke minst genom
handel med svenska varor. I enlighet med tidens allmänna
åskådning, böjd för noggrann handelsreglementering, hoppades man övervinna de tta bedrövliga läge genom monopolisering av handelsrörelsen; endast vissa av »stapelstädern a nch
inga av , uppstäderna " fingo rätt till utrikes sjöfart. Des<>U

städer voro: två på västkusten: Göteborg och Nya Lödösc;
åtta på östkusten: Kalmar, Västervik, Söderköping, Norrk öping,
Nyköping, Tälje, Slackholm och Gävle; två i Finland: Åbo och
Viborg; en i Estland: Reval. An talet av dessa privilegierade
städer ökades dock sedermera på vissa villkor med ytterligare
ett tiotal. Särskilt angelägen var man emellertid att utveckla
huvudstadens sjöfart. I den följande nya handelsordningen
av H:\17 togs också första steget till det »bottniska handelstvånget», som sedan icke upphävdes förrän 1765, och som
i stort sett innebar att dc norrländska städerna icke fingo driva sjöfart söder om Stockhohn och Åbo.
Sjöfartshänsyn tillmättes också en betydande vikt i det
genom stolbova-freden 1617 lyckligt genomförda syftet att utestänga Ryssland fr ån kustbesittning vid Finska viken. Vad
man här direkt eftersträvade var att bli oinskränkt herre över
'' den narviska seglationen ». I sin redogörelse till ständerna
för fredens vinster framhåller också konungen att stora utsikter här borde yppa sig för de svenska städernas köpmän,
som nu kunde få ett tillfälle att draga till sig all köpenskap
p å Ryssland. Genom den senare erövringen av Riga och inn eh avet från 1629 av de fyra preussiska hamnarna blevo Sveriges förutsättningar att dominera Östers J'ö -farten yttertiaare
o
ökade.
Detta mål nåddes emellertid icke. Den svenska varuproduktionen och den svenska exporten togo visserligen under
denna tid mycket snabba steg framåt, men hoppet att nå en
förhärskande ställning i sjöfarten sveks. Härtill var holländarnas övertag för starkt, den svenska kapitalbristen för stor
och de övriga mångskiftande uppgifterna alltför betungande.
Den svenska andelen i sjöfarten på Östersjön förblev därför
obetydlig. Ännu vid mitten av 1600-talet fördes svensk flagg
endast av ungefär 10 % av de genom Öresund passerande
fartyg en och av dessa voro över hälflen hemmahörande i de
nyförvärvad e tyska provinserna. Samtidigt härmed utgjorde
holländ arnas andel ungefär 65 %. Det är först under 1700talet som England i detta hänseende går förbi Holland.
Sjöfarten är som bekant en »r eflexinclustri », d . v. s. den
är direkt beroende av och i allmänhet ett uttryck för landets
c
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produktion och handel. Men en ökning av produktionen och
även en stark stegring av det utrikes varuutbytet kunna för siggå under en rätt betydande tidrymd innan sjöfartsnäring en
hinner utvecklas till att svara mot Je ökade kraven.
Detta var Sveriges läge på Gustav II Adolfs tid. Landets
ekonomi förändrades radikalt genom det stora uppsvinget a v
järn- och kopparproduk tionen, 1600-talets Sveriges stora utförselvaror , båda av en sådan betydelse att Sverige i dessa
hänseenden dominerade å rhundradets världsmarknad . Järn
och koppar torde vid tiden i fråga ha utgjort drygt tre fjär dedelar av hela den svenska varuutförselns värde. Tillsam mans bildade de den ekonomiska grunden för Sveriges poli tiska stormaktstid.
Bland andra exportvaror böra nämnas skeppsbyggnad smaterialier, ek- och furuvirk e, tjära, beck, hudar, skinn ,
spannmål och smör. På importsidan är saltet den viktigaste
varan, följd av tyger, socker, specerier, sill , tobak, öl, vin etc.
Den svenska handelns organisation var också en helt an nan än nu. Stockholm intog en dominerande ställning i r ikets handel. Cirka två tredjedelar (mot knappt en fjärdedel
nu) av det utrikes varuutbytet gick över huvudstaden. Stadens köpmän voro emellertid efter Kalmarkriget i allmänhet
utfattiga. Regeringen försökte efter utländska föredömen stimulera handeln genom bildandet av stora handelskompa niet
med monopolrätt för viss handel (det misslyckade salthandelsmonopolet åt Erik Larsson och Louis De Geer 1628, för sök till spannmålsmon opol 1629, Kopparkompa niet 1619-28.
söderkompani et för transoceanisk handel från 1621 m. fl. i
I allmänhet gåvo dessa försök likväl icke något lyckligt ~T
sultat. De innebura förtvivlade ansträngninga r att öv er vw na kapitalbristens tryck . Men i allt väsentligt måste mnn
här söka sin hjälp hos utländsk kredit , liksom även i utl ändsk
fackkunskap. Holländaren Louis De Geers ställning som en
slags svensk riksbankir och generalleveran tör är ju väl k ~ind.
Vad handelsvägarn a beträffar måste man observera att
på Gustav Adolfs tid - liksom ännu tvåhundra år fram a~.
var handelsutbyte t över Östersjön för Sverige av långt ston:e
betydelse än handeln västerut. Gustav II Adolf var visserii-
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gen mycket angelägen om det nya Göteborgs utveckling i privilegierna för Göteborg av 1621 fick denna stad sexton
frihetsår för skatt och dessutom vissa lokala kronainkomst er
som förläning - men det dröjde länge innan elen nya hamnen i väster nådde ledande betydelse. Sveriges huvudsjöfart
gick alltjämt genom Östersjön - och delvis vidare "'crenom
..
Oresuncl, där dock elen danska sundstullen (införd redan 1425,
därefter höjd flera gånger och slutligen ytterligare skärpt av
Kristian IV) jämte ej sällan förekommande danska trakasserier ofta beredde svårigheter.
Mot denna allmänna bakgrund av produktionens karaktär och handelns fördelning framstår den svenska sjöfarten
på Gustav II Adolfs tid som en näring, vilken visserligen befinner sig i utveckling men endast med möda kan n ödtorftigt
fylla de växande krav som ställas på densamma. Huru ringa
den svenska handelsflottan ännu var .i förhållande till behovet
framgår tydligt av utländsk sjöfarts dominerande ställning i
de nordiska farvattnen. Senare under 1600-talet skulle den
svenska handelsflottan få en helt annan och större betydelse.
Men ännu var elen åtskilligt efter både tidens krav och lan dets allmänna ekonomiska utveckling.
Konungen hade blicken fullt öppen för detta läge. Han s
rastlösa verksamhetshå g inriktades också med vaken iver åt
detta håll. I januari 1629 b eslöto sålunda städernas fullmäktige på hans förslag vid möte i S tockholm att stifta ett s.
k . skeppskompan i. Detta skulle utrusta sexton skepp, vilka
kronan vid behov mot hyra skulle få disponera , men som eljest skulle användas för städernas egen handel. Ekvirke
skulle fritt få hämtas ur kronans skogar. En del av dessa
fart yg begagnades också för kronans räkning uneler år en
1630- 32 .
Alla dessa ansträngninga r voro visserligen icke tillräckliga, ens för att tillgodose kronans omedelbara b ehov. Upprepade gånger måste fartyg förhyras från utländska redare.
Men den stora sjöfartsutveck lingen hade i alla fall begynt,
och en lång rad uttalanden från konungen och hans närmaste
män vittna till fullo om att de med sitt intresse för sjöfarten
syftade län gre än till det omedelbara fyllandet av kronan s
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direkta b ehov. Det är intet tvivel om att särskilt Gustav II
Adolf personlig en m ed sin livliga fantasi och vida blick över
världen härvid såg framåt mot en period, då den under krig
och b etryck mödosam t uppbygg da svenska Östersjö -stormak ten även i fråga om industri och hantverk , handel, kö pen skap och sjöfart skulle kunna intaga den ställning blan d
världens kulturst ater , som motsva rad e hans och samtiden s
höga föreställ ningar om d et svenska folkets lysande »goth isk a >> forntid och dess stora fr a tntid.

*

*

Ovanstå ende summar iska å terblick på sjöma ktens och
sjöfarten s roll i Gustav II Adolfs Sverige kan helt visst icke
ge en tillräckli gt levande bild av den sega kam p och den våldsamma kraftans pänning som ä ven på detta område föll på
d en d åtid a svenska generati onens lott. I folkens liksom den
enskilde s liv avlösas dylika kraftutv ecklings perioder av m ellantider a v vila, samling och förbered else. Detta blev dock
kna ppast fallet ifråga om sjöfarten och sjömakte n. En upplyst, vidsynt och b eslutsam statsledn ings ansträng ningar och
intention er kommo nämlige n här att på det närmast e samman falla med vad den allmänn a tidsutvec klingen krävde. Den n a
tionella ansträngningen p å sjöfart sområd et blev på detta sätt
endast uppta kten till en utveckli ng, som sedan dess , visserligen med periodisk a avmattn ingar, i stort sett kunnat visa en
e.nda uppåtgå ende linje.
Under sextonhu ndratale ts första årtionde n tog Sverige definitivt steget från en fattig europeis k utmark till en väste1
ländsk kulturm akt Den ökade betydels e, som sjöfarten t
d etta samman hang ern ådde, var nödYänd ig och ofri\nko mlig.
Utan handel och sjöfart k an den västerlän dska kullurge mellskapen ej upprätth ållas . Utan sjömakt var en europeis k stal
på Gustav Adolfs tid och för århundr anden framåt dömd till
en tillvaro av beroend e och betryck. Att även på detta om råde klart ha fattat tidens krav och satt in sin genialisk a
personlig hets kraft är icke den minsta av konung Gustaf Il
Adolfs historisk a förtjänst er om Sverige, Norden och Europa.

Flottans återupprättande under Gustaf
Adolfs regering.
Av kommend örkapten G. HafstTöm .

, När den gamle kämpen konung Karl IX på hösten 1611
slutade sina dagar, lämnade han i arv till sin då snart 17 -årige
son Gustav Adolf ett rike, som befann sig i brinnand e krig.
De egentliga krigsröre lserna på vår danska krigsskå deplats
hade Yisserlig en då n ågot avstanna t på grund av å rstiden,
men ännu ett drygt å r skulle svenskar och danskar fortsätta
den blodi ga fejden, innan freden i Knäred för den gången
återställ de en åtminsto ne formell grannsäm ja.
Den svenska flott3n s insatser i Kalmark riget voro ej av
odelat berömvä rd art. Men hurud a nt var d å det sjövapen
beskaffa t, som konung Karl därvid hade att förfoga över?
Ser man till det numeris ka bestånde t av flottan s fa rtyg år
1610, eller inalles ej mindre än omkring 120 skepp och farkoster av olika slag, är det tydligt, att denne verksam me konung lyckats väl i sina a nsträngn ingar att gottgöra vad som
under 1500-tale ts tven ne sista decennie r förbru tits med avseende på flottans vidmakt hållande . Men om också antalet fartyg var aktnings bjudand e nog, kräver ett fullgott sjövapen för
att komma till sin rätt såväl god utrustnin g som god ledning
och bemanni ng. Och det var i dessa stycken det brast. En
så gott som s tändigt rådande penning knapphe t, tredskan de
fogdar och försumli ga leverant örer bidrogo att försena eller
förhindr a anskaffa ndet ay de förnöden heter eller det folk. som
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flottan behövde. Personalen var till stor del ingalunda sa
SJOvan och knappast heller så disciplinerad, som sig borde,
och detta gäller både befäl och manskap. Riksens råd ger i
en skrivelse till änkedrottningen våren 1612 en talande skild .
ring av lillståndel:. Drätseln är utblottad, heter det, inga för råd finnas av stycken, krut och munition. Nianskapet vore
ovilligt i följd av soldens innestående. Det bästa sjöfolket h a r
stupat eller rymt. Sk epp och arkli äro genom stonnar fö r störda eller uti fiendens händer. :M an för eslog, att allt sjöfolk, som i Sverige fanns, skulle uppsökas , var femte borgare uti städerna skulle göra ett tåg till sjöss och även några
förnäme män i varje stad v:.ua följaktiga, såsom det i k onung Eriks tid tillgick. Både kanoner, bysseskyttar och m·klimästare borde i den mån de kunde undvaras tagas från fästningarna till flottan. Tar man alltså i betraktande de för luster i materiel (bl. a. ett 70-tal fartyg) och personal , som
flottan lidit under krigets gång, och det allmänna nödtillstån
det i landet vid denna tid , så är det uppenbart, att den unge
Gustav Adolf hade ett allt annat än lätt arbete framför sig ,
när det gällde att sätta rikets sjövapen på fötter.
Sådan ställningen var vid Gustav Adolfs tillträde till regeringen, fanns för honom intet annat val än att så gott -si g
göra lät söka åhninstone förekomma en ytterligare nedgång
av flottans effektivitet. Att bygga nya skepp i ersättning fö r
de större, som förlorats eller voro fö~·åldrade och odugliga,
ställde sig alltför dyrbart och var alltså ej att tänka på u nder några år framåt. Men väl igångsatte han byggandet av
smärre farkoster såsom lodjor, pråmar och espingar vid varven
i Öster- och Västerbotlen samt på öarna i Stockholms skärgård , och även någon upphandling av fart yg ägde rum . Indirekt lät konungen förstärka flolt an under det pågående
danska krige t genom att utfärd a k aparbrev för ett antal vå rbara kofferdiskepp, vilka därigenom befriade flottan från dess
.
uppgift att störa den fientliga sjöhandeln.
an •vKl
flott
av
ledningen
vid
man
närmaste
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b
denna tid var riksamiralen Göran Gyllenstierna med anurfllen Hans Bielkenstierna såsom riksviceamiraL Någon orgn -
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niserad styrelse utgjorde ej dessa flaggmän, även om man i
och med deras utnämnande kan spåra en början till ett blivande amiralitet. Gustav Adolf var själv själen i det hela.
Efter Gyllenstiernas död i augusti 1618 utnämndes ingen efterträdare utan tog konungen under ett par år framåt den
personliga ledningen a v flottans angelägenheter i sin h and.
Noggranna instruktioner utfärdades för amiralerna rörande
deras befogenheter och åligganden. Såsom holmamiral å
Skeppsholmen (nuv. Blasieholmen) - en befattning som motsvarade b å de stationsbefälhavare och varvschef - tjänstgjorde Hans Bielkenstiernas broder Nils. För att emellertid intet
skulle underlå tas beträffande driften i flottans angclågenheter,
anmodade konungen även rikskansleren Axel Oxensticrna att
hava ett vakande öga över att amiralerna fullgjord e sina skyldigheter. I avsikt att behövliga medel och förnödenheter skulle komma varvsarbetet tillgodo, lades vissa landsändar under
Skeppsholmen och en del andra skeppsgårdar i riket. Men
ofta yppade sig svårigheter att driva in dessa gärder, och det
kunde gå så långt, att man t. o. m. ibland måste tillfälligt inställa arbetena i brist på materialier. Ej heller var det alltid
så helt beställt med den ekonomiska förvaltningen och hederligheten hos dem, som handhade den. Man tog .emellertid i med hårdhandskarna och sökte göra det bästa av det hela. Som ovan nämnts förekom under de första åren av Gustav
Adolfs regering allenast nybygge a v lätta småfartyg. Först
år 1614 stapelsattes på Ridö vid Mälaren ett stort örlogsskepp,
Vasa, vilket blev färdigt våren 1617 . Det var 400 läsier stort
förde 56 kanoner och hade en besättning på omkring 300 man:
varav % knektar. På Harboviks varv i Roslagen , där driften
tidigare nedlagts, igångsatte Gustav Adolf åter skeppsbyggnaden. Därifrån levererades år 1616 skeppet Harbolejonet
och följande år sattes det stora skeppet Rikskronan om 350
läster på stapel därstädes. I Västervik byggdes skeppet Riksnyckeln , som 1617 införlivades med flottan. I sagda stad
hade nyligen bosatt sig tvenne på skeppsbyggeriets område
förfarna holländare Paridon von Horn och Kristian \Velshuisen. Med anlitande av de medel, som såsom en särskild
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skeppsg ärd beviljats av 1617 års riksdag, upprätta de Gustav
Adolf följande år kontrak t med dessa personer om byggand et
av skeppen Riksäppl et, Persens och Västervi ks Lejon samt
en bojort. De båda hollända rue kommo framdele s att anlitas
i rätt stor utsträck ning vid flottans nybyggn ader. I regel u tfördes på den tiden skeppen s upptackl ing, beslycka nde och
färdigut rustning å Skeppsh olmen och icke på de varv, där
skroven byggts. Upptacklingen verkställ des under lednin g
av amiralen Rickard Klerck d . ä. , med vilken kronan för än damålet upprätta t kontrakt . Byssegju targårde n på Norrmal m
i Stockho lm, som jämte Finspång s bruk tillverka de de fles ta
av för flottans samt fälthären s och fästning arnas gemensa m ma »arkli » behövlig a kanoner na, sattes i stånd under åren
1613- 15. För tillgodos eende av flottans behov av tågvirk <
utvidgad e man 1617 den å Ladugår dslandet belägna repslagarbanan . Det mesta av den härför behövlig a hampan inköptes från utlandet . Även färdigt tågvirke och segelduk måste man importer a, enär landets egna resurser ej förslogo. Med
övriga för skeppsby ggeriet viktiga m.aterial ier såson:~, virke
(möjlige n frånsett ekevirke ), järn och tjära var Sverige så väl
försett, att flottans behov kunde täckas.
Gustav Adolfs arbete på sjövapne ts förkovra n inskränk te
sig likvisst ej blott till en successiv ökning av fartygen s an tal, hans organisa toriska läggning kan även spåras i det sätt,
varpå skeppsli storna denna tid uppgjord es. Sålunda börjar
från år 1617 göras en uppdeln ing av flottans fartyg i skilda
grupper allt efter deras storlek. Benämn ingarna varierad e
dock något, så att man kallade de största skeppen »royalskepp» eller, vanligas L >>regalske pp .> och de övriga >>lagom örlogsskep p » eller ock uppdelad e man de senare i tvenne grupper, >> Örlogssk epp > och »mindre örlogssk epp >>. Flottans övriga fartygsb estånd , utgörand e en mångfal d olika slags typer,
alla ~märre än skeppen , plägade med en gemensa m benämning kallas >>farkoste n.
Beträffa nde rekryter ingen av flottans befälspe rsonal h ade
tidigare rätt lösliga förhållan den vnrit rådande. Också hitrvidlag ser man konunge ns starka, ordnand e hand ingripa för
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att åstadkom ma ett bättre sakernas tillstånd. Genom organiserandel år 1614 av en kad er om Hi >> Ordinari e kaptene n, uttagna bland ett dubbelt så stort antal , som förut varit i flottans tjänst, skapade Gustav Adolf slommen till en fast sjöoffieerskår. Härutöv er antogos givetvis vid uppkom mande större
rustning ar ett antal extra ordinari e kaptener och officerar e
av lägre grader, mången gång utlännin gar, särskilt hollända re.
.. Även för a~t fylla b ehovet av underoff icerare och manskap
nodgade s man Ibland anställa värvning utomlan ds; så förhyr des år 1617 icke mindre än 300 båtsmän från Holland. Formerna för utskrivn ingen inom landet av båtsmän blev snart
föremål för den unge konunge ns omsorge r. Ar 1618 utfärda .
d~ han nämlige n den första fullständ iga utskrivn ingsföro rd nmgen för flottan med noggran na beslämm elser om hur ut tagninge n av båtsmän skulle tillgå. Från samma tid kan man
också se början till en organisa liv indelnin g av m anskape t från
och m ed deras inmönst ring vid ankomst en till Skeppsh olmen ,
nämligen en fördelnin g av dem på sex kaptensk ap om vardera 300 man.
Ett viktigt steg framåt för ordnand et av avlöning sförhål·
landena togs år 1616, när Gustav Adolf utfärdad e en normalstat med angivand e av vad en var befattnin gshava re vid sjövapnet skulle erhålla i lön och underhå ll. Tidigare hade dessa
förmåne r utgått till viss person.
Ar 1620 kan beteckna s såsom ett märkeså r inoc' 1 år
flottas historia under här avhandl ad epok. Ick e därför, att
konun gens halvbrod er Karl Karlsson Gyllenhi elm då utnämndes till riksamir al - en befattnin g, som han skulle komma
att bekläda under 30-tal å r fram åt - ty denne man , som fö rvisso icke saknade stora förtjänst er och viss erfar enh et inom
sjövapnet men jämväl led av en bruten hälsa och d essutom
vid sidan av tjänsten hyste ett stort intresse för skötseln av
sina stora jordagod s, lät på grund härav sina omsorge r om
flottan ofta stå tillbaka. Men samma år förordna des iiven
den 28-årige Klas Fleming till amiral och Gyllenhi clms
närmast e man. Med den skarpbli ck, som var Gustav .,\.dolf
egen , då det gällde att utse duktigt folk till medhjäl pare p å
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stalslivets olika områden, knöt konungen därmed till flottan
e n man , som för dess utveckling und er de närmaste årtiond en a skulle få den allra största betyd else, en av vapn ets i alla
lider främste män.
Från och med de tta år börjar nu d en överstyrelse för flottan, som riksamiralen och hans närmaste man i själva ver k!.'l
utgjord e, a tt kallas »amiralitetet». Om också det givetvis Yar
den förre , som sin befattning likmätigt hade den formella lw
sluta nderätten, blev det dock Klas Fleming, som var själen
inom ämbetet och som , särskilt genom att Gyllenhielm så ofta
h öll sig borta fr ån huvudstaden , k om att taga ledningen av
sjövapnets utveckling i sin kraftiga h a nd.
Under de närmaste å ren rådde nu en omfattande b yg f.(·
nadsverksambet. Skepp och farkoster sattes å rligen på stapel.
T allmänhet begagnade man sig härvid a v entrepren adsystem
för arbetenas utföra nde. Så upprä tlades 1620 kontrakt för 4
år framåt (sedermera förlängt till å r 1629) med tygm ästarrn
Anton Monier om underhåll av fiolla ns samtliga fartyg och
b yagnader å Skeppsholmen. Man plägade k alla detta >> holmt>
a rrend
et» . I detta ingick dock ej själva upptack l"m gen, som
ju ålfig amiral Klerck. Bland skepp, som .~å införliva? (:"
med flottan , märkas regalskeppen Stockholm, Angeln och h n~lina samt örlogsskeppen Andromeda, Rektor, Apollo, Akilles,
Jungfrun, Guslavus , Maria och Caesar. Det var ej blot.~ dc
tidigare nämnda varven, som härvid togos i anspråk, uta~ aven
på Skeppsholmen slog man nu upp skepp om ända t~ll 300
tii.sters storlek. I-Hir var de t skeppsbyggmästare n Hennk Hybertsson, som var entreprenören. På de smärre varven vid dc
svenska och finska kustern a sattes en m ån gfald mindre furtyg i sjön . Bland annat byggdes å tskilliga galejor av »en ny
invention » samt slrussar, lodjor , prå m ar och s. k. lån gbåtnr,
grundgående roddfarkoster, avsedda att tra nsportera trupper
vid landslirrningsförella gen å fiendens kuster och floder. Un der åren :622- 23 upptacklades å Skeppsholmen ej mindre
än 6 skepp, 20 galejor och 60 lodjor. I det år 1621 erövrade
Riga i·rån«satte
Gustav Adolf omedelbart byggande t a v 24 ga 0
ar
lrjor, t>närmast avsedda för stadens och Dynas ege t f"01·sv
· "
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men även brukade till postförbindelsernas upprätthållande med
Sverige.
Alla dessa kraftå tgärder till trots , förs lago de dock ej vid
· nydanandet av en sådan flotta , som ingick i Gustav Adolfs pla ner. Han utsände därför på hösten 1623 Monier till Holland
i och för uppköp av 9 örlogssk epp, av vilka ett borde ha 30
styckeportar och de övriga 16 a 18. Efter behövlig· omtackling i Göteborg, där en skeppsgård vid denna tid anlades för
att tillgodose flottan s varvsbehov å rikets västra kust, införlivades de m ed flottan påföljande år. Ytterligare 2 skepp in],öptes från Liibeck.
Från å r 1616, då alltså den egt>nt'li ga skeppsbyggnaden
hörjade ta ga fart och under dc närmaste tio åren fram åt utökades vår flotta med inalles 8 regalskepp , 19 andra örlogsskepp och ett 50-tal far tyg av mindre typer.
I och med Klas Flemings inträde i flottans styrelse började även mera stadga a tt råda beträffande personalen och
dess organisation. Sålunda blev folket vid den stora mönstTingen å Skeppsholmen å r 1620 indelat uti fem »flottor », var
och en benämnd efter vederbörande regalskepp , alltså Rikskronans , Svärdets, Vasans , Scepters och Riksnyckelns flotta.
Varje flotta ställdes under befäl av en viceamiral, som i sin
.stab hade en kapten , en underkapten (löjtnant) och en fänrik.
Tiesättningslista för skeppen allt efter deras storlek och angivande bemanningens styrka i grader och yrken, fastställdes
samma år. Vid folk ets fördelning sökte man även genomföra det önskemålet, att båtsmän från en viss hemtrakt kommo på en och samma »flotta ». För båtsmansutskrivnin gen
tillkommo nya , förbättrade bestämmelser och även sådana gällande ej blott landsbygden utan också s täderna . Emellertid
måtte man ej varit nöjd med denna organisation, ty från slut et av år 1623 tog i dess ställe en kompaniindelning fast form
~ och med att det ständiga båtsmanshållet i Sverige och FinJand inrättades m ed 2 svenska och 2 finska kompanier, uttagna bland kust- och skärgårdsbefolknin ge n, varje kompani
om 400 man under befäl av en kapten. Kompanicheferna ålades alt flitigt exercera bå tsmännen och h åll a dem i beredskap
3
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vid uppfordring. För att fylla det stora bemanningsbe hovet
erhöll Klas Fleming samtidigt härmed befallning att värva såväl inländskt som utländskt sjöfolk och därav uppsätta ett
kompani. vanligen benämnt »hyrekompanie b>. Dessutom or ganiserades i Göteborg ett mindre kompani, huvudsakligen r ekryterat bland båtsmän från Västergöllands och Östergötlan d~
städer. En viss stadga förlänades varvsarbetet å Skeppsholmen
därigenom , att dc stadsbåtsmän. som uppfordrats till tjänstgöring därstädes, beordrades att med hustrur och barn bosätta
sig i Stockholm.
Heformerna inom •> amiraliteteb , varmed man då m erendels förstod sjövapnet i dess helhet och ej blott överstyrelsen.
:;träckte sig även till förbättringar av personalens förmåner.
En stor lönereglering gjordes sålund a år 1621, då antalet beställningar på stat samtidigt fastställdes. Härvid upphörde
också den gamla avlöningsform en kläde och kost och utbytth
mot ökning av den kontanta lönen. Hedan två år senare
åstadkoms ytterligare någon förbättring av löneförmånern a.
Rättskipninge n inom flottan, som tillförne utövats utan
särdeles fasta former. organiserades på 1620-talel genom inrättandet av den s. k. Holmrätten i Stockholm. I denna krigsdomstol, som samtidigt var en slags både över- och underräU.
satt i regel en viceamiral eller holmamiralen såsom ordförande och ytterligare en flaggman och ett antal kaptener såsom
bisittare. ·
Hedan Erik XIV, som ju uppbringade vår sjömakt till betydande styrka och som ådagalade en märklig förtrogen hd
med flottans ärenden, utfärdade taktiska föreskrifter av för
sin tid särdeles framstående art. Den nedgångsperio d, som
vår flotta efter Nordiska sjuårskrigets storhetsdagar gen om·
levde till dess att Gustav Adolf börjat sitt nydaningsarb ete pft
dess återupprättand e och under vilken sjökriget mest antog
guerillakrigets former , var nu tillända. I och med att vå r
flotta vann en allt kraftigare utveckling och antalet örlogsskepp stadigt ökades, uppstod givetvis åter kravet på att , när
den seglade till sjöss i större förband , vissa förhållning sregler
funnos för skeppens uppträdande inbördes och i övrigt. ;\"är
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så Gusta\· Adolf förelog sin märkliga sjöexped ition till de pols ka
farvattn en utanför Danzig 1623 och själv förde befälet över
sin nyskapa de flotta. lät han utfärda en detaljera d »Ordning ,
,·arefter skeppsfl ottan skall segla. när hon löp er till sjöss ,,
dagteckn ad ombord å skeppet Stockho lm i Älvsnab ben den
10 juni sagda år. Denna märklig:1 order innehöll först bestämmel ser om sjöstyrk ans taktiska indelnin g i -l es kadrar
med regalske ppen Stockho lm. Kronan , Riksnyc keln och Tre
Kronor såsom amiralss kepp i resp . l :a, 2 :a, 3 :e och 4 :e eskadern. Flottan räknade inalles 21 skepp och 3 lätta fart yg.
Vidare angavs de formerin gar styrkan skulle använda , b estämmel ser om rättning och avstånd m ellan fartygen . föreskrifter för åstadkom mande av samman hållning i händelse
av otjänlig väderlek , för bevaknin g av huvudst yrkan, för signalering och annan kommun ikation skeppen emellan, om lant ernors förande m . m. slutligen innehöll segelord ningen fö rhållning sregler vid samman träffand e m ed fientliga skepp och
Yicl prejning av mötande seglare. Utan tvekan måste denna
Gustav Adolfs order för den sjögåend e flottan beteckna s såsom ett gott bevis på den store konunge ns förståels e för sjöväsende t och att han över huvud taget var betydlig t före sin
tid även på detta område.
En svår olycka drabbad e år 1625 vår uppväxa nde flo tta
och vållade densamm a stora förluster . När flottans närva ro
på hösten sagda år ej längre krävdes för krigsope rationern a i
Higas farvatten , beordrad es Klas Fleming att hemsegl a m ed
s törre delen av flottan. En rykande storm överföll emellertid
hans eskader och ej mindre än 10 örlogssk epp, därav elt regalskepp , strandad e på kurländs ka kusten vid Damesn äs och
gingo förlorade . För att i någon mån kompens era den härigenom uppkom na decimeri ngen av vår flotta , gav konunge n
omedelb art order om beslagta gandet i Riga av 8 a 10 köpmansskepp, som kunde beväras och använda s till örlogs, åtminstone till dess ersättnin gsbyggn ader hunnit verkställ as. Redan helt kort efter katastro fen skrev Gustav Adolf nämlige n
1
till Klas Fleming att ombesty ra påbörjan det av 2 skepp
Stockho lm och 3 i Västervi k. Men den fruktans värda olyckan
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utlöste även en spontan hjälpåtg ärd ål fosterlan det från riksens råds sida . P å grund av den medelsb rist, som riket befann sig uti , beslöt man att skjuta tillsamm ans en så stor
summa, att »ett gott skepp därför uppslås och utrustas kunde ».
Hikskan sleren, riksdrots en, Jacob de la Gardie och Svante Ban er skänkt varelera 2000 daler och de övriga riksråde n 1000
eller något mer.
Under den återståeu de delen av Gustav Adolfs regering
var ju flottan årligen i tjänst i samband med våra krigsföre tag på södra sidan av Östersjö n. Trupptra nsporter , bevak uings- och blockadlj~inst, förbinde lsernas upprätth ållande och
önr huvud taget utövand et av det d 0 m i n i u m m a r i s b a lt i c i, som Gustav Adolf eftersträ vade, kännetec knade dessa
år av• .. flottans verksam het. Härför krävdes fortsatt utveckli nat>
av SJOvapne t. Konunge ns planer fullföljd es med all kraft och
i den mån statsfina nserna det tilläto. Dels gällde det direkt
utökning av flottan , dels ersättnin gsbyggn ad för under krigsårens lopp förlorad e fartyg, samtidig l som man naturligt vis
hade att underhå lla skeppen och reparera lidna skador. Klas
Fleming blev mer och mer konunge ns högra hand i detta arb ete. Sedan gamle holmam iral 1\lerck gått bort år 1625, tillsattes ingen efterträd are utan Fleming överlog personlig en det
speciella inseende t över Skeppsh olmen och varvsdri ften därslädes, vilket han bibehöll till dess viceamir alen Hans Clerck
1G31 utnämnd es till holmami raL
Kontrak t slöts med den tidigare omnämn de Henrik Hybertsson och med Arenclt Groot om byggand et i Stockho lm av
2 större och 2 mindre skepp . I en lighet härmed stapelsat tes
och fullbord ades uneler denna lid regalsk eppe n l\ya Svärdet
och Tre Kronor samt skeppen Sankt Ja kob och Falken förutom åtskilliga smärre farkoster . Därjämt e avslöts konttakt
om en grundlig ombygg nad av det gamla skeppet Applet. All
uppta ck ling anförtro ddes åt dåvaran de kaptenen Hans Clerck,
vilken äve n efter a tt ha blivit h olmamir al fortfor att ha kontrakt med kronan därom. .\h:d Lotlis dc Geer. som anlagt en
repslaga rbana i Stockho lm 1627. av tala des om leverans av tågvirke, enär flottans egna · repa rbanor ej förslogo . Vid Göte-
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borgs skeppsg ård byggdes örlogssk eppet Västgöta Lejon samt
ett antal strussar och sträcktes kölen till skeppen Göta Ark.
Jupiter och Göteborg . I Västervi k. där skeppsby ggeriver k samhete n alltjämt var livlig. hade kronan 1624 övertagi t varvsdriften. Här sjösattes till år 1631 dels skeppet Västen·i k del-,
tvenne galejor och ett flertal strussar. Sistnäm nda år slöb
åter kontrakt med vVelshui sen om byggand et av fyra skepp.
Av dessa blevo Samson, Mars och Västervi ks Forluna färdiga
redan 1632. Under år 1628 byggdes ett mycket stort anta l
strussar och lodjor vid de många varven i _de svenska och
finska kustland skapen.
Efter intagand et av Riga lär Gustav Adolf ha umgåtts med
planer på att därstäde s anlägga ett skeppsv arv för svenska
kronans räkning. Emellert id dröjde det till år 1625 med för verkliga ndet av denna tanke. Då fastställd es stat för den per sonal. som sk ulle finnas å skepps;s ården och a nbefalld es at t
tills vidare skulle årligen byggas en stor lodja och sex strussa r
varjämte samtidig t angavs huru många farkoste r av olika typer, som hädanef ter skulle vara stationer ade i Riga. P å h östen
1631 anbefall des till byggand e där tvenne örlogssk epp . del
ena om. 170 fots längd över stäv, det andra om 136 fot.
Även i den av svenska rna tagna polsk-pr eussiska staden
Elbing inrättad e konunge n en s keppsgå rd, ! till vilken förl ades alla de pinasser , galejor, strussar och lodjor, som beordrad es övenint ra i denna h a mn. Något nämnvä rt nybygge torclt·
icke ha ul fö rts dd Elbings skeppsg ård men väl underhå ll a'
ovannäm nda farkoster .
Priser togos ju ofta under dessa krigsår , sattes i stånd och
täckt e därmed åtminsto ne i någon mån flottans stora bcho'
av lastdrag are. vilka eljest för dyra penning ar måste förh yr a~
eller anskaffa s på annat sätt.
Emellert id synas arbetena å Skeppsh olmen i riksamir ale n ~
och Klas Fleming s frånvaro på den sjögåend e flottan ej h <1
blivit bedrivna med den kraft, som var nödvänd ig . Detta va r
1
särskilt fallet sommar en 1628. Trots att Gyllenhi elm bll' '
hemsänd fran Danzig för att påskynd a klargöri ngen ~n- tdl
rustning anbefall da skepp. ble\' resultate t ej bättre än att kol·

nungen gav Fleming, som två månader senare återvänd e från
de polska farvattne n , befallnin g att sätta fart i arbetena och
tillse >> att Skeppsho -lmen med vad därav depende rar, i tillbörligt acht tages , enkanne rligen efter Vi förfare, att Arendt Groot
och Clerck icke med sådant allvar taga sig saken an. som det
behöves ,,
Aret 1628 rönte för övrigt flottans fartygsb estånd en kraftig åderlåtn ing i det att ej mindre än 3 av de största skeppen ,
nämlige n Vasa, Kristina och Riksnyc keln , gingo förlorad e .
Dessa förluster voro sannolik t en bidragan de orsak till att ko nungen i januari påföljan de å r lyckades förmå städerna s fullmäktige att åtaga sig att anskaffa och utrusta 16 skepp, vilka
vid behov skulle ställas till kronans förfogan de. De skulle vara bestycka de med 12 a 16 kanoner. Städerna , som för detta ändamål delvis verkställ de uppköp i Holland , enär man ej medhann att bygga skeppen inom landet, dröjde emellert id betydligt m ed fullgöran det av den åtagna förplikte lsen, varför
de i dec. 1629 ålades att under alla förhållan den hava dem
färdigru stade till i maj året därpå . Emellert id torde endast
en del av dem tagits i ansprå k för flottans behov. Samtidig t
u1lovade städerna ock att för täckand e av det väntade stora
behovet av trupptra nsportfa rtyg ståila e tt 70-tal fraktske pp
till förfogan de .
Ett välkomm et tillskott fick vår flotta under krigsåre t
1631 , när i samband med erövring en av vVismar icke mindre
än 13 kejserlig a örlogssk epp och l lastdrag are föllo i amiral
Rynings händer. Av dessa fartyg voro ett par alldeles nya.
Det tidigare omnämn da entrepre nadsyste met vid utförandet a v vissa arbeten för flottans rä kning hade visserlig en befriat amiralite tet från en mängd detaljom sorger. men som detta
system med åren visat sia vara behii.ftat med ,-äsentli bo·a olägenheter , avskaffa de konunge n det med utgången av år 1628,
•
varefter Kla s Fleming å kronans v ä banar tillinven terade sig
skeppsgå rden. Därmed övertog amiralite tet själv det direkta
bestyret med flottans vidmakt hållande . Fleming , som den
gode patriot han var, skydde inga obehag, när det gällde hans
kära flotta . Så gjorde han personlig a utlägg om 50000 daler
~J
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till flottans behov )) att ansvara som för egen skuld ». Ha de
han det ej gjort, sade han, så )) hade han icke fått någon kredit och ej heller kunnat furnera Skeppsholmen ». Trots den na statens penningbrist var det dock väldiga summor, som
krävdes . Man kan få ett gott begrepp om den utveckling flottan undergick under Gustav Adolfs ·regering, när man erfar
den kraftiga utgiftsstegring, som därav var en följd. Så uppgingo exempelvis kostnaderna för personalens avlöning år
1616 till 72776 daler , år 1625 hade de stigit till 153000 dal er
och år 1632 till 208277 daler. Till flottans ny- , och ersättningsbyggnad anvisades 1625 ett belopp av 30197 daler, vilket
år 1632 hade sprungit upp till 483277 daler. I sanning talan de siffror!
Ett kraftigt stöd hade konungen i sin store kansler, Axel
Oxenstierna, när det gällde flottans utveckling. I ett under dånigt memorial av den 8 januari 1631 skriver denne: »Så vitt jag kan besinna, tyckes mig vara av nöden, att Eders
Maj :t före all ting beflitar sig om att skaffa sig en mäktig
flotta till sjöss av goda skepp och särdeles till stort antal för
att vara mästare i alla vinklar och vrår i Östersjön, och att man
sjöfolket och det som till sjöss brukas framför alla andra väl ,
riktigt och rikeligen underhåller, så att de både kunna sköta
sin tjänst med lust och behålla hälsan, även om man därför
nödgas hålla ett eller två regementen mindre till lands ».
Så var också skeppsbyggnadsverksamhete n livlig i landet.
Utöver redan tidigare omnämnda skepp, som färdigbyggd es
under de sista åren av konungens levnad, anbefalldes Klas
Fleming att sommaren 1632 igångsätta byggandet i Stock holm av 2 stora skepp och i Göteborg skulle likaledes 2 skepp
sättas på stapel. Det var säkerligen med en känsla av till fredsställelse, som den driftige Fleming redan i september sam ma år kunde till konungen inrapportera, att trenne skepp nu
vore i arbete och att han ansåg flottan )) snart vara i sitt rätta
esse )) .
Stora planer beträffande sin flotta hyste Gus tav Adolf in
i det sista . Han skriver i slutet av februari 1632 till Kh~
Fleming ett långt och innehållsrikt brev, vari han berör de
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utvecklingslinjer, för vilka han vi ll , all »Vår dessein , vilken
eder nogsamt kunnig är» , skall vara r~ittcsnöre. Helst hade
konungen setl, alt då r eda n under byggnad varande skepp
hade gjorts >l S~t stora och värbara - · - - som krakerne,'; )
som gå på Indien », men han ålägger Fleming att i varie f~ll
»äntligen )) laga så, att "Vi till än tio eller tolv sådan e Indiefarare till desse, som nu ~iro i verket , måge mäktige bliva ".
Härutöver innehåller detta märkliga dokument särdeles detaljerade bestämmelser om den p~1gåcnde skeppsbyggnaden
(konungen höll s~t mycket på de stora sk eppen , att han ansåg
man intet annat gjorde med >> de små skcppsbyggningarne, ~in
kvistar och fördärvar träd " j , vidare om underhållet av vissa
namngivna, äldre skepp (dc ~kulle dördubblas
med goda furuplankor , så att de mage vara försäkrade för
masken '') , om anskaffningen av ekevirke och mastträ n , om de
behövliga penningmedlens anordnande, om styckegjutningen,
om hampa och segelduk m. m. De t förefaller sällsamt, huru
konungen kunde under pågående fälU~tg i hjärtat av Tyskland
haYa tid , förmåga och krafter att så in i minsta detalj ägna
sill intresse även åt fiollan och dess angelägenheter. Ett bevis så gott som något om han;; uppskattning av sjövapn ets betydelse.
En jämförelse mellan flottans storlek efter Kalmarkrigets
slut och dess fartygsbestånd vid Gustav Adolfs död ger vid
handen, att totalsiffran hade stigit från om kring 54 till omkring 84, varvid dock är att märka att anta let regalskepp hade
ökats med 266 % och antalet övriga örlogssk epp med 63 %
under det att ökningen av anta let s1i1ärrc farkoster stannade vid
19 %. Del var salunda framför allt en kvalitatiYt oerhört kraf"
tig förstärkning, som vårt sjövapen under ifrågavarande tidsperiod förlänades.
Att bemanna denna i stadig tillväxt varande flotta på ett
fullgott sätt var naturligt nog ett av de svåraste problemen.
Redan uppe i toppen var det för liten personal för de trägna
*) Kra ke var en nordisk henämning ]'å då ti dens stör.;t a skeppst yp i Sydeur opa .
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göromålen . Gyllenhie lm och Fleming fing o därför år U>:3o
en välkomme n förstärkni ng med att Erik Ryning utnämnde"
till amiral i amiralitet et, där han utvecklad e mycken nit. Fö r
alt hålla befälskad ern komplett måste man gå utom landeb
gränser och ,·ärva en del officerare , mestadels holländar e. Den
bristande tillgi'm gen på y ngre, svenska sjöofficer are ville K la..,
Fleming därför råda bot för genom uppfostra ndet av unga
adelsmän i örlogstjän sten .
Underbef älskatego rierna måste givetvis också hålla jämna
steg med ökningen av fartygsan talet och torde det i regel varii
jämförelse vis lättare att fylla detta behov. Likaså ökades successivt den å skeppsgå rdame arbetande personale n. Däremoi
vållad e bristen på sjöfolk i manskaps grad mycket stora svarigheter och ständiga klagomål. Delvis på grund härav voro
sk eppen rikligen bemannad e med knektar. År 1632 funnos
icke mindre än 2730 sådana på flottan medan antalet båh män var 3255. Avgången av personal var särskilt kännhar
under senare hälften av 1620-talet, då häftiga sjukdoma r rasade bland de trångbodd a besättning arna . Kraftiga åtgärder
vidtogos för skeppens rökande och rengöring . men trots detta
lämnade hälsotillst åndet mycket övrigt att önska. Tillgången
på sjukvårda re var ytterst ojämn och för att ordna d enn a
fråga upprättad e Gustav Adolf 1629 en fast stat för dylik;•
s. k. bardskäre r. Den enformiga , salta maten samt den knappa
tillgången på färskvatte n biclrogo i hög grad till farsot ern~l:-.
uppkomst . ,~ven i detta avseende ingrep konungen genom införande av förbättrad spisorclnin g.
må bland åtgärder, som a v konungen ,·id log n~
Slutlinen
0
inre tjänsten inom flottan, omnämna s uppfh
elen
e
beträffand
randet på fast stat av en superinte ndent och fem skeppspri ister
för själavårde ns handhava nde, varjämte påbörjade s byggan
det år 1629 aY elen s. k. Holmkyrk an i Stockholm . En väsentlig förbättrin g på rättsväsen dets område innebar åklagann ak tens överflytta nde från profossen till en s. k. holmfiska l ~n
L

kaptens grad.
Oaktat alla anstrLingn ingar för att hålla personale n fuHtalig Ot:'h förbättra dös förhålland en . funnos likväl iin nu

många önskemål , som påkallade åtgärder för att den skulle
hålla jämna steg med materielen s utveckling . Behjärt:ln de
dessa krav, vilka framför allt gingo ut på de ringa lönernas
höjande, för att därmed underlätta rekryterin gen av »Såväl
dugliga officerare som gement folk >. . ingav Klas Fleming genom rikskansle ren en månad före Gustav Adolfs bortgå ng en
enträgen begäran, att dessa synpunkt er måtte vinna nådigt
beaktande . Hjältekon ungen hann dock aldrig sjäh' vidtaga
några mått och steg för förverklig andet av dessa Klas Flemings planer.

N å g ra ord om Gustav Adolfs personliga inställnin g till
och kontakt med flottan må slutligen anföras i samband med
denna översikt.
Redan i mycket unga dagar fick den blivande tronföljar en ,
vilkens uppYäxtå r ju inföllo uneler sällsport hårda och upprörda tider, tillfälle att lära känna sjövapnet s existens. Ä ven
om man ej må lägga allt för stor vikt vid ett yttrande, som
han skall hava fällt, när han som liten pys år 1599 var sin
fader fö ljaktig till Kalmar och där vid åsynen av några örlogsskepp , som lågo i hamnen, blev tillfrågad, vilket skepp han
mest tyckte om, pekade på det största av dem , Svarta Ryttaren, och tillade >> därför att det förer de mesta styckena >~ . så
kan det likväl måhända betecknas sasom signifikat ivt för den
brådmogn e unge prinsens uppfattnin g om betydelsen av kraf.
tiga örlogsske pp.
I hans uppfostra n in gick som c·n särdeles viktig del de
samspråk , som han lämnades tillfälle att vid hovet i Stockholm och eljest få föra med de m å nga in- och ej minst utländska. erfarna officerare , vilka funnos i hans omcrivnin a om
allt vad som rörde krigsväse ndet till lands och ~'alten~· om
skepp och sjöfart. Att han Yar en vetgirig och läraktig å hörare, visade framtiden .
Det var i enlighel med hans höge faders principer beträffande sonens förberede lser för sitt kall att tidigt låta ho-
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nom sättta sig in uti krigföringens konst. Redan år 1609 fick
sålunda den unge Gustav Adolf i uppdrag alt påskynda flottans utrustning, när den i det pågående kriget mot Polen skulle bege sig till Rigas farvatten, och det påföljande året var h an
personligen närvarand e på den utgående flottan och inspekterade densamma rigoröst före dess avfärd från Djurhamn. l
november 1616 var konungen ombord å skeppet Josua och
upplevde därvid dess strandning och förolyckande under en
segling i Kalmarsund.
Johan Hands dagbok under lwnungens resa med skeppet Scepter år 1620 till Wismar lämnar åtskilliga upplysningar om den märkliga förtrogenhet m ed sjöväsendets detaljer,
Gustav Adolf vetat att förskaffa sig. Hand berättar, att n är
konungen kommit ombord i Alvsnabben »begynte H. K. M:t
till att kommendera och fråga , huru det stod till på skeppet
både med ett och annat, om proviant, om krigsmunition, om
portarue till stycken vore väl tilldrevne, om skeppet var väl
rent gjort, om de had e kompasser i förråd , om skeppet var
väl tätt, om de hade sågebräder till att täppa hål med, om
någre bleve oförmodelige skjutne igenom skeppet, om någen
var sjuk på skeppet, om de hade bramsegel, om såpe, om k ökenfett till att smörja masten och rullerna med; rätt som det
hade varit en indiansk skeppskapten; där jag mig mest över
förundrade , att H. K. M :t visste namn på allt det där var,
löst och fast, tackel och tyg, store och små sege h. Hand r elaterar även, hurusom konungen under resans lopp själv ledde både segel- och kanonexercis med besättningen.
Gustav Adolfs intresse för manskapets utbildning sträckte
sig även där hän , att han , såsom fallet var å den i Dalarö år
1623 liggande flottan , uppmuntrad e dem , som visat sig bä st
i att »skjuta rätt till måls ,, , genom att p ersonligen tilldela
dem penningbelöningar.
U nder hela sin 1åncra regeringstid var Gustav Adolf, fr ånsett de två sista krigsåren , så gott som årligen embarkerad a
flottan under längre e1ler kortare perioder, ibland änd a till
l a 2 månader i följd. Och när han ej befann sig i fält , re•;le
han ofta omk ring i rik et och inspekterade sk eppsbyggeriets
:,

<
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gång, övervakande att de föreskrifter och >> bestick >>, han låtit utarbeta, blevo följda.
Att konungen trivdes å flottan och med livet ombord kan
man sluta till av det svar han efter intagandet av Stettin gav
hertig Bogislaus, när denne erbjöd honom de i slottet för
Gustav Adolfs räkning iordningsställda rummen. Konungen
betackade sig och ämnade stanna kvar ombord å flottan, sägande, att han föredrog att digga p å matrosbädd >> .
Gustav Adolfs eminent'a egenskaper som fältherre och ledare av kriget i stort ha länge ställt i skuggan hans stora för tjänster om flottan och dess utveckling , hans personliga intresse för sjöväsendet och dess detaljer. Många äro emellertid de uttalanden , han gjort om sin uppskattning av sjömaktens betydelse, vilka vore väl förtjänta att rekapituleras . Här
m å blott Wl slut, såsom ett belägg för konungens syn
p å de krav, som han ansåg· att sjökrigstjänsten ställer på
sina utövare, och hans uppskattning av till sjöss ådagalagda
förtjänster, anföras nedanstående passus ur instruktionen för
översten, sedermera amiralen Erik Ryning, när denne år
1629 för första gången mottog befäl å flottan och fick i uppdrag att n1.ed en eskader om 9 skepp förhindra den \Vallensteinska flottan i Wismar att komma till sjöss och att i händelse några av fiendens skepp likväl skulle lyckas uttränga ,
med alla till buds stående medel söka tillintetgöra dem. Kommgen tillägger: »vetandes att såsom K. M:t på den ena sidan fauterue till sjöss mycket högre aestimerar för Fäderneslandsens in teresse skull, än till lands. Alltså vill ock K. M :t
elen tjänest och courage, som till sjöss bevisas, så m ycket
gunstigare recompensera.
Vilket överst·e n Ryning, så sig
själv, som sine underhavande alltid med flit skall intryckia
och övertala ».

47

Svenska örlogsflottan och handelsbeskatt:::
ningen i Preussen under åren 1627-29.
Av fil. lic. Einar Wendt.

I vilken omfattning den svenska örlogsflottan under fälttåget i Preussen 1626 skulle behöva tagas i anspråk för skyddande av förbindelserna mellan hemland och krigsskådeplats
berodde framför allt på vilket parti den stora handelsstaden
Danzig komme att intaga i striden mellan Sverige och Polen.
Kunde Danzig förmås att avgiva en neutralitetsförsäkran av
betryggande art, innebärande även avrustning av de polska
krigsfartyg, som voro stationerade i dess hamn, fanns på nära
håll ingen fara och tarvades inga stora anstalter. I motsatt
fall åter krävdes utanför Danzig en stark blockadeskader,
vars uppgift jämväl bleve att skydda sjöfarten på Pillau. Efter en månads underhandlingar tog Danzig sitt parti, för Polen, och förklarades av Gustav Adolf i blockad, varvid flottan
engagerades för att spärra hamnen.
Emellertid avsåg örlogsflottans vakthållning vid Danzig
i vad gällde sjöfarten icke blott att skydda förbindelserna m ed
Sverige. Då Gustav Adolf av hänsyn till de protestantisk a
västmakterna (Nederländerna, England, Danmark och Hansestäderna) och till underlättande av den egna armens försö r jning medgav fri handel på Prcussen, låg det i hans intresse, aU
varuutbytet över Ostersjön fortginge i största möjliga utsträck ning. Det kunde oroas blott från Danzig. Å polsk sida sy·
nes det också snart blivit ett klart fattat mål att söka svälta
ut svenskarna ur Preussen, vilket skulle ske dels genom alt
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förbjuda utförseln av livsmedel från riket till de av den svenska
krigsmakte n behärskade områdena, dels genom att stoppa den
sjöhandel på Preussen, som icke sökte till Danzig. Detla sista
vart den uppgift, som förelades flottan i Danzig, vilkens utrustning från hösten 1626 anförtrodde s åt en särskild kommission under ledning av den svenskfödd e adelsmanne n Ga briel Posse. Häremot var en effektiv bevakning av svenska
örlogsskepp på redden utanför Danzig det enda värnet.
Kriget drog ut på tiden, och i juli 1627 annekterade Gustav
Adolf omsider den sjötull, som uppbars i Pillan för kurfustenhertigens och Königsbergs räkning. Orsaken var omöjligheten att förmå Georg Vilhelm till verklig neutralitet. Hela beslaget gjordes dock beroende av kurfurstens vidare handlingssätt, och den förhöjning, som skedde av tullen, från 3 till
8% procent av varuvärdet, var från början blott en repressalieåtgärd, avsedd att tvinga kurfursten avskaffa en nyligen
1
införd, till rustningar anslagen >> Anlage >> . ) Den svenska upp-börden drabbade ock alla sjöfarande, som passerade Pillau,
medan sjötull därstädes förut uppburits allenast av den tra fik, som icke berörde Königsberg. Kurfurstens åtgärder i
fortsättning en blevo likväl ej sådana, att de kunde motivera
ett återlämnan de av sjötullen eller en sänkning av densamma .
Och framför allt, det visade sig snart, att denna tull, rätt skött,
var en inkomstkäl la av förnämligas te slag och att sjöhandeln
mycket väl tycktes kunna bära den höga avgiften. Från omkring 1 augusti till årets slut tillfördes krigskassan cirka
125,000 riksdaler av sjötullsmed ei, vilket betydde, ,att den
svenska kronan fått en inkomst, som i storlek kunde jämföras
med de slörsta av den preussiska krigsstatens andra tillgånga r.
Den nya inkomsten blev av så mycket större betydelse, som
den tillkom vid en tidpunkt, då det svenska Preussens övriga
resurser betänkligt börjat tryta.
Underlaget för sjötullen i Pillan var naturligtvis handeln
på Preussen, och viktigare än någonsin blev det därför, att
') storleken av »Anlage » var 1'/a procent, medan den ga m l:t
<; jötullen be löpte sig till 1'/• procent a v varuvärdet.
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denna värjdes mot den polska kaparflotta n i Danzig, som efter svenska örlogsflotta ns hemresa i oktober 1626 och intill
d~ss återko~ns~ vid mitten av maj 1627 härjat ute i sjön, när
vader och ts ICke lagt hinder i vägen. Av den anledningen
blev det också angeläget, mer än tidigare, att bevaknino-e n av
Danzi~- kunde upprätthålla s, så länge sjöfarten pågic~, och
detta fo~·klar~r, varför hösten 1627 en mindre avdelning på sex
skepp ftck hgga kvar långt in i november månad. Drabbningen den 18 november hade dock för de svenska tullinkomsterna föga betydelse. eftersom. den slicrnskölds ka a vdelningen i alla händelser vid den tiden skulle hava lämnat sin
?ost. Men från dc sjöfarandes sida var klagan stor över den
mdragna bevakninge n. Handeln hade denna höst på grund
av den blida väderleken pågått ovanligt länge.
Blott helt naturligt var del, att många av de sjöfarande
skulle spana efter möjligheter att med undvikande av det tullbelastade Preusscn avyttra eller hämta sina varor i andra hamnar, v~ri.~rån förbindelse kunde ernås med de stora uppländ:rna t oslra Europa. Sådana hamnar voro det till hertigdomet Preussen hörande Memel, vidare Libau och Windau i
Kurland samt en del småorter vid pommerska kusten. På
svensk sida har man först tagit itu med de pommerska hamnarna. Då .rapporter ingingo om att danzigerbor gare utskeppade varor 1 Kolberg och att transporter till och från Danzig
också ägde rum över Stolp, Leba och Zarnowitz, stäckades
trafiken, i det att ett örlogsfartyg utsändes för att patrullera
den pommerska kusten. Varken denna handel över Poml~lern eller den , som otvivelaktig t försiggått på Memel och
Några åtgärder
h. urland, torde dock haft stor omfattning.
vidtagits.
hava
icke
år
detta
synas
ten
mot kurlandsfar
n Axel Oxenrikskanslere
I Prcussen blev framför andra
de svenska
över
stierna, sedan hösten 1626 generalguve rnör
områdena, talesman för ett rationellt utnyttjande av sjötullen
och i holländaren Peter Spicrinck hade han funnit mannen
som förstod att göra affären lukrativ. Det har tydlio-en änn~
före konungens hemresa hösten 1627 blivit beslutat ~tt under
kommande år icke blott behålla tullen i Pilla u utan ä ven lätta
4
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ännu något på danzigblock aden i syfte att genom tull draga
nytta av den ökade handel på staden, som i så fall kunde förmodas. Redan 1627 hade, då av politiska skäl, en viss ehuru
mycket begränsad sjöfart på Danzig blivit tillåten och tulluppbörd anordnats på redden under omedelbar uppsikt av
befälhavand e amiralen därstädes. Men medan 1627 det alls
icke avsågs att i någon större omfattning få till stånd sjöfart
på Danzig, har rpan för 1628 räknat med en betydande trafik
därstädes, såsom framgår av de uppgjorda finansförsla gen.
Belysande äro Gustav Adolfs egna ord i brev till Axel Oxenstierna: »Vi äro uti den förhoppning , att, såframt därmed gott
inseende hålles och icke tullen lägges för högt skall han till ett
ärligit stiga; och flere komma, som vele däri n, vilket uti summa ett ansenligit dragandes varden.
Nu finner man ock, att rikskansler n visar sig mån om
att från början de bästa betingelser skapades för sjöfarten p å
Preussen. Åter kunde det ju väntas, att de polska kaparna
vid första öppet vatten skulle gå till sjöss och att de tidigaste
öresundsfar arna, mer eller mindre frivilligt, skulle besöka
Danzig. Det svenska förbudspate nt, som anbefallde erläggande av tull i Pillau, komme förvisso icke att respekteras, om
icke maktmedel funnes att tillgå. Därför föreslog rikskanslen 1,
att några kofferdiske pp skulle få beväras i Pillaus hamn. Ko nungen avböjde dock och anförde som skäl dels den stora
kostnad en dylik utrustning skulle draga, dels den sannolika
obehövlighe ten av särskilda anstalter, emedan örlogsflotta n i
god tid skulle rustas färdig och sändas ned till Preussen.
Det var en tillräckligt tidig utrustning av örlogsflotta n
rikskansler n på goda grunder betvivlade, att man hemma i
Sverige kunde åstadkomn1 a, och med förtrytelse fick han omsider bevittna, att sjöfarten på Danzig började och livligt florerade, utan att från flertalet resenärers sida någon notis togs
om det svenska förbudspate ntet och dess bestämmels e om tulluppbörd i Pillau. Enligt kommendan ten på Haupt, överste
Johan Baner, hade några och tjugo skepp i början av april
ankommit till Danzig och flera kapare gått ut i sjön. På så
vis gingo betydande summor förlorade för tullkammar en i
Pillau. H.iksamirale n anlände till Danzig med elva fartyg re-
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dan vid millen av april , en månad tidigare än året förut och
tydligen till stor överrasknin g för många. Några av de polska
krigsfartyge n hunno nätt och jämt rädda sig in i hamnen och
fyra handelsfart yg kapades. Sedan ankom vid mitten av maj
även amiralen Klas Fleming med tolv fartyg. En så stor
styrka, som båda dessa eskadrar representer ade, behövdes dock
icke för bevakninge n. Enligt en >> fördelning på krigsflottan "
avsågos tio fartyg för Danzig, medan åtta skulle eskortera vid
trupptransp orter till Slralsund, fyra ligga i beredskap i Pillau
och fyra sändas till kurländska kusten. Antalet fartyg utanför Danzig synes likvisst varierat rätt mycket och tidvis sjunkit
ned till sju och sex. Hisken ansågs kanske mindre, sedan den
polska flottan genom Gustav Adolfs bombarderi ng i juni lidit en del förluster.
På Danzigs redd försiggick detta år, liksom under del
närmast följande, ingen tull uppbörd. Tullen, eller licen ten
som den nu kallades efter holländskt mönster, uppbars allenast i Pillau, dit alla fartyg till och från Danzig hän visades.
Där, icke på Danzigs redd , skedde ock visitationen . Det är anmärknin gsYärt, att militären i r egel icke
behövde taga befattning med licenluppbö rd eller visitation .
Härför anställdes särskilt folk, kassörer, skrivare, besökare
och roddare, som lydde under licentförval taren, Peter Spie-rinck, vilken i sin ordning i allt vad till lieentuppbö rden hörde
sorterade direkt under generalguve rnören . Militär anlitades
blott undantagsv is , isynnerhet när assistens erfordrades vid
konflikter av olika slag mellan licentmynd igheterna och de sjöfarande. Endast vid Danzig kom militären mera permanent
i beröring med den sjöfarande allmänheten , enär den anlitades
såsom vakt vid omlastninga rna, ett samarbete som till en
början slog mindre lyckligt ut och renderade vice amiral Hen rik (Klasson) Fleming, som efter riksamirale ns entledigand e
övertagit befälet på redden , skarpa förebråelser för bristande
uppsikt.
Efter \Vismars erövring av de kejserlige under hösten
1627 tillkom ännu en oroshärd vid Östersjön, varifrån handeln
på Preussen kunde antastas. I vVismar lät vVallenstein , vid
denna tid utnämnd till >> general över det baltiska och oceani-

52
ska havet» , å kejsarens vägnar utrusta en krigsflotta. Underamiral blev en greve Mansfeld och denne hade snart. mes~
oenom beslagtagning av handelsfartyg , hopbragt en flotta pa
tiotal fartyg. Meningen var, att, enligt det fördrag som
avslöts mellan Sverige och Danmark vid början av år 1628,
en svensk örlogsstyrka skulle samoperera med den danska
flottan i farvattnen norr om pommerska och mecklenburgska
kusterna. Något sådant samarbete mellan de båda rikenas
flottor vart dock aldrig av. Den danska flottan fick ensam
svara för bevakningen av vVismar.
Den svenska örlogsflottans bevakningsområde blev omfattande ändå och sträckte sig från \'Vindau i öster till Stralsund i väster. Inaenstädes på denna kuststräcka tilläts in- eller utförsel av v:ror, utan alt dessförinnan pass erhållits i
Preussen och en licent på cirka 9 procent av vantvärde där
blivit erlagd. Eljest förbjöds generellt all sjöfart på. dessa
hamnar och som skäl förebars, att konungens av Svenge tull
i Pillau' icke finge försnillas och ej heller Königsbergs privilegier kränkas! Som redan nämnts a v delades a v örlog~flottan
i Preussen fyra fartyg för uppsikten österut. Redan 1 slutet
av april hade konungen sänt ned tre fartyg, som. skulle bemannas i Riga, men stödjepunkt för denna sjöstyrka, som
alltså sedan utökats med ännu ett fartyg, vart i fortsättningen
Pillau. För bevakning av pommerska kusten avdelades ett
fartyg tillhörande blockadflottan vid Danzig. Vittnesbörd fin nas 0111 att denna uppsikt, isynnerhet i vad angår m emelska
och kurländska kusterna, icke varit tillfyllest, men ingenting
tyder på att den olovliga sjöfarten antagit större dimension er.
Från Danzio·s redd avseglade örlogsflottan den 25 oktob
ber, sedan dessförinnan de sjöfarande genom patent stran~ e
ligen tillhållits att icke besöka Danzig eller andra l~an~nar m om det svenska maktområdet utan att erlägga tull t P!llau. l
sistnämnda hamn kvarlämnades också en avdelning på fyra
örlogsskepp under befäl av vice amiral Henrik Fleming, s~~~1
fick befallnina kvarstanna i Preussen, så länge det vore mo jligt. Uppträd~e polackerna i sjön, skulle de angripas, _men __för
den händelse de voro överlägsna i styrka, borde Flemmg for st

:u

53
förstärka sin flotta med sådana kofferdifartyg. som kunde bebeväras. Polackerna tyckas emellertid ha hållit sig stilla, och
Fleming seglade därför hem redan i början av nov ember, vilket väckte konungens synnerliga vrede. Han blev också återsänd till Preussen och uppehöll sig där sedan ända till mitten
av december , då eskadern av rikskanslern hemförlovades, enär
seglationen så gott som upphört och fortfarande ingen6ng förspordes från Danzig. Fleming å lades samtidigt av kanslern
att vid första öppet vatten komma Ater till Preussen för att
>> göra oss gagn i tullen såväl som tillförseln >> , och detsamma
betonades också i brev till konungen. Beträffande sjöfarten
på Danzig ansåg sig kanslern kunna konstatera , att blott några få skutor besökt staelen utan att erlägga föreskriven tull ,
medan flertalet lojalt fullgjort sin skyldighet därvidlag.
Öresundstullens räkenskaper visa, att den sjöfart, som år
1628 gick genom sundet, verkligen betydligt minskat sedan
föregående år och att även trafiken på Preussen ganska starkt
reducerats. Det var naturligtvis en verkan av det långvariga
kriget, men en kann erligen av det förbud. som polska riksdagen
i december 1627 äntligen utfii.rdat. enligt vilket alla poolska
hamnar , Danzigs undantagen , skulle stängas och all utförsel
av livsmedel och andra varor från Polen och Litauen över
andra städer än Thorn och Danzig sl;;td le upphöra. ]nom det
sYenska Preussen har det polska livsmedelsförbudet känts synnerligen besvärande, varom rikskanslerns brevväxling vittnar.
Vintern 1628- 29 blev fruktansvärt svår att komma igenom.
Men det kan också fastslås, att försöket att st rypa Preussens
handel över sjön misslyckades. Så utskeppades, som de sven ·
ska licenljournalerna visa, åtskilligt spannmål över Pillau, och
så länge sjöfarten pågick , voro överhuvud försörjningssvårigheterna mindre. Sjöfarten hade visserligen minskat m en lik väl fortgått i sådan omfattning, att inkomsterna vid elen svenska licentkammaren i Pillau blivit högst betydande, ja vida
överträffat förväntningarna . På förslagen synes ha räknats
med 210,000 riksdaler och man fick in nära 330,000, varav
110,000 kommo på Danzig, vars trafik burit en licent på 14 1/.b
procent av varuvärdet. Licenterna voro därmed den ojämförligt största inkomstposten på el en preussiska krigsstaten.
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Planerna gingo nu ock vidare. Redan 1628 hade licentväsendet av preussisk typ blivit utsträckt till Reval. Med
1629 skulle även Riga, Pernau och Narva fogas in i systemet.
För konungen liksom för rikskanslern stod det fullt klart, att
hela denna utbyggnad av licentväsendet på andra sidan Öster sjön, fran'ldriven av nödvändigheten att till vad pris som helst
s kaffa pengar till det krig, som på annat sätt icke kunde finansieras , framför allt fordrade stödet av en stark flotta. Till
rådet hemma skrev rikskanslern i november 1628 och inskärpte, hur rikets medel kunde växa genom licenten vid
Danzig och Pillan blott, »Så länge alla måste stryka segel fö r
oss, men när vi det släppa, så äro vi ick e allenast våra bästa
medel utan ock själva staten på dessa orter kvitte.»
För 1629 års preussiska krigsstat spelade licenterna vid
Danzig och Pillau en dominerande rolL De beräknades under
tiden april-oktober giva lika m ycket som samtliga anordningar i övrigt från Sverige, Finland och Östers jöprovinserna.
Man var med andra ord i allra högsta grad beroende av dem
för armens försörjning i Preussen.
Att förväntningarna beträffande de preussiska licenterna
kunde spännas så högt berodde på att sjöfarten av flera skäl
förmodades bliva bättre 1629 än året förut. Av största betydelse var sålunda, att de polska krigsfartygen under vintern
1628--29 länmat Danzigs hamn och seglat till Wismar, som
dock ej låg så invid den stora stråkvägen mellan Öresund och
Preussen. Riskerna för de sjöfarande tycktes högst väsentligt förminskade. Än viktigare var måhända, att på riksdagen
i vVarschau litauerna medgivits fri handel på hertigdömet
Preussen och jämväl tillåtits exportera sina produkter över de
kurländska hamnerna.
För den svenska örlogsflottans vidkommande betydde
fr ånvaron av fientliga krigsfartyg i Danzig närmast, att den
avdelning, som bands av vakthållning på redden, borde kunna
betydligt reduceras. Konungen ansåg, att det nu vore till räcldigt med fyra fartyg, och när vid mitten av april den
första örlogseskadern ankom till Preussen, nio skepp stark
under amiral Hans Horns befäl. avsände Oxenstierna blott tre
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därav till Danzig. Sedan minskades antalet till två, och dessa
lågo därefter kvar på redden till in i januari följande år
(1630). Det efter de polska krigsfartygens försvinnande från
Danzig oinskränkta svenska herraväldet vid preussiska kusten
förspordes ock därutinnan , att uneler våren 1629 inga sjöfarande synas hava vå got trotsa sig in i Danzigs hamn utan
alla vederbörligen utgjort sina skyldigheter vid licentkammaren i Pillau. Från svensk sida vidtogs ingen annan å tgärd för
att hindra eventuell smuggling på Danzig under våren, innan beYakning på redelen hunnit anordnas, än att i slutet av
mars ett par galejor fingo företaga en inspektionsfärd till farvattnen ifråga.
Flottan i vVismar kunde dock ingalunda lämnas ur räkningen. Den hade ju på sistone fått förstärkning från Danzig,
och sedan konung Kristian i maj slutit fred med kejsaren, var
ej längre danska örlogsflottans hjälp att påräkna. Den maktpåliggande uppgiften att bevaka \Vismar anförtroddes omsider åt amiralen Erik Ryning, som i juni med nio skepp sändes till mecklenburgska k nsten för att patrullera området
mellan Siralsund och Liibeck. Hyning fullgjorde sitt värv,
ömtåligt med hänsyn till att han skulle operera på danska
farvatten , med stor omsikt, och av wismarflottan torde de
på traden Öresund- Preussen seglande fartygen icke haft känning annat än under tiden för den ryningska eskaderns resa
till Kalmar i september, då enligt uppgift en del repressalier
övades.
Vid Memel och kurländska kusten ordnades bevakningen
ungefär på samma sätt som föregående år. För ändamålet
skickade konungen tre fartyg i april från Sverige. De skulle
först segla till Pillau och där ställas under licentförvaltarens
befäl samt få instruktion av rikskanslern. Innan denna eskader anlänt, hade rikskanslern, som fått kännedom om att
smuggling bedrevs utefler kurlandskusten, redan sänt ett par
expeditioner för att beivra ofoget. Liksom föregående år
fordrades licent i Pillau av alla memel- och kurlandsfarare.
Uneler 1629 har sjöfarten på Preussen ganska betydligt
ökat i jämförelse med närmast föregående år (2 ,193 licentbeta-
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]ande fartyg i Pillau 1629 mot 1,504 under 1628), och det
märktes även vid licentkamrarna, där en inkmnst kunde bok föras på omkring 580,000 riksdaler. I september hade stillestånd slutits, vilket i någon mån påverkade resultatet i förmånlig riktning.
Betydelsen av flottans verksamhet för Gustav Adolfs kri g
blir lätt underskattad , då jämförelse ligger nära till hands
med armens lysande prestationer. Ovan har ett försök gjorts
att påvisa , vad flottan dock betydde i ett viktigt avseende, för
licentväsendet i Preussen, som för krigsfinanserna under åren
1627-29 spelade en så utomordentlig roll. Flottan har ge 110m en vakthållning utanför Danzig och \Vismar av mycket
krävande art och genom en bevakningstjänst, som efterhand
utsträcktes över ett allt större kustområde, från \Vindau i
öster och till Liibeck i väster, möjliggjort denna handelsbeskattning och verksamt bidragit till att utbytet av licentupp börden blev så över alla förväntningar.

Gustaf Adolf som befälhavare.
En militärpsykologisk studie.

Föreliggande uppsats är icke grundad på a rkivstudie r,
utan utgör endast on sammanställning av uppgifte r, hämtade ur den rika Gustaf Adolfslitteraturcn. Arbetssättet
innesluter i sig möjligbeten till felaktigbeter i detalj er;
dock torde näppeligen dessa inverka på totalbilden.

I den svenska folksjälen bor medvetandet om att vad vår
nation verkat under Gustaf Adolfs ledning är dess största insats i mänsklighetens utveckling. dess ärorikaste och mest beståndande blad i hävderna . Genom sin gärning har han mer
än någon annan svensk givit vårt folks historia dess inriktning för århundranden, ja, han kan sägas hava präglat själva
nationalkaraktären på ett förblivande sätt.
Känt är - och det skall här nedan ytterligare belysas att Gustaf Adolfs verk utfördes und er hart när otroliga svårigheter, vilka frestade det svenska folkets och dess krigares kraf ter och uthållighet till det yttersta. l sanning -- han måste
hava varit en stor b efälhavare, som mäktade att genom s{tdana mödor föra sitt folk till sådana bragder! - Att söka förklaring till den sällsamma makt, som han hade över våra förfäders sinnen, är ändamålet med denna studie. Och genom
att skärskåda den miljö , ur vilken Gustaf Adolf framgått samt
hans uppfostran från barndomen skola vi först söka kasta ljus
över gestaltningen av hans befä lhavarepersonlighet
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Miljö, uppfostran, förhdllunde till folket.

Gustaf Adolf föd<.les i en stor och allvarlig tid. Året före
hans födelse inföll Upsala möte. Dess beslut var en seger
för ideerna; Sveriges folk iklädde sig manligt de risker och
offer, som trosfrihetens ide krävde. Det var gryningen till
vår storhetstid.
Och ide-kampen fortsatte. När Gustaf Adolf var i sitt
fjärde år, drabbade de svenska och polska härarna samman
vid Stångebro. Där störtades icke blott en dynasti och ku vades den självrådiga svenska högadelns förnämsta ätter, dä r
framför allt protestantisk religion och germanskt stats5eoTade
•
b
väsen. Det var detta, som förlänade slaget dess världshisto riska vikt.
Utifrån och inifrån hotades Gustaf \Vasas statsbyggnad
av de allvarligaste faror. Danmark hade ännu ej kunnat
smälta, att Sverige frigjort sig ur dess grepp. Mot såväl Dan mark som Polen fick den unga svemka staten kämpa för livet.
Inifrån hotade laglöshet och självrådighet i allehanda for mer. L andets fattigdom var också en skrämmande realitet,
varom trasiga lösdrivarehopar, förvildade soldatskaror, igen...-uxna ödeshemman och det upproriska knotet vid skatteuppbörderna buro vittne. En h ård och outtröttlig kamp mot
alla dessa inrikes plågor hade Karl IX sig förelagd.
I skuggan av slika företeelser förflöt Gustaf Adolfs barndom. Tidens och kallets allvar ingötos tidigt i hans sinne.
Inspiration till stora och dristiga värv gick från födseln h onom i blodet.
I m edvetande om vad som väntade sonen, vårdade sig
Karl IX med synnerlig omsorg om hans uppfostran. I k o
nungens föreskrifter härutinnan skymtar man hans insikt om
egna brisler som regent. I upprepade instruktioner inskärptes,
att prinsen skulle fostras till m.ildhet, rättvisa och välvilja mo t
rikets undersåtar. Prinsen skulle - det är hänsynen till den
så hårt behandlade adeln, som talar härur - - »lära sig aU
hålla hand över lag utan anseende till personen och icke fö r kränka välfångna privilegier, som med lag överenskomma ».

Undervisningen skulle ske praktiskt; för odlandet a v kamtnarhlrdom fanns ingen tid. Vid unelervisningen i vältalighet
~orde särskilt beaktas, huru »en regent kunde ofta med prudlJgt tal beveka sina undersåtar att godvilligt utgöra skatter».
Vid övningar i aritmetik skulle han särskilt »lära all övervaka
rikets årliga räntor och utgifter, samt huru mycket krigsfolk
av vart landskap kunde utgå ». För att påvisa vältalighetens
betydelse för en krigarkonung framhöll Skytte, prinsens utomordentlige lärare, hurusom >> när man vill slå till sina fiender
:
haver vällalighet stor kraft till alt förmana kriasfolkeb
så
b
..
Aven Gustaf Adolfs ovanliga språkkunskaper - han talade
tyska , latin, franska, italienska och holländska, förstod finska ,
spanska, engelska, skotska och grekiska samt var icke utan
kunskap i r yska och polska - voro huvudsakligen en frukt
av praktisk övning och utan vidlyftigt grammatikaliskt
underlag.
Från de tidigare barnaåren sökte Karl IX att göra sonen
praktiskt förtrogen med det kall, som skulle bliva hans: krigarens och statsmannens. »Det var örnen som tidigt drev
ungen ur boet för att lära honom flyga ». Sex år gammal var
han med sin fader i fält i Livland och sedermera på resor genom Finland och andra avlägsna landsändar. Till soldatutbildningen hörde flitig träning i ridderliga idrotter: Alexander
elen stores, Caesars och, från vår egen historia, Karl Knutssons exempel framställdes här för prinsen som rättesnören.
Med antikens och senare militära skriftställare gjordes han
snart förtrogen; för ögonen hade han sådana exempel som de
la Gm·die och Horn. Sina viktigaste militära intryck fick han
dock genom samspråk med officerare, som efter det spanskholländska stilleståndet 1609 skyndade till Norden för att
ställa sina svärd till elen svenske konungens förfogand e. Den
undervisning som de, enligt Karl I X:s uppdrag , lämnade den
vetgirige unge prinsen, eggade dennes, af naturen därhän
böjda håg och sinne » till den grad »att han tillbragte fast
hela dagarna med frågor och discm·ser öfver det , som en och
annorstädes i krigen sig tilldragit». Han förskaffad e sig så
i unga år kunskap om m odern krigföring: »h afvande sig prins
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Han håller sammanträ den med råd och ständer, förhandlar med ministrar, mottager och avsänder sändebud.
Denna outtröttliga verksamhet rörde icke endast militära
ting och fortsatte även sedan lugnare förhållande n inträtt.
Han var »stadd på ett oafbrutet fredligt fälttåg hemma », under all elen tid, som krigen därute lämnade honom tillfälle
därtill. Icke ens i fält på främmande botten släppte han det
fredliga, inre reformarbet et: han var »såningsma nnen på den
framåliland e stridsvagnen>>.
Det gällde att övervinna folkets och statens nöd och armod. Under ständiga resor och rådslag var han härför verksam.
Uneler dessa resor lärde han känna folket och folket lärde
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känna honom.
Det gällde också att få bukt med den laglöshet och oreda,
som utbrett sig under orosåren; hela hans regering är en oavbruten kamp för ordning och rätt. Med oblidkelig stränghet
drabbar den kungliga rättvisan all orättfärdig dom, allt rofferi och förtryck mot värnlösa. Folket lönade honom med ett
ständigt växande förtroende. »Han börjar att taga de för tryckte under sin milda spira» och »lfan väckte lagen så gott
som upp igen ifrån de döda » - så hava hans samtida uttryckt
folkets syn på hans gärning.
Till alla samhällslive ts områden sträckte sig konungens
ordnande hand. Det var ett storartat nydaningsa rbete som
här försiggick; i regel tog dock detta form av en fortgåend e
utdaning av de institutione r, som ingått i elen unge konungens
arv efter fadern. Det minskar ingalunda hans förtjänst, att
han, alltid när han det kunde, byggde p å historisk grund ;
tvärtöm - enelast genom hans förståelse för kontinuitete ns
betydelse vunno hans reformer de fasta rötter, som gåvo dem
kraft att trotsa tidens stormar.
Hans inre arbete bland Sveriges splittrande folk var fram för allt ett samlingsarb ete i försoningen s tecken. Det var ingen
lätt uppgift: många av rikets bästa söner hade följt Sigismuncl
till Polen och verkade därifrån till att hålla splittringen vid
makt. Gustaf Adolf var son och efterföljare till en av de
bittrast hatade män, som vår historia känner. Genom en oav-
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låtlig rättvisa, genom förening av mildhet och fasthet lyckades han emellertid att efter hand få det förflutnas blocliera
o
till ro. Sonens ljusa ocrestalt övervann
sig
lägga
att
skuggor
.
mmnet av faderns hårdhet. Sönerna till Karl IX:s fi ender toa
han , när d e därav voro förtjänta , i sin tjänst och fäste den~
till sin person. Den ene av de båda ryttare, som räddade
honom ur vaken på Vittsjöns is, var Per Baner, en son till
den Gustaf Baner, som 12 år tidigare mist huvudet på Linköpings torg !
De krav, som Gustaf Adolf ställde på sitt folk, voro oerhörda. Den stolta svenska stormaktsst ällningens verkningsfullaste bakgrund får man kansk e i rådsprotoko llets ord: »Den
11 januari 1634 discureracle s, om någre främmande potentater
och herrar skulle inviteras till salig h ung l. .Maj: ts begravning.
Mentes nej. Komma deras gesanter hit, så se de vårt armod ».
Gustaf Adolf ledde stormaktsvä ldets födelsekam p; folkets bör·
da har endast en gång överträffats - vid samma stormaktsväldes dödskamp under Karl XII.
};. ven världshistor iskt sett var kraftansträn gningen höcreligen imponerand e. I det av det tyska riksvärnsminister~et
utgivna arbetet »Fi.ihrertum », uttalas - efter ett framhållan de
av att Sveriges utgifter för krigsmakte n år 1630 uppgingo till
mer än 70 % av statens totalutgifter - att Sveriges prestationer vid denna tid överträffad e det preussiska folkets insats
under dess befrielsekrig .
Också hade Gustaf Adolf som ingen annan svensk konung
det svenska folket i sin hand. Han var i hög grad folkkär ,
utan att därför vara vad man plägar kalla folklig. Hans farfar
var till sin natur storbonden; sonsonen hade redan hunnit att
fullbord a utvecklings kedjan fram till den förfinade aristokraten , men en aristokrat i bästa bemärkelse - flärdlös och med
naturlig enkelhet i umgänget. Han var konung av Guds nåde;
sitt ansvar ville han icke dela med någon. De breda massornas förmåga att bedöma statsärende na satte han icke högt.
»Hopen », sade han , »har i sådana saker varken kunskap, erfarenhet eller förstånd , .
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Denna i grunden autokratiska uppfattning var dock förenad med en stark känsla av ansvar inför nationen och en ej
mindre sl'ark förståelse för nödvändigheten av att i allt vad
han företog sig hava folket bakom sig: med och genom folket
- aldrig emot detsamma! Konungens personliga inflytande
över folket var det som möjliggjorde vad som här tedde sig
som en syntes mellan autokratisk och demokratisk styrelseprincip.
Ingen svensk konung har stått i ett så nära, så innerligt
förhållande till rikets ständer. Ju allvarligare tider, dess an gelägnare är han att söka ständernas stöd: han rådgör med
dem, motiverar sina beslut, redovisar sitt sätt att handhava
rikets styrelse. Det är farfaderns exlc:mpel, som här går igen.
Med full rätt kan Gustaf Adolf säga: >> Sannerligen jag h aver
aldrig näst Gud litat till någon annan makt än till den, som
af svenske mäns trohet kommen>. Detta förtroende bar frukt
i ett endräktigt statsarbete, utan motsvarighet i vår historia .
I Gustaf Adolfs till eftervärlden bevarade riksdagstal speglar sig förhållandet rnellan konung och ständer.
I sitt tal vid öppnandet av riksdagen i Örebro 1617 talar han otn fredsunderhandlingarna med Ryssland, om del
hotande kriget med Polen och katolikernas stämplingar. T iden är ond och kräver inre enighet:
>> Hvad skulle konungens i Polen eller någon ann an
potentats makt vara till att frukta, när Sveriges män äro
ense, sin öfverhet lydige och alla beflita sig därom, det
riket må försvaradt blifva, alldenstund enighet hafver ofta
oppPhållit ringa land, och äro genom enighet små och för aktlige städer tida emot stora konungamakter vordne f örsvarade». Sverige är aldrig >> af någon främmande intagit
och betvingadt vot·det. De främmande herrer, som här i
riket regerat hafva , äro a f de svenske själf hit indragne.
När våra grannar emot oss stridit hafva och vi ense varit,
hafva de föga uträttat>>.

Sju månader efteråt, när konungen kallat ständerna till
möte i Stockholm för att meddela dem den hugnesamma un derrättelsen om fredsslutet med Ryssland , slutar han sitt tal
med ett gripande tack:

>> De_sslikes och i synnerhet betackar och rosar jag ock
eder freJd, tapperhet och mandom, som sig uti detta kri g
hafva för krigsmän bruka låtit, det I icke allenast edra
lif, lifverne och hälsa hafva oförskräckt framställt .o ch i
spelet vågat till att erhålla denna seger och ervärfva denne
freden, fosterlandet och oss alla till gagn och goda, utan
ock utstått med störst a villighet det omak, som den långa
och farliga vägen t ill att draga med sig hade; hafva intet
heller annat än för lek aktat de farligheter, som stormar
och skärmysler med sig haft hafva, räknat likasom för
v~llust hetta och svett, stoft och damm, regn och slagg.
Vmter och köld, hvilken mången hafver fördärfvat, hafven
I ock med stort tålamod mången gång måst lida. Mot
h~nger. och själfve naturen hafve i som oftast måst kämpa,
for hvrlket allt I ock dess mera pris ären värde.
Hvad kan nu vara större ära och beröm värdt än det
att j ag, som eder herre är, fö r sanningens skull eder hä~
för allgemena riksens ständer måste prisa och godt vittnesbörd bära?>>

Sista gången som Gustaf Adolf trädde inför riksens ständer var i Stockholm den minnesrika dagen den 19 maj 1630.
Han slutade sitt tal med förmaningar och välönskningar till
rådet och till vart och ett av de fyra stånden. Vad han hade
att säga till borgare och bönder ger ett begrepp om tonen
ä ven till de övriga stånden:
>> Eder af borgerskapet vill jag ock hafva önskat, att
edre små kåter måge blifva store stenhus, edre små båtar
stora skepp ,och farkoster, och att oljan i edre kruker aldrig må tryta och felas - - Den gemene man och allmogen vill jag ock hafva
önskat, att deres ängjar måge grönska, deres åkrar bära
hundradefaldt, så att deres ladur blifva fulla, och att de
i all örnnoghet måge tilltaga cch växa till att med glädje
och utan suckan kunna utgöra deres plikt- och rättigheter.
Och i en summa vill jag eder samtJigen och hvar i
surrderhet Gud den allsmäktige till själ och lif allernådigst och gunsteligen hafva befallt.>>

Vad här sagts om konungens inre reform- och samlings.a rbete saknar endast skenbart direkt samband med hans militära befälhavarskap. Reformarbetet gav Sverige en över5
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Iägsen inre styrka . Styrkan var av både mate.~·iell oc~.. an~li g
art - bäggedera nödvändiga förutsättninga r for den pttehka
militära expansionen . Först och sist förlänade Gust'a f Adolfs
inre verksamhet honom det förtroende och den hängivenhet
från nationens sida, utan vilken hans militära ledarskap saknat sin fasta grundval.

B efällwvareegen skrt per.*)

Redan Gustaf Adolfs yttre gav honom en värdefull tillgång i hans befälhavareu1r ustning. Lång, v~l och krafti~t
byggd, med ädelt formade anletsdrag, en alltJgenom kunglig
natur, har det sagts. »Guldkonunge n från Norden » lade redan genom sitt utseende och sitt sätt människorna för :ina
fötter. »Inför majestätet i hans uppträdande », heter det 1 ett
tyskt arbete, >> böjde sig, ehuru motvilligt, de tyska furstarna >>.
Stark och senfull, härdad i manliga idrotter, var konungen typ en för en truppförare. Sin håg för kroppsövninga r b ehöll han livet igenom. Per Brahe b erättar om e tt tillfälle,
då konungen var ansatt av svår >> Skälvosob , som han ådragit
sig under kriget i Preussen. >> Konungen fäktade », säger Brabe, »med mig dubbelt i matsalen några dagar och slog så
hårt att skälvan släppte honom ». Gustaf Adolfs fysiska spän stighet, särskilt till häst, blevo honom till ovärderlig hjälp i
hans strävan att alltid kunna gå i spelsen för sina krigare.
Hans med tiden tilltagande fetma fick aldrig avsevärt inflytande på hans rörlighet.
*) Gustaf Adolfs intresse för och uppskattning av sjövapnet, .~ont
det yttersta skyddet för hemlandets sä kerhet och som en ouudg,mg·lig pl attfo rm för de svenska armecrnas segertåg på andr~ si::.aJ~ Östersjön äro tillfyllest dokumenterade. Hans kunskaper 1 S Jo vas~n
det, v~l huvudsakligen förvärvade under mångfaldiga även_t y r:1ga
fär der över Östersjön , syn as ocks å hava varit förvånansvärt m gacnde, som t. ex. framgår av J ohan Hands kända beskrivnin~ . P_å hans
fr iarefä rd 1620. Huru därmed än må förhålla si g : hans m1htar a b<
fä lhavaregärning utfördes dock nästan uteslutande till l ands. Det
är därfö·r i Zantkrigets hi storia, som vi i det fö lj andr; skola sö b•
nyckPln till hans befälhavarepers onlighet

Den vik tiga s te nyck eln till förståelsen för Gustaf Adolfs
personlighet är hans religiositet. " Ytterst bottnar ,,, säger
Böök , »all hans kraft och all hans optimism, hela den lugna
glädje, som strömmar ut kring hans gestalt, i den religiösa
känslan >> .
I-lans religiositet var djup och äkta. Om de t sätt, p å vilket hans gudsfruktan tog sig uttryck , berättar han samtida
minnestecknar e Bothvidi:
»Gu staf Adolf läste gärna den H elige Skrift, och vid
den offentliga gudstjänsten följd e konungen predikningarno med den uppmärksamhet , att han kunde upprepa dem
st.yc ke för stycke. Han gick gärna till sakramentet och
be redde sig gemenligen därtill tre dagar. Uti bön sökte
han närin g fö r sin andakt, och när han sjuk eller sargad
var, lät han läsa f ör sig Bibeln och psalmer, .

Ett uttryck för hur djupt denna r eligiösa känsla var
rotad, ger Gustaf Adolf själv, när han i brev efter en skärmytsling i Livland 1625, där han träffades av en kula , omnämner händels en med orden: >> Habe ick wol Gott zu dancken ,
der mich der Sterblicheit so gnedich erinnereb.
I religiositeten ingick tron på att han hade en av högre
makter given historisk mission. Om sin beredvillighet att
offra allt för denna mission ger han själv vittnesbörd i brev
till Axel Oxenstierna 1629:
>> Eder bedC'l' jag allenast att hava ett friskt och stadigt mod i all a vedervärdig heter och icke ledas, t röttas
eller upp givas av det omak, som i desse besvärlige t ider
vanka, utan t änka, att vår t fä derneslands majestät och
Guds kyrka, som därutinnan vilar, väl värd är, att man
molestier, ja själve döden diirf6r e lider, och ju högre impossibiliteter man övervinner, ju högrr' ros och gloria det
av sig föder bäcl e i denna och tillkommande tiden>.

Tala icke ur dessa ord de ideer och den anda , som gjorde
storhetstidens svenskar oövervinnerlig a?
Gustaf Adolfs varma religiositet, med dragning åt fatalism, förtog honom på intet sätt hans friska handlingskraf t .
När Kristian IV vid UlYsbäcks möte tillfrågad es, hur han
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tänkte sig att få sina förlorade provinser åter, och svarade:
»Vi sälta vårt hopp till Gud », replikerad e Gustaf Adolf: >> Det
vete vi väl, men Gud gör ingenting utan medel».
Handlings människa , som han var,' blev han aldrig n ågon
religiös pedant: h an drog sig icke för att i Tyskland lägga
beslag på kyrkliga egendoma r för att få medel till krigets
förande. Han blev aldrig heller någon fanatiker. Han av~kydde katolicism en som en styggelse; men i av honom eröv rade länder skyddade han den katolska gudstjäns ten i trosfrihetens namn: >> Det vore icke en uppgift , som hövdes en
furste, att vakta folken för helvetet, utan det ålåge präster
och predikant er >> .
Sin egen gudsfrukt an förstod Gustaf Adolf att inplanta
även i sin här. Den blev grundvale n för de svenskes manstukt, offervilja och tapperhet .
Gustaf Adolf förfäktade , att den krigare, som bad bäst,
också kämpade bäst. Han införde regelbund en morgon- och
aftonguds tjänst; till trummans toner samlades regemente t i
ring omkring sin präst. Han lät utgiva en särskild bönbok
för soldaterna . »l den svenska armen blandades >>, säger den
kände engelske militärskr iftställare n Liddell Hart, >> böner och
krut till en explosiv blandning , som bröt alla hinder >> . Och
han fortsätter: »Den vanligt förekomm ande åsynen av gene raler och ~oldater sida vid sida knäfallan de i bön gjorde ett
outplånlig t intryck på tyska iakttagare . Men om religionen
användes som ett pådrivand e medel, hade den också otvivelaktigt ett starkt inflytande i humanise rande riktning och de
svenska trupperna s goda uppförand e och humanite t blev en
källa till ständig förvåning för Tysklands folk, vant att betrakta en beskydda nde arme som något föga mindre ont än
en fientlig ».
Gustaf Adolfs varma fosterland skärlek var också ett av de
starkast framträda nde dragen i hans befälhava renatur. Han
var stolt över sin svenska härstamn ing och älskade att framhålla, att han ej var sprungen av främmand e blod, utan >> af
fädernesla ndets fäder och svenske riddersmä n, som Sveriges
frihet fordomda gs rideledige n försvarat» .
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För att bidraga till gäldandet av Älvsborgs lösen sände
han, utan tvekan och utan att låta räkna det, allt sitt guld
och silver till myntet för omsmältn ing till pengar. Ett arv,
som han fick från hertigarn a av Sachsen-L auenburg, 'fick
vandra samma väg. Om han ärvt alla jordens skatter, sade
den unge konungen , »skulle han hafva användt dem till samma ändamål, fosterland ets frälsning ».
Fosterlan dskärleke n var parad med en starkt utpräglad
pliktkänsl a. Med fog kunde han i brev från Gollnow 1630
om sig själv säga, att han >> nu på tjugonde året med mycken
möda, dock - Gudi ske lof - med mycken heder vår fädernesland förestått hafwer ; den där ock fädernesla ndet och alle
dess trogne inbyggjar e älskat, ärat och för dess ära lif, gods
och gode dagar vanvyrda t hafver ; den där ock i världen
ingen annan skatt sökt hafver än att göra till fyll est mitt stånds
plikt, däruti mig Gud hafver låtit födas>>.
Konungen s arbetsamh et och arbetsförm åga voro oerhörda.
Det behövdes. Fryxell ger ett begrepp om den mångskif tan-·
de hörda, som åvilade honom under tyska kriget:
»Ständigt fö rde han samtidigt skriftliga och muntliga underhand lingar med alla furstar och många städer i
Tyskland och med nästan alla västra Europas regeringar ,
ledde i alla delar och enskildhete r, från de största till de
minsta, de svenska och förbund n a truppernas alla militäriska anordninga r, rörelser och operatione r, tog nära och
personlig andel i alla slags krigsföreta g samt sysselsatte
sig därjämte oavlåtli gt och omsorgsful lt med Sveriges, Finlands, Lif:flands och Preussens inre angelägenh et er. Blott
hans ständigt starka och friska kropp och i synnerhet hans
starka själs- och viljekraft kunde vara vuxna ett dylikt
dagligt, ja stundligt och mångsidig t arbete».

Gustaf Adolfs brev till Axel Oxenstier na ge också en inblick i de dagliga bekymren och svårighete rna. Det gällde
framför allt anskaffni ng av pengar, men också manskap, proviant och förnödenh eter av alla slag. Så här kunde det låta ;
brevet daterat i Bersohn i Livland 29 nov. 1625:
»Hungern och onde, kålle losement hafva drefvet oss
ifrå Kockenhus en och hit, på hvilken väg jag mera ynka

71

70
hafver sett än någonsin f'örr i 15 år, som jag hos kriget
varit hafver. Här måste jag smula Iör folket, som man
plägar göra för hönsen, så oflitigt hafver Måns Mårtensson sake rn e beställt. Eljest är här ock ringa förråd. Görer fördenskull väl och la ga r, att de 1,000 tönnor bröd.
som i det Vendiska och Runneborgiska bakas skulle, måtte
hit förskickas, somt till att underhålla f1o lket med, somt
till att hafva med oss på oftabemälte tug.
Länningarne gå trögt, men om de 5,000 daler ifr å
Sverge och de 6,000 daler af R efle stad ntåtte ankomma,
vo r e saken åter på n åg ra dagar hulpen. Dril'ver fö,r de nskull
på, att de, som dem föra, måge befordrade blifva ..
Sist drager eder till minnes, att jag befalte Enk Andersson att beställa pälsar*) oeh stöflor ifrå Pleskov. Minner honom på, att där liggur makt uppå; han kan dem
betala med lin, hampa eller linfrö,, som där i länet faller ».

I fältkansliet tjänstgjorde i regel inga officerare, utan blott
civila skrivare. Militära ärenden handlades sålunda direkt av
konungen själv; han var- har det sagts -sin egen stabschef.
Aven de civila skrivarnas hjälp kunde understundom
klicka. Så t. ex. när konungen skriver till Axel Oxenstierna
från Bersohn 15 dec. 1625 och där han slutar: >>E ljest fö r
denna tid intet, utan att Lars Nilson och Peder Erson äre både
sjuka, är så jag sekreterare och kammererare, vore jag kalefaktor , så vore jag omnia tria. Farer väl. Jag är eder med
allt god t väl bevågen».
Trots alla löpande ärenden hann konungen även under
fältförhållandena att fortsätta sina krigshistoriska studier ;
bland de författare, som aldrig saknades i hans tält, var Grotius, folkrättens förste pioniär. Men arbetsdagen blev också
lång. Hans lampa brann - berättas det - länge efter det
hans här gått till vila. Också såg hären upp till sin konung
som ett exempel i arbetsanthet och plikttrohet.
I sina levnadsvanor var konungen enkel och måttlig.
Detta t>aällde även mat och dryck. Större samkväm •sökte han
•
undvika, men han bjöd ofta sina officerare och övnga ur sm
*) Konungens omsorg om trupperna visade sig, bl. a., i att han
under vinterfälttågen utrustade alla sina krigare med pälsar.

omgivning till sitt bord. »Han plägade säga att bordet var
hemligheternas prövosten, tillgivenhetens och vänskapens nät».
Han dröj de emellertid aldrig länge till bords: , straxt han ätit,
gick han till sina sysslor, öfversåg kansli- , kammar-, krigsoch skeppssaker ».
När trupperna hade det svårt, delade konungen deras strapatser. Vid Rigas belägring 1621 såg man Gustaf Adolf och
hans broder Carl Filip med spade i hand deltaga i belägringsarbetet. Vid landstigningen på tysk boUen 1630, när det gälld c att hastigt uppkasta fältverk till skydd för debarkeringen,
grep konungen också till spaden.
Vid Stettin avstod han från att taga logis i det hertigliga
slottet, utan föredrog att tillbringa natten ombord med sina
trupper: >> Ligger konungen på en matrosbädd är soldaten nöjd
med en halmkärve», voro hans ord till hertig Bogislaus. En
äldre tysk historieskrivare kunde också om Gustaf Adolf säga: »>cke endast i striden, utan även under alla ansträngningar, föregick han sina soldater med gott exempel; han uthärdade med dem hunger och törst, köld och hetta, regn och
storm, gott och ont. Kamrater bröder - voro de namn han
gav denn .
Gustaf Adolfs natur erbjöd en märklig och högst karakteristisk blandning av försiktighet och djärvhet.
Han var försiktig före beslutens fattande. Stora beslut
övervägde han mycket grundligt, ja, det har ej saknats anmärkningar, att han där varit alltför försiktig. Men när ett
beslut en gång var fattat, genomförde han det med järnhård
konsekvens och, då så erfordrades, med ytterlig djärvhet. Försiktigheten var förbi och en seg oböjlighet intog dess plats! När
Gustaf Adolf febr. 1627 mottog svenska statens store krigsleverantör, Louis de Geer, i avskedsaudiens, talade han om Danzigs hårdnackade motstånd mot de svenska kraven på avfall
från Polen. »Jag har nu tagit vattnet ifrån dem », utbrast
han, anspelande på den avstängning som svenskarna i påtryckningssyfte inlett mot staden, »kunde jag också taga bort luften,
så gjorde jag det!,
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Han gjorde det sig till en hederssak att aldrig ge tappt.
Det är också han som präglat det manliga ordet: »Det är k äringatröst kvida och lida; man _måste det onda genom god a
råd bota och borttaga ».
segheten var, liksom hos de flesta andra stora befälh avare, förbunden med en stark optimism. Han hade ett segervisst drag i sitt kynne. Men det hindrade icke, att han understundom fick kämpa tappert för att hålla missmodet stången. Så t. ex. före det stora tyska äventyret, då han i sista
stund - berättar Ahnlund - kände något som liknade hopplöshetens trötthet stiga upp i sin sjäL -- Men så var det också ett företag av sällsynta mått; i sitt arbete »Great Captains
Unveiled >> ställer den engelske militärskriftställaren Lidoll H ar t
det tyska fälttåget i dess rätta perspektiv:
"Förunderligt hur de stora befälhavarnes historia
upprepar sig: Alexander som begav sig till Asien för att
anfalla det väldiga persiska riket och dess beväpnade millioner, Hannibal som gick över Alperna för att anfalla det
romerska väldet i dess bjärta, voro icke djärvare än Gust af
Adolf när han igångsatte detta, som det syntes hasar dmässiga företag, där utsikterna så starkt voro honom emot».

,, Erst wägen, dann wagen » - så lärde Helmuth von Moltke. Gustaf Adolf var en befälhavaretyp i den andan. Sällan
ser man en order återtagen. Det som är skrivet eller sagt får
stå, till dess förändrade förhållanden göra nya order ofrånkomliga.
Gustaf Adolf var häftig - det ingick i Wasaarvet. Särskilt i ungdomen tog sig häftigheten påfallande uttryck. P å
sin faders hänsynslösa sätt hör man honom brusa upp emo1
fogdar och andra tjänstemän, dem han hotar "att nypa i örat
så att det skall blöda därvid » eller att »draga huden af för
att spika på domstolen ». Ja, han kan t. o. m . i vredesmod
utebliva från rådssammanträden. Men med mognande ålder
lyckades konungen att efter hand dämpa och övervinna detta
karaktärsfel, så att, även när hans självbehärskning ställde->
på de svåraste prov, man endast av rodnaden på hans kindet
eller en flammande blick kunde ana sig till upproret i h ans
inre.

Häftighet styrdes av ridderligh et. Vredesutbrott, när sådana förekomma , gingo snart över och konungen var beredd
att gottgöra den oförrätt, som han kunde hava begått. Bekant
är berättelsen om Gustaf Adolf och den skotske översten Seaton, som konungen - när Seaton sökte försvara sig vid en
tillrättavisning - skulle hava givit en örfiL Seaton begärde
sitt avsked och red över danska gränsen för att där söka anställning. När konungen ångrat sig red han efter, upphann
Seaton och erbjöd denne envig : >> Ulom Sveriges gräns äro
Gustaf Adolf och Seaton lika; hämna eder som ni kan !»
En god del av förklaringen till Gustaf Adolfs makt över
människorna ligger i hans talaregåva; sannolikt står han i
detta avseende oöverträffad i vårt land. Det är, säger Fredrik Böök, som givit en utmärkt karakteristik av Gustaf Adolf
som talare, något festligt och smittande över hans retoriska
stil; han är den borne folktalaren som känner ordets och stäm
ningens makt. Man förstår vad det betydde, att han före de
stora bataljerna eldade sina krigares håg med högtidliga och
kärnfulla till tal: W allenstein .och Till y hade ingenting att s äga sina legotrupper.
Vad Böök finner mest karakteristiskt vi d studiet av Gustaf
Adolfs till eftervärlden bevarade tal och skrifter är »det naivt
omedvetna, av all själviakttagelse och självreflexion oberörda
i väsen och uttryckssätt >>. Och han tillägger: >>Draget är icke
Gustaf Adolfs blott, utan hela den svenska storhetstidens man har ibland känslan att just detla drag var förutsättningen för själva storheten, för helgjutenheten och styrkan. Dessa
män , som formade Europas öden, ledde tidens största armeer
och administrerade hela välden, voro i sitt inre liksom oberörda av dc ofantliga händelserna, och det var kanske därför
de varken nöttes ut eller grepos av svindel >> .
Exempel på läggningen av Gustaf Adolfs tal har redan
tidigare givits i samband med återgivandet av några utdrag
ur hans riksdagstat Ännu ett betecknande exempel! Det är
när han talar till Niirnbergs borgare strax efter det högtidliga
intåget, då han hälsades >>mer som en Gud än som en människa ».
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>> Icke alla dagar skall Gud sända eder en sådan predikant, som i dag, den der icke endast kan trösta med
orden, utan ock hj ä lpa m ed gerningarne. Däriöre hörPn
och besinnen mina ord. Långt j'rån min kalla, m en lu gna
fos t e rbygd har jag kommit hit till edra orolig a lände r och
det för eder skull och för vå r gemensamma h eliga lä ra.
Jag har för densamma uppoff rat mitt eg·et lu gn, mina
fattiga undersåt ars tillgå n ga r, deras blod, deras lif - ja
mitt eget, derest Gud s n å di ga vilja så skulle fordra. Sn
myc ket på mig beror skall jag m ed Guds hjelp strida, lida
och umgälla. Men så besvär jag ock eder, vid Guds har mhertighet, göre hvad eder tillkommer vid det stora ve r ket.
Varen ståndaktige, t ålige ! K äm pen en god kamp och beh ållen trona; så skall ock Guds hand uppehålla och skydda
eder stad, eder till odödlig ärn både i lifvet och eft er dö den, och slutligen till sal ighetens oförvanskliga kron a».

Sanuna gåvor som utmärkte Gustaf Adolf som talare u tmärkte honom även som lörhandlare. Även där visade sig
hans förmåga att tjusa, att betvinga och övervinna människor. Det är han som tar initiativet och sätter sin prägel på
förhandlingarna. Han är slagfärdig, munter och fyndig, han
har framför allt en »rällfram, nästan utmanande övertygelse
om sin egen saks obestridliga rättvisa, som gör motparten
försvarslös >> .
Talegåvans betydelse för den som har att leda människor
har behållit, och kommer väl alltid att behålla, sin giltigh et.
Gustaf Adolf använde em ellertid ick e endast det talade, utan
och det tryckta ordet vid utövandet av sitt ledares kap . Genom flygskrifter , den tidens tidningar, son'l han lät sprida sär·kilt i Tyskland, utövade han stort inflytande och lyckades,
om en av hans motståndare uttryckte det, att försätta
Även i detta avfolkstämningen >> völlig in Rcbellion >>. seende var Gustaf Adolf sålunda, enligt vår uppfattning ,
förv ånansvärt modern. Det är också betecknande, att den
store propagandisten på tronen , Napoleon I, ägnat Gustaf
Adolfs historia mycken uppmärksamhet.
Gustaf Adolf b esatt människokännedom och hade stor
förmåg a att välja sina m edhjälp ar e. Kan något bättre exempel därpå givas än att peka p å h ans Yal av sin närmaste man ?

Axel Oxenstierna var en värdig rikskansler åt en stor
konung i en stor tid. Han var en man av sällsynta kunskaper, av järnflit och outslitlig arbetsförmåga: »Jag är m ed ar bete född, har med arbete levat och måste med arbete dÖ >>.
Han var viljekraftig, men orubbligt lugn. Han avlägger sina
bekymmer med kläderna, har han sagt, och har enligt egen
utsago i sitt liv endast haft tvenne sömnlösa nätter: vid underrättelsen om Gustaf Adolfs död och vid nyheten om n ederlaget
vid Nördlingen.
Hans natur gjorde honom särskilt lämpad att komplettera konungen: hans uppgift var, har han själv sagt, >> att dämpa
konungens eld m ed sin köld >> .
Omkring dessa båda samlades landets bästa män. Företräd esvis togos dessa, enligt tidens sed , ur adeln. ~1en även
för dem, som voro födda ofrälse, fanns väg till rikets främsta
värdigheter: ett exempel ha vi i S ky tte, Gustaf Adolfs lärare,
senare riksråd, ett annat i Salvius, den ene av Sveriges båda
den andre var Axel
delegater vid fredskongressen 1648 Oxenstiernas son .
Gustaf Adolf besatt humorns oskattbara befälhavaregåva:
ofta var den dock besläktad m ed fa rfaderns barska ironi .
l\'är h an i Uppsala våren 1618 förgäves väntade brev från
A'Kel Oxenstierna i viktiga angelägenheter, skrev han i sin
Herväsa oro till kanslern för att kondolera honom med anledning av hans sannolika insjuknand e - den enda möjliga förklaringen till att han ej låtit höra av sig: »Jag fattar - - att I måste vara fallne uti svår sjukdom , ty jag vet eder sedvanlige flit att göra edert kall till fyllest, - - - så att jag
däraf döma kan, att eder måste vara hinder infallen , vi I icke
är en till mig kommen >> .
Ett annat exempel på d en bistra humor, som konungen
kunde anlägga även på allvarliga ärenden! Han h ade kraftigt
ingripit mot officerarnas duelloskick . Emellertid hade ett par
officerare, som voro särskilt enträgna, få tt m edgivand e att
mötas i envig. Kungen skulle själv vara n ä rvarand e! Och
han kom. Men han inledde d en planerad e duellen med d en
överraskande förklaringen: >> Nu mina herrar, sätt i gång, och
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sluta inte förr än en av Eder är dödad. Dessutom h ar jag
med mig mästermann en , för att omedelbart avrätta den andre!,
Gustaf Adolfs ironi vänder sig framför allt mot fienderna.
Men den slår aldrig över i bitterhet eller hat. Ä ven gent emot
fienderna tog sig hans naturliga ädelmod ofta uttryck ; så t.
ex. när Tilly låg på sitt yttersf'a , då konungen sände sin livläkare för att erbjuda honom hjälp. Träffande har också en
fransk författare anfört, att den svenske konungen var »den
enda ljusa, av glädje och lycka strålande gestalten i en mörk ,
hård, glädjelös tid , vars ledande män alla stå för oss omgivna
av dyster kyla: Richelieu, vVallenstein, Tilly o. s. Y. » .
Konungens glänsande personliga mod utövade med exemp lets makt ett oerhört inflytande på hans krigare. Mångfal diga gånger ställdes hans dödsförakt på prov under de allvarligaste för hållanden:
På Vittsjöns is, vid Rigas belägring, i träffningen vi d
Mewe, i båten vid Dcmziger Haupt, då konungen allvarligt sårades i underlivet och Per Brahe fick täta båtens kulhål m ed
sitt armkläde, vid Dirschau, då konungen fick de >> dirschauiska
slängar», som sedan gjorde hans arm styv >> Och till skrivande
fast oduglig >>, och då han i skuldran träffades av en kula ,
som aldrig gick att uttaga och om vilken konungen yttrade:
>> Låt den sitta där till minne av en levnad, som icke förfluti t
i veklighet och sysslolöshet». Vid Stuhm; det var om detta
äventyr, som Arnim skrev till \Vallenstein , >> att svenske ko ningen varit mitt ibland oss, och våra ryttare hade gripit uti
honom, så att konungen måste lämna sitt hatt i sticket» . Vid
Demmin, då tappra finnar med sina egna liv köpte sin konungs
och då denne vid betraktandet av de fallna utbrast: >> Huru
mången bragd skulle icke dessa hjältar hava utfört, därest
icke min oförsiktighet hade lett dem till en förtidig död! >> . Vid
Oppenheim, vid Ingolstadt, då kungen fick hästen skjuten
under sig och, överhöljd av jord och blod , men oskadd, reste
sig, yttrande: >> Ännu är äpplet icke moget!>>; vid Niirnberg .
Tretton gånger var konungen sårad. När vid Demmin
isen brast under konungen vid en rekognoscering och en kap -
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ten, som skyndade till hans hjälp , förebrådde honom. hans
djärvhet, svarade konungen godmodigt: >> Kapten, jag har den
lustiga tron att ingenting k an bliva bättre sett än när jag ser
det själv ». De stora rytterianfallen ledde han ofta personligen
i spetsen för sina trupper . Han, som betydde allt, kunde i
vilket ögonblick som helst sätta sitt liv på spel. Intet under
att hans djärvhet, ja våghalsighet, uppväckte en livlig oro i
hans omgivning. Enträgna voro dc framställningar, som riktades till honom , att spara sin dyrbara person. Men förgäves
- det återstod omgivningen ej annat än >> att varje stridsdag
i djup oro bedja till Gud att han än en gång måste bliva
sparad ».
Särskilt bemödade sig Axel Oxenstierna oavlåtligt att förmå konungen iakttaga slörre försiktighet. Så vid Dirschau
1627 . Gustaf Adolf erinrade honom till svar >> om Alexanders
exempel vid Granicus och om Caesars, som aldrig blivit sårad », samt tillade, att, om han (Gustaf Adolf) >> intet fruktade,
även soldaterue skulle glömma att någon fara funnes >> . Konungen fortsatte att som förr trotsa farorna. När han några
dagar därefter - som förut omtalats - träffades av en kula
i skuldran, ansågs såret mycket allvarligt, och Gustaf Adolf
trodde själv, att det var dödligt. Till Axel Oxenstierna yttrade
han då: >> Gud har förlänat mig min värdighet, och min plikt
är det, att varken av fruktan eller bekvämlighet sätta sig över
densamma; och vad skulle väl för mig kunna vara ärorikare,
än att förlora livet vid försvaret av Guds ära och för mina
undersåtars välfärd? >>
Samma mod, som i drabbningen , visade han också inför
de rykten om attentatsplaner, av vilka tiden var uppfylld icke att undra på f. ö., ty ej långt förut hade Henrik IV dött
för Ravaillacs, av jesuiterna riktade, dolk! >> Försynen är mera att lita p å än hela regementen av vaktmanskap >>, svarade
Gustaf Adolf, när man bönföll honom att vidtaga försiktighetsåtgärder mot de attentatsplaner, som befarades från jesuiterna i Augsburg ; och han tillade, >> att Gud viss le, hur länge
Han ville använda honom och i händelse av behov skulle uppkalla andra. mer skickade och mera verksamma än han, ty
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Den Högste skulle aldrig låta sitt verk bero på en persons
livstråd >> .

Befälsfö ring .
I den instrukti on, som Gustaf Adolf i sept. 1623 utfärdad e
för Gustaf Horn , utsänd till Holland för att unelerha ndla om
förbunds skap i det väntade stora kriget, hette det, att >> detta
skall Horn andraga , om elen svenska soldaten : »Dessa soldater äro icke lejda för sold eller samlade af okunnig het om fa ran p å å krogarne gifven försäkra n, utan utskrifn a efter visst
omdöme och anstäldt urval bland bondfolk et, i sin bästa ålder, vana vid arbete och att bära mödor , tåla köld , h etta,
hunger, vakor, icke vanda vid några njutning ar och nöjda att
leva med litet. Flertalet äro icke okunnig a i sjömann ayrket,
snara till lydnad mot förmän och vägra ej att lyda n ågra befallninga r , p å det noggran naste iakttaga nde krigstuk t , m ed
lätthet att bära krigiska öfningar , starka till kroppen och om
så fogar sig och de rätt blifvit ledda ringakta nde döden och
vedervär digheter ".
I historien s ljus framstår denna ståtliga orlovsse del som
sann. De organisa tions- och fostrings principe r, som Gustaf
Adolf tillämpa de med så vackert resultat, voro i stort sett desamma som av alla framgån gsrika befälhav are tillämpa ts under den tid, som historien omspänn er.
Först och främst: han satte krigaryr ket i ära.
Gustaf Adolfs krigsma kt var, via den allmänn a värnplik ten, direkt sprunge n ur det svenska folkets stam. Det nära sambandet mellan krigsma kten och den tid ens djupt sedliga och
religiösa svenska folk förlänad e åt den förra dess moralisk a ka raktär; krigsma kten blev på så sätt en exponen t för svenska
folkets ideella krafter. Soldaten , som offrade sig för sitt folk
och d ess ideal, ansågs utföra en ärofull gärning. Så betrakta des han av staten och så tvangs han att b e trakta sig själv.
Gustaf Adolf insåg den stränga 0rclninge ns betydelse . Ordningssin net var förenat med en utomord entlig grundlig het -»grundto nen i hans natur liksom också nyckeln till hans framgång ». I sin »Krigsfo lks Ordning » skriver konunge n som in-

ledning till första avdelnin gen: »Man seer af then H. Skrift
att the t Israelitis ka Folket h af va h ållit god h Krijgzor dning; -Så länge ock Davidh och hans ätt hölJ e then sköne Krijgzor dning, som uti konunga böckern e beskrifw es, florerad e the t
Judiska Regemen tet. Men d å Gudh then togh ifrå them för
theres synders skyld, m åste theres Regemen te falla ».
Konunge ns sinne för ordning avsatte spår framför allt i
reglemen ten och föreskr:if ter, systema tiserand e tjänsten i stort
som smått. Åt ett dittills så försumm at , men för personal ens
anda och prestatio nsförmå ga så utomord en tligt viktigt område som förvaltni ngen, ägnade han synnerli g uppmärk samhet.
Förvaltn ingens viktigast e drag fastställd es reglemen tariskt: avlöning , utrustnin g, förplägn ad, beklädna d, sjukvård .
På alla dessa områden utförde Gustaf Adolf ett banbryta nde
arbete: hären blev en miniatyr av det välordna de svenska
samhälle t.
Trängfö rhålland ena sanerade s - trängen var den tidens
härars moralisk a pesthärd . Trängen s samman sättning reglementerad es. Intet löst folk , allra minst lösa kvinnor , fick medfölja. Gifta soldater fingo emellert id medföra sina hustrur ;
även deras barn ingingo understu ndom i trossen. Med sm
vanliga omsorg upprätta de Gustaf Adolf t. o. m. skolor för
barnens undervis ning!
Åt soldatern as militära utbildnin g ägnades stor uppmärk samhet; exercisen bedrevs efter holländs kt mönster. Om resultatet vittnar ett b eundran de uttaland e av en samtida: »Ett
svenskt regemen te är som en kropp , en rörelse, en hand ».
Av romarne s berömda härförar e hade Gustaf Adolf lärt
den sunda militärps ykologis ka regeln att llålla soldater na sys-

selsatta.
Sysslolö sheten b ekämpad es av konunge n på många sätt.
Han införde ordnad garnison s- och vakttjän st - ett viktigt
moment i den disciplin ära fostran. Avsevär d tid använde s
också till övningar . Han var en mästare i fältbefäs tningar;
om hur han använde sådant arbete i disciplin ens tjänst berättar en samtida: »När han var svagast grävde han mycket ;
och detta gjorde han icke endast för att skydda sina solda-
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ter mot fi enden , utan också för att skydda dem mot sysslolöshet».
Såväl belöningar som straff ingingo i utpräglad grad i
Gustaf Adolfs disciplinära system. Det var honom en glädje
att utdela »god och r edlig belöning >>, att bjuda >> arbetets största
frukt, som är ära och beröm >> . Gratifikationer användes i
synnerligen stor utsträckning; när dessa belöningar tillföllo
hela truppdelar , utgjordes de vanligast av en tredjedel av månadssolden. Gåvos de däremot såsom erkänsl~ för enskilda
bragder , uppgingo de ofta till ganska ansenliga b elopp . E fter
stormningen av Frankfurt an der Oder blev den unge officer,
som först besteg fästningsmuren , belönad med tusen riksdaler samt befordrad till kapten vid konungens livregemente.
Efter Landsbergs intagande blev den smed, som visade en av
a nfallskolonnerna vägen, belönad med sexhundra riksdaler samt utnämnd till stadens borgmästare! Konungens storslagna
belöningar åt högre befälhavare, i form av förläningar o. s.
v. , äro väl kända.
Åt bestraffningarna ägnades ej mindre uppmärksamhet än
åt b elöningarna. I samband med att den militära rättsvården
gavs en fast organisation, utfärdades också nya krigsartiklar ;
det var på Anta äng den 15 juli Hi21 inför den i full slagordning uppställda hären , m edan flottan låg redo att föra den
över till polska kriget. Efter våra begrepp voro dessa krigslagar stränga - så ock i fråga om fiendens behandling dock voro de avgjort humana efter den tidens sed. Några
utdrag äro b elysande:
H vilken som fö'l·smäder Herrens namn, drucken eller
nökter, och blifver dertill vunnen med tre vittnen, han
skall döden dö utan alla nåder. H vilken soldat korum försummar att hålla utan bevislig sjukdoms eller annor laga
förfall, skall fö rsta och andra gången af sin rotmästar e pundas, tredie gången st ånde i halsjern dag och natt,
der han icke laga förfall haft, h afver.
Ingen soldat sättie eld på någon stad eller by i fien deland, med m indre det blifver honom bef a lt af hans befäl... Icke heller skall någ-Jn af befälet sådant kommendera, utan de hafva befallning för sig af oss eller fä ltherren.

Ingen soldat röfve eller med våld tage något af våre
undersåter, anten de marschera genom landet eller ock
liggia i besät tningen ell er läg r et, vid lifstraff tillgörandes.
F ånges något i byte uti en öfvervunnen stad eller fästning eller i ett fientligt läger, däraf höres oss till alt
skytt, kryt, lod och am munition, som i förråd är, så ock
alt det proviant ooh viktual ie, som i allmänne förvar ing
och hus fin n es. Det öfri ge kommer soldaterna till , och
där af gifves en tion docle,l till de sjuka soldaters hospital.
Dricker sig någon drucken af öl eller vin, han finner
f ör sig i fiendens läger eller i n ågon stad, förrän fienden
är aldeles för jagat eller stadsens v apn nederlagd e, den må
saklöst ihiälslås af hvem honom öfverkommer på färska
gärningen.

Gustaf Adolfs krigsartiklar förbl evo det var därp å
hans disciplin berodde - ick e endast på papperet; de tillämpades i hela sin stränghet. Det behövdes; frestelserna i Tyskland, och särskilt det exempel, som de tygellösa k ejserliga h ärarna gåvo, ställde de svenska truppernas disciplin och moral
på de allvarligaste prov.
Adler Salvius ger ett exempel, när han talar om den
svenska härens vistelse i det rika vViirtemberg.
>>Våra finnepo jkar>>, skr,i ver han, >>som nu vänja sig i
vinlandet deruppe, lära ej så snart komma till Savolaks igen.
I de livländska krigen måste de ofta taga till godo vatten och
möglad t bröd till ölsupa ; men nu gör finn en kallskål i stormhatten med vin och semla >> . Men även inför det så beskrivna
kraftprovet synes disdplinen hava hållit förundransvärt väl:
»Fast berusade hörde man dem ej svärja>>, berättar en av de
niirnbergska krönikorna fr ån samma tid, >>ej heller förmär kte man otukt och laster, soldaternas gudsfruktan var som konungens; i deras san1.tal hördes Guds namn nämnas och hans
hjelp anropa s såsom krigames bästa b eskydd. Det synes otroligt för den , som ej sett med egna ögon >> .
Ick e alltid b estodos proven lika väl; det var källan till
ett av konungens största bekymmer . När under tyska fälttåget , trots k onungens stränga instruktioner till genera lerna
att tillse att befolkningen ick e ofredades eller utsattes för ut pressning och a tt fö rseelser härutinnan skulle på det efter6
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tryckligaste straffas, rapporter om utbredd tygellöshet ingingo,
utfärdade Gustaf Adolf en personligt färgad vädjan och order
lill sina underbefälhav are. För att de olyckliga följderna ay
ogärningarna måtte avvändas från deras huvuden, besvor ko nungen sina överst'ar och övriga officerare vid deras ära och
vid den >> reputation », som de uti hans tjänst förvärvat , att >>efter ytterst a möjlighet hindra samt med all ifver bestraffa alla
excesser , enär i annat fall de själfva skulle komma att plikta
med sitt lif>>.
Man har också exempel på ännu kraftigare åtgärder, som
t. ex. då konungen befaller Horn >> att förordna någon viss
officer, som med några ryttare debatterar vägarna mellan städerna i landet och gifva honom fullmakt att låta strax hänga
alla dem, som han finner på vägarna plundrande och utan deras rätta besked >> .
Att konungens kamp m.ot laglösheten icke var förgäves
och att hans disciplinära system i stort sett höll, därom fin nes som bekant ojäviga vittnesbörd från skilda håll. >> Hans
lycka >>, säger t. ex. en av hans fi ender, »kan ock tillskriva s
den krigsaga, som hans folk - tåli gt och ståndaktigt under
alla besvär, oförtrutet och tappert i striden, i kva1ieren för nöjsamt och hövligt - alltid iakttog, då vårt däremot den ti den var otåligt vid mödor , trögt i striden, oförskämt och oli deligt mot nybyggarne, varför dessa mottoga svensken som
befriare >>.
Mot sina officerare var Gustaf Adolf fordrande . En ta land e illustration härtill hava vi i hans , tyvärr ofullbordade
avhandling >> Om krigsmans plikter», tydligen avsedd som
grundlinjer för unga officerares uppfostran.
»Jag hafver mig företagit», börjar Gustaf Adolf sin
skrift, >>till att beslo·i [va Svea rikes krigsmäns plikt. Gurl
gL[ve, det jag må bästa sättet därtill finna>>.
Av Pn >> krigsöfvcrstP>>, säger han, >>Synes kräfvjas desse
g:'dvor, som äro dygd, vetenskap, försiktighet, myndighet
och lycka. Dygden består, först hos honom såväl som hos
aU a andra, uti itt; god t och oL>e tläckadt rykte, alldenstund
det är icke allenast nf uödc'n aH sökja hos en krigsöl'verstc
krigsmans dygcl, utan där cirP ock många andra dygdee;

som Llenne 1j:.ina och följa, t.v uti hvad oskyldighet , hvnd
1rohct, h vad iilcrhålcl, h vad l"ti ttfä rdigh c1, h vad vänlighet
all a miHta, bör en krigsö(versic finnas~ Hvilkd, hvAr
han dC't E'J haf ve r, aktar jag cu sådan öfvcJ·s te int!'t. :M.ås tc
förty vara med dessc gåfvor beprydt och så laga, att intet
ondt af honom höres, och att han kan säja: jag vill (krigsmän), att I icke alle,n ast följa min bud och befallning utan
ock mitt exempel. Huru skall han eljest kunna uppehåll a
tukt, godt regemente, ärlighet och danncshet?
Till det andra består hans dygd uti kroppsen s rörligdPt honom icke felas lust och hug till att bruka
och
het,
och öfva krigsfolket, som h,onom betrodde äro, uti all god
ordning och disciplin, hållaneks dem uti muniorhct; eljest
bör honom både med försiktighet och omsorg likaså stå
dem före utanom kriget som uti själfva farligheten, själ [
vara hos deres öfningar och arbeten tillstädes och visLas
oHe ibland dem, dock så, att han sin värdighet och ansehcndc icke därigenom förkränker. Till det tridje bör
honom vara arbetsam, när något ti rende honom åligger.
;Ja, honom bör tyckas, att svett, stoft och nattcvaka.n oeh
annat slikt ärc ljufligarc än de eller störst e vällusLn. Till
det fjärde, han må ste ock vara manhaftig uti Jadighet.
och icke låta skräekja sig, hvar än dödsens räds la (som
bland all fruktan störst är) honom syntes hota. Till det
femte, hafver han att akta, att han uti sine ärender, den1
han bestä lla skall, brukar flitighet och behändighet både i.
råd och gärningar. Till det sexte, vakta han sig för se nhet, vara lång och välbetänkt i rådslag och snäll uti eftcrsättjandc och uträttande.
Summa. Jag kräfver af honom under det ordet dygd:
ärlighet uti lefvernet, idkesamhet i beställande, arbetsal1!hct uti ärenden, manhet uti farlighet, behändighet i görande och snarhet uti fullbordan >> .

Det är en befälsinstrukti on, som heter duga och som har
behållit all sin friskhet och giltighet genom tiderna!
Sina officerare höll han till enkelhet i levnadssättet -· en
lwnlrast mot det kejserliga befälets vällevnad. Dyrbara prydnader och allsköns bjäfs till officerarnas dräkt kunde han
icke tåla. Officerarne skulle föregå den enkla soldaten med
go lt exempel. Prygel och misshandel a v soldaterna, den tiden ytterligt vanligt, förbjöds och undertrycktes strängeligen.
Hans förhållande till sina närmaste omgivande officerare
och övriga omgivning var hjärtligt. Han vann dem framför
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allt genom sin öppna natur, genom värme n sm vänska p och
det förtroe nde han visade dem .
»Mång a av Er anser alt jag talar hetsigt och vredga t i
vissa situati oner '' , så ungefä r föll o hans ord en gång i krigs
rådet, >> men tänk då, mina krigsk amrate r , på den börda som
jag har på milt sinne. Jag skall göra allt och vara närvar andc överall t; n~ir tankar na äro på sträckb änk göra hinder och
Ni
störnin gar i de urspru ngliga avsikte rna männi skan retlig.
,, .
Blåste t åla mina svaghe ter liksom jag finner mig i Edra
teOch han begagn ar tillfälle t att göra några allvarl iga condui
jag
har
»Dock
:
nådigt
slutar
anmär kninga r. Men det hela
av·
låtit det stanna vid varnin gar och råd och jag har icke
g
omkrin
skedat någon, utan i stället har jag behålli t er alla
>>.
a
min person , och mer eller mindre uppska ttat er samtlig
Spårar man icke i dessa ord något av den >>Nelso n-touc h »,
som inemot ett par sekler senare gjorde en annan stor befälha vare så beröm d?
I Gustaf Adolfs brevvä xling med Axel Oxens ticrna ser
man koncen trerad hela hans bcfälh avareu ppfattn ing: hjärtlig
hetcn.
vt\:rdig
sliga
konung
den
också
heten och förtroe ndet, men
Ar 1617 skriver den 23-årig c konun gen:
»Jag förhopp as, att I göra i allt eder sedvanl ige flit
och föröke det förtroen de, som jag hafver fattat om eder
redeligh et och tro emot mig. J ag ska U blifva eder med
all gunst väl bevåge. Gud befallen des».

Och tonen förblir densam ma ännu i konung ens sista lev nadsår :

»Jag hafver bckomm ct edert rt..dslag på tillkom mande års
örlog. J ag ser där af eder trohet emot mig och fäderne sl ande t. - - Gör er fördens kull väl och tröttas icke veder
Men sedan I
att. arlJeta till min och riksens tjänst. - jag och
glädjes
taga,
att
eder tillbetro sådant oppä eder
som
bördan,
tunga
denne
under
stödsel
stort
lwppas ett
jag nu bära måste. Gud, som allt i värje hafver, hjälpc
oss vintere u väl igenom gå, så förmod ar jag, att igenom
eder flit och sorgfäl lighet sommar en lättare fa llan des
varden>.

Och ständig t ungefä r samma slut:
»Jag blifver eder, så länge jag lefver, alltid gunslig
och väl affektio nerad».

Men i korres ponden sen med medhj älparn a blcvo dc milda
Lonfallen s::mncr ligen icke stcreoLypa! Det kunde också, når
så behövd es, klinga annorl unda.
Gustaf Adolf hade en synner lig förmåg a atl sälta sig i
respek t, ej minst när det gällde rikels främst a män; redan
tidigt Yar denna viktiga befälh avaree genska p hos honom slarkt
utveck lad. Självsv åld , försum melser och odugli ghet bekäm
pade han hårdhä nt, var dc än stucko upp huvude t.
Det fick hans faders förtjän te fälther re Nils Stjcrns köld
i
erinra, när han 1617 begärt avsked från befälh avares kapet
tillta
en
och
er
Livlan d med hänsyn till sina gamla blessyr
gancle skröpl ighet ; avsked sansök an hade han försett med tillbelägg, att han ärnade nedläg ga befälet vare sig a vskcdc t
blev:
svar
ens
konung
c
viljade s eller ej. Den 23-årig
»Oss förundr ar inte litet Edert obe-tän kta href. I m i'lgcu v da, att därest I tagen Eder dc orädd före fl t t ut n"
vårt til lstånd öfvergi fva hären, så skolen I därför sHmlla
oss till strängt ansvar. Vi äro icke sinnade lida sådana
ord, ~in mindre gärning ar at vå rc tjenar8 , hel st vi intet.
annat lJclallt, än hvad Eder å embctc ts vägnar och rör
åtnjute n lön åligger. Vi behöfva icke hell8r några öl'ver,
star för att endast rida om kring och mönstr a krigsfo lket
med
vas,
d
ta
oss
när
aH,
pi't
kta
bdtill
utan clt· skola vara
oss fäde rnes landet försvar a och dessuto m vår befalln ing
noga efterko mma så framt de vår onåd vilja undvika ».

Och därvid blev det. Först sedan S. bekväm at sig till
formlig avbön kom det till försoni ng.
I\ifånga liknan de exemp el på det skrivsä tt, som konung en
kunde anse sig behöva tillgrip a mot sina närma ste medhj älpako re, finnas bevara de till eftervä rlden. Stjcrns köld behöll
också
han
avsatte
andra
vilja;
Illlngcn i tjänst mot hans
mot deras vilja . Så den scgerk rönle Jakob dc la Gardic , som
konung en år 1628 entledi gade från överbe fälet i Livlan d, enär
han var »något trög så ock mycke t blöt i sitt komm ando och
har dc mesta saker uträtta t genom Gustaf Horn ».
Ett liknan de öde, avsättn ing, övergic k fältma rskalk en Åk e
av
Tolt. Ett 1632 datera t brev till honom , till brädde n fyllt
kungli g onåd , slutar sålund a:

86
, Men där hvarest ovarsamhet förenar sig med dumdristighet, där egennytta och afundsjuka regera offieera m a, och
där ingen rättskaffens samverkan är till finna ndes, där
kan det icke gå på annat sätt, och måste Vi beklaga, att
det kommit så l ån gt, som det g jort, .

NJen det stannade ick e alltid vid rep rimander och avsättning. Så t. ex. med överste Metschcfal, som m ed berömm else tjänat Gustaf Adolf sedan 1629, men vilken 1()32 lät
förmå sig alt, utan trängande nöd , uppgiva det lilla fäste vid
Lech , över vilket han anförtrotts befälet. Trots alla förböner
fick han för sin försummelse plikta m ed silt huvud.

*
Ingen kan söka tränga Gustaf Ado lfgestalten närmare m
pi\. livet, ulan atl bliva gripen av dess storhet. Allt eftersom
dragen Idarna, och bilden träder skarpare ut ur de trenn e seklernas töcken , dess mer imponerar och bländar d en. , Det
wenska folk et m å med skäl glädjas >> , skriver Ludvig Stavenow , >> att det framalstrat en sådan person; det m å glädjas över att i densamma igenfinna så m ånga drag av sitt
cgcl väsen, att urtypen av dess ideala begåvning och fysisk a
daning Httt ett uttryck i en man, som står så högt vid jämfördsen med andra historiens store. Må det vårda bilden
som en dyrbar mrtionell egen dom! >>
Gustaf Adolf var stor som människa. Men hans livsgär ning var ledarens och befälhavarens; hans storhet avtecknar
sig därför starkast på dessa områden. Hem hur visut vad
svenska folket, uneler rätl ledning , förmår - av kraj'tanspänning, uv offervilja, av idealitet . I hon om hava dänned svenska befälhavare fått ell värdigt föredöm e, som kanuner att
stå manande tiderna igenom.
G. Wahlström.

