


Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: 

§ 1. Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av 

sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. 

För detta ändamål skall samfundet i mån av tillgångar bl. a. 

a) utgiva vetenskapliga undersökningar inom samfundets forskningsområde, med

delanden från samfundet, etc., samt publicera historiska urkunder; 

b) söka inom akademiska och andra forskarkretsar väcka ökad förståelse för och 

vidgad kontakt med sjöhistoriska arbetsuppgifter; 
c) genom föredrag, diskussioner m. m. stödja samarbetet mellan sjöhistoriskt 

intresserade ; 
d) samarbeta med utländska,' i första hand nordiska och baltiska samfund med 

likartade syften; 

e) verka för förbättrade möjligheter att inom landet tidsenligt tillvarataga äldre 

marina föremål. 

§ 2. Envar välfrejdad person kan vinna inträde såsom medlem i samfundet. 

Medlemskap kan ock vinnas av institutioner eller föreningar, ävensom utländ

ska medborgare. 
Ständig medlem betalar till samfundet en gång för alla ett belopp av minst 

xso: - kronor. 
Årligt betalande medlem erlägger till samfundet en årsavgift av x o:- kronor, 

dock att person under 25 år må erlägga halv avgift. 

Till hedersledamot kan samfundet vid årsmöte på förslag av styrelsen kalla 

person, som inlagt synnerlig förtjänst om samfundets syften. 

Medlemskap i samfundet vinnes enklast genom insättande av medlemsav

giften (för årsbetalande xo:- kr.; för ständiga minst xso:- kr.) på Samfundets 

postgirokonto n:r xs6519 under adress Bankir Elis Ponsbach, Kartaplan x8, Stock

holm. Övrig korrespondens torde lämpligen sändas till sekreteraren, studierektor 
Per Sandberg, Vanadisvägen 28u, Stockholm. . 

Samfundets medlemmar kunna hos Föreningen Sveriges Flottas expedition, 

Birgerjarlsgatan 18, Stockholm, rekvirera •Svensksund I790-1940. En minnes

bok utarbetad av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning» till ett nedsatt pris 

av kr. 4:- plus skatt. Samfundets medlemmar kunna dessutom vid direkt rekvisi

tion erhålla &Korvetten Carlskronas sista resa» av Otto Sylvan till ett nedsatt 

pris av 6:- kr. Den av samfundet utgivna minnesskriften »Slaget vid Femem 

1644 ' 3/,o 1944», utarbetad av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning, kan rekvi

reras hos Göteborgs sjöfartsmuseums förlag. 
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F orging Ahead. An Account of the Work and 

Aims of the Society for Nautical Research. 

By Gc:orge P. B. Naish. 
Assistant Director, National Maritime Museum, Greenwich. 

This tract is designed to give to the ignorant some notion of the work 
and aims of The Society for N autical Research. The Society for N autical 
Research is a technical society with a lot of work behind it and more, 
much more, ahead. The artides in its Journal embody much serious 
research. It is felt that many students and institutions with paraHel aims 
have not gained knowledge of the Society and realized that by their 
support they wil1 enable so much more valuable original research to be 
carried out. 

The Society was formed by a smal1 group of enthusiasts who first met 
together in June 1910 with Mr. W. L. Wy1lie, R. A., in the Chair. Rule 
Two statesthat "the objects of the Society shall be: firstly, to encourage 
research into nautical antiquities, into matters relating to sea-faring and 
shipbuilding in all ages and among aU nations, into the language and 
customs of the sea, and into other subjects of nautical interest: secondly, 
to publish an illustrated journal ca11ed THE MARINER's MIRROR con
taining original artides and notes and transcripts of documents, and 
serving by means of pages devoted to correspondence, queries and answers, 
as a medium of communication between members of the Society; thirdly, 
to collect material with a view to the ultimate publication of a complete 
and scholarly Nautical Encyclopaedia or Dictionary." The Journal, which 
was issued once a month from January, 1911, took its name from a 
sixteenth century translation by Anthony Ashley, published in 1588, of 
Lucas Waghaener's SPECULUM NAuTICUM. The tide-page of this Eli
zabethan work was used as a cover design for the first issue and is so 
peculiarly appropriate that it has been retained ever since. In 1924 the 
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Journal began to be issued as a quarterly and in this form, printed by 
the Cambridge University Press, it has been published ever since. 

lt is only possible to draw attention to a very few of the many subjects 
which have been discussed at length in the pages of THE MARINER's 
MIRROR. lm portant features such as the N otes, Queries, Answers and 
Book Reviews have proved of great value to students and general readers 
alike. l t is, of course, to the main artides that the following notes refer, 
hut an interesting artide is generally followed up by additional informa
tion and criticism supplied by other members in the form of notes. lt is 
this fact which makes the possession of a complete file of back numbers 
so valuable and to-day so di:fficult to find. In the earlier volumes H. H. 
Brindley described the medieval ship as depicted in town seals, illuminated 
manuscripts and stained glass windows: this subject he made almost his 
own and he completed his work when he catalogued and arranged in the 
Seal Room of the National Maritime Museum his own collection of casts 
of seals hearing pictures of ships. In these same early numbers Sir Alan 
Moore wrote on the rigging of ships in the days when they carried the 
spritsail topmast: and in partnership with H. H. Brindley they traced the 
probable development of the brigantine, brig and snow. 

R. C. Anderson discussed those two-gilded men-of-war, the PRINCE 
RoYAL and the SovEREIGN OF THE SEAS, which the Petts built at Wool
wich for James the First and Charles the First; also R. C. Anderson and 
Gregory Robinson described how they for the first time measured and 
identified contemporary scale models of seventeenth century men-of-war, 
the RoYAL PRINCE, the MoRDAUNT and the BoYNE. Commander C. N. 
Robinson naturally continued his researehes into naval prints and litera
ture. Captain Harry Parker introduced the work of the V an de V el des 
and the early Dutch and English marine artists. L. G. Carr Laughton 
east his net wide and wrote on subjects as divergent as sea customs, tradi
tions and language, the appearance of the VIeTORY at Trafalgar, ship 
models and draughts, and the rigging and gear used in the well-known 
Thames sailing b arge. R. Morton N ance drew and described the ship of 
the Renaissance. R. Stuart Bruce took members to the Shetland Islands 
and talked to them of the fishermen and their customs. 

lt is interesting and amusing to note how early in the Society's career 
perennial questions were first mooted and controversies were started 
which hear fruit to-day. Was Drake a pirate? How were the decks 
narned in an Elizabethan ship? Did the dipping lug evolve from the 
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The »Resolution>> 1667 Van de Velde the Younger. 

squaresail or from the lateen? Which was added first to the single
masted ship of the Middle Ages, the foremast or the mizzenmast? In 
what form was Nelson's farnous signal hoisted at Trafalgar and what 
flags were used? Who were Matthew Walker and Betty Martin and what 
are the Banyan Days? Indeed it is surprising when so much has been 
threshed out to discover how many of the old problems remain and re
appear in new guises. As the Society grew so the widening interests of 
its increased membership are reflected in the pages of the Journal. Major 
C. R. Boxer wrote of the Portuguese and Dutch in the East Indies. 
Admiral Ballard has continued a masterly series of artides treating indi
vidually, ship by ship, the ironclads in the Royal Navy before 1900, 
a series which has delighted civilians and naval members alike. F. W. 
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Brooks contributed a series of artides on the Cinque Ports and the organ
ization of the English fleet in the Middle Ages; these he has since 
published in book form under the title of "The English Naval Forces, 
1199-1272," Admiral Holland, W. G. Perrin, Cecil King and Com
mander Hilary Mead have written about flags and signals. Professor 
Michael Lewis has supplied definitive artides on naval ordance in Queen 
Elizabeth's reign and on naval uniform buttons. 

James Horneli has written on corades and curraghs, beach boats and 
Viking longships, indeed on small craft and methods of construction, and 
possible relationships between ·various types, compiled from information 
gathered all over the world, through Polynesia and lndia and Ceylon 
and East Africa and Egypt to the shores of the British lsles. Some of 
this research has recently been gatheted into book form and published 
under the title "Water Transport." Artides by W. M. Blake, H. O. Hill, 
Basil Greenhill and others have described the types of British coastal craft; 
l. A. Donnelly and Lieutenant-Commander D. W. Waters have published 
plans and descriptions of Chinese local types. The above gives some idea 
of the varied nature of the original research work done by the members 
of the Society and published in the MARINER's MIRROR. lt is idle to list 
more; it is sufficient to mention a recent artide of outstanding importance 
entitled "The North Ferriby Boats," by E. V. and C. W. Wright. These 
ancient British boats with their peculiar methods of construction represent 
one of the most exciting discoveries of recent years; the boats have been 
preserved and are to be exhibited in the National Maritime Museum. 

lt is time now to turn to the other activities of the Society, which has 
not been inactive in various efforts either to preserve naval antiquities 
which are in danger of total loss or dispersal, or to further attract public 
interest in the maritime heritage of our great seafaring nation. In 1913 
the Society arranged the British Section of the First Dutch Shipping 
Exhibition held at Amsterdam and issued a catalogue of the seventy five 
items displayed. Amongst the foreign membership of the Society, there 
has al w a y s been a strong con tingen t of Du t ch n a val his to rians. In 19 21 
Lord Milford Haven, who had been President of the Society since its in
ception, inaugurated the Society's crusade for the preservation of H. M. S. 
VIcTOR Y. This farnous ship had then been afloat for 15 6 years since her 
launch at Chatham in 1765. In 1922, as a result of negotiations with the 
Admiralty, the ship was moved into No. 2 Dock at Portsmouth, her 
present berth. After Lord Milford Haven's sudden death in that year, 
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Admiral of the Fleet Sir Doveton Sturdee was persuaded to take his place. 
He was able to announce to the Society that the Board of Admiralty had 
accepted the Society's offer to act as official advisers in the work of 
restoring Nelson's flagship and to organize a national appeal to raise the 
funds so that the ship might be changed back to her appearance at the 
battle of Trafalgar. Second only to the labour of collecting the money 
was the trouble and care expended in research amongst the vast mass of 
uncalendered documents and plans. Sir Doveton Sturdee died in 1925, 
hut the work went on and was completed as a result of full co-operation 
between the Society and the Admiralty. H. M. King George the Fifth 
unveiled a plaque commemorating the completion of the work of restora
tion on board H. M. S. VIeTORY on the 17th July, 1928. 

Alongside the VIeTORY's dock has now been built the VIeTORY Mu
sEUM, with its annexe containing the panorama of the battle of Trafalgar 
painted by that popular marine artist, who was also an original member 
of the Society and a careful student of the appearance of ships under 
sail, Mr. W. L. Wyllie, R. A. Not content with being mainly instru
mental in saving the VIeTORY and restoring the ship to her appearance 
at Trafalgar the Society has also given its support to the schemes for 
preserving the IMPLAeABLE and FoUDROYANT as training ships in 
Portsmouth Harbour, under the superintendence of Lieutenant-Colonel 
Harold Wyllie. lt will be remembered that the IMPLAeABLE is the last 
survivor of the enemy ships that fought at Trafalgar. An interesting 
event which took place on May Ist, 1929, was the unveiling of a memorial 
to the two Dutch marine artists Willem Van de Velde by the N etherlands 
Minister in the Baptistery of St. James' s· Church, Piccadilly. This me
morial tablet, designed by Mr. Cecil King, R. 1., was subscribed for by 
members of the Society. The Van de Veldes worked in England and had 
their studio at Greenwich where to-day so many excellent examples of 
their work are preserved in the Museum. 

Perhaps the proudest work of the Society has been the part it has 
played in the foundation of theNational Maritime Museum at Greenwich: 
for the Society backed wholeheartedly the efforts of Sir James Caird and 
Professor Sir Geoffrey Callender (the Society's Hon. Secretary and 
Treasurer for 26 years and the Museum's first Director) to bring into 
being this memorial of Britain's maritime greatness which is now the 
headquarters of the Society's work. Two stepping stones to the Museum's 
foundation were the purchases, helped by the good offices of the Society, 
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of the Macpherson Collection of Naval Prints in 1928 and the T. S. MER
CURY Collection of Ship Models, dating from the seventeenth century, 
in 1929. Both these collections are now housed in the Museum at Green
wich. A good job of work carried out under the auspices of the Society 
just in the nick of time was the preparation and collection of drawings 
and plans of some 200 types of fishing boats and coastal craft in use 
round the coasts of the British Isles and rapidly becoming obsolete. This 
work was practically completed at the outbreak of war in 1939. This 
collection, too, is housed at Greenwich and photostat copies of the 
draughts are on sale at the Science Museum, South Kensington. A new 
Committee has just been formed for the purpose of collecting photographs 
of shipping from all over the world, and this also will come to Greenwich. 
Thus it will be seen that not only has the Society been mainly instru
mental in founding a maritime museum, hut is also continues to support 
the work and to enlarge the scope of the Museum it has founded. It has 
become the custom to hold the Annual General Meeting of the Society 
at Greenwich in the summer and to follow the business meeting with a 
tea party in the Museum restaurant. The Society also arranges an Annual 
Lecture, which is usually held in the spring in the Hall of one of the 
London City Companies. At these leetures distinguished nautical research 
students are invited to talk on their own pet topic, and, as a result, the 
members of the Society and their friends have greatly enjoyed listening 
to Frank G. G. Carr on Coastal Craft: Commander R. T. Gould on the 
Harrison Timekeepers: Cecil King on Flags in Marine Art: J. P. Bowen 
on Lighthouses, Lightships and Buoys: Eric Marx on Egyptian Shipping: 
and other learned members on subjects concerning which they were 
acknowledged authorities. Again, tea usually follows the business and 
members have the opportunity of getting to know each other. This social 
intercourse is a valuable and popular feature of the Society's programme 
and indeed furthers the work of the Journal by aiding "communication 
between members of the Society." But the most important regular feature 
of the Society's work is the production of the quarterly journal, the Mar
iner's Mirror, and it is strictly true to say that no important new nautical 
book on any historical subject can now be published which does not 
owe something to this Journal. It is also important to remember that the 
members supply the editor with copy and so it is the business of the in
dividual member to see that the particular aspects of nautical research 
in which he is peculiarly interested, feature in the Journal. As well as 
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the Journal, various occasional Publications have given to the world, 
valuable ship lists and lists of dimensions of masts and spars and as weil 
as this highly technical material a possible "best seller," a reprint of Ned 
Ward's "The Wooden World Dissected," a whimsically scurrilous sketch 
of naval characters written in 1706. 

Two worth while and Iong heralded schemes of the Society ha:ve not 
yet been completed. One is the publication of a Maritime Miscellany, 
which was to have been published as a "Coming of Age" volume in 1932. 
Most of it was written and the manuscripts are still held by the Society. 
This was to have been a series of articles, written by experts, each to have 
summed up the Society's work on some particular subject. lt is to be 
hoped that when the problem of publication is easier, this plan may still 
be carried out. The seeond scheme was announced when the Society was 
first formed and has already been detailed; it is the writing of a com
prehensive and scholarly N autical Dictionary. Such a work would prov e 
invaluable, but a very great deal remains to be done: for example, an 
editorial committee would have to be formed and the work parcelied out. 
lt can be noted that the Library of the National Maritime Museum is 
the natural headquarters of this committee. To sum up the work done by 
the Society is to call attention to what still remains to be done. N autical 
Research is a very new science and by saving the VIeTORY and founding 
the National Maritime Museum, the Society has stored up more work 
for itself. Visitors both to the ship and the Museum come away with 
enthusiasm for our sea story; the greater the membership of the Society 
(and this increased public interest in nautical research will increase the 
membership of the Society), the wider will the interests of the Society 
become. Again, we must consicler the vast amount of material being 
gathered together in the Museum at Greenwich, to say nothing of the 
older collection at South Kensington and the Royal United Services In
stitution, and also at Edinburgh, Glasgow, Liverpool, Hull, Whitby and 
Bristol -

The future of the Society is immense: new topics arise and old topics 
need revision. 

The essential thing is to ensure that all interested persons who have 
something of value to write or say on nautical research, should join the 
Society and take part in its discussions. 

To whom should membership of The Society for Nautical Research 
appeal? To the seamen, officers and ratings, of the Royal and Merchant 
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N avies: naturall y these men, very man y of them, are interested to learn 
how their predecessors lived and served afloat. Then the men of the 
shipping companies, the docks and the harbours, and the shipbuilding 
industry: these, too, are directly connected with ships and the sea, and, 
as a dass, will contain prospective members of the Society. So too is the 
dass of the travellers, spending so much of their time on, over, or by 
the sea in many parts of the world. Also the amateur yachtsman, who 
is rapidly becoming, in western waters, the only dass of person who 
understands the vagaries of a ship under sail. 

The work of the Society is essential to the naval historian, to the 
general historian, and to the historical novelist; to the schoolmaster and 
schoolmistress, to the university professor and leeturer and librarian. To 
all librarians and men whose trade may touch books on naval matters. 
And, lastly, to the "man in the street," for although London is not 
Venice, yet the man in an English street is proverbially supposed to con
sider himself an Admiral when called upon to discuss with a foreigner 
any matter concerning affairs of the sea. So much for individuals who 
ma y be interested in the work of the Society. W e must not forget other 
learned Societies, at home and abroad, especially in those countries whose 
heritage is also the sea: our past rivals and our allies of to-day. For 
indeed Neptune was not an Englishman and The Society for Nautical 
Research has taken all oceans, seas and rivers as its province. 



Kampen om ryska ishavsvägen på Karl XII:s tid. 

Av Arkivarie N. F. Holm. 

Alldeles innan Karl XII hösten 1700 lämnade Sverige för att upptaga 
kampen mot den ryske inkräktaren, utfärdade han från Karlshamn en 
skrivelse ställd till ambassadören Lillieroth i Haag. Detta viktiga akt
stycke1, som formade sig till en utrikespolitisk programförklaring, inne
höll bl. a. en maning till sjömakterna England och Holland att i handling 
visa sin ofta betygade vänskap för Sverige genom påtryckningar mot 
Ryssland för åstadkommande av fred. »Ett allvarsamt hotande att vilja 
spärra handeln till och från Arehangel skulle kunna hava god verkan», 
heter det i konungens skrivelse, och Lillieroth instruerades i fortsättningen 
att driva förhandlingar med sjömakterna i detta syfte. 

Archangel, beläget vid Dvinas utlopp i Vita havet, var under svenska 
Östersjöväldets dagar Rysslands enda hamn för direkt kommunikation 
med västerlandet. Redan på 15 50-talet sökte sig engelska köpmän till 
Arehangel och anlade där handelsfaktorier. Holländare och nordtyskar 
följde snart efter, och vid 1700-talets ingång var ishavsleden till Arehangel 
mycket livligt trafikerad under den korta tid, ungefär fyra månader, 
som infarten var isfri. Tsar Peter besökte första gången Arehangel i juli 
1693, då han seglade på Vita havet, arbetade på ett nyanlagt varv och 
livligt fraterniserade med de utländska köpmännen. Följande år åter
vände tsaren redan i maj månad till sin ishavshamn och stannade över 
hela sommaren. Här sjösattes nu under stora högtidligheter Rysslands 
första verkliga örlogsfartyg, Sankt Paulus, byggt av från Holland inför
skrivna fackmän, och senare anlände en i Holland inköpt fregatt. Till 
denna nya flotta utnämndes flera hundra sjöofficerare, däribland tre ami
raler, och vittsvävande planer uppgjordes om utbyggande av Arehangel 
till en örlogsbas och stapelstad av stora mått. Dock torde tsar Peter snart 
ha insett, att naturförhållandena avsevärt måste hämma denna expansion. 

1 Riksregistratur 2 5/9 1700, Ra. 
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Sannolikt ha också hans erfarenheter i Arehangel bidragit till att stimu
lera hans strävan att nå sydligare hamnar med öppet vatten. 

Vid en militär kraftmätning med Sverige måste likväl Arehangel och 
ishavsleden få en särskild betydelse. Under sin bekanta resa till Västeuropa 
1698 förhandlade också tsaren med sina gamla vänner Amsterdamköp
männen om ett utbyggande av handelsförbindelserna mellan Holland och 
Ryssland och om åtgärder för stärkande av den viktiga ishavshamnen. 
Resultatet blev bl. a. att ekipagemästaren Cruys i Amsterdam utnämndes 
till rysk viceamiral med uppgift att skyndsamt föra värvat sjöfolk, 
skeppsbyggare och nyinköpta fartyg till ArehangeL Tsar Peters sålunda 
ådagalagda nitälskan för denna hamn stämde väl med en annan nord
europeisk makts intressen. Då han från sin utlandsresa återvände till 
Moskva efter att på hemvägen ha rådplägat med August den starke i 
Rava väntade där den danske ambassadören Heins för att dryfta ett sam
gående mot Sverige.2 Enligt den av Kristian V för Heins redan i april 
1697 utfärdade instruktionen skulle sändebudet bland annat framhålla, 
hur viktigt det skulle vara för tsarens anseende, om han i Arehangel eller 
annorstädes vid Vita havet byggde en flotta, som kunde samverka med 
den dansk-norska sjömakten. En rysk eskader skulle, hette det, därifrån 
lätt och utan fara kunna segla runt N or ge och förenas med danska flot
tan till gemensam säkerhet. Tsarens gunstling Lefort försäkrade också 
Heins, att det verkligen var tsarens avsikt att göra Arehangel till en krigs
hamn och bygga en flotta där. 

Mot bakgrunden av här skisserade omständigheter är det givet att frå
gan om Arehangel och ishavsförbindelserna till Ryssland vid ett krigs
utbrott måste upptagas till snar prövning av den svenska riksledningen. 
Det första synliga tecknet härpå var Karl XII:s ovan citerade skrivelse 
till Lillieroth i september 1700, som torde hava uppsatts och åtminstone 
i här berörda hänseende ha inspirerats av statssekreteraren för finska, 
ingermanländska och lifländska expeditionen inom regeringskansliet Sa
muel Åkerhielm d. ä., en av det svenska kansliets erfarnaste krafter. Vid 
konungen avresa till den ryska fronten hösten 1700 fingo också Åker
hielm och presidenten i kommerskollegium Fabian Wrede i uppdrag att, 
som det hette, utreda navigation och handel med särskild hänsyn till ka
periväsen och kontraband. 

För Åkerhielm stod det från början klart att spärrandet av tillförseln 

2 Jfr. Hallendorff, Bidrag till det stora nordiska krigets förhistoria s. 37 ff. 



17 

till Archangel, »Rysslands enda andningshål mot väster», vore en ange
lägenhet av största vikt. Visserligen kallade sig sjömakterna Sveriges 
allierade; de hade understött aktionen mot Danmark på sommaren 1700 
och de arbetade utan tvivel uppriktigt för fredens återställande i Nor
den - naturligtvis i hopp att kunna frigöra nordisk krigsmakt till sin 
hjälp i den stundande sammandrabbningen om det spanska arvet. Men 
de voro fördenskull ingalunda benägna att uppge sin lönande handel på 
Ryssland; i synnerhet gällde detta Holland, där enligt Åkerhielm »de 
slemma Amsterdamarna för sin stora snikenhets skull på allt sätt under
stödde ryssarna med krigsmaterial och andra förnödenheter». 3 Eftersom 
Östersjöprovinserna voro i svensk hand och svenska flottan trots sjömak
ternas protester kunde blockera kurländska och polska hamnar, blev is
havsvägen ett livsvillkor för denna kommers. 

Då det omedelbara ryska hotet avvärjts genom Karl XII:s seger vid 
Narva, blev det självfallet av största vikt att hindra sådana transporter 
utifrån, som kunde bidraga till att återuppbygga den ryska krigsmakten. 
Omedelbart efter det att segerbudet nått Stockholm, inledde också Åker
hielm på eget initiativ en aktion i detta syfte. Den 12 december 1700 
tillskrev han samtidigt Sveriges sändebud i Holland och Frankrike om 
åtgärder mot handeln på Ryssland.4 Då diplomatiska medel icke tycktes 
vara tillräckliga för att stoppa kontrabandshandeln, måste, skrev han, 
våld tillgripas. Residenten Palmqvist i Paris fick sålunda i uppdrag att 
träda i kontakt med franska kaparentrepreneurer för att under iakttagande 
av största diskretion åt svenska kronan värva kapare, som skulle upp
bringa kontraband på väg till rysk hamn och om möjligt förstöra ham
nen i ArehangeL Åkerhielm menade, att Arehangel av två eller tre ka
pare skulle kunna blockeras bättre och snabbare än engelska och 
holländska flottorna tillsammans blockerade Frankrike under det sistför
flutna kriget. Med kaparblockad skulle, hoppades han, hela trafiken på 
Arehangel kunna bringas att upphöra. Till sist bad Åkerhielm att till 
påseende få franska kaparkontrakt, då sådana aktstycken ej funnos till
gängliga i svenska kansliet. Lillieroth i Haag instruerades att på sitt håll 
göra motsvarande sonderingar. Några dagar senare tog Åkerhielm upp 
saken i brev till sin förman, excellensen Piper, som uppehöll sig i det 
kungliga högkvarteret i Lais. Han framhöll nödvändigheten att snarast 

3 Åkerhielms argumentation är företrädesvis hämtad ur hans förtroliga brev till sek
reteraren Josias Cederhielm (förlovad med Å:s dotter) Ep. Å. 2, K. B. 

4 Hollandica resp. Gallica, Ra. 

"- 48250 Sjöhist. Samfundet. IX. 



18 

sätta in örlogsskepp eller kapare för att stoppa den tillförsel av kontra
band, som tsaren nu vore i största behov av. Då Åkerhielm betvivlade, 
att man inom amiralitetet skulle finna folk, som kunde lämpa sig för en 
sådan expedition, rekommenderade han i första hand anlitande av kapare.~ 
Åkerhielms förslag vann helt och hållet gillande på högsta ort, och Karl 
XII uppdrog åt honom och presidenten F. Wrede att överlägga om åt
gärder för stoppande av kontrabandstrafiken på Arehangel och detta an
tingen med svenska fregatter eller - enligt Åkerhielms förslag - med 
anlitande av utländska kapare, som kunde förutsättas känna farvattnen.u 

Kaparprojektet visade sig emellertid snart outförbart. Residenten Palm
quist, som med tydlig motvilja sökt kontakt med kapare i Dunkerque 
och andra rovnästen, framhöll i sitt svar, att ingen fransk kapare kunde 
taga tjänst hos utländska uppdragsgivare utan sin konungs tillstånd, var
för också detta ärende sammanhängde med frågan om det förbund, som 
Ludvig XIV erbjudit Sverige.7 Vinsten för kaparen skulle också bli för 
ringa om det blott vore fråga om kontraband. A v görande var natur
ligtvis den omständigheten, att de »professionella» kaparna icke ville för
summa de stora vinstmöjligheter, som lockade i samband med det vän
tade krigsutbrottet i Västeuropa. Svenska kapare, som amiral Sjöblad 
förhandlat med, ansågos icke lämpade för uppgiften, då de icke voro vana 
vid kryssningar i dessa avlägsna och okända vatten. Åkerhielm synes där
för snart ha fått övergiva tanken på att genomföra sin ishavsblockad 
med hjälp av kapare. I stället tog han energiskt itu med det andra alter
nativet, d. v. s. insats av svenska örlogsmän, något som han också vid 
närmare eftertanke fann säkrare och mera värdigt för den svenska kro
nans anseende. Åkerhielm och W rede invigde nu under strängaste tyst
hetslöfte chefen för Göteborgseskadern amiral Siöblad i sina planer, och 
denne vidtog genast förberedelser för utrustande av en mindre flottstyrka. 
Därefter vidtalades general-amiralen W achtmeister att ur flottans huvud
styrka i Karlskrona snarast utrusta och avdela de två fregatter, som redan 
beordrats till förstärkning av Göteborgseskadern.8 

I slutet av februari 170 l framlade W rede och Åkerhielm sitt slutliga 
betänkande för konungen. I korthet gick detta ut på att en svensk ör
logsexpedition skulle avgå fortast möjligt mot »Norrsjöm ej endast för 

5 Å. t. Piper 21/12 1700. Kanslitjänstemäns brevväxling, Ra. 
6 Riksregistratur 8/1 1701, Ra. 
7 Palmquist t. Åkerhielm 4/1 1701, Gallica, Ra. 
8 Wrede t. Kungl. Maj:t 26/2 1701, Ra. 
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att uppbringa kontraband utan också för att anfalla själva ArehangeL 
Ett förslag till instruktion bifogades och till befälhavare förordades kap
tenen Carl Henrik Löwe. Resultatet av denna framställning blev en 
kunglig order9 , att den föreslagna expeditionen oförtövat skulle avgå -
som det hette först i april, d. v. s. i början av april. Förutsättningen för 
en lycklig utgång var, inskärpte konungen, största skyndsamhet och ovill
korlig sekretess. I den fastställda instruktionen angavs expeditionens 
ändamål vara »att hindra och hämma alla kontrabandsvarors tillförsel åt 
rikets fiender, besynnerlig på Archangelsk, såsom ock att tillfoga ryssen 
skada på bemälte ort och hamn, på vad sätt det sig göra läte». Bet'räffande 
kontraband skulle gällande traktaters föreskrifter noga följas, varvid sär
skilt noterades, att tobak såsom varande proviantartikel kunde konfiskeras 
- däremot icke vin. All möjlig hänsyn till engelska och holländska in
tressen skulle iakttagas och konungen ville därför icke anbefalla ett för
därvande av hamnen i ArehangeL 

Efter att den 4 april ha mottagit konungens order utvecklade W rede 
och Åkerhielm en febril verksamhet. Till W achtmeister avgick genast 
en kurir med ivriga förmaningar, som enligt Åkerhielms i ett brev till 
Josias Cederhielm uttryckta förmodan skulle »encouragera gubben på det 
högsta».1 »Tiden lider», hette det i skrivelsen till Wachtmeister, »och 
man har förnummit från Hamburg, att de skepp, som därifrån gå till 
den bekanta orten, nu göra sig resklara.» 2 En vecka senare uttryckte 
Wrede sina stora oro över dröjsmålet med fartygens utrustning, som 
kunde göra allt fåfängt, »Kungl. Maj:t till stor skada och missnöje» .. 
Wrede sade sig veta, att de skepp som gingo med kontraband, gåvo sig 
tidigt av, varför varningar kunde nå den bekanta orten, innan aktionen 
vore genomförd. Också Danmark, som man alltid misstänkte för onda 
anslag, kunde ana oråd och lägga sig i vägen.3 Sjöblad, som på sitt håll 
synes ha drivit på utrustningen med energi, påyrkade, att eskadern skulle 
instrueras att efter attacken försänka inloppet till Arehangel med hjälp· 
av rysslådjor och smärre skepp från Hamburg, Bremen och Holstein. 
Dessa senare vore det inte så noga med som med sjömakternas fartyg.4 

• Riksregistratur 20/3 1701, Ra. 
1 Åkerhielm t. J. Cederhielm 5/4 1701, Ep. Å 2, K. B. 
2 Wrede t. Wachtmeister 6/4 1701, Johannishusarkivet V: 12. 
3 Wrede t. Wachtmiester 13/4 1701, Johannishusarkivet V: 12. 
• Siöblad till Wrede 12/4 1701. Hand!. rör. expeditionen till Archangelsk 1701. Göte

borgs landskanslis arkiv, La i Gtbg. 
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Åkerhielm hade emellertid redan genom Cederhielm hos Piper begärt att 
få beordra hamnens försänkande, »det måtte därav komma vad det 
kunde». 5 Under hänvisning till allt ont tsaren tillfogat svensk egendom 
gav konungen också det begärda medgivandet att förstöra hamnen och 
befullmäktigade Wrede och Åkerhielm att utarbeta en biinstruktion. 6 

Men denna order nådde Stockholm först den l ma j, då expeditionen redan 
sedan länge bort vara på väg. Åkerhielm hade också tagit på sitt ansvar 
att själv utfärda detta viktiga tillägg i förhoppning om bekräftelse. 

Dröjsmålet med expeditionens avgång hade nu blivit högst oroande. 
I slutet av april mottog Åkerhielm ett alarmerande budskap från Siöblad, 
som uttryckte sin bestörtning över att några till expeditionen kommen
derade lantofficerare, som officiellt uppbådats för att förstärka garnisonen 
i Göteborg, kunnat skriva, att de skulle ombord på skepp till ArehangeL 
Siöblad, som bedyrade, att dröjsmålet helt berodde på myndigheterna i 
Karlskrona, tog nu Gud till vittne på sin oskuld i fråga om hemlighetens 
röjande men slutade med en vädjan till Åkerhielm, som även uppehöll 
befattningen som överpostdirektör, att förflytta postmästaren i Göteborg. 7 

Medan sålunda ryktet om expeditionens ändamål redan nått spridning 
i Göteborg, svävade den utsedde kommendören Löwe i fullständig okun
nighet om den betydelsefulla uppgift, som anförtrotts honom. Först den 
20 april nåddes nämligen Löwe under kryssning i Östersjön av Wacht
meisters order, att han omedelbart skulle inställa sig i Karlskrona. Den 
30 april kunde Löwe efter forcerat arbete med utrustningen lätta ankar 
och lämna Karlskrona med sitt chefsfartyg, fregatten W ar berg. Dagen 
efter anslöt sig kapten Strobill med fregatten Elfsborg, som i tio dagar 
legat och kryssat fram och tillbaka i väntan på eskaderchefen. Kursen 
ställdes nu på Göteborg, där Siöblad otåligt väntade med en tredje, sedan 
länge färdigrustad fregatt och några mindre fartyg. 

Då de båda fregatterna från Karlskrona passerade genom Öresund, in
träffade ett intermezzo, som skulle få vittgående följder. Mitt i sundet 
mötte en holländsk flöjt, som trots prejskott vägrade stryka märsseglen 
och därmed visa konungens skepp tillbörlig aktning. Löwe, som alltjämt 
var helt okunnig om expeditionens mål och betydelse, drejade bi och 
sände en slup efter den tredskande skepparen. Ombord på Warberg följde 
sedan ett häftigt uppträde mellan kommendören och holländaren, som 

5 Åkerhielm t. Cederhielm 5/4 1701. Ep. Å 2, K. B. 
• Riksregistratur 25/4 1701, Ra. 
7 Siöblad t. Åkerhielm 23/4 1701, Ra. 
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enligt Löwes mening uppträdde ytterst arrogant och ohövligt, då han en
ständigt vägrade att enligt sjöartiklarnas föreskrift kvittera skotten, 
d. v. s. betala den konstapel som efter order avlossat prejskotten. När till 
sist skepparen »med skymflig min toucherade svenska nationen sägande, 
att han varit med då de svenske ej varit så stora», blev Löwe så uppbragt, 
att han lät binda holländaren vid masten och giva honom några slag med 
tjärtampen.8 

Följderna av denna händelse läto inte länge vänta på sig. Holländske 
ministern inlade omedelbart en skarp protestn, och Siöblad beordrades av 
rådet att hålla förhör i saken, varigenom expeditionen ytterligare för
dröjdes. Åkerhielm var förtvivlad. I ett brev till Mauritz W ellingk, vid 
denna tid kommendant i Stade, om holländarnas långsamhet med utlo
vade leveranser skrev han, anspelande på denna händelse: »Om jag dugde 
till kapare, skulle jag väl taga ur holländarnas skepp allt jag funne gott 
och skäligt och skriva det på räkning, men jag ville inte sätta dem för 
masten och slå dem med tjärtampen, ty därav bleve jag ej fetare.» 1 

Holländarna synas emellertid vid tiden för Öresundsintermezzot ha 
varit fullt på det klara med de svenska planerna mot ArehangeL Lillie
roth rapporterade i slutet av april, att kontrabandssändningarna voro i 
full gång. A v ryssarna beställda gevär och pistoler i tusental och annan 
krigsmateriel hade instuckits i styckegods för att sändas till ArehangeL 
Lillieroth, som förgäves protesterat mot denna kontrabandstrafik, yrkade, 
att fregatter från Göteborg skulle passa på holländarna och visitera dem.2 

Den 8 maj rapporterade han, att de holländska köpmännen voro mycket 
oroade över underrättelser över Helsingör, att svenska fregatter passerat 
sundet för att i Göteborg förenas med andra åt Arehangel destinerade 
örlogsfartyg, och att de särskilt fruktade svenska angreppsavsikter mot 
själva staden och hamnen. 3 Från svenske ministern i Köpenhamn fick 
Åkerhielm rapporter av motsvarande innehåll, som vittnade om, hur per
fekt det främmande spionaget hade fungerat. Åkerhielm hyste dock 
ännu en förhoppning, att ryssarna icke skulle hinna företaga några åt
gärder till försvar: »Gud give», skrev han den 21 maj, »att vårt lilla 

8 Löwes re la tio n, D 8 l 8, K. B. 
" Holländska beskickningars memorial och noter Hollandica, Ra. 
1 Åkerhielm t. Wellingk 15/6 170 l, Ep. Å 2, K. B. 
" Lillicroth t. kanslikollegium 27/4 170 l, Hollandica, Ra. 
" Lillieroth t. K. M:t 8/5 1701, Hollandica, Ra. 
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fregattkompani kunde prevaeniera dem.» 4 Han noterade också med till
fredsställelse, att de holländska köpmännen voro mycket alarmerade över 
den handelsblockad, som svenska flottan lyckats genomföra. Sjömakterna 
hade aldrig tänkt sig, att traktatsbestämmelserna om handelsspärr, utfor
made med tanke på Frankrike, skulle kunna drabba deras egna intressen. 

Tidigt på morgonen den 27 maj kunde äntligen eskadern lätta ankar 
och gick till sjöss nära två månader försenad, jämfört med den ursprung
liga planen. Expeditionen bestod av fregatterna V ar berg, Elfsborg och 
Marstrand, flöjten Solen, snaven Mjöhunden samt galeoterna Töva-litet 
och Falken; besättningsstyrkan, inklusive särskilt kommenderade lant
soldater, uppgick till 828 man, och bestyckningen var 127 kanoner. Chef 
för eskadern med kommendörs namn var som förut nämnts Carl Henrik 
Löwe\ eller Lewe. Denne hade under större delen av 1690-talet samlat 
erfarenhet och meriter i den engelska marinen och räknades bland de 
dugligaste av flottans yngre officerare. Efter hemkomsten från England 
skrev han sig Charles Henry Lew men återtog sedermera namnet Löwe 
för att till sist som von Löwen ta introduktion på riddarhuset. Carl Hen
rik von Löwen slutade som amiral och president i amiralitetskollegium. 

Archangelexpeditionens förlopp har utförligt skildrats av Wilhelm 
Berg i »Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen 
och historia» IV (Gtbg 1888) och av Ernst Holmberg i Karolinska för
bundets årsbok 1918 och skall här endast beröras i största korthet.6 

Sedan eskadern den 28 maj kommit ut i öppen sjö, samlade Löwe be
fälet och uppläste konungens instruktion tillika med Åkerhielms tillägg. 
Konvolutet med dessa order hade Löwe själv i uppbrutet skick mottagit 
av Siöblad först den 13 maj, varvid Löwe omedelbart efter läsningen hade 
låtit försegla kuvertet. I instruktionerna inskärptes vikten av att ex
peditionen oförtövat begav sig till bestämmelseorten utan att väcka miss
tankar eller av något låta uppehålla sig. Visitationer efter kontraband 
fingo sålunda äga rum först under återfärden. Löwe sökte därför under 

• Åkerhielm t. Cederhielm 21/5 1701, Ep. Å 2, K. B. 
5 Elgenstierna uppger oriktigt i Svenska adelns ättartavlor, att amiral Siöblad själv 

förde befäl över expeditionen. 
6 Källmaterialet om själva expeditionen är ganska rikt. Här må nämnas en samlings

volym »Handlingar angående expeditionen till Archangel» tillhörande Göteborgs och 
Bohus läns landskansli (landsarkivet i Göteborg), som huvudsakligen innehåller skrivel
ser till och från Siöblad samt en mängd relationer av deltagarna i expeditionen; vidare 
vol. D 818, som på 1850-talet kom till Kungl. biblioteket med de Livinska samlingarna 
samt slutligen handlingar samlade i »Handlingar angående flottan», B 14, i riksarkivet. 
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seglingen till destinationsorten sorgfälligt undvika alla främmande skepp 
och gjorde flera omvägar och lovar, som medförde ytterligare förseningar. 
Vid de tillfällen, då möten med främmande fartyg icke kunde undvikas, 
hissades engelsk eller holländsk flagga eller något annat lämpligt natio
nalitetsmärke ur det välförsedda flaggförrådet. 

Efter en ganska äventyrlig och besvärlig seglats ankrade eskadern ti
digt på morgonen den 26 juni vid ön Jv1odeski utanför inloppet till 
ArehangeL Fartygen hissade engelsk flagga, och från land kom strax en 
båt med ett 20-tal ryska soldater under befäl av en kapten, medförande 
inte bara tolk utan också en rysk fana och trummor för eventuella cere
monier. Löwe lät hölja över kanonerna, befallde sitt folk under däck 
och försökte spela rollen av fredlig engelsk skeppare. På hans begäran 
om lots svarade ryssarna, att alla lotsar förts till fästningen, då man vän
tade sju svenska skepp, men att lots kunde ordnas genom hänvändelse 
till de köpmän, till vilka lasten var destinerad. Samtalet fortsattes på 
holländska i chefens kajuta, där ryssarna trakterades med brännvin. Den 
ryske kaptenen tycks emellertid ha förstått, att det var ugglor i mossen, 
och förrådde sin oro. Löwe lät då masken falla och tog ryssarna till fånga. 
Någon lots stod alltså inte att uppbringa; märkligt nog medförde eska
dern heller ingen, som kände farvattnen så väl, att han kunde tjänstgöra 
som lots. Inte heller medföljde tolk eller någon som över huvud begrep 
ryska språket, varför Löwe stod handfallen vid förhöret med ryssarna; 
teckenspråket förslog inte långt, och han måste helt lita till den ryske 
tolken med risk att bli förd bakom ljuset. Tolken Mikael Boris, som i 
fortsättningen kom att spela en betydelsefull roll, var synnerligen med
delsam och tjänstvillig. Han berättade, att, sedan leden blivit farbar, över 
50-talet köpmansskepp hunnit till Arehangel med varor och att hol
ländska skeppare medfört varningar om svenskarnas ankomst. Garnisonen 
hade då i hast förstärkts till att omfatta 2 000 man, befästningsverk hade 
anlagts i inloppet och batterier uppförts på stränderna. Om de ryska för
svarsanstalterna, befästningarnas läge och truppernas gruppering lämnade 
han detaljerade uppgifter. Han sade sig förut ha tjänat svenska kronan 
och bad ivrigt att få gå i svensk tjänst igen. Att lotsa in eskadern kunde 
han däremot alls inte åta sig. 

Under dessa förhållanden beslöt Löwe att låta de mindre fartygen »på 
Guds försyn» forcera inloppet för att nattetid nedslå motståndet och 
bereda väg för huvudstyrkan samt om möjligt ur befästningarna bortföra 
några lotsar. Han ville själv föra befälet över detta avantgarde men för-
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måddes av krigsrådet avstå det till sekonden, kapten Carl Hans Wacht
meister.7 Så seglade då Mjöhunden, Töva-litet och Falken under franska 
och hamburgska flaggor med i allt 120 mans besättning in i den trånga 
och okända farleden, full av lurande grund och lömska försåt. Med 
Mjöhunden i spetsen avancerade man försiktigt under oavbrutet lodande 
och nådde fram i närheten av en starkt befäst ö mitt i .inloppet. Ett par 
ryska båtar med soldater skyndade här de okända främlingarna till mötes 
och prejade dem på holländska. Löjtnant Sjöstierna på Mjöhunden, ut
klädd till Dunkirken-skeppare begärde lots och bad att få bjuda på vin. 
Ryssarna strömmade ombord - rakt i armarna på de svenska soldater, 
som lågo utsträckta på däcket. Under den korta strid, som nu uppstod, 
trädde fästningen i aktion, soldater strömmade till i nya äntringsbåtar och 
på stränderna tändes vårdkasar, medan larmtrumman gick. Trots allt 
sökte W achtmeister under livlig skottväxling forcera passagen, då först 
Mjöhunden och sedan Falken rände upp på grund mitt framför fäst
ningens kanoner. Tolkens uppgifter om befästningarna så väl som i fråga 
om inloppets beskaffenhet hade visat sig vara helt oriktiga. Svenskarna 
måste under våldsam eldgivning överge de grundstötta fartygen och draga 
sig tillbaka med den återstående galeoten. Men när de segerrusiga rys
sarna i stora skaror äntrade den sönderskjutna Mjöhunden, exploderade 
krutdurken, där en konstapel placerat en brinnande lunta, innan han som 
sista man lämnade sitt fartyg. Förlusterna i manskap på svensk sida voro 
förvånande små, löjtnant Sjöstierna hade stupat och två meniga blesse
rats - det var allt. De ryska förlusterna torde ha överstigit l 00 man. 
Tolken Mikael Boris, som tvingats vara med om inbrytningsförsöket, fick 
också med livet plikta för sitt patriotiska bedrägeri. 8 

Efter den katastrofala utgången av den nattliga operationen med små
fartygen hölls ett nytt krigsråd under dystraste stämning. Efter att ha 
hört de i det misslyckade företaget deltagande officerarna var för sig 
måste Löwe konstatera, att det vore ogörligt att intränga med de större 

Om C. H. Wachtmeister och Archangelexpeditionen - jämför Grauers, Ätten 
Wachtmeister I, s. 290 ff. 

8 Anders Fryxell uppger att den ryss, som satte svenskarna på grund, av tsar Peter 
begåvades med tsarens egna kläder och en riklig belöning samt offentligen liknades vid 
romaren Horatius Cocles (Berättelser ur svenska historien 22), en kuriös uppgift mot 
bakgrunden av anteckningen i Wachtmeisters journal (bland till Siöblad ingivna rela
tioner i den förut citerade samlingsvolymen i Göteborgs landsarkiv): »Nota bene blev 
Michael Boris strax ihjälskjuten av de våra.» 
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fartygen, särskilt sedan ryssarna nu blivit varnade; både skepp och man
skap skulle då till ingen nytta äventyras. Då därtill kom, att proviant
förrådet ej tillät längre uppskov, beslöt man uppgiva företaget och åter
vända till hemlandet. Först gjordes dock åtskilliga strandhugg, varvid 
ryska anläggningar förstördes och rysk egendom konfiskerades. N u 
fanns det heller inte längre någon anledning att undvika frän1mande 
skepp eller segla under falsk flagg. Både under uppehållet i Vita havet 
och på hemfärden uppbringades ett stort antal engelska, holländska och 
tyska fartyg, som noga visiterades men utan resultat; kläde, vin och -
kyrkklockor fanns i lasterna men inga kontraband, varför de prejade 
skeppen till åtlydnad av gällande traktater fingo fortsätta resan oan
tastade. 

Hemfärden gick, om man undantar en del proviantsvårigheter, lyck
ligt nog, men stämningen ombord har säkert inte varit den bästa. Löwc 
grämde sig över misslyckandet, och menige man ville snarast bort från 
de ogästvänliga ishavskusterna. Då chefen på Marstrand vid ett tillfälle 
ville söka proviantera i land, förklarade folket, att »de hellre ville krepera 
av hunger än försinka sig i land när vinden hem var god».9 

Den 15 augusti ankrade den decimerade eskadern åter vid gamla skepps
varvet i Göteborg. Man hade då kvar proviant endast för två dagar. 
Några dagar senare nådde budet om eskaderns återkomst fram till den 
otåligt väntande Åkerhielm. Det skedde under omständigheter, som i 
någon mån voro ägnade att mildra slaget. Härom berättar han i brev till 
Josias Cederhielm10 : »Jag har varit på middag hos greve Wrede och druckit 
mycket av hans bästa vin; några gånger drucko vi exc. Pipers skål. Med 
det samma kom posten från Göteborg om Archangelska expeditionen. 
Fast de ej hava uträtta kunnat vad man har önskat, så är conatus för 
Kungl. Maj:t hederlig och effekt god. Ty en och annan lärer nu vara 
skrämd att föra kontraband dit, och det har varit det förnämsta uppsåtet 
med denna occupation. Det ses därav, att man ej är sömnaktig och att 
man bjuder till.» Och så gör Åkerhielm ett märkligt tillägg: »Jag ville 
önska, att man i vinter kunde göra ett försök från Österbotten åt ryska 
sidan. Framför detta till Piper.» 

Men det fanns en annan, som verkligen väntat sig stora resultat av 
expeditionen mot Arehangel och nu förgäves avvaktade underrättelser 

" Knapes journal, Hand!. ang. Archangelexpeditionen, Landsarkivet i Göteborg. 
10 Åkerhielm t. Cederhielm 20/8 1701, Ep. Å 2, K. B. 
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om utgången- det var Karl XII själv. I november 1701 fick amiralitets
kollegium mottaga en mycket onådig skrivelse, vari konungen förklarade 
sig finna det mycket sällsamt, att han icke erhållit ringaste rapport om 
hur expeditionen avlöpt, och han fordrade nu omedelbart redogörelse.1 

Kollegiet undanskyllde sig med att det helt hållits utanför hela affären 
men anbefalldes, sedan Wrede och Åkerhielm överlämnat sina handlingar 
i ärendet, att anställa rättslig undersökning om ansvaret för misslyckan
det. Nu följde en vidlyftig och långdragen procedur med förberedande 
förhör inför amiral Siöblad och förhandlingar vid ett 60-tal sessioner i 
amiralitetskrigsrätt, varefter målet slutligen avdömdes i januari 1704 av 
amiralitetsöverrätten under generalamiralen W achtmeisters ordförande
skap. Utslaget innebar en fullständig upprättelse för Löwe, som trots 
ganska insinuanta anklagelser från Siöblads sida friades från allt tilltal, 
varandes heter det i utslaget »en pur olycka att 2 små fartyg blivit borta 
i Arehangels revir». Löwe, som av sitt folk i vittnesmålen prisades för 
»Vackert kommando», ansågs av rätten ha gjort vad någonsin varit möj
ligt för att fylla sin svåra uppgift.2 

De viktigaste orsakerna till att företaget i stort sett misslyckades 
synes vara att söka i förseningen av expeditionens avfärd, den brutna 
sekretessen samt brister i utrustning och proviantering. Till den ödesdigra 
förseningen bidrog givetvis den besvärliga och tidsödande kommunika
tionen med konungens högkvarter, som också vid denna tid synes ha 
saknat ett välbehövligt inslag av sjömilitär sakkunskap. Dock må under
strykas, att Wredes och Åkerhielms fullmakter voro relativt vittgående 
samt att konungen redan i slutet av februari beordrade Siöblad att vid
taga nödiga förberedelser. De av Siöblad utrustade smärre fartygen samt 
fregatten Marstrand voro också segelklara före mitten av april. Främst 
får därför förseningen tillskrivas den omständigheten, att den utsedde 
befälhavaren, som ju låg ute på en expedition i Östersjön, icke kunde 
anträffas inom rimlig tid och att man trots detta icke gjorde något försök 
att remplacera honom. Det förefaller också som om utrustningen av de 
båda fregatterna i Karlskrona icke bedrevs med den skyndsamhet som 
varit önskvärd, varvid dock må ihågkommas, att vårutrustningen av den 
sjömakt, som skulle på en gång upprätthålla Sveriges förbindelser med 
krigsskådesplatserna på andra sidan Östersjön samt genomföra blockaden 
av Östersjöns hamnar ställde utomordentliga krav på varvets kapacitet. 

-- -
1 Kungl. brev t. amiralitetskollegium, Ra. 
2 D 818, K. B. 



27 

Med förseningen sammanhängde givetvis också svårigheten att hålla 
saken hemlig. Frågan om den brutna sekretessen är utan tvivel ett in
tressant men svårlöst problem. Trots alla vidtagna försiktighetsmått och 
alla uppmaningar till de invigda att hålla tand för tunga ha rykten 
om det planerade märkliga företaget kommit i omlopp sannolikt redan 
i slutet av mars månad. Läckan har uppenbarligen uppstått i Göteborg, 
där förberedelserna för expeditionen pågingo sedan slutet av februari. 
Flera vittnen under rättegången förklarade sålunda, att de flera månader 
före expeditionens avgång hört glunkas om ett företag mot Archangel, och 
svenska sändebudet i Köpenhamn meddelade Åkerhielm, att danska re
geringen fått sina informationen i saken från agenter i Göteborg. 3 Till 
Holland har budskapet kommit över Danmark någon gång i april, varpå 
köpmännen sänt snabbseglare till Arehangel för att varna ryssarna och 
därmed skydda sina faktorier och sin kommers. Dessa holländska bud
bärare torde ha anlänt i senare delen av maj, sålunda ungefär en månad 
före svenskarna.4 Om den svenska eskadern avgått enligt planen i början 
av april, skulle därför överraskningen kunnat ha blivit fullständig. De 
rapporter om svenska skeppens passage genom Öresund i början av maj, 
som enligt Lillieroths förut nämnda depesch kommit till Holland från 
Helsingör, måste ha föregåtts av tidigare meddelanden om expeditionen. 
Möjligen kan man våga en djärv gissning i fråga om den holländske skep
parens uppträdande mot de svenska skeppen i sundet, en händelse som 
ju ledde till ett nytt och oberäknat uppskov. Det kan ha varit en av
siktlig provokation för att ge ryssarna och deras holländska vänner ökat 
rådrum. Förbises får väl icke heller den möjligheten, att rykten om de 
svenska intentionerna kommit ut genom de kaparorganisationer, som av
visat våra sändebuds förfrågningar om deras lust att i detta sammanhang 
gå svenska kronan tillhanda. 

Till sist några ord om bristerna i utrustning och proviantering. Uppen
barligen var proviantlagret alltför knappt tilltaget. Löwe hade före av
färden enträget bett Siöblad om ökning av förråden, men denne hade 
:sangviniskt svarat att »skeppen väl fått nog och räckte det inte, fanns 
det gott om boskap på bestämmelseorten».5 Också med utrustningen 
för landstigningsföretag var det klent beställt, sålunda hade t. ex. chefs
fartyget i allt 7 yxor och 2 spadar. Som förklaring till bristerna i utrust-

3 Åkerhielm t. Cederhielm 21/5 1701, Ep. Å 2, K. B. 
• Göran Adlersteen t. konungen 31/7 1701, Ra. 
"D818,K.B. 
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ningen anfördes, att sekretessen hindrat ordentlig rådplägning om behoven .. 
Särskilt proviantbristen blev ödesdiger; redan när eskadern på utväg kom
mit utanför Vinga anbefalldes sålunda ransonering - fem mans kost 
skulle delas på sju. Manskapet klagade i synnerhet över knappheten på 
tobak och brännvin, som de alltför sällan fingo njuta, fast befälet bro
derligt delade med sig av sina privata förråd. Hoppet om förstärkning 
av förråden i land slog i stort sett alldeles fel. Ryssarna hade vid eskaderns 
ankomst drivit bort all boskap och ödelagt kustbyarna. 

Att expeditionen med dessa förutsättningar och under dessa vidriga 
omständigheter dock genomfördes på sätt som skedde och med ytterst 
obetydliga manskapsförluster, är trots allt ett vittnesbörd om den dug
lighet, uthållighet och pliktkänsla, som utmärkte den karolinska tidens 
sjöfolk. Helt förfelad kan heller icke expeditionen sägas ha varit. Som 
Åkerhielm framhöll, injagade den verkligen en hälsosam skräck i kof
ferdifararna, och kontrabandstrafiken torde åtminstone till en tid ha av
stannat eller i vilket fall som helst minskats. Betecknande är ju, att Löwe 
trots noggrann inkvisition av alla uppbringade fartyg icke kunde upp
täcka minsta sak, som kunde betraktas som kontraband i traktaternas 
menmg. 

Till sist frågar man sig. V ar expeditionen till Arehangel endast en 
misslyckad ansats, en isolerad episod? Ovan har anförts slutorden i Åker
hielms brev vid expeditionens återkomst, vari han anbefaller, att man 
söker nå det angivna målet, Arehangels oskadliggörande, genom opera
tioner till lands. Det må här erinras om, hur den svenska krigsledningen 
mellan Narva- och Duna-slagen stod i valet mellan operationer söderut 
mot Polen och en stöt in i Ryssland. I Karl XII:s närmaste omgivning 
synes generalkvartermästaren C. M. Stuart ha varit förespråkare för of
fensiv mot Ryssland efter nödig vila och förstärkning. I litteraturen 
förekommer också uppgifter om att Stuart bland andra planer skisserat 
en operation mot Arehangel och Murmansk över Ladoga, Svir och Onega 
eventuellt med stöd av lätta fartyg. I kansliet förfäktade Åkerhielm all
tid nödvändigheten att efter Narva ej släppa ryssen ur sikte, han fruktade 
ständigt att »de moskovitiska gräshoppssvärmarna» på nytt skulle över
svämma det svenska landet. Men när Åkerhielm i augusti 170 l genom 
Cederhielm påyrkade fullföljande av Archangeloperationen efter nya 
linjer, synes det stora avgörandet om den svenska strategiens vägar redan 
ha fallit. Efter slaget vid Duna 9 juli 170 l vände sig Karl XII mot Polen 
och förlorade alltmer den nordliga fronten ur sikte. 
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Men den som inte väntade, att svenskarna redan skulle uppge kampen 
om ishavsvägen, det var tsar Peter. Så fort vattnet blev öppet våren 
1702, ilade han med stora truppförstärkningar till Archangel, där han 
.stannade hela sommaren för att möta svenskarnas väntade nya angrepp 
mot hans livsviktiga utpost. Dessa tsar Peters dispositioner visa, med vil
ken oro han motsåg ett upprepande av den svenska aktionen i I!lhavet. 
Om han icke av 1701 års svenska framstöt över Ishavet lockats till en 
splittring av sina stridskrafter, är det fara värt, att vårt militära läge i 
Östersjöprovinserna skulle ha blivit än mera exponerat än det faktiskt 
blev. Här uppe mottog tsar Peter två skickelsedigra budskap. Den 9 juli 
1702 triumferade visserligen Karl XII vid Klissow över den polsk-sach
siska armen, men en vecka senare dukade Schlippenbach under för en 
femdubbel rysk övermakt vid Hummelshof. När tsaren ansåg faran för 
Arehangel vara över, inskeppade han sig den 5 augusti på ett lO-tal far
tyg, dels egna, dels förhyrda holländska och engelska skepp och seglade 
med sitt garde över Onega och Svir till Ladoga. 

Någon svensk aktivitet mot Arehangel har sedan icke kunnat spåras; 
Åkerhielm, den främste förespråkaren för denna »ishavspolitik», hade 
kort före slaget vid Klissow gått hädan. Självfallet skulle hela Arehangel
problemet ha aktualiserats i samband med ett framgångsrikt genom
förande av ett fälttåg i Ryssland, men i den stora offensivplan, som fak
tiskt effektuerades, fanns veterligen ingen plats för aktioner mot Ryss
lands nordliga infartsport. I vad mån hänsyn till en reaktion i England 
och Nederländerna efter en eventuellt framgångsrik svensk stöt mot 
Arehangel medverkat till den svenska politikens återhållsamhet på denna 
punkt, må här lämnas därhän. Befälhavaren för finska armen, Lybecker, 
inskränkte i stället sina rätt blygsamma ansträngningar till Petersburgs
området. Och efter den kungliga huvudarmens undergång sommaren 
1709 fanns det inte längre någon tanke på »aktiv ishavspolitib. 



Båtsmanshållets uppkomst. 

Av Kaptenen, Fil. kand. Olle Tömhom. 

Inledning. 

Den svenska flottan räknar Gustav Vasa som sin grundare och ska
pare. Efter en lysande utvecklingsperiod under sonen och efterträdaren 
Erik XIV, då flottan genom sin insats i det nordiska sjuårskriget på ett 
glänsande sätt hävdade sig i strid mot Östersjöns bägge starkaste sjö
makter i förening, Danmark och Lybeck, kom en nedgångstid under 
Johan III:s regering. Detta berodde delvis på att Sverige kom i strid 
med Ryssland, som saknade sjöförsvar. Den svenska flottan, som förut 
under kriget mot Danmark haft en dominerande, ja utslagsgivande be
tydelse, blev härigenom förvandlad till ett transportorgan för hären i 
Esi:land. Omkring år 1600 inträdde en återuppbyggnadsperiod. Hertig, 
sedermera konung Karl igångsatte, sedan han gripit makten, en ener
gisk upprustning inom marinen. Genom köp och nybyggnader bragte 
han flottan upp till en styrka på 110 större och mindre fartyg, varav 
dock de flesta voro lodjor, pinkor, jakter och andra småbåtar. 

Anledningen till omslaget var det förändrade och försämrade utrikes
politiska läget för Sverige. Genom brytningen med Sigismund och Polen 
hade Sverige nämligen fått en ny fiende, samtidigt som förhållandet till 
Danmark stadigt försämrades. Polen var visserligen ingen sjömakt, men 
ingenting hindrade Sigismund att i de stora handelshamnar, han kunde 
disponera över t. ex. Riga eller Danzig, samla en flotta av förhyrda 
eller köpta fartyg och göra en ny landstigning i Sverige liksom han gjort 
1598. Ännu farligare än fiendskapen med Polen var emellertid spän
ningen med Danmark. Alltsedan Kristian IV bestigit tronen där hade 
nämligen den danska flottan genomgått en storartad utveckling. Med 
hjälp av den rika avkastningen av Öresundstullen kunde den danska 
flottan utbyggas till Östersjöns största och förnämsta sjömakt såväl i 
fråga om kvalitet som kvantitet. 
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För Sverige var det av stor betydelse att ej bli underlägset till SJOSs. 
De svenska länderna voro vid denna tid genom Östersjön splittrade i flera 
delar med dåliga kommunikationer till lands. För att kunna sammanhålla 
de spridda delarna och kunna undsätta de ofta hårt ansatta utposterna i 
Estland och Finland behövde landet obehindrad rörelsefrihet till sjöss. 
Dessutom gingo så gott som alla Sveriges förbindelser med utlandet över 
havet och vid alla tidigare krig mellan de bägge nordiska grannländerna 
hade Danmark sökt att snarast möjligt avskära utlandshandeln för Sve
rige. Vårt land var visserligen då förtiden ej i större utsträckning bero
ende av utrikeshandeln. Ett viktigt undantag fanns dock- saltimporten. 
Saltet var dåtidens förnämsta krydda och absolut nödvändig för konser
veringen av viktiga livsmedel under den tidens »lager hushållning». Ute
blev denna införsel, uppstodo, såsom redan visat sig vid flera tillfällen, 
lätt inre oroligheter. 

Åtskilliga svårigheter mötte emellertid Karl IX vid återuppbyggandet 
av den svenska sjömakten. Utom bristen på fartyg visade det sig även 
svårt att skaffa folk till bemanning. A v besättningarna utgjordes hälften i 
runt tal av knektar och återstoden av båtsmän. Båtsman var den dåtida 
benämningen på sjömän, såväl inom handels- som krigsflottan. Knek
tarna kommenderades dit från hären efter behov och saknade all utbild
ning till sjöss. De kommo endast till användning i själva striden. Båts
männen skötte skeppens manövrering och deltogo dessutom i striden. 
Just på båtsmän var bristen särskilt svår, främst beroende på den svenska 
handelssjöfartens obetydlighet. De svenska båtsmännen rekryterades från 
sjöstäderna och kusttrakterna, där det t. ex. bland den fiskande befolk
ningen fanns relativt gott om folk med sjövana. 

Båtsmännen anskaffades dels genom värvningar så väl i Sverige som 
utomlands, dels genom utskrivningar. De utlänningar som värvades an
vändes huvudsakligen för specialbefattningar såsom styrmän m. m. På 
grund av de höga kostnaderna var det utländska elementet i den svenska 
flottan alltid obetydligt och bestod nästan enbart av befäl eller timmer
män. Ä ven om det då och då - så som under Gustav Adolfs tid - ta
lades om att värva flera hundra båtsmän i utlandet, stannade dock 
besluten av kostnadsskäl merendels på papperet. Till nationaliteten var 
vid sekelskiftet och tiden närmast därefter huvudparten av utlänningarna 
tyskar. Så funnos t. ex. enligt skeppsgårdshandlingarna 1611 minst 4 
» Tysche Styremem och 3 » Tysche Scheppere». I fortsättningen blev 
emellertid holländarna allt talrikare och begynte uttränga tyskarna genom 
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sina bättre sjömansegenskaper. Ä ven andra nationaliteter förekomma i 
rullorna, ehuru ofta svåra att spåra, om de ej uttryckligen anges som 
utlänningar, på grund av försvenskningen av de utländska namnen. Så 
t. ex. förekom enligt en anteckning i skeppsgårdshandlingarna 1617 även 
ett antal danskar. 

Den gemene båtsmannen behövde ej sakna utsikter till befordran. 
Några oöverstigliga gränser till officerskåren funnos ej. Det hände ofta, 
att dugliga och framåtsträvande karlar kunde avancera till skeppskap
tener, ja längre. Lars Mattson och Lars Bubb voro från början båtsmän, 
men slutade sin bana som amiraler. Den förre adlades med namnet 
Strusshielm, den senare med namnet Roderskiöld. 

I fråga om utskrivningen har Zettersten, som ägnat denna fråga spe
ciell uppmärksamhet ansett sig kunna särskilja flera perioder.1 Som första 
gränsmärke och inledning till en ny period har han uppställt Erik 
XIV :s förordning 15 67, vari bestämdes, att en nämnd på tio oväldiga 
män skulle vara utskrivningsförrättaren och häradsfogden behjälplig att 
skaffa så mycket skeppsfolk som möjligt. 2 Några närmare bestämmelser 
om själva förrättningen funnos ej. Synbarligen skulle utskrivningsför
rättaren taga så många han kunde från gårdarna i distriktet. Endast för 
gårdar, som brukades av änkor, knektar och några andra behövande ka
tegorier gjordes undantag och lindringar. Dessa undantag från utskriv
ning blevo sedermera allt mera vanliga. Vissa industrier eller platser, som 
för sin näring åtnjöto särskild protektion, erhöllo likaledes befrielse. För 
att förekomma orättvisor blev det emellertid nödigt att utfärda närmare 
bestämmelser för uttagningen av folk. Först 1606 komma de första före
skrifter härom och inleda därmed en ny period. En kapten sändes ner 
till Västergötland med instruktion att från 10 bondgårdar uttaga en karl, 
den som bäst kunde undvaras, dock ej någon av bönderna själva. På 
varje tiotal borgare eller präster uttogs likaledes en karl efter samma 
grunder. 3 Utskrivningen skedde alltså efter den s. k. gårdstalsprincipen, 
d. v. s. att varje gård eller hushåll räknades som en enhet i motsats till 
utskrivningen efter mantal, varvid alla vapenföra män oavsett familj 
eller hushåll medräknades vid utskrivningen. Det sistnämnda systemet 
blev under Gustav Adolfs tid det förhärskande och hade den fördelen 
att antalet utskrivna blev större. Gustav II Adolf själv intresserade sig 

1 Zettersten l, s. 111 ff. 
2 R. R. 25/2 1567. 
3 R. R. 14/2 1606. 
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mycket för utformningen av det senare systemet och har själv uppdragit 
reglerna för utskrivningen. Om de utskrivnas tjänstetid funnos ej heller 
några bestämmelser utan de kunde ofta tvingas till att tjäna hela sitt liv. 

Då utskrivningarna vid denna tid av marin upprustning blevo allt mera 
talrika, kommo de snart att betraktas som en besvärlig börda. Under 
Karl IX:s tid blev det därför sed, att· de måste beviljas av riksdag. Denna 
regel saknade visserligen ej undantag men kan dock gott sägas vara all
mängiltig, så väl vid denna tid som i fortsättningen. 

Beträffande avlöningsförhållandena rådde ännu en viss oreda inom 
flottan. I allmänhet synes emellertid folket ha avlönats av kronan under 
tjänstgöringen på somrarna. Under vintrarna förlades folket i borgläger, 
i allmänhet då i städerna, därest ej dessa genom kontributioner friköpte 
sig från inkvartering. Vid skeppsgården kvarhölls dock i allmänhet några 
hundra man, den s. k. vintervakten, som användes för handräcknings
arbeten o. dyl. 

I dessa naturahushållningens tider utbetalades givetvis avlöningen van
ligen i förnödenheter. Från denna avlöningsform var steget ej långt till 
det primitiva indelningsverk, som då användes för härens underhåll. Re
dan från de tidigare vasakonungarnas tid hade ryttare och knektar fått 
kronohemman att bruka eller erhållit skattefrihet på redan innehavd jord, 
så länge de gjorde tjänst. Karl IX synes i så stor utsträckning som möjligt 
ha använt ödehemmanen i landet till avlöning. Särskilt i Finland fanns 
det sedan klubbekrigets dagar många övergivna gårdar. Det var givetvis 
av stort intresse för riket, icke minst ur skattesynpunkt, att dessa gårdar 
blevo brukade. 

För sjöfolkets del synes emellertid detta avlöningssystem ej ha kommit 
till större användning. Hertig Karl tycks dock ha haft för avsikt att 
genomföra det även för sjöfolket. Enligt det s. k. Björneborgs riksdags
beslut år 1602 skulle nämligen sjöfolket i Finland jämte det övriga krigs
folket befrias från gärder, utskrivningar och övriga extra pålagor. Den 
årliga räntan skulle de dock utgöra, »och der af skola dhe när Munst
ringar skie, eller ock elliest löhne tijdher, blifwa lönte».4 Detta avlö
ningssystem skulle nu införas i Finland och angavs av hertig Karl såsom 
redan infört i själva Sverige. Som ovan nämnts, ägde det också sin rik
tighet, vad beträffar knektar och ryttare.5 Hur detta försök att i av-

4 Stiernman l, s. 514. 

• Jfr lettersten s. 122 och Rahenius s. 18. 

3-48250 Sjöhist. Samfundet. IX. 
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löningshänseende sammanföra sjöfolket med det övriga krigsfolket ut
fallit, är svårt att avgöra då direkta underrättelser härom saknas. I varje 
fall rörde detta beslut endast Finland och tycks ej heller ha genomförts 
överallt där. Fallet har sitt intresse som fingervisning om den framtida 
utvecklingstendensen. 

I. De första ansatserna till båtsmanshålL 

År 1610 skärptes motsättningen till Danmark mer och mer. Då ko
nung Karl såg kriget närma sig, sammankallade han på hösten riksdagen 
till Örebro för att försäkra sig om dess politiska och ekonomiska stöd i 
kampen mot fienden. Det gällde framför allt att stärka försvaret både 
till lands och sjöss, vilket var så mycket angelägnare, som Sverige stod 
utan bundsförvanter eller vänner. Icke minst flottan behövde folk för 
att komplettera besättningarna. Detta kunde också genomföras trots 
ganska stark opposition till en början, beroende på ständernas krigstrött
het efter de långvariga fejderna i österled under det sista decenniet. 
Oaktat sina protester tvingades stånden att enligt det kungliga försvars
programmet påtaga sig högst avsevärda bördor. 

Bönderna medgåvo utskrivningar på upp till 2 5 000 man i Sverige, 
Finland oberäknat, bland såväl frälse-, krono- och skattebönder. 1 Därvid 
skulle dock endast de som hade så små gårdar, att de betalade mindre än 
6 mark i årlig ränta, utskrivas - detta med hänsyn till att jordbruket 
och landets livsmedelsförsörjning ej skulle lida alltför mycket avbräck. 
Till gengäld skulle de utskrivna slippa skatterna både för sig själva, sin 
familj och sitt tjänstfolk. Vidare torde kronan ha fått åtaga sig all ut
rustning och avlöning för böndernas manskap. I motsats till de andra 
ståndens överenskommelser innehåller nämligen ej böndernas försäkran 
något härom, under det att de andra måste själva underhålla sitt folk en
ligt uttryckliga stadganden. 

Ridderskapet och adeln uppställde var tionde av sina bönder med full 
utrustning, » byssor och werior», och lovade att underhålla dem året om. 2 

Frälsebönderna voro, som ovan nämnts även medtagna i böndernas be
villning. De torde emellertid just på grund av utrustnings- och under
hållssättet intagit en särställning. 

1 Stiernman I, s. 644 o. Riksdagsacta 1610. 
" Stiernman I, s. 636. 
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Prästerskapet blev det mest betungade ståndet. V ar je präst med gäll 
skulle uppsätta antingen en landsknekt eller båtsman och hålla denne 
med vapen, kläder, kost m. m., såväl när knekten eller båtsmannen var 
ute på tjänstgöring som när han var hemma på prästgården.3 De präster 
som hade större boställen och ekonomiska förmåner skulle därvid bistå 
dem bland sina ämbetsbröder, som voro sämre lottade. Enligt konungens 
uppskattning skulle man på detta sätt erhålla 726 man, beräknat efter 
antalet gäll i riket. 4 Om någon av dessa karlar dog eller avvek ur tjänsten, 
skulle strax en ny sättas i hans ställe. 

Beträffande fördelningen av dessa tre stånds manskap mellan hären och 
flottan finns det i fråga om böndernas folk klara uppgifter. I ett me
morial av 10 dec. förklarar konungen att alla från »Ålandh och ölandh, 
uthi Törn, Roslagen och Wärmdöön såsom och i Skärgårdarna långs ut
medh Siösidham skulle användas på flottan. 5 Denna geografiska upp
delning torde även ha berört adelns och prästerskapets folk. Något nytt 
innebar den dock ej. Det var ju en gammal hävd att kustbefolkningens 
manskap användes på krigsskeppen på grund av sin sjövana. 

Borgerskapet intog en särställning bland stånden i så måtto att allt 
deras folk blev båtsmän. På var tionde borgare skulle en båtsman upp
ställas, som skulle underhållas med kost, kläder och penningar. På stån
dets ödmjuka begäran fick det dock den lindringen, att kronan åtog att 
sörja för dess sjöfolk den tid de tjänstgjorde på flottan. Under vintrarna 
skulle dock båtsmännen ligga i borgläger i hemstaden, underhållna av sina 
rotar.6 

Det framgår av det ovanstående att besättningsstyrkan på flottan kom 
att sammansättas av manskap, uppsatta av alla fyra stånden, även adeln, 
ehuru det senare tillskottet förmodligen var ganska obetydligt. För varje 
stånd gällde emellertid skilda bestämmelser om uppsättning och utrust
ning, något som naturligtvis måste vara en stor olägenhet. Om någon 
av prästernas eller borgarnas båtsmän dog eller på annat sätt försvann 
ur tjänsten, skulle han ersättas med en ny, stod det uttryckligen stadgat. 
Detta gällde dock ej adelns eller böndernas karlar, som uttogos genom 
vanlig utskrivning. Man ser alltså här i fråga om borgarskapets och präs
terskapets manskap ett första försök till en fast organisation, där förlus-

3 Stiernman l, s. 638. 
• Riksdagsdiarium d. 8/12 1610. 
r. Riksdagsacta. Kungl. mem. 10/12 1610. 
0 Stiernman l, s. 640 o. Riksdagsacta. 
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terna skulle ersättas av prästerna eller borgarna utan nya utskrivningar 
eller annat besvär från kronans sida. Vidare behövde kronan blott under
hålla böndernas och borgarnas folk, de senare blott om somrarna. Från 
statens synpunkt sett var det sålunda en ganska fördelaktig ordning, om 
den blott kunde bringas att fungera. 

Det praktiska genomförandet blev emellertid en svår sak. Redan från 
början mötte konungen protester och motstånd. Särskilt präster och 
borgare anförde många klagomål. Prästerskapet i synnerhet ansåg sig 
hårt betungat. Det hade från början varit konungens mening, att präs
terna skulle uppsätta en karl för var 50:de bonde i deras gäll. Trots den 
lindring de sålunda lyckats erhålla, ansåg sig ståndet för hårt pressat och 
klagade över att flera präster voro så fattiga, att de ej hade några drängar. 
Det vore »alldeles omöijelighitt» att skaffa folk. 7 Likaså visste ej bor
garna, huru de skulle kunna utgöra det erforderliga antalet. »Ty det 
folck, wij härtill dagz till H. K. M:tz behof hafwa utgiordt, dem hafwa 
wij medh alsom största mödha och myckin omkostnadt kommet till wäga. 
Men där wij i den stadhen skole taga wår drängiar, oavsedt thett är een 
stor del af oss som inga drängiar hafwa. Då kunna wij ingen wägh komma 
medh wår handell eller wandell och blifwa där egenom så förswagadhe, 
att när wij inthet folck hafwa att påliita. Då kunna wij ingalunda förmhå 
att utgöra H. K. M. och Chronan then rättighet wij H. K. M. eliest 
plicktige ähre.» 8 

Ständernas besvär blevo emellertid resultatlösa. Klagomål voro vanliga 
och kunde oftast ej tas fullt på orden. Det skulle visserligen sedermera 
visa sig, att ständerna ej fullständigt kunde gå i land med sina åtagan
den, särskilt prästerståndet. Man måste likväl betänka landets svåra läge 
vid detta tillfälle. Inför Danmarks hotande militära överlägsenhet måste 
Sverige spänna sina krafter till det yttersta. Vidare hade förmodligen 
varken konungen eller riksdagen någon tanke på att de åtaganden, som 
nu gjorts, skulle äga bestånd under fredligare förhållanden. De måste 
enbart betraktas som nödfallsåtgärder under krigstid. 

Det utlovade manskapet synes inom alla fyra stånden ha uttagits ge
nom utskrivning. Från Björneborgs stad är en utskrivningslängd beva
rad och utgör den enda bevarade källa, som jag kunnat finna, för hur 

7 Riksdagsacta. Konungens förkl. på ständernas svar d. 13/12 o. Prästerskapets svar 

d. 19/12 1610. 
8 Riksdagsacta. Borgerskapet. Konungen d. 12/10 1610. 
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utskrivningen tillgåttY Borgerskapet står där indelat i rotar på tio i var
dera och för varje rote stod antecknat båtsmannens namn. Då de dåtida 
utskrivningsinstruktionerna voro synnerligen knapphändiga, torde sta
dens myndigheter själva fått välja ut de erforderliga karlarna, vilket även 
framgår därav att myndigheterna ensamma undertecknat längden, som 
sedan jämte det utskrivna manskapet lämnats till den utsände sjöofficeren. 
På liknande sätt torde det ha tillgått även i de övriga städerna. Att detta 
system lämnade rum för mycken godtycklighet både från myndigheter
nas som från utskrivningsförrättarens sida, är självklart, då ju all kon
troll vid förrättningen saknades. 

Några siffror, som visa utskrivningarnas resultat, finnas ej bevarade. 
Kvar finnes endast en lista över 150 nya båtsmän, som deltogo i en kryss
ning under amiralen Hans Classon (Bielkenstierna). A v detta antal 
kommo 30 från Gävle, 24 från Åland, 11 från Staden (Stockholm) och 
3 voro »Prestebåsmen».1 Några bestämda upplysningar kunna emellertid 
dessa uppgifter ej ge om hur de nya bestämmelserna verkat. 

Då riksdagen åter sammanträdde i slutet av 1611, nu i Nyköping, kom 
dock frågan upp igen. Borgarna anförde klagomål över att kaptenerna 
på vägen till och från Stockholm undandolde städernas båtsmän. Sedan 
skaffade sig officerarna fullmakt till nya utskrivningar. För den skull 
begärde ståndet att deras sjöfolk »sampt och alltijdh» måtte få stanna 
i tjänsten. Bakom låg tydligen den baktanken, att städerna skulle slippa 
underhållet för sjöfolket under vintrarna. Konungen svarade emellertid 
blott att amiralen skulle ha noga uppsikt att oskicket ej upprepades.2 

Kronan kunde å sin sida klaga över, att städerna ej åstadkommit tillräck
ligt många båtsmän. Borgerskapet måste erkänna sin försummelse och 
inför hot om utskrivning lova att hålla sitt båtsmansan tal, » ther som 
nå g re felas», fulltaligt. 3 

Det stånd, som haft svårast att uppfylla sina åligganden var denna 
gång prästerskapet. Att deras börda var övermåttan tung, inser man lätt, 
då man betänker att ståndet 1606 skulle uppsätta en båtsman på varje 
tiotal präster och nu 161 O varje präst med gäll en båtsman. Svårig
heterna voro emellertid så stora, att ståndet nu ödmjukt måste begära, 

" URF. 3 S. 143. 
l skeppsgårdsräkenskaperna 1611. 
2 S. A. R. s. 132. 
3 S. A. R. s. 90. 
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att »thee motte blifwa förlossade ifrå the landzknechterne, som theht i 
förledne åhr utgiort haffwer, hwilcke haffwa fallit them ganska beswär
ligit». Gustaf Adolf medgav detta, mot att det redan uppsatta folket 
kvarstannade i tjänst, varvid dock kronan övertog deras underhåll. 4 

Den svenska flottans roll under kalmarkriget var närmast passiv. Med
vetna om sin underlägsenhet, undveko svenskarna att inlåta sig i strid. 
Trots detta drabbades likväl flottan av förluster såväl i liv som fartyg. 
De eskadrar, som voro förlagda till Älvsborg och Kalmar, gingo nämligen 
förlorade vid dessa fästningars kapitulation. Vidare förminskades besätt
ningarna stadigt genom de vid denna tid vanliga sjukdomarna. Så t. ex. 
gjorde amiralerna Gyllenstierna och Bielkenstierna i aug. 1612 en kryss
ning till trakten av Danzig » ... Och ha wi i flåttarr i inthet annatt än 
hunger och siukdom bekommit igen. U på mitt sk ep ha aff tuhundradhe 
mann ... femtio helbregda, och några äro dödha bleffna. Huru wi nu 
skulle bära oss, wet iag intett ... », heter det i rapporten.'' Även danska 
flottan led svårt av sjukdomar, som tvingade dem att tidvis ligga stilla. 

Den svenska känslan av underlägsenhet inför danska flottan och nö
den och svårigheterna inom den svenska flottan vållade synbarligen en 
viss demoralisation bland såväl befäl som manskap. Amiralerna blevo 
alltmer obenägna att företaga kryssningar trots konungens upprepade 
befallningar. Den danska flottan lyckades t. o. m. inlöpa i Stockholms 
skärgård för att hota huvudstaden. Det var med knapp nöd den under
lägsna svenska flottan och Mönnichhofens nederländska landsknektar 
kunde hejda Kristian och den danska flottan vid W axholms fästning och 
därmed rädda huvudstaden. 

I ett rådslag den 25 mars 1612., som riksrådet avlät till kungamodern 
drottning Kristina, beskrives flottans situation i mycket pessimistiska 
ordalag.0 »Deth bäste och mäste sjöfolck antenn slagett eller för lhön
och maath-löse borttrymbdht och fienden tillupet huilcket ähr nu deth 
bäste folck, de Danske hafve att lytthe på.» - - Skepp och övriga för
nödenheter saknades likaså. För att råda bot på dessa, erfordrades enligt 
rådets mening verkliga krafttag. Bland annat borde allt sjöfolk, som 
tjänstgjort på flottan och alla som voro därtill lämpliga, utskrivas. A v 
borgerskapet skulle var femte borgare göra ett tåg till sjöss, varvid några 

' S. A. R. s. 91. 
° Flottans handlingar. Brev d. l O aug. 1612. 
"A. O. B. I: 2, s. 45. 
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av de förnämsta männen i varje stad skulle medfölja. 7 Härvid borde ej 
någon hänsyn tagas till de friheter i fråga om utskrivning m. m. som 
flera orter åtnjöto. »Ty elliest hvar de somblige städes ähre fri j, och 
somblige städes inthett, så förlöper allt folckett till de frijhettz orter, 
och några få städher och rum nödgas allena bära all tungan, därigenom 
sedhen cronan blifver på lychtone platt fördervett och om inthett.» 

Ä ven om skildringen var i mörkaste laget och om amiralerna för att 
förklara sin bristande aktivitet nog en smula svartmålade läget, ger dock 
memorialet en god inblick i svårigheterna och missförhållandena. Endast 
med stora svårigheter hade f. ö. flottan kunnat utrustas detta år. 

Några åtgärder av det slag rådet yrkat på vidtogos ej. I slutet på år 
1612 sammanträdde en fredskongress i Knäred och i juni 1613 under
tecknades fredsfördraget. Detta inverkade tydligen på riksdagen, som lika
ledes samlades på senhösten. Inga nya utskrivningar eller andra krav från 
statens sida på folk framställdes. 

Under åren närmast efter freden i Knäred, erbjödo sig ej några större 
uppgifter för flottan. I kriget mot Ryssland, som intill 1617 blev Sve
riges närmaste motståndare, behövdes ej någon större flotta. Ryssland 
förfogade endast över eskadrar av lod j or på Ladoga och Peipus. Ä ven 
på dessa vatten tillkämpade sig snart de svenska småfartygen överlägsen
het. De större örlogsskeppen användes till transporter. Några större för
ändringar eller förbättringar i fråga om manskapsstammen ägde därför 
eJ rum. 

Det svåra finansiella läge, landet befann sig i dessa år på grund av 
utbetalandet av Älvsborgs lösen, åstadkom att det blev ganska svårt att 
skaffa avlöning åt det folk som fanns. 8 Många rymde och det var ofta 
mycket svårt att få fatt på rymlingarna, enär dessa togo sin tillflykt till 
privilegierade orter, som ej voro underkastade utskrivning av en eller an
nan orsak. De togo även sin tillflykt till änkedrottningens och prinsarnas 
furstendömen, som ägde suveräna rättigheter. Axel Oxenstierna fick den 
26 sept. 1616 uppdrag av konungen att utkräva de rymlingar, som tagit 
sin tillflykt till änkedrottningens och hertig Johans besittningar. Enär 
»här i landet fast ondt och besvärligit är att fhå gått siöfållck, dedh dogh 

7 Munthe, Sjömaktens inflytande. I. S. 223. Detta var en gammal tradition. År 
15 64 var borgmästaren i Stockholm Mats Persson Skulte överskeppare på flaggskeppet 
Mars. 

8 A. O. B. Il: l, s. 92. 
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för ingen ting mistas kam, skulle alltså det förlupna sjöfolket återlämnas 
till flottan. 

Att konungen dock strävade att förbättra båtsmännens ställning för 
att motverka rymningar och underlätta rekrytering, framgår vid ett par 
tillfällen. I ett brev till ståthållaren Arwid Thönnesson i Wiborg 16149 

ger han order om att gamla ryttare, knektar och båtsmän, som voro oför
mögna till tjänst skulle få en pension på 2-3 tunnor spannmål årligen. 
De som fortfarande voro arbetsföra skulle få ett ödehemman, fritt utsäde 
och skattefrihet för livstiden. Änkor skulle, om de voro arbetsföra, få 
ett nådår på mannens tilldelta hemman. Voro de gamla och orkeslösa, 
skulle de få understöd eller skattefrihet, om de hade någon gård. 

Dessa bestämmelser måste man anse som mycket humana. Det torde 
dock vara tvivel underkastat, om de blevo fullständigt genomförda. I 
varje fall synas de ej ha slagit igenom utanför Viborgs län. I en 
mönstringsinstruktion 1618 för krigsfolket i Småland heter det, att gamla 
avdankade ryttare, som ej hade andra möjligheter till försörjning, skulle 
få ett års skattefrihet på sitt hemman. Vill han sedan behålla gården, 
skall han betala ska tt. 1 

Som synes innebar detta en avsevärd modifiering. Sjöfolket i Viborgs 
län, som det här är fråga om, synes ha fått tilldelningshemman av kro
nan, vilket ej synes ha varit fallet överallt, åtminstone ej i själva Sverige. 

Även i städerna sökte Gustav Adolf förbättra båtsmännens ekonomiska 
och sociala ställning. I privilegiebrevet för N arrmalm den 22 juni 1615 
ingick en bestämmelse, att hustrurna till kronans båtsmän skulle åtnjuta 
frihet för »all stadzens tunga», och konungen lovade att framdeles ut
färda en förordning härom.2 

År 1617 begynte emellertid en ny uppryckningsperiod för svenska 
flottan. Kriget mellan Sverige och Polen blossade upp på nytt efter fler
åriga stillestånd. För att ta upp striden med den nye motståndaren, som 
hade långt större förutsättningar än Ryssland att skaffa en flotta och hota 
de svenska kusterna, var en förstärkning av sjömakten nödvändig. 

Av en tablå av Axel Oxenstiernas hand över hur mycket folk m. m., 
som skulle behövas för ett krig mot Polen, framgår, att en flotta på 24 
skepp skulle utrustas till våren 1617. Tablån är skriven hösten 1616. 
Till ovannämnda fartyg samt till lodjorna på Ladoga och Peipus krävdes 

" U. R. F. 4. s. 293. 
1 A. O. B. Il: l, s. 113. 
' Stockholms stads privilegiebok, s. 170. 
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l 600 båtsmän. A v dessa l 600 man funnos emellertid endast 78 5 man, 
därav 400 i Finland, att tillgå. Återstoden måste enligt Oxenstiernas 
anteckning »sompht uthskrijffas aff städerne, sompht aff skäriegården, 
sompht hyres uth- och inlendes». Detta program förverkligades i stort.3 

När riksdagen i början av 1617 sammanträdde i Örebro, åtogo sig 
städerna en utskrivning av var tionde man »efter som här uthi Örebro 
Anno 1610 ... beslutet och bewilliat blef». Därjämte skulle alla gamla 
båtsmän, som förut varit på flottan, nu hopsamlas och avlämnas till 
Skeppsholmen. Kronan skulle sörja för deras underhåll, så länge de gjorde 
tjänst, och borgerskapet skulle underhålla dem under vintrarna.4 

Det var den första allmänna utskrivningen sedan 1612. Trots åbero
pandet av Örebro riksdagsbeslut i fråga om båtsmännen 161 O saknas dock 
en viktig bestämmelse. Något uttryckligt stadgande om att de döda eller 
avgångna båtsmännen skulle ersättas finns ej denna gång medtaget. Det 
gällde sålunda en ren utskrivning. 

Det hade dock ej gått att genomföra detta utan en viss opposition. Som 
svar på konungens första proposition, föreslogo städerna endast under 
hänvisning till sin fattigdom, att en rannsakning skulle hållas om adelns 
och krigsbefälets försvarskarlar. Dessa »löösdrifware, som under adelens 
och krigsbefäletz nampn driiffwer ehn olaglig handell med köpandhe och 
säliandhe och bönhaserij», skulle utskrivas. Samtidigt skulle borgarna 
befrias från svåra konkurrenter. Detta var i realiteten ett avslag på ko
nungens yrkande om flottans förstärkning. 

Gustaf Adolf svarade ganska strävt, att städernas fattigdom berodde 
på borgarna själva. Han skulle emellertid följa deras råd beträffande för
svarskarlarna. Men denna räfst skulle också utsträckas till städerna. 
Rannsakningen igångsattes redan innan riksdagen var slut. 5 Till alla ståt
hållare utgick brev att det avvikna sjöfolket skulle efterspanas av sjö
officerarna. 

Något senare, men dock två veckor innan riksdagsbeslutets datum ut
färdades utskrivnings~nstruktionerna. 6 Ä ven i utlandet värvades folk. 
Nils Stiernsköld fick i uppdrag att i Holland värva 300 man sjöfolk med 
befäl.7 Huruvida så många verkligen anlänt till Sverige, är tvivelaktigt. 
I så fall borde de ha lämnat flera spår efter sig i källorna. 

3 A. O. B. 1: l, s. 370. 4 Stiernman l, s. 718. 
r. V. F. R. 5, s. 200. 

"V. R. F. 5, s. 201-202, R. R. 14/2 1617. 
7 R. R. 13/1 1617. 
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Följande år igångsattes även utskrivningarna på landsbygden. En ny 
utskrivningsinstruktion utfärdades, den första mera utförliga för lands
bygden. Ståthållaren skulle bevista utskrivningen och kontrollera förrätt
ningen jämte häradsnämnden. Inga sjuka, lytta eller brottslingar skulle 
utskrivas. Om möjligt skulle drängar och bondsöner tagas så att hus
bönderna själva skonades. Driftekariar och annat löst folk skulle utan 
vidare tagas. Stor omsorg skulle nedläggas på att ej undermåligt folk ut
togs till båtsmän. 

Under de följande åren uttogs manskap genom utskrivningar på lands
bygden. Städerna skonades, förmodligen på grund av borgerskapets fat
tigdom. Tiderna hade även blivit fredligare. Hösten 1617 avslöts tvåårigt 
stillestånd med Polen. Först år 1621 igångsattes krigsoperationerna på 
allvar med ett angrepp på Riga. 

Uppdykande rykten om ett polskt invasionsföretag över Östersjön bör
jade på våren 1622 bli allt allmännare.8 Flottan förstärktes med anled
ning därav. På riksdagen i maj beslöts allmän utskrivning. Borgerskapet 
samtyckte till att lämna var tionde man.9 

Från denna utskrivning finnas bevarade direktiv för huru ståthålla
ren i Östergötland skulle förfara i sitt län.1 Denna ordning torde ha till
lämpats även på alla andra håll. Instruktionen är den första utförliga 
rörande utskrivning i städerna, varför det är av intresse att taga del av 
bestämmelserna. 

En stads myndigheter skulle i förväg uppgöra en längd över såväl 
·stadens borgare som över de lösdrivare och andra, som uppehöllo sig där 
tillfälligt. Ståthållaren uttog därefter en båtsman på tio borgare. Bland 
de övriga inhysekarlama m. fl. ägde myndigheterna att besluta, huruvida 
några bland dem ansågos lämpliga att upptas i borgerskapet. De, som 
voro lämpliga och villiga skulle ställa borgen för sig, att de i 6 år skulle 
»göra borgarrättighet», d. v. s. »utgöra» kommande utskylder. De 
övriga, som ej kunde eller ville uppfylla dessa fordringar, skulle utskrivas 
så vida de vorolämpliga i andra avseenden. Som man ser, tjänade sålunda 
utskrivningen även stadens och borgerskapets intressen i så måtto att de, 
som stodo utanför borgerskapet och skråna, ständigt voro utsatta för 
risken att bli konskriberade. Båtsmännen skulle med sina familjer bosätta 

8 Marinstaben s. 131 ff. 
9 Stiernman l, s. 7 54. 
1 R. R. 23/5 1622. 
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sig i Stockholm, vilket förmodligen avsåg att försvåra rymningar och 
underlätta flottans utrustande på vårarna. 

Enligt den danske agenten Peder Galts rapporter sökte Gustav Adolf 
även värva sjövant folk i Norge, men med okänt resultat. Den danska 
iakttagaren, som ej saknade sjömilitär sakkunskap - han kämpade se
nare som dansk amiral i kriget 1643-45 - skildrar i sina brev den 
svenska flottans tillstånd vid denna tid som mycket dåligt. Det är med 
en viss bister tillfredsställelse han t. ex. skildrar flottans utlöpande 1622. 
»Der de udseglade, sköde di lössen, och buldrade ded meget som ett raadet 
eg.» 2 Ej heller besättningen imponerade på honom. »Aff de soldater som 
ere for smae, gör de baatsmend.» I jämförelse med den välutrustade 
danska marinen torde nog den svenska få stå tillbaka ännu på denna tid, 
även om Galt i sin hätskhet överdrev bristerna. 

Om dessa var säkerligen ingen bättre underrättad än konungen själv. 
Att avhjälpa dem var dock ett svårt företag. Därtill krävdes framför allt 
pengar. Och den varan hade Sverige inte just något överflöd av. Det 
gällde att för flottans del åstadkomma en reform, som på en gång för
bättrade manskapets kvalitet och gjorde det billigare för kronan i 
underhåll. 

Utskrivningssystemet, som under det senaste decenniet hade använts 
för att skaffa folk såväl i stad som på landsbygden, hade sina nackdelar. 
Det var omöjligt att på förhand beräkna, huru många rekryter utskriv
ningen skulle ge. Många förstodo också att på ett eller annat sätt krångla 
sig undan från den illa ansedda krigstjänsten. Av dessa tvångsvis uttagna 
tog en stor procent sig för att rymma, och det var ofta omöjligt att åter
finna eller återfordra dem. 

En annan omständighet, som nog vägde ganska tungt för konungen, 
var, att han för att hålla utskrivning måste ha riksdagens samtycke. För
handlingarna med stånden om ökade rustningsbördor voro ofta tidsödande 
och irriterande. Borgerskapet satte sig alltsomoftast på tvären. Så t. ex. 
karakteriserade Gustav Adolf 1620 borgerskapets svar på en proposition 
om åtgärder att skaffa folk till lands och vatten som enbart vackra ord. 

slutligen var det folk, som erhölls, ofta undermåligt. Städerna t. ex. 
lyckades nog ofta, trots ståthållarnas kontroll, fylla sitt mantal med alla 
möjliga lösa individer, som v oro snara till rymning. 

Om i stället det nödvändiga manskapet anskaffades genom värvning 

" H. H. 26, s. 34. 
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liksom i utlandet, skulle dessa olägenheter till stor del försvinna. Det 
värvade folket skulle emellertid kräva avsevärt större lön än de utskrivna, 
och det var viktigt att denna sold utbetalades i rätt tid. Detta gällde 
särskilt det i utlandet värvade folket. I den danska flottan, som Gustav 
Adolf hade alla skäl att intressera sig för, hade Kristian IV 1615 infört 
den »faste stok» en värvad fast stam av sjöfolk. Ä ven. detta torde i viss 
mån ha inverkat på den svenske konungen vid övervägandet av frågan. 

I Sverige hade redan förut märkts tendenser att fastare organisera ett 
båtsmanshåll med ett fast antal sjömän.3 År 1612 anhöllo bönderna på 
Åland hos konungen att bli befriade från utskrivning mot, att de lovade 
att uppsätta 100 båtsmän. Detta bifölls. I likhet med städernas båts
manshåll vid samma tid tycks det endast varit fråga om ett åtagande, så 
länge kriget varade, och man kan senare ej finna något spår av att det ägt 
vidare bestånd. Ännu ett liknande fall inträffade 1619\ när skällviks 
socken i Östergötland befriades från utskrivning mot att varje rote höll 
en båtsman vid skeppsgården och försörjde honom med lön och kläder. 
Denna överenskommelse fick längre varaktighet och bekräftades 1631 
och 1633.5 

Det mest betydande exemplet på sådana överenskommelser är kontrak
tet 1621 mellan Gustav Adolf och Dalarna6 , som genom ombud anhållit 
att slippa utskrivningen mot att landskapet uppsatte l 400 man utom 
befäl. Några socknar i Västmanland erbjödo sig 1623 att uppsätta en 
knekt på var 6:te man.7 De sex i roten skulle underhålla knekten medan 
han var hemma och ge honom ordentlig vägkost, när han utkrävdes. 
Vidare skulle bönderna till knektar icke taga »något löst partis och landh
löpare» utan folk »af dehres egeth medell, och dem som hemma i landet 
födde äro». 

A v flera tecken att döma rörde sig alltså utvecklingen mot ett fastare 
ordnat system. En sak att observera i samtliga ovan relaterade fall är, att 
bönderna själva uttryckligen anges ha anhållit om regleringen. Detta är 
ytterligare ett tecken på det naturliga förhållandet, att utskrivningarna 
aldrig voro populära bland folket, som därför med glädje skulle hälsa en 
förändring. En reform borde alltså vara genomförbar och skulle förenkla 
rekryteringen högst betydligt. 

" U. R. F. 4, s. 36. 4 R. R. 12/10 1619. 
6 Kam.reg. 5/7 1631, R. R. 20/3 1633. 
"H. S. H. 35, s. 210. 
7 H. S. H. 3 5, s. 211. 
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Våren och sommaren 1623 rasade pesten i Stockholm. Flottan, som då 
låg i skärgården, led stora förluster genom epidemien. Eländet förvär
rades på grund av brister i utrustningen.8 »Och alldenstundh de nu uthi 
tijo dagar ingen lhöningh hafva fådtt och slätt inthet hafva att hielppe 
sigh medth, ähr en stoor deel af dem siuka vordne, icke af plågor utan 
hunger, så att, der de snarth icke hulpne varde, att de så länge dricka 
salth vatten och tiggia brödh i bygden, att H. K. M. icke behåller en man 
i lijfwedh derav ... » skriver Gabriel Oxenstierna till sin broder Axel.9 
För att i någon mån ersätta förlusterna värvades 50 nederländska 
båtsmän.1 

Ä ven den utrikespolitiska situationen nödvändiggjorde ökade rust
ningar. Förhållandet till Danmark var spänt. Framför allt krävde flottan 
förstärkning. Tidigt på våren 1623 fick amiral Claes Fleming2 i uppdrag 
att värva båtsmän, särskilt i Norrland. Ä ven Axel Oxenstierna skulle 
skaffa folk i uppstäderna. 3 Resultatet av värvningarna tycks ej ha blivit 
så lysande. På många håll märktes misstro mot kronans löften. Lars Bubb, 
som »låtet trumban gå» i Gävle och Hudiksvall hade ej lyckats övertala 
någon.4 Claes Fleming som redan värvat 300 man hade likväl hopp att 
mom kort tid kunna samla 800 man. Hundra utlänningar ingingo i 
detta antal. 5 

II. Gustav Il Adolfs indelningsverk intill 1629. 

Den 12 sept. 1623 gav Gustav Adolf sin första instruktion om hur 
indelningsverket på landsbygden skulle organiseras.1 Generalguvernören 
i Finland Nils Bielke skulle uppsätta två kompanier båtsmän om vardera 
400 man. Dessa 800 man skulle i första hand bestå av de båtsmän, som 
redan funnos i tjänst, vare sig de voro utskrivna från städerna eller lands
bygden. Nils Bielke skulle resa omkring i skärgårdssocknarna och för
handla med allmogen om båtsmännens underhåll. Bönderna finge välja 
mellan att undergå utskrivning eller att åtaga sig att hålla en båtsman. 

' A. O. B. II: 3, s. 44. 
" A. O. B. II: 3, s. 44. 
1 A. O. B. II: l, s. 215. 

" R. R. 7 l 5 och 13 l 5 162 3. 
3 A. O. B. II: l, s. 217. 
4 Räkningekammaren t. G. II A. 3111 1624. 
" Ibid och H. H. 26 s. 114. 
1 R. R. 1219 1623. 
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Denne skulle ha 18 daler om året i penningar eller vissa överenskomna 
förnödenheter för det halvår de tjänstgjorde på flottan. Under vinter
halvåret skulle båtsmannen arbeta åt sin bonde och i gengäld få kost och 
logi.2 Till ersättning skulle bönderna få efterskänkt skatten för 18 daler. 
Den, som skattade mera, skulle få hjälpa den båtsmansbonde som skat
tade mindre, att underhålla sin karl. Vidare blevo dessa bönder befriade 
från en del extra ordinarie pålagor och gärder. 

Om någon bonde ville ta tjänst som båtsman, kunde han själv tillgodo
göra sig förmånerna och låta släkt eller familj sköta gården under sin 
frånvaro. Detta sanktionerades även av kronan. Avsikten tycks ha varit 
att särskilt stimulera bondsöner och mågar att bli båtsmän, varigenom 
dessa skulle bli mera rotfasta. Här liksom vid städernas båtsmanhåll skulle 
döda eller avgångna båtsmän ersättas. Likaså skulle de luckor i kom
panierna, som funnos vid uppsättningen, fyllas. 

Utom dessa bägge kompanier uppsattes ett i Uppland och Södertörn:J 
som dåförtiden hörde under Uppland, det s. k. Värmdökompani och slut
ligen ett fjärde kompani på Åland4• 

På hösten sändes båtsmännen till landshövdingarna, vilka med tillhjälp 
av kompanicheferna skulle fördela dem hos bönderna." Befälet fördelades 
också bland bönderna, vilket var en nyhet. De hade förut bott i Stock
holm året runt. Enligt fullmakten skulle kaptenen flitigt exercera 
sitt folk. 

Genom dessa dekret hade sålunda 4 kompanier om sammanlagt l 600 

man organiserats, inberäknat befälet. En av de fördelar, som för tillfället 
betydde mest för kronan, var, att staten slapp hela avlöningsbördan. De 
18 daler bönderna betalade torde emellertid ej varit hela lönen. Fördelade 
på 6 sommarmånader blir det endast 3 daler pr månad, vilket förefaller 
väl litet i förhållande till de värvades 6 daler pr månad året runt. Staten 
torde ha gjort ett betydande tillskott. 6 

2 Strömbäck s. 15 8 och Marinstaben s. 15 påstå att bönderna av kronan finge ett 
hemman pr båtsman. Tydligen missuppfattning av uttrycket »H. K. M. hafwer funnit 
för gott att efterlåtha alla dem» (som lova att hålla en bonde till kronan) »ett hemman 
frijth.» De bägge författarna kunna dock stödja sig på Zettersten s. 122, som gjort 
samma misstag. 

8 R. R. 12/9 1623. 
• R. R. 14/12 1623. 
" R. R. 15/10 1623. 
6 Enl. Rabenius s. 19 skulle båtsmännen om sommaren erhållit 24 daler. Jag har 

tyvärr ej kunnat kontrollera källan. ( Nordinska sam!. Uppsala). 
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Det var emellertid ej konungens mening, att landsbygden skulle ensam 
bära båtsmansbördan, även om huvuddelen av sjöfolket i och med denna 
reform fördelades bland bönderna. I december 1623 7 fick Claes Fleming 
i fullmakt att värva ett kompani om 400 man båtsmän, såväl utländska 
som inländska. 8 

På våren 1624 sammanträdde riksdagen i Stockholm. Därvid behand
lades även frågan om båtsmännen. Borgarna erbjödo sig då att »som 
brukligit warit haffwer uthi dessa förledne åhr, efter som och i Örebro aff 
städerna underdånligen bewiliat bleff aff hwarie tijo Borgare skulle utgöra 
en dugeligh båtzman, och hwar honom något widkomma moste de haffwa 
en annan dugligh i staden igen, så att talet altidh kunne wara fullt» .n 

Med Örebro menas förmodligen riksdagen i Örebro 1617. 
Vid första påseende verkar detta erbjudande som ett belägg för att un

der åren dessförinnan ett verkligt båtsmanshåll fungerat. Några tidigare 
bevis finnas dock ej, och de bägge medgivandena av borgarståndet 1617 

och 1622 att hålla en båtsman på var tionde borgare voro endast medgivna 
isolerade utskrivningar, till vilka ståndet samtyckt på grund av den för 
ögonblicket hotande krigsfaran. Detta framgår, som ovan framhållits, av 
de utskrivningsinstruktioner, som utkommo i samband med riksdagsbeslu
ten.1 Detta erbjudande av städerna 1624 måste fastmer betraktas som ett 
förslag till konungen eller ett samtycke till, att 161 O års båtsmanshåll 
återinfördes. Det märkliga i detta sammanhang är emellertid, att borgarna 
vid denna tidpunkt måste ha vetat, att deras båtsmän redan tilldelats 
landsbygdens båtsmanskompanier. Detta skulle ha lett till en ny allmän 
utskrivning i alla rikets städer. A v den enda och otillräckliga källan i 
detta fall - riksdagsacta - framgår ej, huruvida detta erbjudande var 
framtvingat av konungen eller ett anbud från städernas sida, i sistnämnda 
fallet måhända för att undergå en hotande följd av utskrivningar. Frå
gan ansågs ju av sekundär betydelse bland så många andra. 

I själva riksdagsbeslutet, daterat den 7 april, förklara städerna sig vil
liga att till underhåll av ett kompani värvade båtsmän lämna en summa 

' R. R. 4/12 1623. 
8 R. R. 4/12 1623. 
0 Riksdagsacta 1624. Diarium o. reg.fol. 274. 
1 Zettersten, s. 118 o. 132-33, anser, att båtsmanshållet bestått som permanent in

stitution 1610-1630 med ett kort uppehåll 1624-1626 och med ett fullt och bestämt 
mantal hela tiden. Han anser då, att besluten 1617 o. 1622 voro bekräftelser på 1610 

års överenskommelse. 
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på 3 3 8 8 8 daler. Beloppet fördelades på städerna efter ett förslag av 
räknekammaren och skulle utgå årligen i två års tid. På Stockholms del 
kom 4 750 daler. I gengäld tillförsäkrades städerna befrielse från utskriv
ning, så länge beloppet utgick. Städernas bidrag användes till ett under
håll av Cl. Flemings kompani. 

Om skälen till att det tidigare ganska långt gående erbjudandet från 
städernas sida ej antogs, är på grund av ovan anförda omständigheter 
omöjligt att döma. Det är möjligt, att städernas fattigdom förmått ko
nungen att vara skonsam mot dem. Troligare är dock, att konungen på 
förhand beslutat den slutliga lösningen av frågan. Som skäl skulle kunna 
anföras, att utskrivningarna i städerna i det stora hela lämnat sämre re
sultat än bland den mera bofasta bondebefolkningen. Ett annat tungt 
vägande skäl är, att konungen, som hyllade merkantilismens principer, 
ville skona den handelsidkande delen av landets befolkning, som voro i 
ganska hårt betryck vid denna tid. Ytterligare ett kompani, det sjätte, 
uppsattes i Älvsborg med folk från kringliggande bygd. I detta kompani 
synes ha ingått såväl värvade som indelta båtsmän. Kompaniet· uppsattes 
senare än de andra, förmodligen 162 5. 

På detta sätt hade organiserats sex kompanier med sammanlagt över 
2 000 man. A v en tablå bland skeppsgårdsräkenskaperna från hösten 
1624 framgår, att en styrka på 2 269 man var uppsatt. Det projekterade 
antalet var emellertid 2 674. För att fylla bristen föreslogs, att över 200 
holländska båtsmän skulle värvas. Denna plan kom dock aldrig att ut
föras, troligen av kostnadsskäl. Enligt avlöningsregistret 1626 hade man 
då uppnått en styrka på 2 323 man, »ämbetsfolket» oräknat.~ Endast Älvs
borgs kompani tycks aldrig ha blivit fullt komplett. 

Redan från början hade emellertid den nya organisationen svårt att 
fungera. På våren 1624, när båtsmännen i Finland inkallades till tjänst
göring, kunde de ej få sin överenskomna lön av bönderna. skatten upp
bars nämligen om höstarna och 1623 års skatter voro redan förbrukade. 
Nils Bielke anhöll hos kammaren om förskott att tillfredsställa sjö
folket med.3 Att sådant kunde inträffa, visar, att kalkylerna till indel
ningsverket voro ganska bristfälliga. Detta är dock ej något ovanligt vid 
denna tid, då alla löntagare fingo vara beredda att högst oregelbundet få 
sina tillgodohavanden utbetalade. 

2 skeppsgårdshandlingarna 1626. 
3 Kammarkollegieregistrator 1624, Extrakt av ing.tr. 
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Gustav Adolf var f. ö. ganska mån om att lönerna utbetalades i rätt 
tid. Särskilt när det gällde det i utlandet värvade folket, sökte han efter 
bästa förmåga tillfredsställa det i ekonomiskt avseende, så att ej utlän
ningarna i utrikes skulle utsprida det ryktet, att Sverige slarvade med sol
den till här och flotta. Detta kunde nämligen vara till stor olägenhet i 
händelse av allvarlig krigsfara.4 

Det var emellertid ej endast kronan, som hade svårt att uppfylla sin 
del av överenskommelserna. Båtsmansbönderna förmådde ofta ej skaffa 
nytt folk. De epidemier, som med jämna mellanrum härjade på flottan, 
gjorde så stora luckor i mantalet, att konungen måste anbefalla utskriv
ningar för att ersätta förlusterna. 5 Detta var ett klart brott mot överens
kommelsen mellan kronan och bönderna, men var nödvändigt för att hela 
systemet skulle kunna fortsätta att fungera. 

Båtsmanstjänsten torde ej heller ha varit så tilldragande för de även
tyrslystna unga männen. Hären gav nog flera tillfällen till utmärkelse och 
byte. I ett brev till konungen berättar Claes Fleming, att över hundra 
man rymt upp till Bergslagen. »Dhe welle icke låthe wärfwa sig emädan 
här wanckar något swårt arbethe och hilskesam wacht, och understundom 
lijdhe dhe någon nödh för pänningetwångh.» 6 Här framställde amiralen 
om än i mildrad form några av de största besvärligheterna. 

Särskilt i Finland synes förhållandena av många skäl varit svåra. Hu
vudskulden lägger dock Claes Fleming i sina brev och rapporter på ge
neralguvernören Nils Bielke. Båtsmännen i Finland blevo »plankewijs» 
fördelade här och var på landsbygden, och de fattiga och utarmade bön
derna förmådde ej underhålla sina båtsmän. Även andra klagomål om 
bristande kontroll över utskrivningarna tycks ha ingått. 

Gustav Adolf förmanade i brev Bielke att ej skingra sjöfolket utan för
lägga dem mera samlade liksom i Sverige.7 Detta skulle underlätta upp
bådandet på vårarna. Enligt 1626 löneregister ser man också hur tätt 
sammanförda de voro. A v Värmdö kompani voro över l 00 båtsmän till
delade Öster haninge socken, Ria la hade mer än 3 O o. s. v. 8 

Trots de kungliga förmaningarna fortforo de finska båtsmännen att 
lida en fruktansvärd nöd. Claes Fleming, som ej vågade besvära konungen 

4 R. R. 15/7 1624. 
5 Gyllenhielm L. G. II A. 16/12 1625. R. R. 22/12 1625. 
" C!. Flemming t. G. II A. febr. 1626. 
7 R. R. 16/3 1626. 
s skeppsgårdsräkenskaperna 1626. 

4-48250 Sjöhist. Samfundet. IX. 



50 

ännu en gång med sina klagomål, skrev då till riksamiralen och bad ho
nom vända sig till konungen. När finnarna kommo till Skeppsholmen 
på våren, voro nämligen många så uthungrade, att de avledo så snart de 
fått mat av kamraterna. Om de ej fingo bättre anordning hemma i Fin
land, skulle inom kort bägge de finska kompanierna vara fullständigt 
ruinerade.9 Klagomålen kommo till konungens kännedom och resulterade 
i en ny förmaningsskrivelse till Nils Bielke.1 Han skulle omedelbart, enär 
»wårt siöfolk uthi Finland icke hafwer sin tilldelingzhemman bekommitt, 
såsom här uthi Swerige skier», omedelbart tillse, att var och en fick stg 
tilldelad en bonde där han kunde leva, om vintern och få sin lön.2 

Ett annat missbruk, som Fleming rapporterat till konungen, var, att 
i de socknar, där båtsmännen hade sina tilldelningshemman, bönderna 
ofta flyttade samman, 2-3 på varje hemman. Därigenom blevo en mängd 
gårdar ödehemman.3 Konungen befallde, att de som ej bevisade sig vara 
årstjänare på gården, skulle utskrivas till båtsmän.4 Att utrota samman
flyttningsseden var dock ej lätt, helst som det tycks ha varit allmänt i 
vissa landskap, att gårdsskiften ej ägde rum utan flera hushåll kunde fin
nas på samma hemman. 5 

På nyåret 1627 sammanträdde åter riksdagen. Bevillningstiden för 
borgarståndets anslag till ett värvat båtsmanskompani var nu utgången. 
I likhet med de övriga stånden beviljade även borgerskapet en utskrivning 
av var tionde man. Därjämte åtog sig städerna att fortfarande utbetala 
den 1624 beviljade summan för underhåll av det värvade sjöfolket. Dock 
uttryckte ståndet den underdåniga förhoppningen att ej vidare bli besvä
rat med utskrivning utöver denna beviljade gång.6 

Orsaken till den nya förstärkningen av flottan var, att Polen i Danzig 
börjat skaffa sig en egen marin. Fr. o. m. sommaren 1626 blev det den 
svenska örlogsflottans huvuduppgift att blockera den nybildade polska 
sjömakten, under det att konungen med armen kämpade i Ostpreussen. 

Utskrivningen igångsattes omedelbart och energiskt i städerna. Enligt 

9 skrivelser till rådet och kammarrådet, 8/1 o 1626. 
1 R. R. 2/12 1626. 
2 Marinstaben har en annan uppfattning av båtsmanhållets natur (se s. 21). I texten 

förklaras att »Allmogen tilldelades ett hemman per båtsman» och i not 5 »anbefalles 
Nils Bielke tilldela sjöfolket var sitt hemman». Detta synes vara en motsägelse. 

3 Cl. Flemming t. G. II A. febr. 1626. 
• R. R. 29/4 1627. 
5 Swenne, s. 261. 
6 Stiernman I, s. 788. 
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instruktionen skulle utskrivas »hellst dhe som ingen handell eller embeter 
under borgerskapedht bruke, och således bädst ifrån staden mistas kunne 
föruttan the gamble och förre skrefne Båtzmännerne, huilcke ther iblandh 
icke räcknas skole». En ny bestämmelse var att en skriven båtsman ej 
hade rätt att leja någon annan i sitt ställe.7 

Hur mycket folk dessa utskrivningar ha givit, kunna ej de ganska 
ofullständiga skeppsgårdsräkenskaperna upplysa om. A v en översikt från 
denna utskrivning framgår dock, att från Norrland denna gång antalet 
utskrivna uppgick till 129 man, därav ensamt från Gävle 62 båtsmän 
och 9 lösdrivare. Härnösand lämnade endast 14 båtsmän och de andra 
städerna vida mindre. 

På senhösten detta år blev amiral Stiernsköld utanför Danzig över
rumplad av den polska flottan. Stiernsköld stupade och den svenska 
blockadeskadern förlorade två skepp. Polska flottan kunde nu obe
hindrad kryssa omkring i södra Östersjön. Med anledning härav och för 
att det lättare skulle kunna mobiliseras på våren, hemsändes ej det finska 
sjöfolket denna höst utan förlades i sjöstäderna i borgläger över vintern.8 

Stockholm fick härbärgera 300 man, Norrmalm 150 o. s. v. En bidra
gande orsak till detta arrangemang kan nog ha varit, att konungen denna 
vinter ej ville överlåta det finska sjöfolket åt Nils Bielkes omsorger. 

lll. Städernas båtsmanshåll återupplivas. 

När Gustav Adolf på våren 1628 sände hjälp till Stralsund, som just 
då belägrades av w allensteins arme, tog han det första aktiva steget till 
Sveriges deltagande i det trettioåriga kriget. Ur denna kraftmätning 
skulle landet sedan efter nära tjugo års kamp utgå som en av Europas 
stormakter. 

Militärstrategiska överväganden torde ha spelat stor roll vid fattandet 
av konungens beslut. Det hotande förbundet mellan Polen och den 
oemotståndligt framträngande katolska kejsarmakten i Tyskland förde 
med ens in Sverige i det allmäneuropeiska sammanhanget och hotade de 
nordiska länderna i deras tryggga avskildhet bakom Östersjöns skyddande 
vatten. Wallenstein nöjde sig nämligen ej blott med att besätta Jylland 

7 R. R. 12/2 1627. 
8 K. Br. t. Claes Horn. Kam. reg. 30/11 1627. 
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och Östersjöns sydkust. Han skickade även hjälp till Sigismund. Men 
vad som syntes mest farligt för själva Sverige var, att han begynte ut
rusta en flotta på Östersjön. Visserligen funnos många praktiska svårig
heter för skaparna av den nya marinen. Den kejserliga flottans bas, 
Wismar, ägde ej stor kapacitet i fråga om varv och det blev svårt att 
skaffa sjöfolk. Allt detta bidrog att göra faran för Sverige mindre all
varlig, än den i förstone föreföll. Hovet i Wien förde emellertid ivriga 
underhandlingar med Madrid om att en spansk armada skulle sändas till 
Östersjön. Vidare inleddes samarbete med den polska flottan i Danzig. 

Inför detta hot såg sig Gustav Adolf tvungen att på nytt förstärka 
den svenska flottan. Förhållandena där krävde ett snabbt ingripande. 
Detta gällde särskilt manskapets rekrytering. Det 1623 införda indelnings
verket fungerade som ovan nämnts i många hänseenden mindre tillfreds
ställande. Den ursprungliga överenskommelsens förpliktelser hade ej kun
nat uppfyllas varken av staten eller bönderna, vilket i sin tur gick utöver 
båtsmännen. Särskilt de finska båtsmännen hade fått lida stor nöd. Då 
emellertid flottan under de senaste åren måst utrustas tidigare om vårarna 
och ligga längre till sjöss om höstarna, synas finnarna dock ha fått stanna 
i Sverige ej blott vintern 1627-28, utan även nästa vinter. De ha då 
förmodligen antingen förlagts i de svenska kuststäderna eller i Preussen. 
Men under dessa förhållanden upphörde ju indelningsverket i de därav 
berörda landsdelarna, då ju ej bönderna behövde underhålla båtsmännen 
om vintern och staten åter direkt uppbar sina skatter av båtsmans
bönderna. 

Även båtsmanshållet i städerna hade rubbats genom 1627 års riksdags
beslut och de därav föranledda utskrivningarna 1627 och 1628. Borger
skapet var dels underkastat årliga utskrivningar på var tionde man, dels 
tvunget att betala det dryga underhållet av det värvade sjöfolket. Denna 
dubbla börda ökades ytterligare därigenom, att flera städer måste åtaga 
sig inkvartering av krigsfolk, såsom t. ex. av det finska sjöfolket. 
I en besvärsskrivelse från Stockholms stad år 162 8 klagar borgarna 
över inkvarteringsbördan, som ensamt och orättvist vilade på borgarna.1 

Med hänvisning på de hantverkare, gesäller och »ahnat partij», som fun
nos i huvudstaden, besvärade sig staden över skatterna och inkvarte
ringen, som borgarna lyckades utgöra endast med möda, tårar och klagan. 

1 Detta brev är odat. och återfinnes bland Städernas skriv. och besvär. Att det 
härstammar fr. 1628, framgår dock därav, att amiral Henrik Flemming nämns i brevet. 
Han tjänade endast detta år vid flottan. 
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I skrivelsen, som var riktad till rådet, förklarade de vidare, att ett stort 
och välbehållet antal borgare vore nödvändigt för att uppehålla »dädh 
stoora och wijda ahnseendhe, wår stadh hafwer», som dess borgare med 
stolthet uttryckte sig. 

Rådet synes ej ha tagit någon vidare notis om denna klagan. Bland 
de högadliga rådsherrarna synes det ha rått en viss ringaktning för 
borgarståndet och någon obenägenhet att se till dess bekymmer. Läget 
medgav ej heller några eftergifter under dessa kritiska år. 

I jan. 1629 samlades städerna till ett utskottsmöte i Stockholm. En 
av huvudpunkterna på förhandlingsprogrammet var frågan om utskriv
ningarna. De utgjorde endast ett provisorium, men ett för borgerskapet 
synnerligen betungande sådant. Den sista utskrivningen hade f. ö. på
börjats alldeles i dagarna.2 Den hade tillstyrkts av rådet och berörde alla 
stånd, såväl städerna som landsbygden. 3 Borgerskapet hade sålunda all 
anledning att återupptaga sitt förslag från 1624 om återinförande av 
det fasta båtsmanshållet i städerna. Ä ven konungen torde ha märkt bor
garnas svårigheter och den brist på arbetskraft, som de upprepade ut
skrivningarna åstadkom. Dessutom lämnade utskrivningar efter allt att 
döma år från år allt sämre resultat, något som ej skulle hända med ett väl 
fungerande båtsmanshåll.4 

De bägge parterna kommo snart överens om villkoren och den 28 jan. 
kunde ett kontrakt undertecknas, som återupplivade den gamla överens
kommelsen av Örebro 1610, ehuru en smula modifierad. Städernas mantal 
fixerades för varje stad för sig till ett bestämt antal båtsmän. Dessa skulle 
ej under några omständigheter få utbytas av städerna, utan återkomma 
år efter år. I händelse av avgång skulle de dock ersättas med gott och 
dugligt folk, likaså om de av en eller annan anledning blevo odugliga till 
fortsatt tjänst. Under vintrarna skulle de ha sin »hemwist och näringh» 
i sina hemstäder och, då de uppfordrades om vårarna, dessutom erhålla 
5 daler i »tärepenningh». I gengäld befriades städerna från årlig ut
skrivning. 5 

" Utskrivningsinstruktion d. 12/1 1629. R. R. 
3 Rådslag 13/12 1628. Medd. fr. R. A. 1880-84. s. 278. 
4 »När konung Gustav Adolf råkade i det stora Preussiska kriget beviljades utskriv

ningen efter mantalet och fick kronan då i förstone uti ett års utskrivning öfver hela 
riket väl till 15 000 man, i nästföljande utskrivningen 12 000, men omsider, sedan hvar 
och en fick tid att tänka på underslev, icke öfver 6 eller 7 000 man.» A. Oxenstierna. 
Cit. hos H. Hamilton. Krigsmaktens o. krigskonstens tillstånd under G. II A. s. 86. 

5 Riksdagsacta 1629. Tyvärr finnes endast en kopia av kontraktet bevarad, dock 
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Hela antalet båtsmän skulle uppgå till l 200 man. Av dessa kommo 
120 på Stockholms lott, under det de övriga städernas mantal är okänt. 
Hur detta antal beräknats är ovisst, dock torde antalet ungefär ha stämt 
med det antal städerna just då utgjorde. Den förmodligen ännu ej igång
satta utskrivningen i städerna borde givetvis ha inställts6 , utom möjligen 
i de städer, som behövde komplettera sitt manskap. 

Det dröjde emellertid ej länge, innan svårigheterna begynte. Redan 
några månader senare måste riksrådet ge ståthållarna i uppdrag att tillse 
att städerna kompletterade sitt utlovade mantal.7 På hösten klagade Cl. 
Fleming över att borgerskapet sände odugligt folk. Så snart båtsmännen 
fått någon sjövana på örlogsflottan, togo städerna dem tillbaka och satte 
»elaka» båtsmän i deras ställe.8 

Borgerskapet svarade på dessa klagomål med att hänvisa på de höga 
skatterna, som voro skuld till att folket »hoopewijs» rymde från städerna. 
Detta var orsaken till att dessa hade så svårt att hålla sina mantal. Dock 
begärde borgerskapet att få bliva vid överenskommelsen av den 28 jan., 
som städerna enhälligt samtyckt till.9 

Rådets tålamod synes ha trutit och på utskottsmötet i dec. samma år 
måste borgarna lova att för framtiden bättre hålla sina löften. »Och 
den stadh det försummar eller swijkligen der med handlar då stånde sin 
egen fahra, att blifwa der före tillbörliga straffat.» 

Genom sina ideliga klagomål hade städerna vid denna tid kommit i 
onåd både hos konung och riksråd. Genom frispråkigheten i svaret på 
den kungliga propositionen detta år (se ovan) hade de väckt förtrytelse 
hos riksrådet, som i konungens frånvaro förhandlade med riksdagen. Rå
dets svar blev ovanligt häftigt. De svenska borgarna voro odugliga att 
sköta sina affärer och näringar, trots alla konungens omsorger om han
deln. Att folket rymde ifrån städerna, vore ej sanning. De få rymlingarna 
voro endast »någre particular lättingar och illgerningsmän». Däremot 
bestod det krigsfolk, städerna uppsatte, endast av »en hop drefftekarlar, 
som således purgeras ur städerna» .1 

utan en i texten utlovad efterföljande förteckning över de olika städernas mantal. Ori
ginalet eller någon annan kopia har jag ej lyckats återfinna. Uppgifter som här ges, äro 
lämnade av C!. Fleming ett par år senare. S. R. P. 15/4 1631. 

• Zettersten, s. 117; enda bevis för att utskrivning hölls är instruktionen. 
7 S. R. P. 21/5 1629. 
8 S. R. P. 15/8 o. 3/11 1629. 
• Riksdagsacta 1629 maj-juni. Borgerskapets svar på Kungl. proposition. 
1 Odhner, Bidrag till Svenska städernas och Borgarståndets h ist. före 163 3, s. 89. 
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Rådet uppfyllde också energiskt den punkt i den instruktion, Gustav 
Adolf gav det 1630 innan utresan till Tyskland, vari de fingo i upp
drag att tillse, att städerna »än d teligen skaffa så många båtzmän dem 
böör uthgöra ... , alldenstundh många deropå fattes, som af förslaget 
kan sees».2 

Det är tydligen Claes Fleming, som nu klagat hos konungen över stä
dernas försummelser. Amiralen visade nu som förr ett outtröttligt nit, 
när det gällde att bevaka flottans rätt. Genom ofta återkommande för
maningsskrivelser, sökte han på ett sätt, som stundom verkar rena rama 
kältet, förmå de tredskande städerna att uppfylla sina löften. Hans brev 
slutade vanligen med den hotande frasen: »Så frampt de icke skole swara 
till all den skada H. K. M:t och Rijket af den försummelse tagandens 
warder.» 

I sista hand, när detta ej hjälpte, fick rådet ingripa och sända brev 
till ståthållarna att tillse, att städerna måtte sända gott och dugligt sjö
folk »och icke en hoop med pojkar såsom tillförende ähr skedt». 3 Att 
härvid enbart lägga skulden på städerna för deras försumlighet och be
drägeri, som rådet och amiralerna gjorde, är dock ej fullt rättvist. De 
höga skatterna tryckte, och utskrivningarna hade åstadkommit brist på 
arbetskraft. Särskilt huvudstaden synes ha dragits med stora svårigheter. 

I april 1631 inlämnade Stockholms stad till riksrådet en besvärsskrift. 
Den närmaste anledningen var, att Claes Fleming fordrat 90 karlar, som 
fattades av stadens kontingent på 120 man. I skrivelsen begärdes utred
ning om vart dessa tagit vägen. Staden skulle nämligen få mycket svårt 
att ersätta förlusten. De ogifta männen hade rymt från staden, och man 
hade redan varit tvungen att utskriva bofasta borgare. Om man sam
manslog Södermalms och stadens borgare, änkor och hantverksmän in
räknade, funno endast 188 kvar, »onde och gode». Av dessa måste nu 
90 utskrivas. Men om dessa nu skulle »hufwudstupa i båsmanns hoopen 
lefwereras», så måste deras hustrur och barn » bettlestafwen i handen 
taga».4 

Följande dag blevo stadens borgmästare uppkallade till riksrådet. De 
blevo här barskt undervisade om, att, om de utskrivit stadiga karlar och 
ej » driftekar lan», så skulle ej deras folk ha förminskats så genom rym
ning. De borde vidare unna sina båtsmän större ekonomiska förmåner. 

" S. R. P. l, s. XIVI. 
3 S. R. P. 15/4 1631. 
4 Städernas skriv. o. besvär. Sthlm d. 15/4 1631. 
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En »god man af borgerskapet» borde taga tjänst för att övervaka stadens 
sjöfolk. Stadens representanter blevo slutligen uppmanade att besinna 
Rostocks och Wismars öde, där borgmästarna blivit satta på trähästen, 
då ej städerna förmått betala sina kontributioner. Stadens representanter, 
som fåfängt sökt nedpruta Claes Flemings fordringar till 60 båtsmän, 
måste avlägsna sig med oförrättat ärende.5 

Ej heller denna gång gjorde borgerskapets nöd något intryck på riks
rådet. Förmodligen ansågo de sig ej heller ha rätt att utan konungens 
tillstånd göra några medgivanden i fråga om båtsmanshållet. Den sta
tistik, staden anförde, bemöttes ej av riksrådet, och torde därför i det 
stora hela vara sanningsenlig, enär flera riksråd såsom bosatta i staden 
torde vara väl underrättade om tillståndet. 

Vid årets riksdag måste borgerskapet ännu en gång åtaga sig att hålla 
sitt utlovade mantal fullt vid hot om konungens »arbitrare straff», därest 
ej så skedde.6 Ståndet begagnade dock tillfället att ännu en gång klaga 
över sina tunga bördor. I sitt svar på den kungliga propositionen för
klarade städerna, att det på sina håll gått så långt, att städerna måste 
utskriva »hwar siette, hwar fempte, och ändock så när till hwar fierde» 
man för att hålla sitt antal fullt. 7 En deputation från ståndet anhöll 
dessutom hos rådet, att det i riksdagsbeslutet skulle fixeras, huru många 
år båtsmanshållet skulle bestå. Rådet hänvisade dem till konungens egen 
förklaring vid hans hemkomst, och motionen föranledde ej några 
åtgärder.8 

Trots framgångarna i Tyskland var det f. ö. omöjligt att försvaga 
flottan. Danmarks hållning var vid denna tid så tvetydig, att krig vän
tades mellan de bägge nordiska grannmakterna. I så fall måste flottan 
vara redo att avvärja den första stöten. För att öka stridsberedskapen 
och ständigt ha ett skydd för de ekonomiskt betydelsefulla besättningarna 
i Preussen planerade konungen att uppsätta en eskader i Ostpreussen. En 
intressant diskussion mellan Axel Oxenstierna och konungen om beman
ningen på denna eskader uppstod då. Oxenstierna önskade en stark svensk 
flotta. Sjöfolket borde underhållas rikligt och väl, framhöll han vidare, 
även om man därigenom måste minska hären.9 Av många skäl, främst 

" S. R. P. 16/4 1631. 
6 Stierman I, 826. 
7 Riksdagsacta 6/6 1631. 
8 S. R. P. 6/6 1631. 
" A. O. B. I: 6, s. 37. 
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de ekonomiska, var svenskt sjöfolk att föredraga. Väl utspisade och un
derhållna voro de väl så goda som holländare, intygade rikskanslern med 
stöd av sin egen erfarenhet från Preussen. Den dåliga intendenturtjänsten 
och den magra kosten gjorde, att skepp med svensk bemanning knappt 
hunnit ligga ett par månader på en redd, »för ähn halffe parten ähre 
kastade öfver bordh». 

I detta instämde även Gustav Adolf och förklarade, att de svenske 
båtsmännen fullt ut kunde mäta sig med de bästa utländska, »hwar de 
icke igenom theres omilda officeres otrolige handell blefve åhr ifrån åhr 
ruineredhe».1 Emellertid var det ont om svenskt sjöfolk, varför kanslern 
borde söka värva främmande. 

Orsaken till, att det trots utskrivningarna och alla värvningsförsök 
såväl inom som utom landet var ont om folk till flottan, var enligt Cl. 
Fleming de usla lönerna. Det bästa sjöfolket tog, så snart det skaffat sig 
någon sjövana, hyra på utländska handelsfartyg och återvände sedan 
aldrig hem. Om lönerna höjdes, skulle det gå lätt att skaffa både dugligt 
och gott manskap. För att nu fylla bristen på manskap- l 000 man
föreslog amiralen en »general utskrifning» i alla städer, tillika ett straff 
för borgerskapets försumlighet.2 

För att vinna understöd för sina krav, skrev Fleming, som hans v'ana 
var, även till Axel Oxenstierna. Han framlägger nu läget mera realis
tiskt, än han vågade göra för Gustav Adolf. Under den rådande kon
junkturen hade penningvärdet sjunkit, varigenom sjöfolkets ekonomiska 
ställning försämrats. Officerskåren utgjordes endast av »en hop med af
skrap», som intet annat land skulle vilja använda. Brevet slutade med 
en bön till rikskanslern, att han vid lämpligt tillfälle skulle underställa 
konungen denna fråga. Som vi ovan sett, hade rikskanslern redan tidigare 
gjort uttalanden i denna riktning, måhända även då påverkad av Claes 
Fleming. 

Amiralen synes även ha bearbetat rådet och med snabbare resultat. 
Vid riksdagen 1632 träffades en överenskommelse med borgerskapet, att 
båtsmännens tärepenning skulle fördubblas och utbetalas med 5 daler på 
våren och 5 daler på hösten. Vidare skulle båtsmännen och deras hustrur 
få driva »derass frija näringh» utan beskattning från stadens sida. Där
emot skulle ingen båtsman vid hot om straff drista sig att begära mera.3 

1 A. O. B. II: l, s. 730. 
2 C!. Fleming t. G. II A. 31/8 1632. 
• Kontraktet återfinnes i A. K. R. 18/2 1632. 
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När det gällde dessa förmåner, tillvara to go amiralerna energiskt båts
männens rätt. Det hände nämligen allt emellanåt, att städerna slarvade 
med att betala tärepenningen. Stundom tvingades båtsmännen att göra 
dagsverken till staden utan betalning o. s. v. Vidare hände det någon 
gång, att båtsmännen vid stadsgränsen tvungos att betala tull för sin 
medhavda matsäck. Vid sådana tillfällen ingrepo amiralerna för att 
skydda sina underhavande. Detta gick så mycket lättare för dem, som 
de tre högsta inom flottan, riksamiralen Gyllenhielm och amiralerna Fle
ming och Ryning, samtliga sutto i rådet. 

Båtsmännens näringsfrihet tycks också här och var ha framkallat 
stridigheter. Skråna sågo konkurrensen med oblida ögon och anklagade 
de nya yrkesutövarna för »bönhåserij». Vid ett tillfälle gick det så långt, 
att linvävarna i Stockholm fråntoge några konkurrerande båtsmans
hustrur deras väv. Saken anmäldes för riksrådet, som tvingade skråt att 
lämna tillbaka väven. På linvävarnas klagan över brist på arbete utlät 
sig Gabriel Oxenstierna: »Om dhe och beswära sig öffwer arbete, så uth
wijser förfarenheten, att när dhem något arbete giffves, så kan man aldrig 
få dhet igen. Slöt så vaara bäst, att lösa opp skråån, och låtha hvar och 
en arbeta som mäst han orkar.» 4 

Efter den läxan vågade, efter allt att döma, hantverkarna ej mera 
ofreda båtsmännen eller deras familjer. Att fallet ej var ensamstående, 
betygas av Claes Fleming i riksrådet 1632. Borgarna i Stockholm lovade 
båtsmännen, att de skulle få »sökja theres näring, uthan stadgans tunga, 
men när der till kommer och någre kunne finnas, som hafva lärt att 
hantvärk och villja thed ibland bruka, då gå andre ämbetzmän till och 
slå sönder theres värcktyg». Det var en ofta återkommande maning till 
borgarna att lätta skråtvånget, när städerna klagade över svårigheten att 
skaffa båtsmän. 

Trots alla dessa befrämjande åtgärder rådde emellertid fortfarande 
brist på manskap i flottan. Orsaken var framför allt flottans tillväxt. 
På alla varv runt hela landet timrades och byggdes det för fullt. Claes 
Fleming kunde stolt rapportera till konungen, hur flottan »med många 
sköna skeep och ett trä f eliget archeli dageligen förökas». Denna ständigt 
fortgående upprustning var betingad av Danmarks hotande hållning och 
av strävan att göra den svenska flottan till Östersjöns starkaste för att 
skydda de ömtåliga sjöförbindelserna mellan delarna av det svenska 
väldet. 

• S.R.P. 31/1 1633. 
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För att möjliggöra denna oavbrutna expansion av manskapsbeståndet 
planerade Claes Fleming i första hand en utskrivning i städerna. Vid 
1632 års riksdag begärdes i den kungliga propositionen en allmän utskriv
ning i städerna. Borgarståndet avslog denna begäran och fordrade i stället 
en jämkning städerna emellan i fråga om mantalet. Borgerskapets repre
sentanter uppkallades då till rådet och blevo efter vanligheten rätt .barskt 
bemötta. 

Claes Fleming förklarade, att av städernas l 200 man alltid 200 man 
»hlifwa i lopped». Riksmarskalken, Jakob de la Gardie, förmanade för
trytsamt borgarna: »Städerna hålla intet deres fulla mantaall, eller så 
dugeligit folk, som borde, uthan sända f rå sigh een hoop med kryeklar, 
inthed besinnandes hvad ädelt clenodium som flottan ähr, och högeligen 
är anlägit, att then icke med en hoop bänglar må blifva skärsatter.» 
Fleming kompletterade karakteristiken: »The pläga fylla fängelserna med 
een hoop sällar, till des capitenen kommer, som them skall taga emot; the 
skulle skaffa sig andre båtzmän och icke sådana lättfärdiga hofvar der 
till taga.» 

Stockholms stads representanter svarade härtill, att de 160 borgarna 
i staden måste hålla 120 båtsmän, vilket vore omöjligt. Amiral Fleming 
försäkrade dock, att, om de verkligen gåvo båtsmännen full näringsfrihet, 
skulle de nog få folk. 

Diskussion rörde sig i fortsättningen om, huruvida någon jämkning 
kunde ske och om den planerade utskrivningen. Fleming framförde den 
åsikten, att en utskrivning vore bästa sättet att undersöka mantalet. Med 
ledning av dess resultat kunde sedan en jämkning ske. Och då det visade 
sig att städerna ej själva kunde komma överens om jämkningen, gingo 
alla städer utom Stockholm efter lång tvekan med på utskrivning, men 
mot löfte om en jämkning, efter vad det vill synas.5 

I riksdagsbeslutet d. 16 november erkände borgarna, att de ej uppfyllt 
sina förpliktelser. De hade dels ej lämnat tillräckligt antal, dels odugligt 
folk. Fördenskull beviljades en utskrivning av var tionde man. De över
taliga, sedan mantalet fyllts, skulle lämnas till kronan, som åtog sig deras 
vidare underhåll.0 

Stockholm vägrade dock att gå med på någon utskrivning och fick 
efter ytterligare underhandlingar av rådet den försäkran, att »öfver theres 

G s. R. P. 13/4 o. 14/4 1632. 
" Stiernman I, s. 840. De räknades i fortsättningen som kronans värvade folk. 
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mantaall skole the inthed blifva besväradhe». 7 Detta synes visserligen 
endast ha gällt tills vidare, men de sluppo i varje fall utskrivning den 
gången. 8 

Dagen därefter kunde rådet skriva till konungen och rapportera ut
gången av riksdagsförhandlingarna. Att huvudstaden befriats från ut
skrivningen är, märkligt nog, av en eller annan orsak utdämnat i brevet.9 

När detta brev skrevs, var konungen ej längre i livet. Den man, som 
efter honom övertog riksrodret, Axel Oxenstierna, var likväl i minst lika 
hög grad som den avlidne monarken medveten om landets behov av en 
stark flotta. Han var dessutom ganska nära lierad med Claes Fleming 
och lät, vill det synas, i sjömilitära ämnen, som personligen voro honom 
obekanta, leda sig av den erfarne och nitiske amiralen. »Flåttan, som ähr 
Sweriges styrcke», som han skrev hem till rådet, skulle med all makt 
stärkas.1 

Den beslutade utskrivningen planlades noga av amiralitetet under hös
tens lopp. Cirkulärskrivelser utsändes till ståthållarna med anvisningar 
och sjöofficerare skickades ut för att övervaka förrättningen. I instruk
tionen för skeppskaptenen Carl Larsson, som sändes till generalguvernören 
i Finland, finner man anvisningar om hur Claes Fleming tänkt sig ut
skrivningen. Han skulle se till att det vid denna utskrivning ej uttogs 
några åldringar, lösdrivare eller dyl., »som tillförne skee plägar», utan 
dugligt och stadigt folk, »sådant folck som bofasta ähre eller dheras söner 
och mågar och elliest ähre till at finna när så omtränger».2 Ännu tyd
ligare har Claes Fleming uttryckt saken i ett brev efter utskrivningen till 
landshövdingen i Norrland, Ernst Creutz. Han skriver där, att »man 
hade meent att skrifna borgare sönner och mågar, ungt och dugligit f o lek 
såm icke förrymme, uthan stadigt för deras städer skulle tiena». 3 

Dessa önskemål vågade Claes Fleming ej skriva i utskrivningsinstruk
tionerna, som kunde komma under menigheternas ögon.4 Anledningen 
är fullt klar. Fleming vågade ej låta borgarna veta, att deras söner och 

7 S. R. P. 15/11 1632. 
s A. K. R. 3/4 1634. 

" H. H. 24, s. 230. 
1 Rådet t. G. II A. 16/11 1632. 
" A. K. R. odat. Att döma av platsen i boken dock skrivet nov. 1632. 
3 A. K. R. 26/5 1633. 
4 R. R. 5/4 1633. Denna instruktion är nära nog identiskt lik instruktionerna från 

åren 1627-29. 
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mågar framför andra skulle utskrivas, ja kanske rent av de bofasta bor
garna själva. 

Här framstår själva grundskillnaden mellan amiralitets och borgarska
pets intressen. För flottan gällde det att skaffa bofasta och välbärgade 
karlar, som skulle ställa familj och egendom s. a. s. i borgen för att de ej 
skulle rymma. Rymningar voro vid denna tid ytterst vanliga. Att sätta 
stopp för dem var värt stora uppoffringar. Tack vare den höga rymnings
procenten kunde borgerskapet aldrig helt fylla sina mantal. 

För borgarna och deras handel och näringar var det nära nog en livs
sak att få behålla sina söner och mågar. Skulle även dessa nu dragas ur 
det redan hårt betryckta näringslivet, skulle det säkert medföra svåra 
verkningar för de svenska städerna. Ovan har berörts det ringa antal 
borgare, som funnos kvar i t. ex. Stockholm. Skulle nu deras pålitligaste 
och bästa arbetskraft sändas till sjöss? 

Borgerskapet tycks ha anat, vad som väntade, och slingrat sig efter 
bästa förmåga. Resultatet synes ej heller ha motsvarat Claes Flemings 
förväntningar. En svärm av förmanings- och hotelsebrev till städerna 
visa, huru dessa efter bästa förmåga sökt kringgå bestämmelserna. 

Oaktat all kontroll genom landshövdingar och utskrivningskommis
sarier skedde övervåld av ganska svår art. Personlig fiendskap kunde 
ofta vara enda anledningen till att många blevo utskrivna. Så t. ex. blev 
en skräddare i Jönköping, sedan 12 år tillbaka borgare i staden, utan vi
dare kronobåtsman. Här och var häktade städerna vandrande resenärer 
och stucko in dem i mantalet. 

Det mest drastiska exemplet härpå hände 1632 i Norrköping, där en 
av Louis de Geers sjömän nattetid »antastades» och gjordes till krona
båtsman. fi Vid detta tillfälle fanns det en mäktig beskyddare, som kunde 
ingripa, men hur gick det i övriga kända och okända fall? 

Mest oefterrättligt tycks det ha tillgått i Norrland, där städerna utan 
någon kontroll själva fått sköta utskrivningen. Följden blev, att samt
liga Torneå stads båtsmän återsändes som odugliga. Utskrivningen i 
norrlandsstäderna måste göras om, enär borgarna undandolt sina bästa 
drängar, söner och mågar.6 

Hur stort resultat av utskrivningarna blev, är även denna gång omöj
ligt att avgöra. De enda siffror, som finnas bevarade, äro de kvitton på 
avlämnade båtsmän, som varje stads representant fick, när han avläm-

'· A. K. R. juni 1632. 

• A. K. R. 13/5 o. 26/5 1633. 
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nade stadens kontingent till amiralitetet.7 Detta kvitto innehåller upp
gift på huru många som avlämnats och huru många som ännu saknas. 
Dessa siffror säga dock varken hur stort städernas mantal var eller huru 
många man utskrivningen gav. 

En annan fråga, som ej heller kan besvaras med tillgängligt material, 
är, huruvida någon jämkning i mantalet kunde genomföras. Det var 
visserligen från början Claes Flemings avsikt och en punkt härom ingick 
i kapten Carl Larssons ovannämnda instruktion. Sedan tiga källorna, och 
deras tystnad kan ej tagas som bevis i någondera riktningen. 

En mindre jämkning torde emellertid ha ägt rum. Följande år, 1634, 
anhöllo borgarna att beträffande båtsmännen få bliva vid »dhet taal eller 
taxa, som h war stad t i fioll bewilliadhe», vilket också bifölls. 8 Samtidigt 
klagade de emellertid över det » gambia Båsmans taalet», vilket vore orätt
vist. Om alltså en jämkning verkligen kommit till stånd, så var den i 
varje fall mycket liten. 

I och med att denna utskrivning genomförts, hade kulmen nåtts . be
träffande Claes Flemings ansträngningar att öka städernas båtsmanstaL 
Amiralen måste resignera inför städernas aktiva och passiva motstånd och 
söka andra rekryteringsmöjligheter. Under de följande åren följde ett 
lugnt organisationsarbete. 

Under dessa närmaste år intog Stockholm i viss mån en särställning 
bland städerna. Ensam bland alla rikets städer slapp huvudstaden ut
skrivning. Riksrådet synes ha tagit hänsyn till stadens svåra läge. Enligt 
Claes Flemings uppskattning skulle ej heller staden kunna lämna mer än 
omkring 20 man. Ej blott riksrådet var nu av den åsikten, att Stock
holms borgare »måge kunna bliffva lijsade, ty Stockholm är mehre än 
andra städer besväret».9 Även rikskanslern ville lätta stadens börda. I 
det memorial han sände hem till rådet från Frankfurt d. 8 okt. 1633, 
föreslog han, att alla de som bodde mellan broarna borde slippa kontribu
tioner och båtsmansutskrivning, »så vijdt ded på deras quota löpen, intill 
dess den unga drottningen bleve myndig.1 

7 Enligt konungens befallning - R. R. 10/8 1630 - skulle en rådman från varje 
stad redovisa folket och följa det till Stockholm. Efter en riksdagsmotion medgav rådet, 
enär de ej visat sig kunna hålla disciplin och folket rymde, att ståthållarna skulle med
sända rådmannen någon lämplig person. S. R. P. 21/11 1632. 

8 Stierman Il, s. 884. Riksdagsacta 1634. 
• Jakob de la Gardie i rådet. S. P. R. 27/5 1633. 
1 A. O. B. 1: l, sid 484. 
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Att så skedde, är troligen Claes Flemings förtjänst. Denne blev 
f. ö. 1634 överståthållare i Stockholm, där han genom sin stadsplane
reglering och sin administrativa förmåga lämnat ett mycket aktat namn 
efter sig. Han kunde sålunda ej förbigås av någondera parten vid lösan
det av frågan om huvudstadens båtsmanshålL Detta avgjordes först i 
stadens privilegiebrev, d. 10 mars 1936. Då hade under tiden Norrmalm 
blivit inkorporerat med staden, varigenom båtsmanstalet ökades ännu 
mera. I 29:de punkten i privilegiebrevet medgavs en nedsättning från 
att hålla 160 båtsmän till 100, enär borgerskapet genom båtsmanshållet 
»mycket aftager och försvagat blifver». 2 Även i fortsättningen tycks 
det emellertid ej ha tagits så noga, om staden höll sitt mantal komplett 
eller ej. 

IV. Landsbygdens båtsmanshålL 

Landsbygdens båtsmanshåll kom fr. o. m. 1627 allt mera i skymundan. 
Det visade sig allt svårare att upprätthålla styrkan, och själva kompani
förbanden synas efterhand ha upplösts. 

Detta berodde i viss mån på konungen själv. Gustav Adolf synes ha 
misströstat om att kunna skapa ett ständigt indelningsverk på landsbyg
den och vände sig i stället till städerna. Genom utskrivningarna bland 
borgarna och det nya båtsmanshållet av år 1629 för städerna blevo stads
båtsmännen alltmera utpräglad majoritet bland flottans manskap. Några 
siffror skola klart belysa detta förhållande. 

1627 voro av 2 706 båtsmän l 576 från landsbygden och de fyra 
landskompanierna i det närmaste fulltaliga. 1632 hade siffran sjunkit till 
782 landsbåtsmän bland 2 029.1 På fem år hade alltså landsbygdens 
manskapsstam sjunkit med hälften. Någon som helst nyrekrytering eller 
ersättning av avgånget folk kan alltså ej ha ägt rum. 

Detta beror på att landsbygdens indelningsverk tycks ha upphört om
kring 1630. I de trakter, där först båtsmän underhållits och utskrivits, 
hade nämligen de sista åren utskrivits knektar, skriver Claes Fleming 16 3 2 

2 Stockholms stads privilegiebrev s. 221. En!. A. K. R. 3/6 1936 skulle antalet ha 
sänkts från 140 (!) till 100. Frågan är alltså, om Norrmalms mantal 1629-35 om
fattade 20 eller 40 man, något som är omöjligt att besvara. 

1 Zettersten s. 133. S. K. A. II, s. 390. Av de 782 båtsmännen från landsbygden 
voro 392 fr. Finland, 150 fr. Åland och 149 fr. Uppland. 
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i brev till konungen. Detta måste ha gällt de kustområden, där förut de 
indelta båtsmännen bott. Följden hade blivit, fortsätter amiralen, att de 
fallnas platser ej kunnat fyllas. 2 Båtsmännen synes emellertid ha bott 
kvar på landsbygden, förmodligen emedan de nog ofta varit söner eller 
drängar vid de gårdar, som uppsatt båtsmän, eller på annat sätt varit 
knutna vid bygden. Det hade ju varit konungens mening, att båtsmans
kompanierna skulle bestå av sådana bofasta och stadiga karlar. 

Det visade sig emellertid, att städerna hade svårt att ensamma leve
rera folket till flottan. Pesten härjade bland de båtsmän, som lågo för
lagda i Pommern och Preussen, medan samtidigt av utrikespolitiska skäl 
flottan behövde förstärkas. Omkring l 000 man saknades till flottans 
bemanning, varför rådet i brev till Gustav II Adolf rapporterade, att det 
var tvunget att ta de knektar, som senast utskrivits i flottans forna rekry
teringsområden, till båtsmän. Särskilt nämndes då Åland, som sluppit 
utskrivning i några år.3 

Något svar från konungen tycks ej ha kommit, och utan hans med
givande torde ej heller rådet ha vågat företaga den påtänkta åtgärden. 
Claes Fleming skriver nämligen först till konungen om saken och sedan 
till rikskanslern, för att denne skulle söka övertala konungen, att amiralen 
skulle få taga de ovannämnda knektarna till båtsmän. Hur konungen 
ställde sig till frågan, vet man dock icke, och han tycks i varje fall ej ha 
hunnit besvara breven före sin död. Då kvarstod, som ovan nämnt, endast 
rester av hans indelningsverk. I 1634 års huvudbok för amiralitetet före
kommer en post, benämnd »Hemmansräntan», som uppgick till 24 330 
daler. Detta torde varit sjöfolkets avlöning enligt 1623 års överenskom
melse, som nu betalades till kronan i stället för till båtsmännen.4 

Som ersättning för knektarna, som konungen ej beviljade ami
ralitetet, genomdrev rådet utskrivning i städerna under vintern 16 3 2 
-3 3 för att fylla bristen på sjöfolk, som enligt Claes Flemings utsago 
ännu uppgick till 55 O man. Därigenom tillfredsställdes det ögonblickliga 
behovet av sjöfolk, men Claes Fleming insåg, att städerna ej i fortsätt
ningen skulle kunna prestera några ytterligare ansträngningar. 

Riksrådet sökte även förmå Axel Oxenstierna att värva sjöfolk nere 

2 C. Fleming t. G. II A. 7/2 1632. 
• Rådet t. G. II A. 28/1 1632. 
• Zettersten skriver (s. 123) att de för de fyra indelningskompanierna avslagna krono

räntorna indrogos till amiralitetet vid det nya indelningsverkets organisation. Detta torde 
emellertid ha skett tidigare. De skulle i så fall ej upptagits i 1634 års huvudbok. 
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i de tyska sjöstäderna. I Sverige var det nämligen, skriver rådet, » temme
ligit feel på godt inländskt siöfolb, och av kostnadsskäl var det betänk
ligt att värva främmande, varmed förmodligen menas holländare. För
denskull begärdes i rikskanslerns råd, hur detta skulle »remedieras». 5 

Rikskanslern svarade ganska irriterat, att han gärna skulle värva sjö
folk men ej hade tid för sina brådskande göromål. Amiralitetet borde 
själv tänka ut något sätt att skaffa folk, då han själv ej kunde ge 
några råd.6 

Claes Fleming tycks nu ha insett, att, om flottan skulle kunna få någon 
möjlighet till utvidgning, måste några rekryteringsområden på landsbyg
den erövras tillbaka från armen. Främst gällde det då att vinna tillbaka 
de områden, som flottan haft före 1629. På våren 1633 lyckades han 
förmå rådet att till flottan överföra 13 finska skärgårdssocknar med de 
knektar, som blivit skrivna där.7 Vidare krävde han i rådet hela Öland 
såväl med räntor som utskrivet folk. 7 I det sistnämnda fallet tycks dock 
riksmarsken ha motsatt sig förslaget, som föll. 8 

Även om amiralitetet misslyckats denna gång, gav det fördenskull ej 
upp hoppet om utökning. I oktober väckte riksamiralen och amiral 
Fleming på nytt förslag om saken i riksrådet. Flottan behövde nödvän
digt folk, om den skulle kunna gå till sjöss nästa vår. Amiralerna krävde 
Öland, Tjust och några socknar i Finland med räntor och krigsfolk, som 
kunde bli båtsmän. Riksmarsken motsatte sig förslaget och fann det be
tänkligt att förminska krigsfolket till lands. Rådet beviljade emellertid 
trots riksmarskens protest amiralitetets begäran, »mädan rijkzens välfärdh 
mäst hengde på skepzflottan».0 

Amiralerna tycks ha haft grundad anledning att tro, att deras begäran 
skulle bifallas, ty redan nästa dag utkom en utförlig instruktion om in
korporeringen av de nyförvärvade områdena. Denna instruktion innehöll 
även bestämmelser för ett nytt båtsmanshålJ.l 

Till de olika landsändarna i riket skulle kommissarier utsändas för att 
genomföra de nya bestämmelserna under vårens lopp. När man emel-

" Rådet t. A. Oxenstierna 14/1 1633. H. S. H. 24, s. 320. 
6 A. Oxenstierna t. rådet 13/2 1633. H. S. H. 24, s. 382. 
7 R. R. 16/4 1633. letterstens förklaring att orsaken varit förluster under 1633 års 

sjötåg underlig. 16/4 var ju flottan knappt rustad. 
s S. R. P. 27/5 1633. 

'' S. R. P. 31/10 1634. 
1 A. K. R. 1/11 1634. 

5- 4R25o Sjöhist. Samfundet. IX. 
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lertid granskar förteckningen över dessa kommissarier samt deras områden, 
märker man, att det nya båtsmanshållet skulle genomföras runt hela 
Sveriges kust och ej endast i de områden, som riksrådet dagen förut an
slagit till flottan. När rådet skulle beviljat dessa områden, vet man ej, 
ehuru det förmodligen måste ha skett ungefär samtidigt som rådet gav 
flottan Öland, Tjust m. m.2 

Instruktionernas innehåll var i korthet följande. Folket skulle skrivas 
i rotar på tio man i varje och för varje rote skulle utses en över- och en 
underrotmästare, vilka skulle hålla disciplin bland sina kamrater i roten 
och anmäla dödsfall och andra förändringar. Vidare skulle kommissarien 
om möjligt söka värva friska och dugliga karlar, vilka på våren skulle 
inställa sig vid Skeppsholmen. När detta var klart, skulle han underhandla 
med bönderna om det nya båtsmanshållet. Dess bestämmelser voro i kort
het följande. 

Fyra bönder skulle tillsammans uppsätta en båtsman och ge honom 
»hemkalh om vintern, mot att han då genom arbete åt sina bönder för
tjänade sin mat. Noga tillsyn skulle hållas, att inga orättvisor begingos 
vid fördelningen, så att t. ex. fyra rika bönder sammanfördes eller 
tvärtom, utan helst två »helgärds» bönder och två fattiga. Dessa bestäm
melser gällde skatte- och kronobönder. 

Men även frälsebönder kunde få vara med på överenskommelsen och 
då med väsentliga lättnader. Bönderna inom »frihetsmilen» fingo vara 
tolv om en båtsman, under det att de, som bodde utanför denna gräns, 
finge förena sig åtta om en karl. Dessa specialbestämmelser för frälse
bönderna sammanhängde med de förmåner, som adeln åtnjöt i utskriv
ningshänseende. Vid allmänna utskrivningar skulle dock även de bönder, 
som voro delaktiga i överenskommelsen, roteras jämte sitt folk, så att ej 
några obehöriga skulle kunna undansticka sig hos dem. 

Som kompensation för dessa skyldigheter hade bönderna följande för
måner. De blevo tillförsäkrade befrielse för utskrivning för sig själva, 
en dräng och en pojke. De ägde också rätt att utbyta båtsmannen mot 
en annan efter 5-6 års tjänst. Detta sista tillkännagivande var särskilt 
ägnat att slå an på allmogen. Bönderna skulle då kunna låta någon son 
eller dräng tjäna några år och sedan ersätta honom med någon annan. 

2 Varken R. R., kammarkollegiets registratur eller A. K. R. innehålla några upplys
ningar i denna fråga. R. R. har dock liksom S. R. P. en lucka tiden 1-2 nov. och det 
är ju möjligt, att någon förordning utkommit då. 
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Förut hade båtsmannen i regel måst tjäna hela livet ut, till dess han av 
ålder eller sjukdom fick avsked. 3 

De bönder, som ej ville biträda denna överenskommelse, skulle utskri
vas. På riksdagen 1634 hade nämligen ständerna bifallit en allmän ut
skrivning. 

Medförande denna instruktion, drogo kommissarierna på våren kring 
landet, från socken till socken, och underhandlade med bönderna. Trots 
att kommissarierna utom den skrivna instruktionen även fått muntliga 
förklaringar, uppstodo emellertid fall, som krävde appellation till amiral 
Fleming. Kapten Börge Mattson begärde upplysningar om en del mörka 
punkter, och det utförliga svaret på hans frågor är bevarat i amiralitetets 
registratur.4 

Här omtalas för första gången, huru prästerna skulle behandlas. Ville 
dessa biträda kontraktet, skulle två präster tillsammans uppställa en båts
man. I fall de vägrade att gå med på detta, skulle de undergå utskrivning, 
som alla andra, d. v. s. var tionde av deras drängar uttogs. En annan fråga 
gällde de talrika fall, då 3, 4, 5 ja ända upp till 6 bönder bodde på samma 
hemman. Skulle här räknas mantal eller gårdetal? I detta fall svarade 
amiralen, att »det skall icke så noga gå efter hemmanet, uthan efter bön
derna och röketalet». Rök var den dåtida benämningen på hushåll. 

Organisationen byggde sålunda i stort på mantalsprincipen, dock med 
betydelsefulla skiljaktigheter. Här är ej längre tal om det absoluta rnan
talet utan endast om familjer. Då dessa familjer ju ofta kunde innefatta 
vuxna söner och då dessutom det uttryckligen skildes på rika och fattiga 
bönder vid sammanfårandet av rotebönderna, är steget över till gårde
talsprincipen ganska kort.5 Tillämpningen av denna princip skulle ha 
stabiliserat hela indelningsverket högst betydligt, och den infördes f. ö. 
senare. Att den ej kom till användning redan från början, beror nog i 
viss mån därpå, att amiralitetet därmed öppet skulle ha proklamerat, att 
det nya båtmanshållet var avsett att bliva permanent. I så fall hade kanske 
bönderna föredragit utskrivningarna. Samma skäl torde även vara orsa
ken till att adeln så länge förhöll sig tveksamt avvaktande mot det nya 
systemet. 

I de socknar, där stor fattigdom allmänt var rådande, mildrades bestäm
melserna därhän, att fem krono- eller skattebönder fingo tillsammans 

3 A. K. R. 1/12 1634. Tryckt som bilaga I i kommittens för lindring av båtsmans
hållet betänkande 18 6 8. 

4 A. K. R. 24/1 1635. " Swenne, s. 261. 
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uppsätta en karl. Detta gällde bl. a. fattiga socknar på Åland och i 
Norrland. 

I allmänhet tycks ,allmogen ha funnit överenskommelsen förmånlig. 
Kommissarierna torde ej ha spart på orden, när det gällt att beskriva dess 
fördelar, detta enligt sin instruktion. På någon enstaka plats hände det 
emellertid att bönderna vägrade. I skön, Alnö och Timmerå socknar i 
Norrland hände detta. Claes Fleming, som antagligen var rädd för be
sväret med utskrivning, skrev då ett förmanande brev till de tredskande 
bönderna.6 

Dessa hade som skäl för sin vägran anfört, att de redan undergått ut
skrivning. På detta genmäler amiralen, att det vore »just lijdeligare» att 
ersätta 2 eller 3 karlar, som dött, än att alltid behöva vara hotade av ut
skrivning. Många bönder hade lejt karlar i sitt ställe för dyra pengar7 , 

de skulle hädanefter kunna leja ställföreträdare hälften så dyrt, då sjö
folket var bättre betalt än lantfolket. slutligen meddelade han, att bön
derna till båtsmän i första hand skulle få ha de redan utskrivna knektarna. 

På detta sätt fortsatte landsbygdens båtsmanshåll att utformas. Små 
korrigeringar i praktiskt syfte genomfördes den ena efter den andra och 
den administrativt mycket begåvade amiralen förstod att efter hand full
komna sitt verk allt mer. En dylik reform genomfördes exempelvis 1637, 
då det bestämdes, att städerna och landsbygden gemensamt skulle bygga 
en lodja på var 30:de man bland båtsmännen. Denne skulle de använda 
vid resorna mellan hemorten och Stockholm, så att ej bönderna skulle 
besväras med gästning och skjutsning av sjöfolket varje år. Dessutom 
kunde ju kronan disponera båtarna under somrarna. Tack vare dessa 
.omsorger och förbättringar fungerade det nya systemet, efter allt man 
kan se, utan gnissel. Samma var även förhållandet inom städerna, där 
:båtsmanshållet numera hunnit stabilisera sig, även om den i förhållande 
till landsbygden större skrivkunnigheten åstadkom en större produktion 
:av skriftliga, bevarade klagomål. 

V. Slutord. 

Det svenska båtsmanshållets historia företer en brokig bild av skif
tande experiment, innan det slutligen funnit sin form. Det dröjde mer 

• A. K. R. 26/2 1635. 
7 Det ofta oskäligt höga priset var orsaken till att lejning tidvis var förbjudet av 

myndigheterna. 
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än tjugo år, innan utskrivningsväsendets stelningsprocess fört fram till det 
fast organiserade indelningsverket. 

Karl IX:s båtsmanshåll av år 1610 var en ren krigsorganisation utan 
permanent karaktär. Det omfattade endast två stånd, prästerskapet och 
borgerskapet samt allmogen på Åland. Bördorna blevo ojämnt fördelade 
och för prästerskapets del så betungande, att ståndet måste söka och erhöll 
befrielse. Vid kalmarkrigets slut upphörde hela inrättningen. 

Gustav Adolf var emellertid på det klara med att flottan behövde en 
fast personalorganisation. Sedan lantfolket organiserats i regementen och 
ett slags indelningsverk för armen med tilldelningshemman bildats, tog 
han sig före att skapa en liknande organisation för båtsmännen. Han 
lade tyngdpunkten på landsbygden denna gång. Städerna fingo, för
modligen av handelspolitiska skäl, endast ekonomiskt bidraga till det nya 
systemet. Detta gick i stort sett ut på en fast, värvad stam, underhållen 
och, efter hand då så krävdes, kompletterad av bönderna mot vissa 
förmåner. 

En av våra sjömilitära författare, Zettersten, har på följande sätt teck
nat resultatet av Gustav Adolfs strävanden att lösa flottans rekryterings
problem: »Även om kompanierna efter några år upplöstes, så hade man 
dock fått kännedom om ett bekvämt och säkert sätt att erhålla folk.» 1 

Detta uttalande är ganska· felvisande. 
Att Gustav Adolfs indelningsverk ej kunde bestå, beror på de organisa

toriska svårigheterna, som under en hård tid blevo omöjliga att bemästra. 
Det var långt ifrån någon bekväm väg tilllösandet av problemet om man
skapsanskaffningen. Många administrativa brister funnos och kunde ej 
lösas denna gång. 

Det båtsmanshåll, Gustav Adolf 1629 införde i städerna, var till sina 
principer intet nytt. Det var en lätt modifikation av ett faderns, Karl IX 
verk 1610 i Örebro. I likhet med faderns verk var det nog ej heller me
ningen, att det skulle bli beståndande. Borgerskapets förfrågan vid riks
dagen 1631 visar, att konungen troligen givit ett löfte om att städerna 
skulle slippa båtsmanshållet, när fredligare tider kommo. Det kom emel
lertid att överleva sin skapare mer än två och ett halvt århundrade. 

Den man, som gjort de största insatserna för det sedermera bestående 
verket, är Claes Larsson Fleming, riksråd och Stockholms förste överståt
hållare. Väl bevandrad i de ekonomiska förhållandena sedan sin tid som 

1 Zettersten. Del Il, s. 60. 
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kammarråd, begåvad med en outtröttlig energi, som ej visste av några 
hinder, samt en utomordentlig administratör, var han rätte mannen att 
föra verket i land. Han hade visserligen god hjälp av sina erfarenheter 
från det första försöket men måste dock sägas genom sin personliga och 
skapande insats ha fullkomnat båtsmanshållet och gjort det praktiskt 
användbart. 

Fr. o. m. mitten på 1630-talet kan man räkna med att institutionen 
fungerade planenligt. Visserligen utökades det ytterligare 1640 och före
togos flera förändringar, såsom införandet av torp för båtsmännen 1653, 
men grunden och de stora riktlinjerna bibehöllos. Några flera utskriv
ningar förekommo ej efter 1633, ehuru kronan enligt 1629 års kontrakt 
ägde uttrycklig rätt därtill. Städerna blevo nämligen endast befriade från 
årlig utskrivning, under det att en extraordinär utskrivning ej ansågs 
ligga utom överenskommelsens ram. När landet nästa gång råkade i ett 
krig, som även krävde flottans medverkan, 1645, löstes saken så att stä
derna fördubblade sitt mantal. 

Karl XI:s reformer påverkade ej båtsmanshållet i det stora hela. Prin
ciperna bibehöllos och kommo även till uttryck i det senare indelnings
verket för hären. 
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Den svenska dispaschörsinstitutionen. 

Av Arkivarien Daniel Almqvist. 

Redan 1667 års sjölag talar i sjöskadebalkens tionde kapitel sitt ålder
domliga och målande språk »om skada man giör med willia på skipp eller 
gods uti siönöd; hwilken kallas haweri». Det heter där: »Nu komma 
män i hafsnöd willia frälsa skip, lijf och gods sitt, och tårfwa at hugga 
mast af, eller tåg, eller anckar, eller annor redskap, eller kasta något af 
godset, som the inne hafwa, öfwer bord, är skipparen med kiöpmannom 
eller the fleste af skipsfolckeno ther om eense, at thet för thera nöd ske 
måste ehwad skada i tolikom fall skip eller gods tilfogas, then skal åter
gällas både af skip och gods som frälst blifwer efter marekatale som hwar 
ther uti äger. Thetta kallas haweri, och uhrskillies i fölliande capiden af 
thenna balk.» I det följande avhandlar kapitlet några av de invecklade, 
skiftande fall, som redan med den tidens primitiva förhållanden kunde 
uppstå. 

Sjölagen hade även särskild försäkringsbalk i aderton kapitel. Kapitel XII 
av denna balk stadgade, sannolikt efter ännu ålderdomligare utländska 
mönster: »Nu kommerskip eller gods som försäkrade äre på skada, blifwa 
borta, af fiende eller siöröfware uptagne, eller eljest förlorade, uthan hopp 
at återfås; tå må samme skips eller gods egande öfwerlåta thet åt för
säkrarne, hwilke äntå skole hafwe tree månaders tijd, sedan skips eller 
gods förlorande them kungiort är, at see sig om betalningen, som them 
emellan efter marekatale fördelas, och tå strax erläggias skal, när then 
tiden uthe är. Then thet ey giör, gifwe ränta therföre, en af hundrade 
för hwarje månad han ther med dröyer.» Det heter vidare, att, om den 
som försäkrat klagade över dröjsmål, hade rätten makt att tillhålla för
säkrarna att insätta i rätten så många penningar som den försäkrade för 
sin skada med rätta fordrade; denne hade då makt att taga de nedsatta 
penningarna till sig, om han ville, och ställa borgen för att giva dem 
fullt igen med ränta tolv av hundrade om året, om så framdeles tillbar. 
Dock skulle ingen påläggas att således insätta penningar i rätten, förrän 
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han förnummit alla sin vederparts skäl och haft laglig tid att därpå svara; 
en förutsättning var ju också, att rätten med säkerhet visste att samma 
skepp eller gods »war i behåld tå thet försäkrat blef; ty at ingen för
säkring bör gälla öfwer något, som allaredo witterligen borta och för
lorat war». 

I Kungl. Maj:ts försäkrings- och haveristadga 2 okt. 1750 angåvos de 
händelser, som rörde skepp och dess redskap och som borde räknas un
der haveri. Nu skildes efter utländska mönster mellan det enskilda have
riet, varunder »begripes then skada, som antingen sk ep eller ladning h war 
för sig särskilt utan skeparens och skepsfolkets förwållande händer», och 
det gemensamma haveriet »eller så kallade hafweri- gross». Med gemen
samt haveri förstods »then skada, som man uti yttersta antingen siö-nöd 
eller annan swår fahra blifwit nödsakad giöra på skep och gods, at ther
med frälsa lif, skep och gods, så ock alle, en förestående fahra at före
komma och undgå, anwände owanlige omkostnader, hwilken skada och 
kostnad af thet således räddade skepet och godset efter marka-tahlet af 
hwars och ens theruti ägande andel gemensamt beräknas och af försäk
ringsgifwaren ersättas bör, hwarunder följande händelser begripes». 

Bland sådana händelser räknades allt gods, som låg under överloppet 
(däcket) eller uti kajutan och i sjönöd blivit kastat, enligt särskilt an
förda utförliga bestämmelser. Vidare räknades hit de fall, när skepp och 
gods av främmande makters örlogsskepp och kryssare eller av sjörövare 
borttogas och uppbragtes och skepparen, för att frälsa skepp och gods, 
löste det åter antingen med gods eller penningar eller därigenom att han 
ställde sig själv eller någon annan därför i borgen. Ytterligare angavs här 
det fall, att skeppet överfölls och skepparen med skeppsfolket, under det 
att de sökte värja skepp och gods blevo »sargade, lytte eller dräpne»; då 
skall, heter det, »theras förplägning, läkare-lön och begrafnings-kostnad af 
ske p och gods beräknas». Dessutom räknades hit den av skepparen » til 
thes skepsfolks upmuntran emot fienden, utlofwade belöning, så ock then 
äreskänk, som sker til them, hwilka under fäktandet mist arm eller ben, 
så ock til theras, som wid et sådant tilfälle lifwet tilsatt, efterlämnade 
enkor och barn». Därjämte förutsågs det fall, när någon främmande 
kapare, som dock icke hörde fienden till, fordrade och tog gods, matvaror 
och dylikt »emot utlofwad, men icke påfölgd, betalning». slutligen 
stadgades särskilt beträffande det fall, att »ädle stenar, pärlor och andre 
dyrbare saker eller clenodier, myntadt eller omyntadt guld och silfwer, 
som uti någon packa ibland annat gods inlagde äro, råkat under siökast». 
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Hade ägaren »sådant wid lefwereringen til skeparen förtegat», skulle han 
få ersättning allenast efter det värde, som de övriga i samma packe lig
gande köpmannavaror hade. 

Bland händelser, som angingo skepp och dess redskap och borde räknas 
under (gemensamt) haveri, nämndes vidare kapande av master och av 
skeppsbåtar från deras surrning på däcket, av segel, av ankare och ankar
tåg, vidare all den skada, som hände själva skeppet och dess redskap 
»under fäktandet emot fiender och creutzare eller capare och siö-röf
ware», och även det fall, när skeppet »får läck eller råkar på grund eller 
klippor, at man nödgas lossa ladningen» o. s. v. Däremot fick ej räknas 
som haveri, om skepparen lastade överloppet så med gods, att skeppsbåten 
icke kunde fästas på sitt behöriga ställe, om mast, segel eller andra red
skap blåste över bord, eller om ankartåg brast. Ej heller räknades som 
haveri, om »räddhåga kommer på them, som å skep fara, en eller flere, 
och skeparen på theras bön och trägna anhållan, hugger mast af eller 
gör sk ep någon annan skada» ; om den skadan heter det, att » then ä ge 
the, som honom (skepparen) thertil öfwertalt, sielfwe giälda». 

I försäkrings- och haveristadgans avdelning om rättegången i försäk
rings- och haverimål bestämdes i § 3, att i de fall, då försäkringstagaren 
fordrade ersättning för liden skada, men försäkringsgivaren mer eller 
mindre undandrog sig gottgörelsen, skulle alla till ärendet hörande bevis 
och handlingar ingivas till en utredningsman »eller så kallad dispacheur», 
om en sådan var förordnad på ifrågavarande ort. Dispaschören hade då 
att inom en månad till vardera parten utleverera »en lika lydande riktig 
utrednings- eller dispache-räkning», så att skadeståndet därav egentligen 
måtte prövas. Om parterna åtnöjdes med dispaschörens utredning, hade 
försäkringsgivaren att därefter fuUgöra sin ersättningsskyldighet. 

Om däremot en särskild utredningsman ej var förordnad på ifråga
varande ort eller om parterna ej läto sig nöja med utredningsmannens 
räkning, - heter det i § 4 - borde de kalla vardera tvenne gode män, 
vilka utan dröjsmål och senast inom en månad skulle avgöra målet efter 
försäkrings- och haveristadgan och efter sitt bästa samvete, och när de 
eller tre av dem voro om utslaget ense skriftligen meddela bägge parterna 
sitt utlåtande. Om någondera parten ej ville låta bero vid de gode män
nens utlåtande eller om de gode männen ej förenade sig om ett visst 
slut, hade parten rätt att anföra klagan hos den genom försäkrings- och 
haveristadgan införda försäkringsrätten i Stockholm, som hade att av
göra saken summario processu ( § 5). Om den missnöjda parten försum-
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made att inom viss stadgad tid klaga hos försäkringsrätten, skulle gode 
männens beslut stå fast, och partens vederdeloman hade då att därpå taga 
försäkringsrättens bevis för att därefter söka konungens befallningsha
vandes handräckning ( § 6). slutligen bestämde försäkrings- och haveri
stadgan, att Kungl. Maj :t »för synnerliga orsaker» funnit för gott, att 
mot försäkringsrättens slut ej något vad eller revisionssökande skulle be
viljas (§ 20). 

Dispaschören - ordet dispasch är internationellt och sammanhänger 
med bl. a. det italienska dispacciare, som betyder utfärda, expediera och 
troligen med det franska depeche - var sålunda en nyinrättad alternativ 
enmansdomstol i första instans i sjöförsäkringstvister, gode männen första 
eller andra instans och försäkringsrätten andra eller tredje och i varje fall 
sista instans i dessa mål. Dispaschören nämndes faktiskt i stadgan blott 
såsom fungerande domstol i sjöförsäkringstvister, ej i andra slag av haveri
utredningar, varom stadgades särskilt i avdelningen om haveri, artikel V. 
I praxis torde dock dispaschören sannolikt ha kommit att ofta anlitas vid 
beräkningarna och fördelningarna av haveriskador, särskilt vid gemen
samt haveri. På annat sätt torde man ej kunna förklara den följande 
utvecklingen. Men själva stadgan förutsatte, som sagt, dispaschörens med
verkan blott i fall av tvist mellan försäkringstagare och försäkringsgivare. 

Liksom vid tillkomsten av 1667 års sjölag i viss mån skedde genom 
konstituerandet av en särskild sjörätt i första instans - vilken rätt dock 
aldrig trädde i funktion - och genom andra förändringar beträffande 
rättegången i sjömål, sökte man vid tillkomsten av 1750 års försäkrings
och haveristadga lägga vissa sjömål under den snabbare och sakkunnigare 
specialjurisdiktion, vilken dessa mål ju i ganska hög grad krävde, och 
dispaschören var ett led i denna specialjurisdiktion. Betecknande för den 
tidens sjöfartsförhållanden voro de långa fatalietider, varmed man i för
säkrings- och haveristadgan måste skydda avlägset vistande parters rätt 
till talan. I artikel III av gemensamma bestämmelser för försäkrings
och haverimål bestämdes, att försäkringstagaren skulle söka ersättning 
hos försäkringsgivaren »eller thess arfwingar» inom sex månader, ifall 
skadan timat inom Östersjön och de däromkring belägna hamnarna, inom 
natt och år, om skadan timat i Medelhavet och de däromkring belägna 
hamnarna, »Archipelagus, Levanten, Barbariske stranderne, Canarieöarne 
och Madera», samt inom tre år, om skadan timat utom Eurpoa. Ändå 
voro dessa tidsfrister kortare, än vad 1667 års sjölag ansåg sig böra stadga, 
nämligen haltvannat år för skador inom Europa »eller stranden af Bar-
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bariet» och tre år' om skadan skett )) therutom». slutligen bör nämnas, 
att i artikel II i stadgans avdelning om försäkring bestämdes, att det var 
förbjudet för dispaschören likaväl som för försäkringsrättens ledamöter 
och betjänte, för domare och bisittare vid sjötullrätterna, för assurans
kompaniets direktörer och betjänte, för uppbördsmän samt för mäklare 
och skeppsklarerare att giva försäkring. 

Försäkringsrätten eller, som den småningom mera egentligt kom att 
benämnas, sjöförsäkringsöverrätten, blev mera en stundom sammanträ
dande speciell nämnd eller dömande kommission än en permanent funge
rande domstol. Den bestod av ej mindre än tretton ledamöter: två från 
Svea hovrätt, tre från kommerskollegium, två officerare från amiralitetet, 
två magistratspersoner som varit handlande samt fyra i utrikes handel 
förfarna köpmän. Rätten var emellertid domför, om minst sju leda
möter voro tillstädes. Då den »icke äger någon wiss inkomst til dom
stolens underhållande och de twistiga sakers afgiörande», ålåg det sökande
parten att i förskott inbetala 2 o/o av den omtvistade summan om han 
vann målet »bör therföre ersättning tillerkännas honom, förutan den 
rättegångskostnad som skäligen pröfwas kan». 

Dispaschören, från 1812 de båda dispaschörerna i riket, och de gode 
männen torde sålunda i det vida övervägande antalet mål hava gjort 
tillfyllest och deras utslag ej överklagats i dessa mål, vari för att tala med 
försäkrings- och haveristadgan »de inlöpande händelser äro snart oräkne
lige och mycket föränderlige» men där ett snabbt avgörande är i särskilt 
hög grad av behovet påkallat. 

Den förste dispaschören i Sverige i enlighet med försäkrings- och ha
veristadgans bestämmelser var Charles Hoffman; han säges ha fått grund
lig utbildning i Holland och utnämndes med kunglig fullmakt 3 december 
1752 på framställning av försäkringsrätten. Dispaschören stod emellertid 
vid denna tid närmare knuten till sjöassuranskompaniet, där han något 
tidigare anställts för utredning av uppkommande frågor om kompaniets 
ersättningsskyldighet enligt försäkringsbreven och där han även som of
ficiell dispaschör enligt 1750 års stadga egendomligt nog tjänstgjorde som 
sekreterare. Efter Hoffman följde som dispaschör Lucas von Breda d. y., 
för vilken dock - av sjöassuranskompaniet - först omsider eller 1796 
begärdes fullmakt, vilken utfärdades 20 december samma år. Breda dog 
1799 och efterträddes av Carl Cassel, som fick kunglig fullmakt 9 de
cember 1799 och tjänstgjorde ända till 1834.1 

1 Jfr för vissa delar av det föregående T. Söderberg: Försäkringsväsendets historia i Sve-
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Efter Cassel följde 18 3 5 som dispaschör Eric Flygarson, den förste 
dispaschör som upptages i statskalendern (fr. 1837). Sambandet med sjö
assuranskompaniet hade nu helt upphört, och dispaschören tillsattes efter 
att sjöförsäkringsöverrätten till Kungl. Ma j: t ingivit ett förslag på tre 
personer.2 Redan 1812 hade Göteborg fått en särskild dispaschör enligt 
kungl. brev 22 juli, även han med kunglig fullmakt. I Stockholm efter
träddes Flygarson 18 54 av Jonas Adrian N ordvall och N ordvall 18 67 av 
Wilhelm d'Aubigne. Efter d'Aubigne följde 1883 Carl Johan Jonsson, 
efter Jonsson 1907 Per Hasselrot och slutligen 1944 efter denne hans son 
P. G. Hasselrot. På de nära två sekel, som 1944 förflutit efter dispaschör
institutionens införande, hade således i Stockholm tjänstgjort blott åtta 
ordinarie dispaschörer. I Göteborg utnämndes 18 58 Th. Berger till 
dispaschör, han efterträddes 1889 av P. G. L. Nyman, denne 1904 av 
Conrad M. Pineus och denne 193 5 av sin son Kaj Pineus. Under senare 
hälften av 18 O O-talet tillkommo en dispaschör i Härnösand från 1878 
(kungl. brev 14 jan. 1876) och en i Malmö från 1894 (kungl. brev 
27 april 1894).3 Någon fast distriktsindelning fanns ej, ehuru,givetvis 
en viss praxis utbildat sig beträffande de olika dispaschörernas områden. 

Den fortskridande lagstiftningen på sjörättens område, som helt natur
ligt i mycket följde utländska förebilder, medförde emellertid efter hand 
ändringar beträffande dispaschmålen och dispaschörens ställning, ehuru 
i detta fall den svenska rätten visade en ganska stor självständighet. Ge
nom 1864 års sjölag, som framför allt influerades av 1861 års tyska sjö
lag, upphävdes försäkrings- och haveristadgan av 1750 liksom även ännu 
återstående delar av 1667 års sjölag. Sjöförsäkringsöverrätten avskaffades 
genom kungl. brev 13 mars 1866. De gode männen behöllos som andra 
- men nu sista - instans över dispaschören. De gode männen utgjorde 
nu en sakkunnig nämnd med lagkunnig ordförande, vilken senare utsågs 
av rådhusrätten i den stad där den överklagade dispaschen utgivits. Rät
ten skulle intaga nämndens beslut i sitt protokoll och på grund av detta 

rige intill Karl-Johanstiden, särskilt s. 204 ff.; J. A. Flintberg: Anmärkningar till Swc
riges Rikes Sjö-Lag (flera upplagor). 

" Söderberg: a. a., s. 221-228. 
3 Mot upprättandet av dispaschörsbefattningen i Malmö anfördes vid kommerskol

legiets handläggning av ärendet 22 dec. 1893 en märklig reservation av kommerserådet 
friherre H. Rehbinder. 
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beslut utgiva dom i saken till parterna samt mottaga i sin vård de hand
lingar i målet som ej till parterna återställdes. ( Se 18 64 års sjölag 
§§ 305-319.) 

Redan 12 juni 1891 utfärdades en ny eller snarare omarbetad sjölag, 
som ju i stora delar ännu är gällande; den var en frukt av nordiskt sam
arbete. 1891 års sjölag tog på ifrågavarande område steget fullt ut, av
skaffade de gode mänrien eller den sakkunniga nämnden och lade klander 
av dispasch under rådhusrätten i den stad där dispaschen utgivits, d. v. s. 
där dispaschör finnes. Klander av dispasch förekommer emellertid ej 
ofta. Lagen återinförde även en tredje instans i dessa mål, i det att den 
stadgade, att ändring i rådhusrättens utslag skulle sökas hos konungen, 
d. v. s. högsta domstolen. Rådhusrätten skall emellertid vid handläggning 
av mål om klander av dispasch förstärkas med tre i handel och sjöfart 
kunniga och erfarna män, vilka årligen jämte suppleanter utses av stads
fullmäktige i resp. städer. (Sjölagen §§ 314: 2, 326, 329-330.) 

Beträffande dispasch stadgas i 1891 års sjölag § 213 (jämför 1864 års 
sjölag § 164), att sådan upprättas här i landet av därtill förordnad tjänste
man (dispaschör). Lagen stadgar vidare, att utredning och fördelning 
av s. k. gemensamt haveri- det vill säga »all skada, som till räddning ur 
en fartyg och last gemensamt hotande fara med avsikt tillfogas fartyg 
eller last ävensom all annan uppoffring, som göres för sådant ändamål, 
så ock skada och kostnad, som vållas eller uppkommer till följd av dylik 
åtgärd», allt enligt särskilda bestämmelser i sjölagens § § 187 ff. (jämför 
1864 års sjölag§§ 142 ff., 158 ff.)- skall äga rum å den ort, där fartyg 
och last skiljas åt eller där dispasch för den ort vanligen upprättas efter 
där gällande lag, vilket innebär att dispasch i Sverige upprättas, där dis
paschör finnes. Detsamma är förhållandet, när dispaschören anlitas för den 
utredning angående s. k. enskilt haveri, varom stadgas i sjölagen § 218 
(jämför 1864 års sjölag§§ 168-169). Sjölagen ger också i§§ 214-218 
samt § 188 mom. 14 vissa bestämmelser angående dispasch (jämför 1864 
års sjölag §§ 145, 162, 165-169 samt 143 mom. 10 och 12). 

Sedan tionde kapitlet sjölagen år 1927 blivit ersatt med den nya för
säkringsavtalslagens bestämmelser i ämnet, skall dispaschör enligt lag 
8 april 1927 om införande av lagen om försäkringsavtal samt lag samma 
dag om dispaschörs befattning med försäkringstvister avgiva yttrande, 
om tvist uppstår angående ersättningsskyldighet, som på grund av avtal 
om sjöförsäkring eller återförsäkring av sådan försäkring må åligga för
säkringsgivare. Dessförinnan gällde här sjölagens § 264 (jämför 1864 års 
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sjölag §§ 268, 271, 285). Även tillkommer dispaschören viss befattning 
med bestämmandet av s. k. distansfrakt (avståndsfrakt) enligt sjölagen 
§ 129 samt angående redaransvarets begränsning enligt § 261 (jämför 
1864 års sjölag §§ 113-114). 

Dispaschörerna hade sålunda under alla dessa förändringar förblivit 
domare i första instans i sina speciella mål. Deras funktioner förutsattes 
i sjölagen, själva institutionen var sålunda i lag stadgad, och disp-aschö
rerna hade som andra domare sina fullmakter av konungen; numera för
ordnas de av konungen. Sedan sjöförsäkringsöverrätten upphört, kommo 
dispaschörerna emellertid att som tjänstemän få visst samband med 
respektive städers styrelser. Beträffande dispaschören i Stockholm före
skrevs genom kungligt brev till överståthållaren 27 juni 18 67, att vid 
ledighet å dispaschörtjänsten förslag till dess återbesättande skulle upp
rättas och ingivas till Kungl. Maj:t av magistraten genom överståthål
laren efter inhämtande av Stockholms stads handels- och sjöfartsnämnds 
och i Stockholm varande sjöförsäkringsbolags yttrande rörande de sökan
des skicklighet och lämplighet. Vid ledighet å dispaschörtjänsten hade 
magistraten att genast förordna en skicklig person att under ledigheter 
förestå tjänsten. I Kungl. Maj :ts instruktion för Stockholms stads han
dels- och sjöfartsnämnd 24 september 1867 stadgades ( § l g), att nämn
den tillkom att vaka över gällande författningars efterlevnad i avseende 
på dispaschörs tjänsteutövning. Liknande bestämmelser utfärdades be
träffande dispaschörerna i de andra tre städerna. 

Dispaschörerna hade emellertid icke någon instruktion utöver sjölagens 
kortfattade bestämmelser. Den enda speciella författning, som eljest 
gällde deras verksamhet var en av Kungl. Maj:t 19 januari 1883 utfär
dad taxa på arvodet åt dispaschörer, som tillkom med anledning av fram
ställning från handels- och sjöfartsnämnden i Göteborg och efter det 
vederbörande blivit i ärendet hörda. 4 Som denna taxas arvoden ut gin go 
efter viss procent av de värden, varå gemensam skada eller kostnad för
delades, visserligen med snäv begränsning uppåt, följde sålunda dessa arvo
den med nämnda inskränkning den allmänna prisstegringen. Inga kom-

• Jfr den nära samtidiga KF om expedi~ionslösen 7 dec. 1883, där dispaschörerna äro 
uppförda bland de myndigheter, hos vilka expeditionslösen äger rum, i samma avdelning 
som bl. a. underdomstolar i stad. Däremot äro dispaschörerna - i motsats mot exempel
vis notarii publici - ej nämnda bland statsmyndigheterna i KF 19 nov. 1914 rörande 
stämpelavgiften. 
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petensvillkor voro föreskrivna för dispaschörerna, ehuru de ju fungerade 
som domare. Ingenting var heller bestämt om vilka som skulle uppehålla 
dispaschörtjänsterna vid förfall för deras innehavare eller vid ledighet å 
tjänsterna. Ej heller beträffande dispaschörs tjänstelokal, mottagningstid 
m. m. funnos några som helst bestämmelser. Omsider ledde dessa svåra 
organisatoriska brister till yrkanden på en fastare dispaschörsinstitution 
med starkare statlig reglering och jämväl med vissa statliga ekonomiska 
garantier för dess upprätthållande. 

1898 års handels- och sjöfartskommitte yrkade i sitt 11 december 1900 
avgivna betänkande en närmare reglering av dispaschörsinstitutionens 
organisation och verksamhetssätt, och häri instämde samtliga de handels
och sjöfartsnämnder som inkommo med remissyttranden över kommittens 
framställning. Särskilt framhöll handels- och sjöfartsnämnden i Göteborg 
bl. a., att fasta distrikt borde bestämmas - förutsättande tre dispaschörer 
i Stockholm, Göteborg och Härnösand -, och att samma kompetens
villkor för dispaschörer som för domarebehörighet borde införas - ett 
yrkande, som framförts redan vid förarbetena till 1891 års sjölag (se be
tänkande och lagförslag avgivet 22/2 1887, motiv, s. 214). Tillika fram
ställdes fordran på vissa kunskaper i främmande språk och lades särskild 
vikt vid föregående tjänstgöring som biträde åt dispaschör. Ä ven yr
kades, att för åstadkommande av tillgång till kompetenta aspiranter vid 
ledigheter och förordnanden fasta assistentbefattningar med arvoden av 
statsmedel borde inrättas och att åt dispaschörerna, vilkas inkomster voro 
mycket ojämna och växlande, borde beredas en mera betryggad och med 
andra statens tjänstemän likställd position genom fasta årliga arvoden av 
statsmedel. I detta yttrande instämde dels flera andra handels- och sjö
fartsnämnder, som fått handels- och sjöfartskommittens framställning på 
remiss, dels även tio sjöförsäkringsbolag och sjöförsäkringsföreningar i 
särskild till Kungl. Maj :t ställd skrift, som inkom till finansdepartementet 
11 november 1902. 

I utlåtande 3 juni 1903 - vari enligt nådigt direktiv jämväl skulle 
inbegripas försäkringsbolagens och försäkringsföreningarnas berörda 
skrift - anförde kommerskollegium, med avseende å vad av särskilt 
handels- och sjöfartsnämnden i Göteqorg i dess av nyssnämnda nämnder 
samt bolag och föreningar biträdda yttrande anmärkts och påyrkats, att 
dispaschörinstitutionen enligt kollegiets mening borde genomgående re
formeras så väl i fråga om organisationen som beträffande själva verk
samheten. Då en sådan reform icke kunde genomföras utan en av sak-
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kunnige gjord utredning, hemställde kollegium, att Kungl. Maj:t täcktes 
uppdraga åt särskilda sakkunnige att verkställa en sådan utredning. I 
underdånig skrivelse avgiven 23 december 1904 framhöll jämväl Sveriges 
allmänna sjöfartsförenings styrelse, att ändring i kompetensvillkoren för 
dispaschörerna och höjande och stärkande av dispaschörinstitutionen i all
mänhet under många år utgjort föremål för livliga överläggningar. bland 
intresserade inom sjöfarts- och försäkringskretsar samt att man därvid 
enhälligt uppställt önskemål om en reorganisation av denna institution. 
Styrelsen instämde i detta önskemål och anslöt sig i fråga om sättet för 
reformens genomförande i allo till handels- och sjöfartsnämndens i Göte
borg yttrande. 

Enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande uppdrog l mars 1905 chefen för 
finansdepartementet statsrådet E. Meyer åt vice häradshövdingen Gustaf 
Abenius och verkställande direktören i sjöförsäkringsaktiebolaget Ocean 
August Lillienau att i egenskap av sakkunnige verkställa utredning och 
avgiva förslag i fråga om ordning för dispaschörers tillsättande och regle
ring av deras verksamhet samt för reglering av gällande taxa å dispaschö
rers arvode. Med skrivelse 22 december 1905 avgåvo dessa sakkunnige 
betänkande och förslag i ämnet. 

Detta förslag gick i huvudsak ut på följande. I riket skulle endast 
finnas två dispaschörer, i Stockholm och Göteborg - dispaschörs
tjänsterna i Härnösand och Malmö skulle således indragas - och en fast 
indelning av dessa båda dispaschörers tjänstgöringsområden skulle göras. 
I syfte att främja en snabb och säker handläggning av de göromål, som 
tillkommo dispaschörerna, samt att åstadkomma garantier för en till
fredsställande rekrytering jämte tillgång till vikarier, utrustade med nödig 
erfarenhet och vana vid ifrågavarande göromåls handläggning, borde så
som biträde hos vardera dispaschören anställas en dispaschörsassistent. För 
att åstadkomma en tillfredsställande rekrytering borde därjämte dis
paschör åläggas att på begäran bereda person, som i övrigt var behörig 
att vinna anställning som dispaschör, tillfälle att såsom biträde vid 
dispaschörens tjänstegöromål förvärva för dispaschörsbefattningens sö
kande erforderlig färdighet i dispaschers upprättande samt att, i den mån 
ej andra tjänstegöromål hindrade, därunder lämna den sålunda biträ
dande nödig handledning. 

Kontinuitet kunde ej lämpligen vinnas på annat sätt än så att vid dispa
schörernas sida ställdes avlönade assistenter. Genom inrättande av assistent
befattningar skulle unga män föranledas att utbilda sig för och ägna sig 

6- 48250 Sjöhist. Samfundet. IX. 
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åt dispaschörsverksamhet och därigenom bliva kompetenta att övertaga 
eller uppehålla dispaschörstjänst, när så erfordrades. Det var emellertid 
tydligt, att inrättande av sådana assistentbefattningar icke borde ifråga
komma, om icke det med tjänsten förenade arbetet var så omfattande, 
att det i någon mån kunde räcka till även för assistenten; genom indrag
ningen av dispaschörstjänsterna i Härnösand och Malmö skulle givetvis 
en ökning av de båda återstående dispaschörernas arbete i viss mån äga 
rum. Dispaschörsassistenterna skulle avlönas av statsmedel. 

Dispaschörerna skulle, som dittills, förordnas av konungen efter ett av 
magistraten i respektive stad uppgjort förslag. Dispaschörsassistenterna 
skulle förordnas för två år i sänder av magistraten i respektive stad; 
dessa magistrater skulle även förordna vikarier för dispaschörerna eller 
dispaschörsassistenterna samt vid inträffande ledigheter å dessa tjänster 
förordna lämpliga personer att uppehålla dem. Magistraterna i fråga 
skulle därjämte hava den närmaste uppsikten över dispaschörsinstitutio
nen. Dispaschörerna skulle vara skyldiga att hålla tjänsterum, vidare 
åläggas att föra vissa böcker m. m. Dispaschörernas ekonomi skulle, som 
hittills, huvudsakligen grundas på rätten till arvode enligt taxa. Då 
emellertid det föreliggande förslaget ålade dispaschörerna skyldigheter, 
som förut ej ålegat dem, syntes billigheten fordra, att de erhölle någon 
från statsverket utgående avlöning, som kunde motsvara deras ökade 
skyldigheter. 

I anslutning till sitt förslag framlade de sakkunnige projekt till stadga 
angående dispaschörerna i riket och till taxa på arvode åt dispaschörer. 
Yttranden över de sakkunniges förslag inkommo på kommerskollegiets 
anmodan från olika myndigheter och voro i huvudsak tillstyrkande. Mot 
dispaschörstjänsternas indragning i Härnösand och Malmö - att genom
föras givetvis först efter de dåvarande innehavarnas avgång i vanlig ord
ning- restes emellertid motstånd dels från innehavarna av dessa tjänster 
dels av vissa myndigheter i respektive städer. Härefter avgav kommers
kollegium 18 juni 1907 utlåtande i ärendet, i väsentliga delar tillstyr
kande, dock med undantag för bl. a. att dispaschörstjänsten i Härnösand 
enligt kollegiets mening borde bibehållas. 

Kollegiet hänvisade härvid till vad dispaschören i Härnösand i skri
velser till de sakkunnige 14 okt. 1905 och till kollegiet 29 mars 1906 
påvisat beträffande antalet konnossementer vid de av honom under åren 
1900-1906 avgjorda generaldispascher, ävensom i fråga om inkomsterna 
av dispaschörstjänsten i Härnösand 1878-1906. Då sjöfarten på Norr-
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land med dess i stark tillväxt stadda storindustri alltjämt kunde väntas 
bliva ökad, syntes jämväl i stort sett en ökning av inkomsterna kunna 
beräknas. En indragning av dispaschörstjänsten i Härnösand var därför 
enligt kollegiets mening ej behövlig. Vid tiden för nuvarande dispaschö
rens i Härnösand omsider inträffande avgång måste man räkna med, att 
förhållandena kunde gestalta sig på sådant sätt, att tjänstens bibehållande 
ej endast var försvarbart utan rent av nödvändigt. 

Genom inrättande av dispaschörsassistentbefattningar och skyldighet 
för dispaschörerna att lämna tillfälle för personer, som i övrigt voro be
rättigade att söka dispaschörsbefattning, att tjänstgöra såsom biträden åt 
dispaschören skulle på ett helt annat sätt än ditills bliva sörjt för rekry
teringen av dispaschörstjänsterna. Därmed skulle också de förslags
givande och tillsättande myndigheternas bedömande av kompetensen av 
sökande till dispaschörstjänster i regel underlättas; sålunda torde också 
behovet att över ifrågavarande ansökningar erhålla yttranden från sjö
försäkringsbolags sida bliva mindre kännbart än dittills. Med hänsyn så
väl härtill som till de skäl, vilka Stockholms magistrat i remissyttrande 
till kollegiet på denna punkt anfört, ifrågasatte kollegiet, att ur stadge
förslagets § 2 borde uteslutas bestämmelsen därom, att magistraten i resp. 
stad före avgivandet av förslag till dispaschörstjänstens återbesättande 
skulle över inkomna ansökningar inhämta yttranden från sjöförsäkrings
bolags styrelser. Någon motsvarande uteslutning i den del av § 2, som 
innehöll föreskrifter om tillsättandet av dispaschörsassistenter, ansåg kol
legiet icke vara motiverad. 

Om Kungl. Maj :t emellertid skulle finna för gott att i fråga om till
sättning av dispaschörer besluta i överensstämmelse med de sakkunniges 
förslag, torde, i enlighet med vad Göteborgs magistrat ifrågasatt, böra 
i stället för den föreslagna bestämmelsen om inhämtande av yttrande 
från vederbörande sjöförsäkringsbolags styrelser, föreskrivas, att det skulle 
åligga resp. magistrat att genom kungörelse infordra yttranden från 
ifrågavarande styrelser. Enahanda föreskrift borde gälla, då magistrat 
skulle infordra yttranden från de styrelser för sjöförsäkringsbolag, som i 
anledning av ledighet å resp. tjänst anmält sig vilja avgiva yttranden. 

Efter att på angivna skäl ha ifrågasatt, huruvida icke, i enlighet med 
vissa framställda tvivelsmål, ur § 3 borde uteslutas föreskriften om intyg 
beträffande vissa språkkunskaper, övergick kollegiet till att i fråga om 
§ 5 framhålla, att förbud borde meddelas för dispaschör och dispaschörs
assistent att driva sjöförsäkringsrörelse för egen räkning eller såsom agent 
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och att vara medlem av styrelse för bolag, som drev sådan rörelse eller 
annan i paragrafen omnämnd rörelse. Kollegiet instämde på sistnämnda 
punkt i ett av Stockholms magistrat framställt yrkande. Kollegiet 
gjorde därefter vissa erinringar beträffande § § 8-13 samt beträffande 
§ 15 och beträffande förslaget till taxa på arvode åt dispaschörerna men 
tillstyrkte, med undantag av den förut nämnda reservationen beträffande 
indragningen av dispaschörstjänsten i Härnösand och därmed samman
hängande förhållanden, i huvudsakliga delar de sakkunnigas förslag. 

Kommerskollegium hade, som nämnts, inhämtat yttranden från olika 
myndigheter, nämligen av magistraterna i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Härnösand, vilka i sin ordning hört handels- och sjöfartsnämnderna 
i resp. städer, samt åtskilliga sjöförsäkringsbolag m. fl. Av dessa yttran
den hade kollegiet, som framgått av det föregående, uttryckligen upp
tagit vissa av Stockholms magistrat framställda viktiga yrkanden. Denna 
magistrats yttrande, avgivet 11 maj 1906, var identiskt med det utlå
tande, som på magistratens anmodan avgivits av Stockholms rådhusrätts 
andra avdelning, vilken avdelning alltsedan 1903 var en specialavdelning 
för bl. a. sjörättsmål, däribland klander av dispasch. 

Magistraten framhöll som sin mening beträffande de sakkunniges för
slag till § 2, att de ifrågavarande bolagen, vilka ju tillika voro parter i 
dispaschmålen, icke borde ha inflytande på dispaschörers eller dispaschörs
assistenters tillsättande. Särskilt kunde en assistents eller en t. f. dis
paschörs självständighet vid prövningen av dispaschärenden sättas i fara, 
om han nödgades fatta sitt beslut under trycket av det medvetandet, att 
hans framtida befordran kunde bero av parter, vilka i beslutet v oro direkt 
intresserade. Hela bestämmelsen om yttranden angående de sökandes 
skicklighet och lämplighet borde enligt magistratens mening ur förslaget 
utgå; alltså borde ej heller handels- och sjöfartsnämnden äga att därom 
yttra sig. 

Beträffande förslagets § 5 yrkade magistraten den formulering, som 
kommerskollegium sedan upptog och som nyss refererats. I särskilt ytt
rande hade rådman E. Hallberg tillagt, att han ansåg bestämmelsen om 
skilda tjänstgöringsområden för dispaschörerna vara en död bokstav, tills de 
svävande bestämmelserna i sjölagens §§ 213 och 264 ersatts av andra; nu 
anlitade man gärna den dispaschör, som utförde arbetet billigast och under 
taxan. I sjölagen borde vidare intagas bestämmelser, att för dispaschör 
och dispaschörsassistent skulle gälla samma jävsbestämmelser som för do
mare; motsvarande föreslagna stadganden kunde då ur förslaget utgå. 
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Sedan de sakkunnige av särskilda orsaker 10 december 1907 beträf
fande en detalj ingivit nytt förslag, varöver utlåtanden inkommo från 
kommerskollegium och statskontoret, framlade chefen för finansdeparte
mentet statsrådet C. Swartz sitt i huvudsak med de sakkunniges förslag i 
huvudsak överensstämmande yttrande till statsrådsprotokollet 12 februari 
1909. Enligt statsrådets mening borde dispaschörerna, i viss överensstäm
melse med de sakkunniges senare förslag, åtnjuta något högre fasta arvo
den av statsmedel, medan däremot dispaschörstaxans arvoden borde starkt 
reduceras. Däremot biträdde statsrådet av flera skäl icke ett de sakkun
niges projekt, att staten skulle bereda sig gottgörelse för den nya utgiften 
för arvoden åt dispaschörerna genom viss stämpelbeläggning å utfärdade 
dispascher. 

Förslaget angående assistenternas fasta arvoden av statsmedel upptogs 
oförändrat. Införandet av assistentbefattningar ville statsrådet på det 
livligaste tillstyrka, då det vore av väsentlig betydelse för den ifråga
varande reformens effektivitet. Under nuvarande förhållanden hade ej 
sällan stora svårigheter mött att erhålla lämpliga vikarier eller ersättare 
för dispaschörerna, svårigheter, som genom inrättande av fasta assistent
befattningar syntes böra kunna på ett tillfredsställande sätt avhjälpas. 
Med de ökade göromålen efter indragningen av dispaschörsbefattningarna 
i Härnösand och Malmö torde också den tillgång till förstärkning i du
gande arbetskrafter, som därigenom skulle tillföras dispaschörerna, vara, 
i varje fall tidtals, synnerligen väl behövlig att icke säga nödvändig. 

I enlighet med finansministerns förslag föreslog kungl. Ma j: t, i pro
position n:r 48 år 1909, riksdagen att såsom anslag till dispaschörsväsen
det på extra stat för år 1910 anvisa 

dels till arvode åt två dispaschörer, anställda den ene i Stockholm och 
den andre i Göteborg, 5 000 kronor å dem ·vardera; 

dels till arvode åt två dispaschörsassistenter, likaledes anställda en i 
Stockholm och en i Göteborg, 2 000 kronor åt dem vardera; 

dels ock till arvode åt de nuvarande innehavarna av dispaschörsbefatt
ningarna i Härnösand och Malmö, så länge de i tjänsten kvarstå, 2 000 
kronor till den förre och l 000 kronor till den senare, 

eller tillhopa 17 000 kronor. 

Vid propositionen voro bilagda, utom departementschefens anförande 
till statsrådsprotokollet, de sakkunniges förslag till stadga och till taxa 
jämte motiv samt tillika vissa av dispaschörerna meddelade uppgifter, 



86 

gällande åren 1905-1908, angående antalet utfärdade dispascher och 
rörande bruttoinkomsterna vid dispaschörsbefattningarna, vilka uppgifter 
statsrådet låtit infordra. 

statsutskottet ansåg emellertid i sitt utlåtande, n:r 76, att dispaschörs
väsendet dittills i stort sett fungerat tillfredsställande och att införandet 
av nya arter av statstjänstemän borde ske endast i de fall, då behovet 
oavvisligen påkallade det. I intet annat land voro dispaschörerna, enligt 
vad motiven till de sakkunniges förslag till dispaschörsstadga gåvo vid 
handen, statstjänstemän i den meningen, som med förslaget avsågs. Där
emot fann utskottet anställande av dispaschörsassistenter på sätt Kungl. 
Maj:ts förslag innebar vara av behovet påkallat. Utskottet fann också 
billigheten kräva att, då ju i sjölagen var föreskrivet, att dispaschörer 
skola finnas och i vissa närmare angivna fall ovillkorligen anlitas, staten 
med lämpligt belopp för vardera av dispaschörerna i Stockholm och Göte
borg bidrog till bestridande av de med tjänsterna förenade utgifterna, 
såsom kontorskostnader, renskrivning o. d. Utskottet ansåg sig emellertid 
icke kunna i ärendets nuvarande skick avgiva något detaljerat förslag 
vare sig beträffande beloppet av det sålunda ifrågasatta statsbidraget eller 
angående den sänkning i avgifterna enligt gällande taxa, som kunde anses 
böra verkställas i samband med beviljandet av ett sådant bidrag, utan 
fann en utredning av berörda förhållanden vara påkallad, innan riks
dagen fattade beslut i ämnet. På grund av vad sålunda anförts hemställde 
utskottet, att Kungl. Maj :ts proposition icke för närvarande måtte av 
riksdagen bifallas. Reservationer hade avgivits av herrar E. Fränekel och 
K. Starbäck. 

Den egentliga riksdagsdebatten i frågan kom att stå i första kam
maren, som behandlade ärendet l april 1909, en stund innan andra kam
maren hann fram till samma ärende. Finansministern statsrådet Swartz 
kritiserade statsutskottets utlåtande. Dispaschörernas avlönande som 
statstjänstemän innebar icke något införande av nya arter av tjänstemän. 
Dispaschörerna funnos redan och måste finnas genom sjölagens bestäm
melser. Frågan gällde blott att ge dem en sådan ställning i ekonomiskt 
avseende, som motsvarade deras ämbetes vikt och gav dem en erforderlig 
självständighet gent emot de parter, mellan vilka de hade att döma. Väl 
voro dispaschörerna i andra länder ej statstjänstemän i den mening som 
i förslaget avsågs, men redan den svenska institutionen i sitt nuvarande 
skick var principiellt olikartad motsvarande institutioner i alla andra län~ 
der utom Finland, vars rätt i denna del var en efterbildning av Sveriges. 
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I England vor o dispaschörerna blott ett slags experter, vilkas utlåtanden 
ej hade bindande verkan utan bägge parternas godkännande och i motsatt 
fall blott blevo utgångspunkt för nya förhandlingar i tvisten, medan i 
Sverige dispaschörerna voro verkliga domare i första instans. 

Bland de sjöfartsintresserade i Sverige torde ej finnas mer än en me
ning 'om den svenska anordningens företräden, och dessa erkändes av ut
länningarna. Det kunde därför ej ifrågakomma, att man nu skulle överge 
den svenska anordningen, men, om man var på det klara med att den 
svenska institutionens art borde bibehållas, måste man också taga kon
sekvenserna därav och giva dispaschören i hans egenskap av domare en 
säker och självständig ställning, ej minst i det allmännas intresse. 

Dispaschörernas ställning var - fortsatte statsrådet Swartz - mycket 
osäker och växlande; nettoinkomsterna i Stockholm hade under åren efter 
1900 varierat mellan 10 000 och 3 000 per år. Arvode enligt taxa med
förde även andra olägenheter. Arbetets omfattning i varje fall kunde 
ej bliva bestämmande för arvodets storlek, utan taxan måste ansluta sig 
till vissa yttre omständigheter, vanligen beloppet av de värden, om vilka 
dispaschen rörde sig. Klart var emellertid, att det ofta hände, att i mål, 
som vore invecklade och medförde mycket arbete, värdena kunde vara 
små och arvodena sålunda ringa. I andra fall kunde motsatsen inträffa -
ett mindre arbete men ett högt arvode. Nu kunde det inträffa, att par
terna vid höga värden ville ackordera med dispaschören om arvodet; då 
parterna voro sjöförsäkringsbolag, förfogande över i viss mån sakkunnig 
personal, och då rättsfrågorna voro enkla så att tvist ej uppkom, lät sig 
detta mycket väl utföras - det var nämligen blott i fall av tvist, som 
dispaschörs anlitande var ovillkorligen nödvändigt. Ä ven om man ej hade 
anledning förmoda, att otillbörlig påtryckning på dispaschörerna före
kommit av försäkrings- eller rederibolag, fick man ej ordna statsinstitu
tioner endast med beräkning av de gynnsammaste möjliga omständigheter. 
Särskilt då det gällde ett så grannlaga förhållande som mellan domare och 
parter, var det av vikt att så långt som möjligt undvika sådana avlönings
former, som inneburo direkta faror för domarens självständighet. 

Kungl. Maj :ts proposition var således enligt statsrådets mening mycket 
starkt motiverad, och han ansåg det synnerligen lyckligt, om den kunnat 
nu vinna riksdagens bifall. Då emellertid utskottet var så gott som enigt 
i sitt avstyrkande, ansåg han utsikterna till riksdagens bifall vara just 
inga, egentligen på den grund att frågan rörde sig på ett speciellt och för 
riksdagens ledamöter föga känt område. Statsrådet ville därför ej yrka 
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bifall till propositionen, men han ansåg frågan vara av den art, att den 
måste återkomma. Dessa förhållanden måste ordnas och att de icke gärna 
kunde ordnas, i huvudsak åtminstone, på annat sätt än i propositionen 
framlagts, var statsrådets mening, vilken - därom var han fullt över
tygad - delades av så gott som alla i de kretsar som voro berörda av 
dessa förhållanden, och för vilka ordnandet av dessa förhållanden var en 
sak av största vikt. Ärendet hade undergått en mycket vidlyftig bered
ning och alla sakkunniga institutioner och personer, som yttrat sig, hade 
varit eniga beträffande förslagets grundprincip, nämligen att göra dispa
schörernas ställning självständig och oberoende just ~ed hänsyn till deras 
egenskap av domare. Efter någon detaljpolemik mot utskottets moti
vering slutade statsrådet med att uttala den förhoppningen, att, när frå
gan åter skulle komma på riksdagens bord, insikten om frågans vikt och 
betydelse skulle ha så tillvuxit, att den ej blott skulle mötas med ett mer 
eller mindre vänligt uttalande, utan bliva mottagen på ett sådant sätt, 
att den verkligen kunde leda till en lycklig lösning av dessa förhållanden, 
som sannerligen därav voro i behov. 

Från statsutskottets sida anförde herr A. Wijkander bl. a., att just väx
lingen av arbetsmängden var ett skäl att ej införa fasta arvoden, särskilt 
som dispaschörens mål krävde mycket hastigt avgörande och man kunde 
befara, att dispaschörerna, om de finge fasta löner, i perioder av stigande 
arbetsmängd skulle begära biträde. skillnaden mellan dispaschörsinstitu
tionen i Sverige och utlandet var ej heller stor, utan låg faktiskt blott 
däri, att i Sverige kunde part, i fall av missnöje med dispasch, vända sig 
till domstol inom en månad, medan i utlandet denna rätt förelåg utan 
tidsbegränsning. I utlandet liksom i Sverige anlitades i praktiken ej dom
stolarna. I Finland med dess med de svenska likartade förhållanden hade 
man infört fasta arvoden för dispaschörerna jämte tillägg enligt taxa, 
men där hade man år efter år funnit sig böra minska de fasta arvodena. 
Visserligen var det i viss mån berättigat att genom en fast lönefond få 
avlöningarna jämnare och mer regelbundna, men utskottet hade funnit 
de i propositionen föreslagna arvodena för höga. Utskottet hade emeller
tid ej ansett sig kunna jämka på dessa arvoden, då regleringen av den 
taxa, som skulle vara ett komplement till den fasta avlöningen, låg i re
geringens hand och ej i riksdagens. Men utskottet delade i stort sett re
geringens åtsikter och hoppades, att regeringen skulle komma tillbaka 
med ett annat förslag, byggt på samma principer men med mindre arvo
den och grundat på motsvarande förändringar i avseende på taxan. Ut-
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skottet önskade, att förslaget sålunda snart skulle komma åter, men ansåg, 
att ett års uppskov ej skulle synnerligen menligt inverka på förhållandena. 

Herr O. Almgren betonade bl. a., att det torde vara sällsynt, att så en
stämmiga uttalanden gjorts i avseende på någon föreslagen reform, som 
nu i fråga om dispaschörsväsendet. Den svenska organisationen ansågs 
i utlandet som särskilt god, just därför att de svenska dispaschörerna i 
första hand voro domare, och den svenska tidsbegränsade klagotiden måste 
anses som obestridlig fördel i klarhet, skyndsamhet och reda. Herr Alm
gren slutade med att redan nu yrka bifall till propositionen. 

Vice talmannen, biskop G. Billing, - som var statsutskottets ordfö
rande - framhöll, att det ej förelåg en principiell motsats mellan pro
positionen och statsutskottets utlåtande; även utskottet önskade en ny 
anordning men ansåg, att propositionen ej var i allo tillfredsställande sär
skilt beträffande den ekonomiska sidan. Utskottet hade ej bestritt lämp
ligheten att av statsmedel ge anslag och att i någon mån en utjämning 
eller garanti för en utjämning av dispaschörernas inkomster kom till 
stånd, men hade ej ansett ett så stort anslag härför behövligt. När nu 
utskottet uttalat sig för propositionens viktigaste punkt, den om anstäl
lande av assistenter, var det skäl, att kammaren biföll utskottsutlåtandet 
och inväntade en ny proposition till nästa riksdag. 

Debatten avslutades av utskottsreservanten herr Fränckel, som till ut
skottsutlåtandet ej motiverat sin reservation men nu anslöt sig till finans
ministerns uttalande och yrkade bifall till propositionen. Han kunde ej 
förstå utskottets avslagsyrkande, som egentligen blott rörde arvodes
beloppen, vilka ju f. ö. ingalunda kunde anses för höga för de mycket 
kvalificerade domare det här gällde, och då ju Kungl. Maj:t genom taxans 
sänkning ämnade sörja för att dispaschörernas medelinkomster ej kommo 
att överstiga deras hittillsvarande. Dispaschörernas ställning torde vara 
ensamstående i hela förvaltningen; de fyllde ett statsändamål, men avlö
nades uteslutande genom ett slags sportler. Vid härefter företagen vote
ring antogs utskottets hemställan med 62 röster mot 44 för propositionen. 

I andra kammaren, som behandlade frågan strax efter det propositio
nen samma dag fallit i första kammaren, inleddes debatten av herr J. Ekman 
i Göteborg, som betonade dispaschörernas ställning och ansvar som domare 
men med hänsyn till frågans utgång i första kammaren ej gjorde något 
yrkande. Finansministern fann sig likaledes ej nu böra närmare ingå i 
debatt utan ville blott rekoroendera saken i kammarens välvilja till ett 
annat år. Efter ett kort anförande av herr V. Ryden och en replik av stats-
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rådet Swartz samt ett inlägg av herr O. Olsson i Kullenbergstorp biföll 
andra kammaren utan votering statsutskottets hemställan. 

Riksdagens skrivelse (nr 7, punkt 3 8) avfattades enligt de sålunda fat
tade besluten och statsutskottets hemställan. Det heter sålunda i skri
velsen, att, om riksdagen, på anförda skäl, ej ansåg sig kunna bifalla 
förslaget, att dispaschörerna skulle avlönas av statsmedel med jämförelse
vis betydande belopp, höll riksdagen likväl före, att anställandet av as
sistenter på sätt Kungl. Maj :t föreslagit var behövligt, samt att, då i sjö
lagen föreskrives att dispaschörer skola finnas och i vissa angivna fall 
ovillkorligen anlitas, billigheten krävde, att staten med lämpligt belopp 
för vardera av dispaschörerna i Stockholm och Göteborg bidrog till be
stridande av de med tjänsten förenade utgifterna, såsom kontorshyra, 
renskrivningskostnad och dyl. men riksdagen förutsatte en utredning 
härav och av en eventuellt i samband med sådana bidrag verkställd sänk
ning i dispaschörstaxan. Riksdagen anmälde till sist, att Kungl. Maj :ts 
framställning icke för närvarande av riksdagen bifallits. 

Med anledning av frågans utgång i riksdagen gavs av chefen för fi
nansdepartementet uppdrag åt de förut anlitade tvenne sakkunnige att 
verkställa viss förnyad utredning i ämnet. De sakkunnige kommo härvid 
till det resultatet, att ett statsbidrag, som var avsett att ungefärligen 
gottgöra dispaschörerna i Stockholm och Göteborg för deras omkostnader 
för dispaschörstjänsternas bestridande, lämpligen kunde sättas till 3 500 
kronor årligen. Statsrådet Swartz ansåg sig emellertid ej kunna tillstyrka 
Kungl. Maj :t att göra framställning om beviljande av sådant bidrag till 
kontorskostnader, då han fann riksdagens principiella skäl mot dispa
schörernas partiella avlönande med statsmedel icke väl medge ett stats
bidrag till så jämförelsevis betydande belopp som de sakkunnige ifråga
satt. Då det vidare mötte avsevärda praktiska svårigheter att i samband 
med beviljandet av nu ifrågasatt statsbidrag genomföra en till sina verk
ningar överskådlig och rättvis minskning av avgifterna för dispascher och 
det icke torde böra ifrågakomma att bevilja statsbidrag till omkostnader 
för dispaschörstjänsterna utan samband med någon ändring av dispa
schörstaxan, ansåg statsrådet förslaget om ett sådant bidrag böra få för 
närvarande förfalla och taxan sålunda lämnas oförändrad. 

Däremot ansåg sig statsrådet fortfarande böra tillstyrka två dispaschörs
assistentbefattningar i huvudsak enligt de närmare bestämmelser, som av 
de sakkunnige föreslagits, samt även utfärdande av en stadga för dispa
schörsväsendet, likaledes i väsentlig överensstämmelse med de sakkunniges 
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förslag. Då emellertid stadgans innehåll givetvis var beroende av anslags
frågans utgång och de organisatoriska beslut, som med anledning härav 
kunde hava blivit fattade, anhöll statsrådet att i sinom tid åter få inför 
Kungl. Maj :t anmäla denna del av ärendet. I enlighet med statsrådets 
hemställan föreslogs således i statsverkspropositionen till 1911 års riks
dag, att såsom anslag till dispaschörsväsendet på extra stat för 1912 måtte 
anvisas till arvode åt två dispaschörsassistenter tillhopa 4 000 kronor, 
vilket vann riksdagens bifall (statsutskottets utlåtande nr 7' s. 4 5' riks
dagens skrivelse nr 7, punkt 44). 

10 november 1911 utfärdade så Kungl. Maj:t omsider en kungl. stadga 
angående dispaschörsväsendet. Dessförinnan hade kommerskollegium be
retts tillfälle att yttra sig över ett förslag till stadga. Detta förslag var 
med ett fåtal mindre skiljaktigheter likalydande med det av särskilda 
sakkunnige upprättade förslaget, varöver kommerskollegium, jämlikt re
miss, avgav underdånigt utlåtande 18 juni 1907. I sitt utlåtande 19 ok
tober 1911 konstaterade emellertid kollegium, att dess år 1907 gjorda 
erinringar i allmänhet icke vunnit beaktande vid tillkomsten av det nya 
förslaget. Kollegiet saknade anledning att frånträda sina i det föregående 
utlåtandet framställda erinringar. De ändringar, som det nu föreliggande 
förslaget företedde vid jämförelse med det förra, föranledde ej till an
märkning från kollegiets sida i annan mån än såvitt det kunde stå i strid 
med kollegiets i det förra utlåtandet av år 1907 intagna ståndpunkt. 

Stadgan angående dispaschörsväsendet av 10 november 1911 bestäm
mer i § l, att i vardera av städerna Stockholm och Göteborg skall finnas 
anställd en dispaschör. Dispaschörens i Stockholm tjänstgöringsområde 
skall omfatta Stockholms stad samt Stockholms, Uppsala, Södermaplands, 
Östergötlands, Kronobergs, Kalmar, Gottlands, Örebro, Västmanlands, 
Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län. Övriga län i riket skall utgöra dispaschörens i Göte
borg tjänstgöringsområde. Till vardera dispaschörens biträde skulle an
ställas en dispaschörsassistent. 

I § 2 bestämmes, att dispaschör förordnas av Konungen. Vid inträf
fande ledighet ingivas ansökningar till magistraten, som från handels
och sjöfartsnämnden inhämtar yttrande angående de sökandes skicklighet 
och lämplighet, varjämte magistraten skall lämna de styrelser för sjöför
säkringsbolag, som hava sitt säte i staden tillfälle att inom viss tid yttra 
sig över ansökningarna; sådant yttrande är det även annat svenskt sjö
försäkringsbolags styrelse obetaget att avgiva inom samma tid. Magistra-
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ten skall därefter upprätta förslag till tjänstens återbesättande och genom 
överståthållarämbetet, resp. Konungen Befallningshavande insända för
slaget jämte alla handlingar i ärendet till Kungl. Maj :t. Dispaschörs
assistent förordnas för två år i sänder av magistraten. Angående de sökan
des skicklighet och lämplighet skall, innan ärendet avgöres, yttranden 
infordras från handels- och sjöfartsnämnden samt från dispaschören. Ma
gistraten äger även vid förfall för dispaschör eller dispaschörsassistent att 
utöva tjänsten, förordna annan skicklig person att under tiden bestrida 
befattningen samt att meddela förordnande om tjänstens uppehållande 
vid vederbörandes avgång, till dess befattningen kan varda tillsatt i laga 
ordning. Innan förordnande i nu nämnda fall meddelas, skall yttrande 
och förslag därtill inhämtas, då förordnandet gäller dispaschörsbefattning, 
från handels- och sjöfartsnämnden, och i andra fall från dispaschören. 

För behörighet att söka dispaschörs- eller dispaschörsassistentbefatt
ning erfordras - enligt vad § 3 stadgar - att sökanden råder över sig 
och sitt gods, att han fullgjort vad för behörighet att utöva domarämbetet 
är föreskrivet, att han visat sig äga för dispaschörstjänsts utövande erfor
derliga insikter i franska, tyska och engelska språken samt att han kan 
förete intyg av tjänstförrättande dispaschör eller för visst särskilt stadgat 
fall speciellt förordnade sakkunniga om färdighet i dispaschers upprät
tande, förvärvade under tjänstgöring såsom biträde i dispaschörens 
göromål. 

§ 4 stadgar, att magistraten är den myndighet, under vilken dispaschör 
och dispaschörsassistent lyda i och för tjänsten. §§ 5-7 reglera vidare 
dispaschörens ställning och åligganden. Det stadgas, att dispaschör eller 
dispaschörsassistent icke må driva handel eller fabriksrörelse eller reda i 
fartyg eller befatta sig med mäklare- eller skeppsklareraregöromål eller 
sjöförsäkringsverksamhet, ej heller i övrigt åtaga sig tjänst eller uppdrag, 
som kan vara hindrande för hans tjänstutövning såsom dispaschör ( § 5). 
Dispaschör är skyldig att inom sitt tjänstgöringsområde verkställa alla 
tjänståtgärder, som enligt lag tillhöra hans befattning och varom han 
vederbörligen anmodas. I särskilt specificerat fall av jäv skall han göra 
anmälan därom hos magistraten, som förordnar dispaschörsassistenten att 
handlägga ärendet och däri utfärda dispasch. Likaledes skall dispaschörs
assistenten av magistraten förordnas att handlägga ett eller flera upp
givna ärenden och däri utfärda dispasch, såvida dispaschören ej hinner 
handlägga dessa ärenden inom föreskriven tid. Vid jävshinder för dispa
schörsassistenten att verkställa på dispaschör ankommande tjänståtgärd 
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äger magistraten förordna annan skicklig person att verkställa denna åt
gärd (§ 6). Om dispaschörs tjänsterum och expeditions öppethållande 
viss tid varje söckendag stadgar § 7. 

§ § 9 och l O innehålla närmare bestämmelser angående dispaschen, 
§§ 12 och 13 stadganden om biträde vid dispaschörens tjänstegöromål
vilket biträdes utbildning dispaschören enligt särskilda bestämmelser är 
skyldig att leda - och om dispaschörsassistents åligganden vid dispaschörs 
avgång eller vid förfall för denne, § 14 bestämmelsen, att dispaschören 
eller vikarie för denne åtnjuter arvode för av honom upprättade dis
pascher enligt den särskilda taxan, m. fl. bestämmelser rörande arvo
dena etc. 

§§ 8 och 11 innehålla stadganden angående dispaschörens arkiv. Det 
åligger dispaschör att föra följande böcker: dagbok enligt vissa närmare 
specificerade grunder, dispaschbok, däri alla uppgjorda dispascher full
ständigt införas i nummerföljd, egenhändigt underskrivna av utfärdaren, 
samt brevbok, däri alla i tjänsteärenden utfärdade kungörelser och av
låtna skrivelser fullständigt intages ( § 8). Det åligger dispaschören att 
hålla vård om de i § 8 omnämnda böckerna, vilka skola inbindas så snart 
sig göra låter, ävensom om de av parterna i dispaschärenden ingivna 
handlingarna, tills dessa i vederbörlig ordning - enligt stadgans bestäm
melser §§ 8, 10 - återställas till parterna eller insändas till domstol. 

Distriktsindelningen enligt kungl. stadgan av 1911 genomfördes om
sider, först efter dispaschörens i Härnösand bortgång år 1913, då Norr
land lades till dispaschörens i Stockholm tjänstgöringsområde, och slut
ligen efter dispaschörens i Malmö bortgång år 1927, då dispaschörens i 
Göteborg tjänstgöringsområde utsträcktes att omfatta även Malmö och 
Trelleborgs tullkammardistrikt.5 Både i Härnösand och i Malmö hade 
under hela de tidsperioder, då dispaschör varit placerad i respektive städer, 
tjänstgjort blott en dispaschör, i Härnösand Pehr Emanuel Huss från 
1878 tilll913 och i Malmö Arvid Emanuel Törnblom från 1894 till 1927. 

Såsom av det föregående framgått, beviljade 1911 års riksdag på 
Kungl. Maj:ts framställning 4 000 kronor på extra stat fr. o. m. 1912 
till arvoden för två dispaschörsassistenter, en i Stockholm och en i Göte-

5 Intill dess dispaschören i Härnösand avgått skulle enligt övergångsbestämmelse i 
1911 års stadga Jönköpings och Blekinge län tillhöra dispaschörens i Stockholm tjänst
göringsområde. 
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borg. Detta anslag utgick sedermera varje år enligt riksdagens beslut, 
men den proposition, som både från Kungl. Maj:ts och från riksdagens 
sida förutsatts angående bidrag av statsmedel i annan form till dispaschörs
institutionens upprätthållande, såg aldrig dagen. Anslaget till dispaschörs
assistenterna ströks, även det, omsider i statsverkspropositionen till 19 3 3 
års riksdag i samband med det vid denna tid starkt prononcerade bespa
ringssträvandet utan annan motivering än att föredragande statsrådet~ 

chefen för handelsdepartementet F. Ekman, förklarade det ej erforderligt, 
att dispaschörsassistenterna i fortsättningen skulle åtnjuta ersättning av 
statsmedel och därför tillstyrkte, att förevarande extra anslag från och 
med budgetåret 19 3 3-34 skulle uteslutas från rikssta ten. 

Denna indragning av statens medverkan vid dispaschörsinstitutionens 
finansiering förklarade handelsministern emellertid ej böra hindra, att 
dispaschörsassistenter alltjämt förordnades av vederbörande magistrat lik
som ej heller att assistenterna såsom dittills fingo uppbära arvode enligt 
gällande taxa för dispascher, som av dem i egenskap av dispaschörernas 
vikarier upprättades. Av de båda gällande dispaschörsassistentförordnan
dena utlöpte det ena i slutet av budgetåret 1932-33, det andra åter först 
med utgången av år 19 3 3. Tillgång till den sistnämnda dispaschörsas
sistentens arvode för den del av budgetåret 1933-34, under vilken hans 
förordnande gällde, kunde beredas utan anslag på riksstaten. Indrag
ningen borde medföra vissa ändringar i dispaschörsstadgan, till vilka 
statsrådet anhöll att senare få återkomma. 

Propositionen hade förgåtts av inhämtande av underhandsutlåtanden 
av dispaschörerna i Stockholm och Göteborg för att utröna deras syn
punkter på den bebådade indragningen. Dispaschören i Stockholm Has
selrot insände tre promemorior daterade 6 december 1932. I en prome
moria anförde dispaschören i huvudsak följande. Det stöd, som svenska 
staten lämnade dispaschörsinstitutionen i form av anslag till dispaschörs
assistenter, torde vara befogat med hänsyn till institutionens betydelse 
såsom ett led i det svenska rättsväsendet. Särskilt under nuvarande för
hållanden var detta stöd i hög grad behövligt för att upprätthålla institu
tionen som led och under en lång framtid torde komma att lida av låg
konjunktur på sjöfartens område och av en tilltagande tendens att privat 
och utan biträde av dispaschör reglera frågor om gemensamt haveri samt 
ersättning på grund av sjöförsäkring. Om det av statsfinansiella skäl 
ansågs oundgängligen nödvändigt att upphöra med statsbidraget, syntes 
den naturliga konsekvensen vara att helt avskaffa dispaschörsassistenterna, 
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vilka för dispaschörerna, försedda som dessa voro med tillräckligt antal 
av dem själva avlönade biträden, icke hade något privatekonomiskt in
tresse. Att icke allenast indraga statsanslaget utan jämväl att ålägga 
dispaschörerna att av egna inkomster avlöna dispaschörsassistenter, vilka 
måste besitta domarkompetens, syntes ytterligare försvåra dispaschörernas 
även eljest högst försämrade villkor. · 

Dispaschören åtnjöt arvode för dispascher enligt en ännu oförändrad 
taxa av år 1883. Särskilt taxans begränsning till ett maximiarvode av 
2 000 kronor var alldeles enastående för Sverige och måste anses icke alls 
stå i överensstämmelse med moderna förhållanden inom sjöfarten och 
den stordrift på området, som utvecklat sig efter taxans tillkomst. En 
dispasch rörande en nutida oceanångare med 100-tals konossement och 
till många miljoners värde krävde ej sällan många månaders intensivt 
arbete enbart från dispaschören och anlitande av kostbar extra kontors
hjälp för upprättande av vidlyftiga tabeller på hundratals sidor och 
andra invecklade beräkningar. Utomlands voro arvoden på flera tiotusen
tals kronor icke ovanliga och voro icke oskäliga med hänsyn till förhål
landena samt icke heller mycket kännbara för parterna, då de fördelades 
över de föreliggande stora v.ärdena. Helst borde en fast begränsning helt 
undvikas såsom verkande ytterligt ojämnt och orättvist i det särskilda 
fallet, den borde ersättas med en gärna starkt fallande procentuell beräk
ning av arvodet för värden över en viss gräns. Att helt upphäva den 
föråldrade taxan och låta dispaschörerna, såsom merendels skedde utom
lands, debitera för utredningarna efter omständigheterna i varje särskilt 
fall skulle förvisso ej möta några större betänkligheter. Arvodena skulle 
då säkerligen i många fall bli mindre än de arvoden man nu med hänsyn 
till taxans begränsning uppåt i andra fall nödgades uttaga. 

I en särskild promemoria angående dispaschörsassistenterna framhöll 
dispaschören i Stockholm, att, om statsanslaget till assistenter indrogs men 
man i allt fall önskade bibehålla assistentinstitutionen - väsentligen på 
grund av det allmänna intresset av att det städse skulle finnas tillgång 
till kompetenta vikarier för och efterträdare till dispaschörerna -, torde 
detta kunna ske med bibehållande av regleringen enligt gällande stadga. 
Men det syntes för ändamålet i vart fall icke nödvändigt, att det obliga
toriskt ålades dispaschören att av egen inkomst avlöna dylika assistenter. 
För vinnande av det med assistentinstitutionen avsedda syftet torde det 
vara tillräckligt, att assistenten vid förordnande såsom dispaschör ägde 
rätt till sådan ersättning, arvode för upprättade dispascher, varom för-
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mäldes i styckena l och 3 av § 14 i stadgan. Ändringar och förtydligan
den i enlighet härmed torde förutsätta vissa ändringar jämväl i några 
andra paragrafer i stadgan. 

I en tredje promemoria an~ående dispaschörernas nettoinkomster gav 
dispaschören en översikt av dessa under den senast förflutna tioårsperioden 
med angivande för varje år dels av antalet dispascher, dels av de dispascher 
av dessa, för vilka arvoden om 2 000 kronor uppburits, dels av dispa
schörens nettoinkomster. A v denna översikt framgick, att under denna 
tioårsperiod, det vill säga 1923-32, i medeltal utfärdats 51,4 dispascher 
årligen; lägsta antalet var cirka 35 (år 1932) och högsta antalet 74 (år 
1924). Dispaschörens nettoinkomster per år v oro under perioden i me
deltal 20 975 kronor; lägsta nettoinkomsten var cirka 10 000 kronor 
(år 1932) och högsta nettoinkomsten 30 648 kronor (år 1927). Dispa
scher med taxans maximiarvode, 2 000 kronor, hade under perioden ut
färdats till ett antal årligen a v lägst två (år 19 31) och högst nio (år 
1923 ). Dispaschören framhöll slutligen, att den sålunda uppgivna medel
inkomsten icke kunde anses vara för hög i betraktande av, dels att dis
paschören ej hade någon som helst garanterad lön, liksom ej heller rätt 
till pension, dels att han, även i tider av minskad arbetstillgång, måste 
hålla kontor och biträden för en betydande kostnad, och dels att han 
slutligen måste fylla mycket stora fordringar i fråga om utbildning m. m. 

Dispaschören i Göteborg Pineus anförde i en 5 december 1932 date
rad, till statssekreteraren i handelsdepartementet K. Bergendal ställd skri
velse i huvudsak följande. Kontinuiteten inom dispaschörsverksamheten 
måste lida avbräck om vid dispaschörernas avgång ingen för yrket kom
petent person fanns att tillgå; verksamhetens upprätthållande var så 
mycket viktigare, som dispaschören hade karaktären av ett slags domare. 
Dispaschörsbefattningen krävde ej allenast vanlig juridisk utbildning 
utan även speciella fackkunskaper, som endast kunde förvärvas genom 
långvarig praxis i yrket; det hade tidigare visat sig svårt att få yngre 
jurister att utbilda sig för yrket, detta framför allt emedan dispaschören, 
såsom icke pensionsberättigad, ej var skyldig att avgå vid viss bestämd 
ålder. Det var just med hänsyn till sist anförda förhållanden, som dispa
schörsassistentbefattningarna på sin tid inrättades. 

Gentemot uppfattningen att dispaschörsassistenterna borde avlönas av 
dispaschören själv, framhölls, att, sedan antalet ärenden efter krigs
åren väsentligen minskats, anlitades dispaschörsassistenten ytterligt sällan 
för själva verksamheten på dispaschörskontoret; för det vanliga arbetet 
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hade dispaschören fullt tillräcklig hjälp av sina kontorsbiträden. Det var 
huvudsakligen vid tjänstledigheter eller för mycket sällsynta överlägg
ningar rörande någon speciell fråga, som assistenten brukat anlitas. Dis
paschören hade sålunda själv relativt liten nytta av dispaschörsassistenten 
och saknade därför varje anledning att personligen avlöna honom. Det 
föreföll dispaschören synnerligen obilligt att med de växlande dispaschörs
inkomster, som förekommo, nu ålägga dispaschören att själv avlöna en 
assistent, för vilken han själv hade mycket ringa bruk. Förefintligheten 
av en dispaschörsassistent tillgodosåg uteslutande ett allmänt intresse, 
nämligen det, att en sakkunnig person alltid skulle finnas till hands för 
att vid förfall för dispaschören kunna sköta dispaschörsbefattningen. 

Den gällande taxan av år 1883 var numera naturligtvis fullständigt 
föråldrad, tillkommen som den var på en tid, då segelfartygen voro i ma
joritet och ångfartyg på l O 000 ton v oro fullständigt okända. Väl kunde 
det tänkas, att arvodesbestämmelserna ibland gåvo för höga arvoden, men 
den:na ringa fördel konsumerades flera gånger om genom den ofta full
ständigt abderitiska underbetalnnig, som maximibestämmelsen medförde, 
när det gällde dispascher angående stora, ångfartyg med styckegodslast, 
ibland fördelad på ända till tusentalet konossement, vilka dispascher togo 
månaders arbete i anspråk och omfattade flera hundra sidor. Maximi
bestämmelsen angående arvodena borde därför utgå; även om denna be
stämmelse bortföll, skulle med gällande begränsningar dispaschörsarvo
dena bliva betydligt lägre än motsvarande engelska och amerikanska. 

Dispaschören i Göteborg ingav samtidigt tablå över sina nettoin
komster samt över antalet dispascher under tioårsperioden 1923-32. 
U n der perioden var den lägsta nettoinkomsten per år 13 162 kronor (år 
1927) och den högsta nettoinkomsten 2 8 8 61 kronor (år 19 31). Lägsta 
antalet dispascher per år under perioden var 2 5 (år 19 3 2) och högsta 
antalet dispascher var 66 (år 1924). 

Sedan tionde huvudtiteln behandlats av riksdagen år 1933 och därvid 
eller dessförinnan ej fråga väckts beträffande anslagspostens till dispa
schörsassistenterna indragning, vilken indragning sålunda godkändes av 
riksdagen, upptogos i handelsdepartementet till behandling de ändringar 
i dispaschörsstadgan, som statsrådet i statsverkspropositionen bebådat. 
Inom departementet utarbetades förslag till en beträffande § § l, 13 och 
14 omredigerad stadga. Detta förslag utsändes 5 april 19 3 3 till kommers
kollegium för utlåtande. Kollegiets utlåtande är daterat 8 april 1933; 
däri framställd~ kollegiet allenast en enda detaljanmärkning av rent re-

7- 48250 Sjöhist. Samfundet. IX. 
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daktionell art. Kollegiet ansåg s1g emellertid i detta sammanhang böra 
erinra om sitt utlåtande 7 september 1922 angående framställning av 
Stockholms handelskammare om vidtagande av åtgärder för indragning 
av Stockholms stads handels- och sjöfartsnämnd m. m. samt vid detta 
kollegiets utlåtande fogade förslag bl. a. till ändrad lydelse av § 2 i stad
gan angående dispaschörsväsendet och till övergångsbestämmelser m. m. 
i anledning därav. 

2 juni 1933 föredrogs ärendet i konselj och anmäldes förslag till kun
görelse om ändrad lydelse av §§ l, 13 och 14 i stadgan angående dispa
schörsväsendet av l O november 1911, vilket bifölls. U n der hand över
sändes, efter stadgans formella tillkomstdatum, från departementet 
genom tjf. eXpeditionschefen till dispaschören i Stockholm ett exemplar 
av kungörelsen i andra korrektur av 8 juni med anmodan att dispaschören 
ville i ärendet samråda med dispaschören i Göteborg samt att han ville 
meddela expeditonschefen senast l O juni om han hade några invändningar 
att göra. Dispaschören i Stockholm insände samma dag han mottagit 
denna anmodan eller 9 juni under hand meddelande, att han och dispa
schören i Göteborg ej hade något att erinra mot förslaget men lämnade 
samtidigt några kritiska anmärkningar av en viss del av förslagets § 14 
samt bifogade ett utkast till annan lydelse därav. Det gällde dispaschörs
assistenternas ersättning av dispaschören för den händelse, att de vid för
fall för dispaschörerna handhaft de till dispaschörstjänsten hörande göro
målen, utan att därunder dispascher av assistenterna upprättats. Med 
anledning av dispaschörens i Stockholm erinran mot § 14 i denna del 
ändrades denna paragraf till ungefärlig överensstämmelse i sak med dispa
schörens förslag och ett tredje korrektur togs, vilket utan erinran lästes av 
konsultativa statsrådet Ö. Unden, varpå kungörelsen utgick i denna form. 

Genom kungörelsen 2 juni 19 3 3 omredigerades sista meningen i dispa
schörsstadgans § l, så att i stället för »till vardera dispaschörens biträde 
anställes en dispaschörsassistent» lydelsen blev »i vardera av städerna 
Stockholm och Göteborg anställes tillika en dispaschörsassisten t». I § 13 
utgingo bestämmelserna om viss tjänstgöringstid - minst tolv timmar 
per vecka - för dispaschörsassistenterna och i § 14 bestämmelserna om 
assistenternas rättighet till viss ledighet från tjänsten. I § 14 ersattes vi
dare meningen »dispaschörsassistenten åtnjuter arvode av statsmedel» 
med följande: »har dispaschörsassistent vid förfall för dispaschör hand
haft de till dispaschörstjänsten hörande göromålen, äge han, i den mån 
han icke kan anses hava därför blivit gottgjord genom uppburet arvode 
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för av honom upprättad dispasch, av dispaschören åtnjuta ersättning, 
vilken i brist på överenskommelse bestämmes av magistraten i staden». -
Genom kungl. kung. 30 juni 1943 tillades i § 2 av dispaschörsstadgan 
följande bestämmelse: »Dispaschör är skyldig avgå från tjänsten vid ut
gången av den kalendermånad, under vilken han uppnår 67 års ålder.» 
Kungörelsen ägde självfallet icke tillämpning på de dåvarande dispaschö
rerna. Härmed har sålunda dispaschörens ställning som statstjänsteman 
markerats i ännu ett avseende - detta oaktat ju dispaschören icke äger 
åtnjuta någon pension lika litet som någon lön av staten. Motivet var 
emellertid troligen ej minst att stimulera eventuellt hugade assistenter 
genom att ge dem möjlighet att bedöma blivande befordringsutsikter. 

Genom indragningen av statsunderstöd åt dispaschörsassistenterna har 
man sålunda i viss mån fört utvecklingen tillbaka till förhållandena före 
tillkomsten av 1911 års stadga, även om genom de ännu bevarade delarna 
av 1911 års reform dispaschörsinstitutionens funktioner ha en annan 
fasthet än förut. 6 Men garantierna för kontinuiteten i funktionerna ha 
nu åter bortfallit i och med att staten undandragit de arvoden till assisten
ter, som skulle möjliggöra eller i varje fall underlätta anställandet av 
dessa. Denna del av organisationen, som både av regeringen och i riks
dagen förklarades vara av väsentlig betydelse för den reform, som trots 
allt genomfördes 1911, har Kungl. Maj:t sålunda nu själv raserat, och 
situationer kunna nu när som helst åter uppkomma, då staten står utan 
kompetent vikarie, resp. efterträdare, för dessa i lag föreskrivna domar
ämbetens utövning. En ny omprövning av denna fråga, måhända även 
av hela dispaschörsinstitutionens förhållande till staten i ekonomiskt av
seende synes i själva verket åter vara motiverad. 

Dispaschörsinstitutionens ställning i den svenska förvaltningen är 
ganska egendomlig. Dispaschören fyller såsom domare i lag föreskrivna 
statsfunktioner, men han avlönas uteslutande genom sportler, en avlö
ningsform, som ju beträffande de allmänna underdomstolarna ännu vid 
tiden för tillkomsten av 1911 års stadga spelade en mycket betydande roll, 
men som sedan dess ju är ställd på avskrivning. 7 Dispaschören förordnas 

6 Om utländsk uppskattning av den svenska dispaschörsinstitutionen se bl. a. G. K. 
Schi9)rring: Den danske s9)forsikringspolice (1924). 

7 I betänkande rörande frågan om avskaffande av sportelsystemet såsom avlönings
form för domare m. m. (1921) nämnas (s. 7) vissa specialdomstolar, där sportler då 
förekommo; härvid äro emellertid dispaschörerna uteglömda. 
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av Kungl. Maj :t, men privata bolag utöva i författningarna föreskriven 
medverkan vid upprättandet av det förslag till tjänstens besättande, som 
vederbörande magistrat insänder till konungen. Dispaschören är beträf
fande sin tjänst underställd magistraten i resp. stad och måste väl jäm
väl som domare och ämbetsman vara underkastad justitieombudsmannens 
och justitiekanslerns inspektion, men alltjämt föreskriver beträffande 
dispaschören i Stockholm gällande, av överståthållarämbetet 20 nov. 1940 
fastställda instruktion för handels- och sjöfartsnämnden i Stockholm, att 
denna nämnd har att vaka över gällande författningars efterlevnad i av
seende å dispaschörens tjänsteutövning, och motsvarande bestämmelser 
torde gälla för dispaschören i Göteborg. 

Dispaschörernas egendomliga och undanskymda ställning har också 
föranlett vissa inadvertenser mellan de olika författningar, som angå de
ras arkiv; här är dock ej platsen att närmare ingå på dessa speciella frå
gor. Beträffande dispaschörsarkiven kan det emellertid vara skäl att 
framhålla, att dispaschörernas ställning såsom på en gång offentlig myn
dighet och enskilt affärsföretag medfört, att de flesta av de äldre dispa
schörernas arkiv gått förlorade, emedan de av vederbörande betraktats 
som privata handlingar och i och med detta - med det sorgligt ringa 
intresse för bevarandet av dylika handlingar som finnes i vårt land -
varit dömda att förintas. Men även ett ämbetsverks som försäkrings
överrättens arkiv har nästan helt och hållet gått förlorat, tydligen eme
dan denna domstol, som förut nämnts, ej var en permanent fungerande 
myndighet samt vid sitt upphörande ej fick någon arvtagare och Kungl. 
Maj :t ej heller i tid utfärdade föreskrifter för arkivets bevarande. Här 
och var i några allmänna domstolars arkiv finnas naturligtvis dock vitt
nesbörd även om de dispaschörers verksamhet efter 1866, vilkas arkiv 
nu äro förlorade, i form av dispascher och vissa andra handlingar i det 
relativa fåtal av dispaschmålen, som gått vidare enligt de under de olika 
tidsperioderna gällande reglerna. Men en verklig kännedom om praxis 
hos dispaschörerna och i försäkringsöverrätten i äldre tid kan nu aldrig 
vinnas, och därmed har möjligheten att på detta i många avseenden 
mycket intressanta område få en bild av det förgångna gått förlorad. 



Ett projekt till sjöartiklar från år 1628. 

Av Sven~ G. H averling. 

Under ordningsarbeten i Kungl Krigsarkivet i februari 1947 påträffades 
i Varia-samlingen ett manuskript, som bar rubriken »Den swenska siöö 
rätt och skepz Artcklan. På den i övrigt blanka sista sidan stod följande 
anteckning att läsa: »Skiepz-articvlar eller Siörätt af Konungh Gustaf 
Adolph uthgifne d. Anno 1628.» Man torde här ha att göra med 
en veterligen förut okänd samling av sjöartiklar, som sannolikt utgör ett 
projekt till en sjörätt, vilken avsetts att bli en motsvarighet till Gustav II 
Adolfs berömda krigsartiklar av år 1621.1 Någon uppgift om att dessa 
sjöartiklar vunnit stadfästelse har emellertid ej påträffats. Den funna 
handskriften, som ej är närmare daterad eller undertecknad, är synbar
ligen en renskrift, ehuru en ej särdeles väl gjord sådan av ett utkast till 
bernälta sjörätt.2 »1628 års sjöartiklan, vilka publiceras in extenso här
nedan, ha vid granskning befunnits väl passa in i utvecklingsschemat för 
krigslagstiftningen under 1600-talet. 

En av grunderna till den svenska flottans rättsväsende är Gustav 
Vasas skeppsrätt av år 15 3 5. 3 Straffen utmättes efter denna enligt den 

1 Krigsartiklarna äro tryckta i Gustaf II Adolfs skrifter, utg. av C. G. Styffe, Sthlm 
1861. 

2 Arkivrådet Einar Wendt har vid samtal älskvärt påpekat, att projektet från 1628 
skulle kunna sättas i samband med riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielms hemkomst 
från krigsskådeplatsen i Preussen detta år och sedan även Klas Flemings återkomst till 
Stockholm från Danzig för att tillse att »Skeppsholmen med hvad däraf dependerar i 
tillbörlig akt tages», A. Munthe, Svenska sjöhjältar V, Sthlm 1905, s. 21. Se även upp
sats av E. Wendt i Svenska flottans historia I 1521-1679, Malmö MCMXLII, s. 311 ff. 

3 Jfr Konung Gustaf den förstes registratur utgivet af Kong!. Riksarkivet, del X, s. 
127-132, innehållande »Skiipszretten Datum 30 Aprilis anno etc 1535», samt sid. 132-
13 5, innehållande »Sjöartiklar». Ang. dessa handlingar och det följande se Sv. flottans 
hist. l, a. a., s. 142 ff. samt A. Zettersten, Svenska flottans historia, del l, s. 18 5 ff. och 
del 2, s. 116 ff. 
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s. k. gårdsrätten. Härmed avses den domsrätt, som alltsedan medeltiden 
konungarna, rikets råd och förnämare män utövat på sina slott och går
dar ända in på 1600-talet.4 År 1545 utfärdade Gustav Vasa några »ar
tiklar» i tolv punkter, efter vilka krigsfolket hade att rätta sig »tilllandh 
och wattn»; de anses innehålla ett slags komplement till skeppsrätten.r, 
Nämnas må också de »artiklar», som i augusti 1559 utfärdades för den 
då till England avsända flottan. Ä ven här hänvisades till » gårdsrätten» 
för de fall, som ej reglerades genom artiklarna. 6 Utmärkande för 1500-
talets sjökrigslagstiftning var, att ständigt nya men ej mycket avvikande 
bestämmelser utfärdades för varje expedition och sjötåg. Detta »i läng
den opraktiska förfaringssätt» ersattes så småningom av fasta förord
ningar och reglementen. Johan III:s sjöartiklar av år 1570 fingo varak
tigare betydelse.7 I dem åberopades ej gårdsrätten utan i dess ställe 
krigsartiklarna. Dessa sjöartiklar »moderniserades» av hertig Karl i den 
instruktion, han utfärdade för riksamiralen Axel Ryning vid ett sjötåg 
år 1602. »De förblefvo gällande ända till 1644, då nya sjöartiklar ut
gåfvos.»8 Detta skedde den 20 april och de nya artiklarna upplästes första 
gången offentligen den l juni 1644.9 

Steget mellan Johan III:s sjöartiklar och projektet från 1628 är längre 
än mellan det senare och Kristinas sjöartiklar av år 1644. I själva verket 
är sambandet mellan 1628 och 1644 års sjöartiklar så stort, att man 
mycket väl skulle kunna betrakta den senare samlingen som en omredi
gerad och förbättrad upplaga av den förra. 10 Ett led i utvecklingen mellan 
1570 års sjöartiklar och projektet från 1628 är Gustav II Adolfs krigs
artiklar. Man kan konstatera att projektet på flera punkter mycket nära 
följer de senares utformning. Överensstämmelsen är sålunda stor t. ex. 
mellan de första tio punkterna i respektive samling. Olikartade land- och 
sjömilitära förhållanden ha naturligtvis givit upphov till en viss skiljak
tighet, även där korrespondensen eljest är påtaglig.1 1644 års sjöartiklar 

4 Ang. gårdsrätten se K. Maurer, »Das älteste Hofrecht des Nordens», 1877. 
5 Jfr K. Gustaf den förstes registratur, del XVII, s. 16-21. 
6 Jfr K. Gustaf den förstes registratur, del XXIX, s. 272-277. 
7 De finnas publicerade i Sv. flottans his t. I, a. a., som bil. 14, s. 5O 8-51 O. 
8 A. Zettersten, a. a., del l, s. 186. 9 ibidem, del 2, s. 116. 
10 Sedan denna inledning fördåg i korrektur har i Riksarkivets samling av administra

tiva handlingar rör. flottan påträffats ett koncept till sjöartiklar från 1644, som helt 
visst utgör ett led i detta redigeringsarbete. Det består av 115 punkter och motsvarar 
närmast projektet från 1628, om man frånser ordningsföljd och andra smärre ändringar. 

1 F. ö. kunna som exe!llpel ytterligare nämnas några motsvarigheter: Punkt 19/1621 
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bygga, som redan nämnts, i hög grad på 1628 års artiklar. En viss och 
ganska omgripande omredigering, som bl. a. inneburit en inskränkning 
av det totala antalet artiklar, har företagits. 2 Givetvis har man därvid 
även tagit hänsyn till utvecklingen inom flottans förvaltning och orga
nisation. 1644 talar man om »regementen, medan »Compaginier» var 
den gängse termen 1628. Artiklarna nr 6-9 år 1644 behandla amirals
rätten och ha i huvudsak ingen direkt motsvarighet 1628, ehuru termen 
och begreppet ej är okänt. 3 Ä ven uppräkningen av olika officersgrader 
och -titlar varierar 1628 och 1644.4 Artikeln nr 56/1644, som rör ar
betet och arbetsförhållandena på varvet, har ingen direkt motsvarighet 
1628. Beträffande de straff, som utmätas, kan man spåra en obetydlig 
mildring i 1644 års artikelsamling. Utmärkande för båda samlingarna 
är den mera förvaltningsmässiga än juridiska form, som flera av artik
larna erhållit. Detta gäller dock kanske mest projektet från 1628. Man 
hade vid denna tid ej så stort sinne för en strängt logisk uppdelning och 
renodling utan hade vid författandet av artiklarna de praktiska ange
lägenheterna för ögonen. På så vis uppstodo emellertid »en egendomlig 
blandning av domsregler och administrativa stadganden». 5 

Här följa nu 1628 års sjöartiklar. (Bil. 1.) I noter påvisas korrespon
densen med 1644 års artiklar utan att dock anspråk göres på fullstän
dighet. På grund av bristande tid och andra uppgifter har en genom
arbetning och egentlig kommentar ej kunnat utföras. Artiklarna 
publiceras emellertid, då de torde äga stort intresse och härigenom bli 
kända och omedelbart till gagn för forskningen. 

-20/1628, 26/1621-26/1628, 44/1621-42/1628, 53/1621-52/1628, 86/1621-
57/1628, 110/1621-61/1628. Punkternas nummer skilja sig allmera ju högre de bliva 
men korresponderande artiklar kunna alltjämt påvisas. 

2 Antalet artiklar är 135 år 1628. 1644 har det nedbringats till 59. Krigsartiklarna 
1621 voro till antalet 15 O stycken. 

3 Se t. ex. artikel nr 62/1628. 
• Jfr t. ex. nr 26/1628 med artikel nr 11/1644. 
6 Se Sv. flottans hist. l, a. a., s. 316. l detta sammanhang kan påpekas, att rättskip

ning och administration inom försvarskollegierna till en början ej höllos strängt i sär. 
Se t. ex. N. Eden, Den svenska centralregeringen 1602-1634, Uppsala 1902, s. 292, 
ang. rättskipning vid amiralitetet. Beträffande krigsrätten 1630 har det bestämt häv
dats, att den endast var »en central krigsdomstol, en krigsrätt, men icke något förval
tande ämbetsverk, något krigsråd». (H. Hamilton, Avh. om krigsmakten etc. under 
Gustaf II Adolfs regering, s. 39, och särskilt N. Eden, a. a., s. 279). Det torde dock vara 
så, att den haft båda dessa befogenheter. Se B. Steckzen, Krigskollegii historia l, 1630-
1697, Sthlm 1930, s. 34 ff. 
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Bil. t. 

Den swenska siöö rätt och skepz Articklar. 

W i j G u s t a f f A d o l p h m e d h G w u d z N å d h e Sweriges Göthes 
Wenners Konungh Storfurste till Finlandh Hertig Vthi Estelandh och Carelen. 
Herre wthöfwer Ingermanlandh etc. 

Görc Witterligit och effter såsom Wij hafwa öfwersedt och förbåtrat Låthit 
Krigzarticklarna Der af godh Disiplin och ordet fölga måtta, Altså hafwa \Vij 
och Rådeth sampt Nödiget förmenet at öfwersee och förbättra siöö artidarna der 
effter handh (?) Siöö Poleket dher ware sigh Inländska eller Främmande som j 
Wår och Cronones tienst på skepzflåtan brukas måge räke (vätte?) sighat effter
rätta och föregå olijka wthi tijdh warde wärwade på det någhon för sitt förstå
ende där faller wnder straff han icke då må kunna seija sigh sådant icke wist hafwa 
tillförende derföre skole effterfölge Artidar Punchtar Wårt siööfålck Någre resor 
om Åhret förlässne och Vthi alla Siöö rättegonger och domer hafwa laga Krafft 
och till Exep. 

Effter alllycka kommer af Gudhi och alt Criste Fålck bör honom dyreka Såsom 
han sigh sitt ordh wppenbarat hafwer derföre skal här medh alt afguderij wardha 
förbudit och ingen afgudhdyrkare Trullkarller eller wederdöpare på Skepzflåtan 
blandh Siööfolcket liclin warda (utan) dher några beslås medh Sådana ochristelige 
ordh (och) Oloflige Konster, och han effter skäligh widrättelse icke afstår och 
sigh rätta låter, tydh då skall emoot honom procederas effter Gudhz och Sweriges 
lagh och der till efwentyrs för några omständigheters skull kunde falla betänck
ande, J a dhen (domen) alldeles exequera då skulle åthminstone sådane förwist af 
Flåtan och alt wår skepzfålckz gemeenskaph.1 

2. Hwilcken Herrans Nampn Smeder drucken eller Näckter 
och kan öfwertygas medh tree witne han skall döden döö wthan alla nåder.2 

3. G i ö r n å g h o n g e c k e r i j och apespegell aff Gudztiensten bespottar 
herrans ordh dhe helighe Höghwärdige Sacramentet och blifwer dher medh be
slaghen han skall först hafwas till Consistorium Ecdesiasticum och dher hans ordh 
finnes aff Consistorialibij ware medh någhon försumelse och Blasphemia bemengiat 
skall han för sådant effter deras avis och betenckiande dömas till swerdet och 
Exequeras wthan någon (nåder) ähr hans ordh uthan försumelse och allenast af 
otacksamheet och lättfärdigheet hafwer fallet skall han första resan slååss uthi 
Jiern 14 daghar och böte till Hospitalet som Siööfålcket till förordnadt är een I/2 
Månadz såldh så och andre reesor meere tridie ressan arcibuceras. 2 

4. A l t G u d z n a m p n s m i s s b r u c k m e d s w e r i a n d e och ban
nande skall warda förbudhit särdeles inan skepzbordet eller skepsholmen finnes 
någon ofwertyges sådhant at giöra i hastigheet eller af något ifwer i sit kall då 
gifwer derföre, efftersom han är till wthi fatighes bössan, eller pundes uthi alles 
dheras åsyn som på skepet ähre ehorum ähr hollen giör dhet någon af leetfärdig
heet seedwanigo eller i dryckesmåhl då böte 1/2 Månads såldh till Siööfolcket 
Hospitalet och Wthi näste ehorum mit Wthi ringen göre Gudhi afbön på knä alt 
emädan Chorum warar och här wthi wari presten målsägande wthi hwilken skall 



105 

detta opbära och giöra räkenskap före icke dem wthgifwande wthan Admiralen 
W eetska p och willia. 2 

5. W p p å d e t t E n G u d z f r u c k t a n u t h i S i ö ö f o leksens hierta In
rotas motte derföre wele wij hwar morgon och affton skall ehorum hollas på 
skepen eller skepsholmen då skeppen liggia Vthi Winterhampn af alt siööfolcket 
och första dhe kan giffwas aff och Ammiralen skep eller hans fran warer \Vice 
Ammiralen och sedan hwart skep effter annat och så på alla skeppen holla ehorum 
tillijka och effter Prester icke ähre på alla skeppen derföre skall Capiteiner på 
samma skep hulla Poleket der till att dhe af them som lässa kan lässer Affton 
och MorgonBöner och der på siunghe een Psalm.3 

6. Hwilken Präst Chorum Forsumer att (hålla) wthan bewiss
ligh siwkedoms eller annor laga förfall böte hwar gångh een 1/2 Månadz Såldh 
till Hospitalet.3 

7. H w i l c k e n B å t z m a n C h o r u m Försurnar skall först och andra 
gongcn Pundas af sin Rothemestare eller Prophossen tridie gongen straffa i Jern 
Natt och Dagh ähr dett doch een af Vnderbefell böte Effter Capitenens och 
Prestens metjssorden Vthi arm bössan der han laga förfall icke hafft hafwer.3 

8. H w i l c k e n P r e s t d r u c k en b e f w n d e n warder när Chorum skall 
hollas eller af honom hollass borde skall thenne gongen af ad Consistorio för
manas, men tridie gongen flåtan förwisas. 3 

9. A Il a W a n l i g h e H ö g t i j d s d a g h a r o c h å t t m i n s t e h war 
Söndagh skall Predijkanten hollas och der till om lägenheeten så tilsäger eller 
till låter een gångh eller tre om weekan, och skall Prediekanten på samma sätt 
som Chorum tillkänna gifwes hoo Prcdickningh försumer Präst eller Båtzman 
wthan laga förfall och mehre skälig hinder straffas som om Chorum sagt ähr. 4 

10. H w a r P r ä s t g i f f w e a c h t att holla sigh till thet Compaginie, 
han ähr förordnet till ehorum och Predickningh stundh hollass skall och dher 
s (k) eppen liggia V thi hamber skall hwart Compaginiet för sigh kallas på een 
p la tz tillhopa dher predickningh skee skall. 5 

11. A Il a M e r c a n t e r s k u Il e h a f w a å t h e r h å l d h medh ööl och 
wijns wijntappande medan ehorum och predickningh holless beslåss någon der 
medh hafwer förbrutit sitt goss half parten till Amiralitetet och gewaldigeren 
halfparten till Hospitalet.4 

12. Ingen Capitaein, Skepare eller andre aff Siööfolcket skola 
eller måga holla öllsälningh på skepp eller galeijor och iblandh Båtzmänner 
borga eller Vthtappa låtha före dem warder låf dher till gifwit och order hwarder 
gifwit hwem som deres öll och Dryck förkröga må, hwilket och skall skee på 
wijs timar och dagar (nämeligen) een tijme till frukost een Ta till Middagh och 
een till afftons altijd hwilken der emot giör mista sitt öll och hwadh han vth
borghat hafwer emot förbudh. 

13. Alla Collatz och Giestebudh skall återwända när 
Gwdz tiensten hålless, wedh straf som om Coromz försumelse sagd ähr hwar 
Båtzman 2/ öre till Hospitalet men andra effter meter mans ord hwar som han 
är till, Ingen må Wnderstå sigh göra Collatz på skepper wthan Ammiralens wilie 
och wetskap och det doch icke wthan besynnerligh orsack ty elliest all dryckenskap 
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och Fyllerij såsom aff hwilcket all ordentligh lefwerne och ogudhachtigheet Wth
springer skall warda förbudhit Wedh straf, Jern eller böta pennigar till Hospitalet 
helparten så mygit som hans Månhs såldhz ähr effter personsens qualitet doch icke 
des mindre dhem som uthi sådhant kall ähr at han skall regera och före stå som 
ähre skeppare leutenanter capiteiner eller Admiraler och befinnes til dryckenskap 
så benähgne at han det (varken) affstå will eller kan skall förnedras tiensten eller 
aldeles afdankas och icke ljdas.4 

14. W t h i a Il a F ö r b e m ä l t e ährander wara Ingen mer klagar skall 
presterneMålsägande Wara och dhem bråtheliga angifwa för Riks Admiralen eller 
Admiralitetet wari sigh på holmen eller på reesor vthi flåthen.4 

15. S å s o m W i j h a f w e l a t i t Fördela Wårt siööfålck vthi wissa Admi
ralskap eller compaginier så skall och hwart compaginie hafwe sin präst ther han 
och the skola sigh tilholla både wpå reesor och eliest ähr så att ähn doch af 
Compaginiet bliffwer på någor Resa förordnat så att predikanten måste föllia 
medh, tå skule the andra skepzprester som tilstädes ähro des andras åhörare medh 
Gudhztiensten uppehullene, och warder skyldiger- alla sammans sin åhörare ·som 
offtast särskilt och privatim var sin tross och Religioners Artidar at förhöra och 
examinera icke minder ähn som uthi Wppenbara Predikanten them lära och wnder
wijsa.6 

16. O c h P å d h e t a Il e C a p i t a l s S a k e r i c k e m i n d r e wthi Admi
ralitete ehn elliest ordenteligen ransakade och dömda warda, då förordna Wij wthi 
Admiralitetez rett Consistorium Ecclesiasticum för hwilcken skall warda praesi
dent wår elldhest hoffpredikant när han icke i wår Resa förhindrat ähr eller i hans 
frånwarande dher saken någon drögzmåhl lijdha kan General Admiralers Predi
kanter och superintendent öfwer dhen andra siöfålckz Predikanterne var skole 
medh sine ordinarij Assessores; så och några af Regementz präster som då tilstädes 
wara kunde hwilcket wij gifwe fulmoget at tractera och slute alle Capitels saker 
effter Gudhs lagh och kyrckio ordningher och hwad dhe i så måtto göra wara så 
kraftiget såsom thet wthi någhot ordinarie Consistorio förhandlat wore.5 

17. I n g e n v i c e A d m i r a l e Il e r C a p i t e i n s k a l e 11 e r Må an
taga Någon Präst wthan General Admiralens och Consistorij Samptycker afdancka 
eller af Poleket sättia vthan han af Consistorio odugsse befinnes eller owerdigh.6 

18. Finnes hoos någhon skepz präst feel wthi lärdom eller 
Lefwerne då skal hans Capitein eller någon annan anklagan för Consistorio dher 
kieromahlet sanna och grundande (finnes) då måghe dhe settia honom bådhe ifrån 
tienst och embetet eller som bruthen ähr klager icke Capitein för försumelse eller 
medh håldh skulle, då klaghe den som prästen beslår Vthi det som förargeligit ähr, 
och der ingen annan finnes som klaga will och lasten är Noturij då stämme ho
nom Consistorium sielf och praecidenten förordnar een Präst som honom anklagar 
och Rätte alt förty at all förargelse må wndflyss och thet gemena folcket till 
Gudheligheet aff Predicantens Exempel och lefwerne brukat warder.6 

19. A Il a s o m n ä r ä h r o eller framdeles tillkomma eller hwad dhe Cor
porali tädh eller eij giort hafwa skulle warda skyldige at holla och effterkomma 
desse articklar och der effter dömmas särdeles emädän dhe på resor och elliest på 
wårt arbeter stadhe ähre. 
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20. Effter nu inthet (Re)gemente kan hafwa bistånd som icke ährä ordinerat 
på ett rätt sätt och west måt at biwda och lyda då skall hwar och een hweta det 
det Wij såsom Swerigies Konung ähr dem uppå hwilka alla dhe ehn dhe ähre 
högbre äller lägre som krigzmen och rätte siöömän wara wille och skulle ögha 
hafwa sin största och högsta wpsicht och att dher \Vår Maijestät närwarande ähr 
då åtherwenda alla wåra officerare Befallnigzmannens macht och myndigheet så 
witt denne icke Wår willia at effterkomma och wackert stella särskilt af oss uppå 
1äggiass.7 

21. T h e r n ä s t s k u 11 e o c h a 11 e b e f e 11 e o c h G e m e n e l y dige 
wara Wårt och Riksens Admiral eller den som i hans stadh förordnas warder 
uthi alt dhet i och så länger han dem biuder som han lendha til Wårt och Rikzens 
gagn och bästa. 8 

22. H w a r o c h E n s o m p å W å r t s k e p z fläta och wthi Admiralite
tet bruckt warder ägher Rikz Admiralen hedra och i wördigh bolla såsom wårt 
sende budh dem wårt Rum förträder icke mindre ähn oss sielfwe om wij tilstedie 
wåre och ehoo honom heder medh ordh som spotske ähro och icke ehro angar 
wthan elliest lender honom till förklemmingh straffass effter Admiralitetz rettenz 
dom antingen til afböön Jern hechtelse eller annat arbitral straff effter som Per
sonen och orden ähro till gåår ther heder och ähro ann straffas til Lifwet hwar 
och icke han dhem bewijsas kan, med fullom skiälom som orden sade. 8 

23. Ehoo som sigh emoth honom wphöfna medh wepnat 
handh williandes honom medh wrede angriper miste lifwet antingen skada giör 
eller eij. 8 

24. S l å r n å g h o n e f f t e r h o n o m m e d h n ä f w a n m i s t a högra 
handen hwad eller han Råkader eller eij. 8 

2 5. N u k a n h e n d a a t h a n s o m R i k s A d m i r a l ähr någhon Rid
deessman af ädell eller oädell uthan om sitt kall af hastigt warder uthi Callatz 
eller eliest medh ordh eller gerningar förtörnar at det men (?) Ridderskap icke 
ståår till lijda då klagha den som sådant wederfarass Admiralen sacklöss een för 
siöö retten h warest Admiralen honom swara och tillfyllest göra skall (e) ffter 
derass dom och som saken ähr till. 8 

26. Såsom om Riks Admiralen sagdt ähr så wari lagh samma om 
alla andra högha kall som ähr Vice Admiral wnder Admiral General gårdtz Cap
tenen öfwerste wercketetmästaren Admiralitetz Gewaldigher och andra som 
wpsicht öfwer Skepsflåten hafwa skole medh sådan beskedh at hwar och een 
hedrar dhem andra som öfwer honom ehr och niutha öfr andra som wnder honom 
ähro h m Rettelighetter, och praeminens wijdh sådant straff tilgiorandes som sagt 
ähr. 9 

27. L i j k a s o m a 11 e B å d h e b e f e 11 o c h g e m e e n t ä h r e skyldighe 
at wyrda och Tiena sin Rikz Admirall och General embete så ägha och alla som 
wnder Compagniet ähre wyrdige och lydighe wara sijn Captein Leutenampt och 
fendrick effter kommandes hwadh af them på embetz wäghnar till wårt gagn 
och bästa på budhit och befallt warder hoo sigh här emoth sätter straffas som om 
Rikz Admiralen sagdt ähr eller som Sacken ähr till.1° 

2 8. M e n b i u d h e r n å g h o n s i t t w n d e r h a f w a n d e s fåle k een 
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eller flere något ähr dhet wåt tienst angår och wthan om hans embete ähr då 
hierkenne retten dher öfwer hwad han skyldig ähr effter som saken ähr till. 

29. H w a d w n d e r b e f ä 11 e t o c h d e r a s w n d e r h a f w a n d e ge
mene Båtzmän ahnlangar hoo dhem till heder och ähra angriper då ware dhen 
skyldige at bewijsa, och skall procederas der medh såsom omaker iemlijka.9 

30. B i u d e r n å g h o n G e m e n B å t z m a n S i j n S k e p p a r e S k i epz 
Capitein högbåtzman qwartere rothemestare eller någon af hans befell hugh 
medh Näfwan när han honom på embetz wägnar något befallandess warder miste 
Näfwan och kiöres af Compaginiet om dhet på Skepzholmen skier eller skeppet 
när dhe ligga här opå Strömen skier dhet på någon Reesa särdeles emoth fienden 
miste lifwet.10 

31. Sar g a r h a n n å g o n a f f ö r e s k: ne B e f e 11 a r c u b i ceras hwad 
eller dhet skieer Innan eller wthan skiepzbordh.l0 

32. S k e e r d h e t w t h i s t ä d e r n e d h e r d h e h w a r w t h i sitt Lo
cemente ähre, eller elliest till samman komme då skier skada Retten derass sack,. 
och hwad dem billigt synes er kiener dhe Arbitraler.10 

3 3. S å s o .m w i j n u h a f w e f ö r b ä t t r e o r d e r o c h r i c h t i g heet 
skull förordnat all wårt siööfålck wthi wissa compaginier på det Wij dess wijssare 
måghe förfara hwad och hurw myckit siööfålck wårt ähr tilstädess dher hwar 
Capitein, för sitt Compaginj swara skall och som offtast wisse Ruller Inbyggia 
finnes dher uthi någon Fauter tå hafwe Wij een wiss dher om at tiltala och skall 
Rikz Admiralen wthi sitt collegio här om och wthinnan rett nogh wpseendhe 
hafwa.H 

34. H w i l k e n c a p i t e i n s i g h f o r s u m e l i g h e f ö r h o 11 e r m e d h 
folckssens wpfordrande och icke i rättan tidh såsom til den l Maij sigh här in
steller honom skall dragass af een Månadz hyra och swara särdeles hwar någhon 
wår tienst dher af blifwer tilbacka satt skicker och någhon Båtzman sigh wndhan 
när wpfordringh skier williandes sigh dher medh wndan dölia straffass förste 
gången at löpa gatelop giör han det flere gånger dömes till galgan.U 

3 5. N ä r n u c o m p a g i n i e r h i j t k o m n e ä h r e s k a 11 F å l eket 
strax fördelas på wår skiep och faarekoster så månge til hwarthera wad ertoffs 
hooss hwilcka skiep dhe stegit blifwa skole, så länge sommaren warar at skieppen 
läggies igen wthi winterhampn dhe dher icke för särdeles orsaker till wår tienst 
dher af fördelta warda hwilken sigh dher ifrån olåfwandess begifwer och för 
hans tijdh wthe ähr och icke af Admiralen förlåfwat straffas till lifwet om dhet 
skier på reesan men om nagon wijcker dher från når skiepen ligger på Strömmen 
Straffas första gången medh gatelop gior han dhet flere gånger straffas til 
LijfwetP 

3 6. S k a 11 h w a r B å t z m a n p a s s a p å d h e t s k e p e t o c h werck 
han förordnat ähr och bwijsa then skepzcaptenem hörsamheet och skepparen 
tlijcka wthi thet som lender til wår och Rickzens tienst dhem dhet icke giör 
straffas effter föregången dom wthan nagon försumelse.13 

37. H w i l c k e n C a p i t e n e n s o m u t h i o t r ä n g d t m å å 11 k a 11 a r 
Poleket af skiepet eller arbetet det skall rätten ransakas till hwadh ahrändhe dhet 
skiedt ähr hwar dher öfwer klagheet blifwer och straffas til som saken ähr till.13 
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38. När något werck eller arbete skal hafwas förhand är at 
men der til behöfwer qwarter fålck tå skall något till förenne giffwas Rikz Admi
ralen tilkänna icke j hans frånwaro vice Admiralen hwilka sedan gifwa befalningh 
til wisse compaginier och Captener dhe dher böre förskaffa så monga man tilhopa 
då skall han sijn fennicke på holman flyga låta och medh dess compaginiers trum
slagare låta röra trumben det skall wara teckn til deras sammankomst tå skole 
så monge quarter som til sagd warda, sigh dhet förfoga den det försumer straffas 
första gongen til Jern annan gongen 20 slagh af een tierotaropa 3 gången gatelop 
doch så att altydh beherligh macht blifwer wedh skiepetP 

39. När folcket således ähr til hopa kommet skall strax 
aldeles så monga Man som behöfwes til hwar arbete och der arbethet icke til Mid
dagen fulgiort bliffwer och dhem icke bliffwer befalt effter Måltijden strax igen 
komma dhen det icke giör straffas 3 slagh af een tieretagell för hwar tima han 
försurnar och til andra dagen dher så behof giöres tilsaya andra Compaginiet.13 

40. I n g e n Captein eller Skieppare biudhe någhon Båtzman i sin tienst eller 
ährande så att wår tienst dher igenom blifwer försurnat giör thet någon stånde 
til rättens dom men dher någon Capitein eller Skeppare fodre af een eller flere 
sin wnderhafwande Båtzmän någon handling på reesan eller elliest, dhet han inthet 
stor sleep eller beesswer wäll kan giöra dhet skall han på befallningh warda skyl
digh at wthrettaP 

41. I n g e n B å t z m a n s k a 11 h o 11 a s i g h f ö r g o d h till eller sigh 
wägra at effterkomma hwad befa1t warder till wårt besta antingen medh arbete 
på Skiepsholmen eller Innan skiepzbordh hwad det doch wara kan hwilken emot 
sådant förbudh myntinerar och sigh ofentligen medh mothwilliheet der emoth 
sätter, den samma skall första gongen dragbass wnder kiölen och andra Resan 
Harcubiceras.13 

42. A 11 e a 11m e n n e p å b u d h skole af Trumetaren eller T rummesla
garen wpblåsass och omslås och således förkunnas hoo dher emoth giör och det 
sedan bryter straffas effter det wijte dherpå satt ähr.14 

4 3. S k o l e o c h a 11 a L e f f w a j S e m i a o c h E n i g h e e t och icke 
then ene (för) föra sigh på then andra j nagon må to antingen medh ord eller 
gierningar wthan dher den ene hafwer dhen andra något at tiltala skall dhet skiee 
för Capitenen eller flera som dher öfwer kunna och ransaka och dhen det ey giör 
utan förföra sigh på den andra skier thet innan bordh på holmen eller wårt arbete 
straffas at springa Råån, dher dhet skier wthan swerd eller knijff. 15 

44. D h e r n a g h o n i n n a n b o r d h p å s k i e p e t h o l m e n e 11 e r 
wårt arbete drager sijn werighe eller knijff och sarger någon strafas til lijffwet 
men giör han ingen skada Ristas een knijff igenonom handen.15 

45. Hoo som dräper dhen andra på förbemälte Rum straf
fas wthan all nådher till Lijfwet, Skier dhet innan skiepz bordh på reesan skall 
strax bindas dhen lefwandes medh then döde, Rygh emoth Rygh och kastas öfwer 
bordh.15 

46. S k i e r n a g h o n s å d a n a f a 11 w t h i d r i c k s m å 11 e 11 e r elliest 
i staden straffas effter lagen och som skada ähr till. 15 
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47. E h o o s o m b l å t a r s i n w e rg h a i R i k z A d m i r a l e n s när
waro i dhen acht dher medh skada giöra miste handen.15 

4 8. E h o o s o m e f f t e r w a g d t b l å tt e r s i n w e r i g h a i n på sin 
medh tienare medh wredhes modh Harcubiceras.15 

49. Jnghen skall sigh General Gevaldigern presten eller nå
ghon dheras medhfölie emoth setia biwder dher någhon till sigh emoth honom 
eller dhen att wärigha när han eller dhe på Admiralens wägnar någhon antiensta 
eller på sin embetes wägnar befalla Harcubiceras.16 · 

50. Ingen giör något Larm om natten i flåtan eller någhon 
Roor af wthan låf eller i oträngde måll hoo thet giör strafas til Lifwet. 

51. Hoo Wachten förswmer när omslagit ähr wthan för 
fall straffas j Jern medh watn och brödh och 20 slagh af Tieretampen.H 

52. Sofwer någhon på Skiltwachten Ha[r]cubiceras om 
dhet skier på reesor eller i fientlighe hamber skier dhet hemma drages wnder 
kiölen eller issen.17 

53. G å r n å g h o n i f r a n s k i l t w a c h t e n f ö r ä h n h a n aflöst war
der eller på skildt wthan dricker sigh så drucken at han sin tienst icke förrätta 
kan Harcubiceras Kommer han drucken dijt sittiandes Järn til des han nöchter 
blifwer, och löpe sedan gatelopp.17 

54. W p p e n b a r a r n å g o n l ö s e n strafas till lifwet. 
55. F ö r e k o m m e r n å g h o n m o t h w i Il i g h e n si j n öffwer eller wnder 

warige löpe gatelop. 
56. H o o d h e n b o r t se l g h f ö r p a n t a r e Il e r f o r d u b l a r löpa 

först och andra gongen gathelop tridie gongen straffass som för annat tiwfwerij 
till galgan dhen dhet och kiöper eller till Pantager ståndhe samma straff, eller 
werije sigh medh sex manna Edh att han dhet owetande giort hafwer. 

57. I n g e n l i j d a s p å w å r t S k i e p z flå t a i b l a n d h S i ö ö f o l c
k e d t som till ehn skielm dömd ähr eller elliest för sin missgierningh hafwa 
warit wnder skarprättandes lagh. 

58. I n g h e n h o r a r s k a Il L i d h a s p å S k i e p e t M e n någhon will 
hafwa sin hustru medh sigh, dhet stånde honom friet här på strömen, eller wthi 
skieren men icke på någhon resa Dhe dhet giller emoth fiendhen.18 

59. Hoo som wåldtagher een qwinna och dher medh öfwerty
gess straffas tillijfwet.18 

60. In g h e n C a p t e i n e Il e r a f W n d e r b e f e Il e förlåfwer någhon 
Båtzman af tiensten wthan Rikz Admiralens willia och wetskap antinghen han 
ähr skrifwen lagher och dher någhon skall förlåssas tå skall den skee på Admirali
tetet medh Rikz Admiralen Pass, eller i frånwaro Vice Admiralens och skall dhet 
antecknas af Admiralitete Secreteraren till wijdare wnderrättelse. 

61. B e g i e r e n å g h o n b l i f w a a f d a n c k a t ä h r h a n w ä r f wet 
Båtzman, det ståndhe honom frit, när Skieppen ligia j winter hamen eller när 
Reesan ähr endhat lnghen wari frij at afdanckas, när här fijrdh på biwdes och så 
länge man på någon Reesa ähr. 

62. B e g i e r e r n å g h o n S c h r i w e n B å t z m a n f ö r l å s s n i n g h då, 
skall Rikz Admiralen medh Admiralens retten skådha hans orsack och dher dhe 
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skieligha ähro medh pass förlåfwa honom och dess ordsacker nu gella at han siuck 
och förlammat ähr så at han inghen tienst mehra giöra kan till dhet andra ålder 
dööss swagheet. 

63. lnghen Capitein tilstädhie någhon wthskrifwen 
B å t z m a n elije för sigh wthan thet skier på Admiralitetet. Dher orsacker till 
skall rett ransackas ähr han ende manss hielp eller förmughen eller någhon annan 
skieligh orsack stånde frijt at leija doch så att dhen som bliffwer leijedt ähr han 
ehn frisk persson och till Båtzman tienligh och skall dhen som legder stelle borgen, 
hwar dhen legde Kenner att stella sigh een igen. 

64. I n g e n C a p t e i n S k i e p a r e e 11 e r n å g h o n g i f w e r någhon 
båtzman heemlåf eller sänder ifrån Skepzflåtan då flåtan drager til siöss wthan 
Rikz Admiralens eller i hanss stelle vice Admiralens wetskap och tilståndh hoo 
dhet giör, hafwer förwerckat 3 Månads sålldh och sware till dhen skada, wij, dher 
af taga. 

65. Hwilken sigh wthgifwer för en fwll karll och tagher 
hyra för dhet han icke kan giöra skiell före då skall hyren honom afkortas och 
giffwas så myckit han kan giöra skiäll före till dess han sin tienst så mycket 
Siööretten wedhkommer lärt hafwe skier sådant af General embeten wijdh Admi
ralitetet, som dher til ähro förordnade Examinerat wardha och dhet effter hyra 
bekomma synnerligh moste ingen wara antingen til något officium wthan han 
godh Pass för sitt förre wellhollande och hafwer godh wetskap om dhet han will 
tiena före och låta sigh bruka till. 

66. A 11 e S i ö ö C a p t e i n e r o c h S k e p p a r e s k o l a w a r a förplich
tade hwar på dhet skiep han förordnet ähr medh störste flijt och alfwar öfwa 
och brwcka Båtzmännerne att miste 2 resor i weeckan att blifwa wäll wnder
wijster och förförenne lära kunne alle lopande tagell förstå Composen och mehra 
til siööfarten behöfwes hwilken Captenen Leutenampt Skiepare sigh här wthi för
summeligen förholler skall mista första gongen och andra gongen een 1/2 Månadz 
Såldh tridie gongen wara satt ifrån sitt embete på någon tijdh till dess han dhet 
medh sijn flijt ighen förwerfwer. 

67. Dee andra capitener medh desse underhafwande of
f i c e r a r e skole exercera och öfwa fålckedh at wngå medh sin gewär och der 
brede wedh achta goda order dhen till bruckandes wissa ständher (stunder) inthet 
annat wårt arbete, dher igenom icke blifwer försumat, dhet orter som sådant 
bequemligast skie kan. 

68. H w a r o c h e e n s k a 11 w a c h t s i t t w e r c d h e r h a n o m b e
t r o d ä h r befalt ähr skepparen gifwer acht innan och wthan om skiepet att 
alt tingh ähr redeligit tackel och tygh wthi sitt rette order och i lagh ställa dher 
till bruckandes höghbåtzman skieppare Mersekrämare och Pukiare och andre sampt 
medh förordeer Båtzman hwilken dhet werck honom ähr befalt försummer lagande 
effterkomme straffes wthi Jern medh watn och brödh som sacken ähr till. 19 

69. D e n C a p t e i n m e d h d e s s e L e u t e n a m p t e 11 e r S k e p pare 
som icke i tijdh för ähn skiepeth löper til siöss tilkienna gifwa hwad på skiepet 
feler eller bristar antingen wthi byggningh segell tackel eller tygh eller och 
wthordningh dhen dhet försumer och wij i Reesan kunne tagha någon skada skall 
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straffas som sacken ähr till, och blifwer giordt till en mindre man som dhen sijn 
herres beste icke söckt hafwer, och som een menedh wart.20 

70. S å l e n g i e s k i e p p a r e l i g g i a h ä r p å Strörneo och Nögt som 
macht påligger ähr att förwenha skall altijdh Capitenen eller Leutenampten till 
dhet minste een gångh om daghen, wara på skieppeth W than lagha förfall skall 
mista första gongen ehn dher af sijn hyra, och seedan hwar gångh han d~et för
sumer Dubbet wp eller Degraderas. 

71. I n g h e n s k i e p p a r e l i g g e r n å g h o n N a t t a f S k i e p ets 
wthan capitenens förlåf, dhen dhet giör miste förste gongen 1/2 Månadz hyra 
och andra gonghen springer Råån tridie gonghen W nder Kölen, om dagen må 
han hafwa twå tijmars tijdh een för Middagen, een effter Middagen at bestella 
sina sacker. 

72. H w i l k e n B å t z m a n W t h a n C a p i t e n s förlåf eller skiepparens 
blifwer hela dagen af skieppet När han icke ähr wårt arbete skall fhå tw slagh 
af Tierataropen för masten bliffwer han och borta öfwer Nätter löpe första 
gongen een Reesa gatelop andra och tridie gongen flere såsom bruthen ähr står 
ti11.21 

73. I n g e n s k i e p p a r e L e u t e n a m p t e 11 e r C a p i t e i n wijcke 
ifrån thet skeph han ähr förordnat uppå och in på itt annat för ähn han hafwer 
ifrån sigh Munterat huadh på skepet ähr och hwad på uthredningh felar och dhe 
icke kuna giöra redha före hwart thet ähr wäghen tagit skall then thet betala som 
skadan ähr hooss straffas till kroppen som skadan ähr står till.19 

74. Ehoo ol (o) fwandes gifwer sigh ifrån Admiralitetet miste 
hwarie otta dagar een månadz hyra deet någon bekommer förlåf och ähr öfwer 
tijden borta wari Lagh samma dhet han icke siucker warit hade och det medh 
godh skiäll kan bewijsa.22 

75. I n g h e n B å t z m a n a f L a n d z C o m p a g i n i e t blifwer sigh här 
ifrån oanseet dheras 6 Månadhe wthe ähro för ähn hela Compaginiet tager afskedh 
på Admiralitetet dher dher om at giöra straffes medh Gatelop twå eller tre gånger.22 

76. Hwar någhon wnder Compag: siuker eller elliest på 
någhon Skada kommer dher om skall qwartermästaren eller Rotemästaren gifwa 
Generalens Balberarens tilkänna på dhet han i tijdh dher om fhå wetha, at Brucka 
dhe sacker dhen Siucka tienligha ähro hwilcka dhet för sumer miste hwar gongen 
een half månadz pennig: för sumes han och af Balberaren nähr han dher om tijdh 
wethe förmiste een Månadz hyra dhet samma skall Och skie om någhon siuck 
Båtzrnan behöfwer Prest till sigh och hans befell qwarter eller rotemästare dhet 
försurna miste och een 1/2 Månads Penningar.23 

77. I n g h e n f o r d r i s t e r s i g h f ö r s n å g h o n f a t a l i a eller drick 
ifrån skieppet nar skiepet han kommer wthan förlåf af Capiteinen dhen dhet 
giör straffas som för annat tiwfwerij wthan dhet som öfwer ähr skall eganden 
ighen lefwereras.24 

78. A 11 a T i j n a r s o m k o m m a j s k i e p e t s k o l a n ä r R e s a n ähr 
endat Pråwiantmestaren eller eganden Jghen lefwereras, dhet någon fförekommer 
skall skiepparen swara dher till och af kortas för hwar tijna af deras hyra och 
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Månadz penningar dher han icke hafwer bewijss at dhet till krigs fålckets Nödh
torfft på någhon annan reesa taghen ähr.24 

79. H w i l c k e n m e d h n å g h o t f o r r e d h e r i j s i g h m ä r c k i a, 
straffas til lijfwet effter som sacken ähr till.25 

80. H w i l c k e n s i g h f o r s u m m a r n ä r h a n h ö r e s B l å s a u t h i 
Trummeten eller lösen Skiwtes wardha och icke giör, sigh Segell redha, när flåtan 
gåår till segels wthan bliffwer tilbacka skier thet medh willia och öfwerdå.digheet 
straffas til Lijfwet och hengia, skier dhet och af oachtsamheet försummelse eller 
dryckenskap han skall sedan wara ett 1/2 åhr wthan hyra och swara, huar Wij 
någhon skadha eller osacknat af hans försumelse tagha kunde.26 

81. När man ähr stadder uthi hampner eller elliest dher 
m a n moste liggia börfast och förwachta efter windh eller neet (annat) beskiedh 
skull skall icke någhon fahra i landz wthan Capitenens förlåf dhen dhet giör 
springie 3 gånger af Råån.26 

82. N a r n å g h o n a f w å r a S k i e p h e t e 11 e r f l e r e wardha wth
sändha på kunskap eller elliest då skall dhen skieps Capiteinen retta sigh effter 
wår medh gifwe instruction eller fulmacht och uthi wår frånwaror Rikz Admi
rales huru huar sigh på dhen Reesa förbulla skall dhen dhet försumme lighen giör 
dher af wij dhen afskade taghe straffe som sacken ähr till.27 

83. A 11 a s o m m e d h C a p i t e n e n p å S k e p e t ähre bewijse honom 
hörsamheet och lydno wthi thet som leeder till wår tienst then thet icke giör 
straffas som om annat Myterij sagt ähr.28 

84. A t t K r i g z F o l c k s å w e 11 b e f e 11 s o m g e m e e n på Skiepet 
förordbara skole Skepz Capiteinen Commende parera så wijdha seghlassen Siöö
articklarna och hwad mehra til wår trogne tienst och godh ordningh innan Skiepz 
bordh skie borde hörige och lydighe wara medh mindre någhon officerare wår 
speciall befallningh hafwer. 28 

8 5. H w i l c k e n s o m S k e p z C a p i t e i n e n eller skeparen tuingha eller 
trugha will något att giöra moth siööretten eller ordhningh eller något det wij skada 
af eller förtreett tagha motte skall derföre effter Admiralens doom straffas antingen 
wnder kiölen och förwijsas flåten eller till lijfwet som Sacken finnes wara grof 
och Strafwärdigh. 

86. När Capitenen eller Skepparen behöfwer till wår 
tienst soldaters hielp skall ingen wägra sigh wthan alle willighe wara så länge dhe 
wijdh skiepet ähre.29 

87. I n g h e n o f f i c e r a r e e Il e r g e m e e n a f krigsfolcket må taga nå
ghon Esping eller Bååth ifrån skiepet och draga sina ährender hwarcken när eller 
fierran till landss wthan Capitenens och Skiepparens förlåCl 0 

8 8. I n g h e n C a p i t e n f o r d r i s t e s i g h g å å t i Il s e g e l s s för Rikz 
Admiralen dher till förordnat weedh straff 3 wnder kiölen och blifwer Degraderat 
af sin ämbete.:n 

89. Sås o m d h e a f R i k z A d m i r a l e n förordnat bliffwer tå flåtan 
wthsegla skall Så skulle dhe och ordine fölgha hwar andra och vice Admiralen 
effterst så länghe dhe kunna igenom skieren och stora siöön. 

8- 482so Sjöhist. Samfundet. IX. 
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90. H w i l c k e n a f o a c h ts a m h e e t löpa in på dhem andrass skiep och 
giöra skadha miste een Månadz hyra och dess förvthan wedergelle skadan.'11 

91. S k o l a a 11 a S e t t i a i s a m m a h a m b e n d h e r A d m i r a l e n set
ter så frampt dher Rum och läghenheet ähr medh mindre gudess wederleeck det 
företagher. :n 

92. I g e n S e t t i e i i n l o p e t i h a m b e n S å a t t t h e a n d r a Skiep 
som effter komrna haffwer fri t inlop medh straf tilgiörandes h war någhon skadha 
skier som skadan ähr till som 90 articklen förmähler och Ad~iralens retten ran
sacke om bäggie parterne.'11 

93. Skall och Admiralen wara förplichtighe at skiuta 
lössen för ähn han gåår till segels teslijkes och när han will settia på dhet att 
flätan må weeta sigh att effterrätta.'12 

94. S k a 11 i n g h e n R o p a e 11 e r g i ö r a n å g o t o l i u d h w t h i 
S k i e p e t h p å dhet dhe icke skola blifwa förhinder som seglen eller stycken 
Regera skolie så att dhe inthet få höra hwadh dhem af Capiten eller skiepparen 
bliffwer befalt dhen sådant oliudh åstadh kommer straffas första gongen wthi 
Jern andra gongen springer Råån tridie gongen drages wnder kiölen.'13 

9 5. I n g h e n g i ö r e o r e e n t p å s k i e p e t e 11 e r h a f w a någhon 
tingh på wäghen dher af dhe som segell och stycken regera skola blifwa förhind
rade dhen dhet giör straffas effter nästfölgande artickel eller Capitell.'13 

96. D h e n C a p i t e i n S k i e p a r e e 11 e r B å t z m a n s o m wijcka ifrån 
flätan när man ähr för fienden så att högsta nödeen honom icke dher till drifwer 
eller och wndfaller Någhon af sitt fölghe som nödhstält ähr, när han elliest kan 
komma dhem till unsättningh straffas som een Förrädhare.'14 

97. Dhet Gudh helz förbiwdhe att någhon af wåra Skiep 
komme på grundh antingen i Siöön eller någhon hamber tå skall han strax dhen 
som skadan skier strax fella sitt Segell och skiutha eet skott aff på dhet man 
kundhe wetha att när sådana olycka ähr påkommet så frampt ähr andre wthi 
flätan dhet förmärckia så skole alle Capiteiner wthi flätan Seya derass fålck till 
att dhe medh Espinghe komma honom til hielp som i Nöden stadder ähr och som 
mögeligit ähr komma medh all flijt till wnsättningh dhen sådant försumer blifwa 
dömdh till oährligh man men om någhon af dhe gemene settia sigh dher emoth 
och the andre ther ighen tagha skadha tå straffas alle dhe dher till hafwa warit 
wphöfwet till Lijffwet och Arcubiceras.'15 

98. Om någhon Skieph Blifwer forskinghrat ifrån flåtan 
anten medh Storm eller för meless tiuck wedher eller annorledes när dhe någhon 
Fiendhe förwentha och sedan möter, eller blifwer warsse något skiep i siön då 
skall han fela fortt stormersse segell på randh twå gånger dhet skall wara dhet 
teckn emellan oss och them ander inthet swara honom ighen medh samma teckn 
då skall wårt skieph strax folgha effter honom och förmehna hwad dhet ähr för 
een man om han icke fölgha eller ehr så strax at giöra mootståndh dhen dhe flere 
ähr tå skall han begifwa sigh till flätan ighen och icke fölgha honom länger ehn 
som hafwe wårt flåte wthi sicht hoo dhet emoth giör skall settias af sitt embete.36 

99. O m n å g h o n w å r S k i e p h w t h i örlig h o c h o m Nattetijdh 
komme hooss ande skieph så skall dhet eena skiepet ropa till dhet andra, och seya 
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holla mott dhen andra skall swara honom ighen Gudh ähr menonn ( ? ) på thet 
dhe måghe weetha om någhon fremmande skiep och anten ähr räcknade iblandh 
wår flåta, och om dher finness någhon främmandhe skiep då skall dhet skiepet 
honom näst ähr ropa som sagt ähr till honom till dess dagen kommer och föra 
honom til Admiralen men ingalunda giora honom någhon skada antingen til Lif 
eller godz wthan han steller sigh till werighe emoth honom tå skall han på dhet 
fienteligaste förfölgha honom så myckijdt han kan steller och samma skep sigh 
till wara om natten och dhet skiep af wår flåta som honom warse blifwa honom 
öfwermächtig tå skall hengia twåå loantternr på hans Mesanh mast den eene öfwer 
dhen andra och skiuta ett stycke aff, på dhet dhe andra i flåtan fölgha till dhet 
skiep som sådant teck gifwer och trolighen stå honom bij medh straff som för
bemält ähr. 

100. S k a Il i n g h e n o m n a t t e t i j d h f ö r d r i s t a s i g h segla fram 
för Admiralen eller fram för dhen som förordnat ähr at föra landterner wthan 
honom ähr af Admiralen så befalt hwadh straff att mista sitt embethe. 

101. S k a Il h w a r o c h e e n s o m v t h i f l å t a n ä h r skicka sigh att 
komma wnder Admiralens löö hwar affton och Mårghon på dhet han dhem till 
kenna giffwa kan, om han någhon anslagh företagha wille och hwar affton skall 
heela flåtan Söckia dhet skieph som mäst giör Loveret så frampt dhet icke ähr 
alt förlångt och på een skadeligh och på dhet flåten kunde blifwa tilhopa och 
icke skingrass ifrån hwarandra. 

102. N ä r n å g h o n w t h i T i w c k t W ed d e r o c h möreker antinghen 
dagh eller Natt kommer landh Så Skiuta ett stycke aff till warningh för hela 
flåtan.:n 

103. N ä h r R i k z A d m i r a l e n l å t e r o m f l e g g i a f l y g h i a aff 
stora stånghen warder dhen andra och dher hooss skiuthe ett stycke aff dhet ehn 
tekn att alla Capiteiner och skeppare skole sigh till Admiralens skep försambia 
och dher inghen Capitein ähr, då kommer skepparen antinghen dhet ähre i wppen
bara siöö eller Redd, eller hamber så frambt dhet ähr mögeligit dijt att kunne 
komma. 

104. A Il e w å r a S k i e p n a r d h e l ö p a w t h u r h a m b e r eller In 
skole skiuta Swenske lössen och icke elliest wthan förbemält ähr Skiuthe någon 
på Skiep och i oträngde Måle betala kruthet.a8 

105. Alla Mercanters skiep skola leggias afsijdess på een orth 
dher wår flåta ligger wthi hamber och icke liggie här och ther vthi Flåtan dher 
om Admiralens Gennerals och wpsicht hafwa skall.:l& 

106. Hwilcken som biudher sigh Rotheskap och kommer 
Myteri till wägha antingen för sin löön eller annan orsack skull huadh helst dhet 
ähr skier dhet annat (emot) fienden eller på någhon reesa wardhe Harcubiceras 
elliest må enfåghelighen tala om sin Nöttårfft.40 

107. Dhen som öfwerfaller schrifware Bock Schrifwere 
eller kellerswen eller effter Måltijdh will trugha sigh till matt eller drick ofwer 
ordningen först gonghen vthi jern medh watn och Brödh half dijndh ander 
gonghen springer 3 gonger Råår och trijdie gongen gatelop 3 gånger.41 

l O 8. H w i l c k e n n å g h o n k o s t e Il e r d r i c k k a s t a r ö f w er bordh 
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dhen skall till lijfwet straffas warde, dhen dhet till äta och dricke tienar skall 
dher om Först Capitenen tilkänna giffwes och der wppå bätre straffas.H 

109. Dhen som medh willgha eller oachtessamheet spiller 
så myckie Mat at han medh hender eller föther öfwerskylla kan straffas för masten 
medh to slagh af Tieretampen. 41 

110. D h e n s o m v t h a n f ö r1 å f s t i g e r v t h i S k a f f a r i e t eller 
Cabytzan dåå kocken dher koke skall straffas som för bemält ähr.41 

111. A 11 e s o m j n n a n S k e p s s b o r d h ä h r e s k a 11 l å t e sigh nöya 
sigh medh then deel som dhem vthi fetalia öll och Bröd kan blifwa till delt effter 
dhen giöre ordningh af H. K. Mz giorder eller giöres kan dhen dher emoth giöress 
straffas wthi Jern 10 dygn medh watn och Brödh.H 

112. I n g h e n s k a 11 f ö r m i n s k a e 11 e r f ö r s n i 11 a dhen dell som 
Båtzmän wthspissningh och wnderholl förordnat ähr dhen dher emoth giör slaghen 
och öfwertygass straffas som för annat Tiwfwerij.42 

113. D h e n s o m n å g h r a h a n d a t i j d h ( tygh) stiel wppå skiepet det 
som ähr wärt een 1/2 mark skall dhet fyra Dubbelt eller dubbelt ighen betala 
kommer han flere gånger war de hen g d. 43 

114. I n g h e n f ö r d r i s t e s i g h n ä r n å g h o t a f f i e n d e n s Skiep 
af wåre blifwer taget at fördöllia eller wnder sigh sticka något godz wthan thet 
fram bära till grammar (?) bestå dher af Rikz Admiralen tredingen af förbe
mälte 10 Dr: part alt till dhe siucke Båtzmännes Hospital Penningh 
af alt byte man skiepet och all munitio behollit dhen dher emoth 
giör och beslååss straff annat Tiufwerij.44 

115. I n g h e n f ö r d r i s t a s i g h w e t h a k e n n a f ö r n å g h o n . frågha 
som sigh Ransena will wthan holle honom oss til handha. 45 

116. O m n å g h o n k i ö p m a n s S k i e p k o m m e r iblandh wår Skepz
flåta till örligh att håller flere och icke will fella på sitt mersesegell at giöra oss 
tilböhrligh ähra så må dhet skepet honom nämmast ähr sega ner emot (?) honom 
dhet besta han kan will han ey tå icke fella sitt segell när han något nähr till 
honom kommer må han skiutha eet skått fram före eller effter honom om han tå 
mothwilligh wara, må han skiutha andra gongen genom hans Segell och sedan 
wijdare twinga honom til lydna och för sin Stålheet och olydna skull tagha huart 
skott een Rosen nubell och dhet wari hooss deel som skiutit hafwer, men doch 
skall Inghen mothwilliighen twingha köpmans skiep penningar aff skiute för ehr, 
tijdh eder hwem dhet giör böte sielf een Rusennubell för hwar skott till arm-
byssan. . 

117. K o m m e r n å g h o t f r a m m a n d e ö r1 i g h s k i e p w t h i färdess 
tijden på wår och Sweriges Rikes Strörner dhet någre af örlighe skiep liggia ett 
ankar faller tillförende skall dhen som tilkommer skiuta dess lössen och sedan till 
war Capitein afferdighe een Espingh medh deras Siööbref dess förhaffwande reesa 
tillkenna giffwa och icke wijdare aff hwar andra medh segell fällingh eller annat 
bessåra föreholla, med dhet något fremmande örligh komme till wåra örligh 
skiepzflåta wthi Siöön då skall det segell strycka derass tåpsegell och så skall dhet 
och aldeless wthi licka må hollas när ågra af ghe flåta medh 
samma omständigheter som 
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118. Inghen gtora mereken på wåra och Cronones wnder
såther eller någhon annan i Siöön som ähr medh i wenskap förbundhe eller någhon 
medh wåldh af henda hoo dhet giör straffas som för annat Tiufwerij. 

119. S k o 11 a o c h a 11 e s o m J n n a n B o r d h ä h r e ware förplichtade 
när behof giöress och hielpa Bösskyttarna at före och lagha styckerna aff och till 
på skiepet effter som erfftårten och legenheet dhet kräfwer, dhen dhet ey giör will 
synlighen när nöhd ähr på färdhe kastas öfwer Bordh. 

120. S k o l a o c h a 11 a t i 11 n ä r a n k r a t s k a 11 l y f f t e s s eller Skep 
tagher så wäll af Böss skyttarna dher dhen inthet annat haffwa att försumma, Så
som och andra som på Skiepet ähre dhen sigh her till förwägrar straffas medh 
någhra slagh för masten men skier det moot fienden då drages wnder kiölen och 
förwijsas som een skielm. 

121. I n g h e n f ö r d r i s t e s i g h s k i w t h a a f f n å g o t stycke wthan 
eller Constaplar eller Böss skyttare medh mindre dhet blifwer honom af desse 
Commeoderat och befalt.46 

122. Inghen fördrister sigh om Nattetijdh sedan wår 
teckn satt skiwta någhon styck eller Röör af wthan dhet hafwer sina skälighe 
orsack dhen dhet giör straffas till lifwet. 46 

123. Dhen som fönimmer någhon practicera eller stempla nå
got som oss och Rijcket emoth och förnähr ähr hwad helst hwem dhet doch wara 
kan och elliest wth någhon oheedeligh handell emoth någon och dhet icke wppen
barar straffas till Lifwet. 47 

124. Skola alla Constaplar och Bösseskyttare hafwa gran 
acht opå stycken Lodh och kruth lunte och huadh der til hörer Så att altingh 
ähra redha när behof giörss dhen dhet försumeligh giör straffas som försumelsen 
ähr står till. skier det emoth fienden straffas wnder kiölen och sleppas medh tagell 
till Landet och giöres till een skielm. 48 

12 5. I n g h e n B ä h r a n å g h o t k r w t h v t h i s i t t k r w t h horn eller 
någhon Munition ifrån skiepet dhen dhet giör straffas som för annat Tiufwerij.48 

126. Hwilcken som går medh Eldh vthi Skiepeth och af 
oachtsamheet slepper dher Eldh wppå så att skiepet brinner skall kastas på samma 
eldh.49 

127. Inghen gonghe medh bart liuss i skiepet wthan 
lyckta dhen dhet giör straffas springa Råår 3 gånger men skier skada wtaff straffas 
som förbemält ähr. 49 

128. S t r a x k o c k e n h a f w e r k o c k a t o c h M å l t i j d h e n ähr 
öfwerstånden skall elden wthi Cabytssen wth sleckass och granneligha tilsees att 
icke någhon brandh eller gnista falla i skiepet dhen dhet giör straffas till som för
bemält ähr. 49 

129. Skall och kocken hålla renligha fatt och talericker 
ketzler och annat kiöketygh dhen dhet icke giör straffas medh någhon slagh för 
masten eller springe Råån som sa eken ähr till. 41 

130. Skall och förbudhit wardha at dricka eller brwcka 
toback innan om skiepethbordh annorstädess ähn widh Cabyssen dhen dher annor-
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lunda giör miste hwar gongh han dhet giör ehn Månadz hyra skier dhet skadha 
aff straffas som för bemält ähr.49 

13 l. A Il a s o m o s s o c h S w e r i g e s C r o n a m e d h E d h förplich
tade dher och någhon hyra att upbära antinghen dhen confirmerligh eedh giort 
hafwer eller icke skola wara förplichtade hwar sitt embethe och tienst troligen 
effter komma söckiandes Wår och Ricksens bästa och alla dessa articklar holla 
widh dhet straff som förbemält ähr hwars och eens goda nampn ähra och reede
ligheet. 

132. Inghen tilstädhie någhon wppå wår skiep eller Skiepz
holmen Då skiepen ligia wthi winter hambn eller på Strömen, eller wthi någon 
reesa besynnerligh fremmande eller mistänkiat Personer wthan allenast dhen som 
hafwer dher att skaffa eller wår enskylta tienere dhen dhet giör wthan Admiralens 
och Captenens willia straffas förste gongen medh gatelop andre gongen wnder 
kiölen och som een skielm förwijsas.50 

13 3. N ä r d o m a r ä h r e e n e s o m s e n t e n t i e då skall Compares af 
Admiralens Secreteraren och af Rikz Admiralen så och af Secreteraren wnder 
skrifwelse offentelighen wpläsas och hwadh dher dömes dhet skall ståndha och ey 
åthergonga såsom konungess doom doch så oss Revision altydh förbebolien om 
sacken dhet elliest kan lijda. 

134. I n g h e n o f f i c e r a r e B i d i a f ö r n å g h o n s o m laglighe dömpt 
warder för någon sin missgerningh eller brutit moth dess articklar medh mindre 
han dhen bråtzlighe närskylt ähr, Så att dhet hans Naturlige kerleck och Blodh 
blandh kan tilmätas dhen dhet elliest giör achtas lijcka medh then Bråtzlige och 
blifwer sitt officio Degraderat. 

13 5. D her sigh och något ytherligare tildraga kan och här wthinnan Inthet 
ähr författat dhet om rättes och dömes effter Swergies lagh och Krigz articklar.51 

Ähr för den skul detta dhen Swenska Siöö rätt 
Nu fölgha Edhen som man swerrige skall. 

Såsom nu alla igemen hafwa låfwat och sworit att willia oss retta lydna och 
budh wårt stunda alt så skole och desse förbemälte Artidar holla och medh wp
retta hwad Sweriges effter skrefne Edh. 

E den. 

J a g h N. N. låfwar och swär att wela wara dhen stormechtighe Höghborne 
Furste och Herre Her Gustaf Adolph och Swerges Rikes en hult trogen tienare 
och siöman i alla motta söckia och fordra H. K. Ms. och Rikzens gagn och bästa 
huider (hindra) och affweria H. K. M.tz och Rickzens skada och förderf och 
sådant i tijdh tilkenna gifwa sedan will iagh retta effter artidarna som migh 
förlässne ähre och dhem effter mijn yttersta förmågha effterkomma och will giöra 
och migh wenligen (?) förbolla emoth H. K. Mtz och Sweriges Rikes fiender 
bådhe tilllandh och watn dher iagh effter lägenheeten kan förordnat warder iagh 
skall och will flitigh wara att wercka och arbeta till konungens och Rickeens 
bästa, dhet wara sigh på skep eller Skepzholmen och elliest huadh som kan befalt 
warda mina befall herrar och förmän skall iagh lydna stånda i alla tijdher till 
konungens nytta och gagn Biudandes warda och migh för gudh konungen och 
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hwar ehrligh man swarligit ähr ifrån fanen och på dhet skiep iagh warder eller 
på förordnat warder icke heller fly när min helisa och lefwerne dhet tillåter, och 
i alla krigs Nöder för troheet skull, hafwa ospart lijf och lefwerne och all för
mågha , och i alla wij som förbemelt ähr migh som een ehrligh Krigz och Siööman 
wäll anstår för holla. Och wijdh migh något kall af H K Mtz warder beteeth 
eller framdeles kan betroas dheet medh all flijt effterkomma. 

Så Bedher iagh migh Gwdhi, till hielp till Lif och Siell som iagh dhet troolighen 
holler. . 

SkipzArticvlar eller Siörätt af Konungh Gustaf Adolph uthgifne d. Anno 1628. 

Noter till bilagan. 

1 De luckor och brister beträffande 
språkriktighet, sammanhang och inter
punktion, som kännetecknar projektet 
och vilka i hög grad komma till synes 
i inledningen, ge en anledning till tvivel 
på att det varit en svensk, som hållit i 
pennan. Utan en närmare granskning ur 
språklig synpunkt kan emellertid ingen
ting bestämt sägas härom. 
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Pompejus' flotta och Caesars sjöstrategiska problem 

under inbördes kriget 49-48 f. Kr. 

Första skedet: Rubicon-F ars a los. 

Av Sjökapten H. Hjertstedt. 

I. 

Någon gång på våren år 49 f. Kr. skrev Cicero till sin gamle vän 
Atticus bl. a. följande: »Pompejus anser, att den, som behärskar havet, 
är herre över imperiet. Tack vare sin väldiga flotta räknar Pompejus 
med att snart återerövra Italien .... » 

Hade då Pompejus välgrundade skäl för denna optimistiska syn på 
krigsläget, fastän han efter knappt två månaders fälttåg ansett sig 
tvungen uppgiva Rom och hela den Italiska halvön till Caesar och med 
sina trupper inskeppa sig i Brundisium för att på andra sidan havet fort
sätta kampen? 

För att nöjaktigt kunna besvara den frågan bör man självfallet söka 
göra klart för sig, dels vilka resurser som stodo till Pompejus' och senat
partiets förfogande efter evakueringen av Italien, dels vilka maktmedel 
Caesar och folkpartiet kunde ställa upp i det nu sannolikt hela det Ro
merska riket omfattande inbördeskriget. - Dessförinnan några erinringar 
om Caesars blixtfälttåg l O jan.:---17 mars år 49 ( enl. dåvarande romersk 
tideräkning) . 

Den minnesvärda 15 januari år 49, då romerska senaten fick rapport 
om att Caesar med 13 :de legionen och några hundra ryttare fem dagar 
tidigare gått över Rubicon, medförde för Rom en sensation av första 
ordningen, som väckte allmän bestörtning. Inbördeskriget hade börjat. 
Samma dag, som nyheten om Rubicon ingick till senaten, hade Caesars 
legater redan besatt delar av de två förnämsta härvägarna, som från mel
lersta Italien ledde till Cisalpinska Gallien. Curio hade ryckt fram på den 
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Fiamininska härvägen i riktning mot Ancona, under det att Marcus An
tonius med några kohorter gått över Apenninerna och besatt Arretium, 
som behärskade den Cassiska härvägen i Etrurien. - Inte ens inför dessa 
oroande underrättelser kunde den skräckslagna senaten förmå sig att giva 
Pompejus absolut och oinskränkt befäl över rikets resurser, som han be
gärt en månad tidigare. Man hade endast enats om att välja honom till 
överbefälhavare med begränsad befogenhet. Pompejus' trupper voro 
spridda över mellersta och södra Italien. Den sent påbörjade utskriv
ningen av 30 000 rekryter var ej på långt när slutförd. Visserligen hade 
Pompejus i Kampanien och södra Italien fyra fulltaliga legioner, varav 
två krigsvana, som Caesar tidigare tvingats avstå. De andra två legionerna 
bestodo av unga nyntskrivna rekryter. I Rom fanns ej erforderliga trup
per till stadens försvar. För att vinna tid och koncentrera sina styrkor 
anbefallde Pompejus stadens utrymning. Högkvarteret flyttades först till 
Kampanien, senare till Luceria i norra Apulien, den sistnämnda platsen 
väl vald, halvvägs som den låg mellan Rom och Brundisium. Det väl
befästa Brundisium var örlogsstationen för den adriatiska eskadern av den 
romerska flottan under befäl av Bibulus. - Caesars blixtkrig till lands 
må ha överraskat den metodiske Pompejus, men beträffande flottan hade 
han i varje fall i tid vidtagit betryggande åtgärder för dess koncentra
tion både i det Adriatiska och det Tyrrhenska havet. Skulle det osanno
lika inträffa, att Pompejus bleve besegrad i fält, skulle han i alla hän
delser ha reträtten över havet fri. Både Pompejus och Caesar hoppades 
på en snabb uppgörelse på italisk mark, den förre med vapenmakt, den 
senare med fredliga medel - om möjligt. 

Emellertid blev det för dem båda en kapplöpning om koncentration 
av trupperna. Fyra av Caesars tio i det Transalpinska Gallien stationerade 
legioner voro på ilmarsch till Italien. De i det Cisalpinska Gallien inkal
lade kolonisterna (Caesars forna veteraner) v oro redan mobiliserade och 
förenade med sin förra krigsherre. Då inträffade emellertid en händelse, 
som kullkastade både Pompejus' och Caesars planer om militär (eller 
fredlig) uppgörelse i Italien. Strax innan Caesars styrkor framträngt till 
Ancona, hade Domitius Aenobarbus (konsul år 54) med trettio kohorter 
besatt den starka bergfästningen Corfinium i Samnium. Domitius' sol
dater utgjorde Pompejus' forna veteraner, som återkallats under örnarna, 
och voro alltså ett värdefullt tillskott för Pompejus' arme. Trots upp
repade anmaningar från överbefälhavaren att utrymma Corfinium och 
kringliggande ställningar, innan det blev för sent, envisades Domitius att 



122 

stanna kvar med påföljd, att han inneslöts och blev tvungen att kapi
tulera efter en vecka. Domitius' egenmäktiga och isolerade försök att 
hejda Caesars framryckning hade till följd, att Pompejus' arme i Luceria 
undandrogs 15 000 veteraner, av vilka hälften efter kapitulationen slöto 
sig till Caesars legioner. 

Efter denna motgång misströstade Pompejus om att på italisk mark 
med utsikt till framgång kunna upptaga kampen mot den alltjämt 
växande caesarianska hären, till vilken nu legionerna från det Transal
pinska Gallien anlänt. Medan belägringen av Corfinium ännu pågick, 
bröt Pompejus upp från Luceria och anträdde marschen till Brundisium. 
Samma dag, som Corfinium föll, skyndade Caesar i ilmarscher söderut 
för att genskjuta Pompejus men kom för sent. Då Caesars uttröttade 
legioner anlände framför Brundisiums murar, hade redan hälften av 
Pompejus' arme överskeppats till Dyrrachium (nuv. Durazzo i Albanien). 
Utan flotta kunde inte Caesar hindra Pompejus att i god ordning under 
eskort av Bibulus' krigsskepp överföra sina återstående trupper till 
Dyrrachium. Den 17 mars år 49 f. Kr. avseglade Pompejus med sina 
sista kohorter från hamnen. Utan svårigheter bröto hans krigsskepp 
igenom de stängselbommar, Caesar anlagt vid hamninloppet. Under 
»spärreld» från kastmaskiner och brandpilar satte skeppen kurs ut 
till havs. 

Fastän Caesar nu var herre i Italien, var han måttligt förtjust över 
de senaste veckornas händelser. Domitius' tilltag hade kostat honom sju 
dagar och hindrat en uppgörelse i Italien antingen med vapen eller genom 
f ör handlingar. 

Hans ställning var trots framgångarna synnerligen osäker. Ingen insåg 
detta bättre än han själv. -

Pompejus och de konservativa hade eller skulle få till sitt förfogande 
utom de fem legionerna, som överförts till Makedonien, hela Främre 
Österns rika resurser och skulle med dessa maktmedel kunna samman
draga den största härsmakt, som någonsin invaderat Italien. Utöver vad 
Pompejus kunde mobilisera i Orienten, hade han i Spanien (och Afrika) 
åtta legioner krigsvana trupper. Först och sist stod hela den av Pom
pejus tidigare reorganiserade romerska flottan till hans disposition, för
stärkt med den lika stora sjömakt, som Roms lydländer och allierade 
i Orienten kunde utrusta. Mot dessa imponerande land- och sjöstrids
krafter kunde Caesar endast ställa upp fjorton legioner, visserligen till 
större delen veteraner, men ingen flotta i Medelhavet. - Av dessa järn-
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förelser torde man kunna draga den slutsatsen, att Pompejus ingalunda 
saknade goda skäl för den förtröstan, som kom till uttryck i Ciceros 
brev till Atticus på våren år 49 f. Kr. 

II. 

Sedan det första puniska krigets dagar torde ingen romare i ledande 
ställning hava lagt ned så mycket arbete på den romerska flottans upp
ryckning ur dess förfall som Pompejus. 

Romarna i antiken synas i allmänhet ha betraktat sin marin som ett 
nödvändigt ont, och tjänsten vid flottan var, om inte precis föraktad, 
knappast ägnad att utgöra någon merit för den, som sökte högre poster 
inom det offentliga livet. Efter de Puniska krigens slut och underku
vandet av de flesta kustländerna kring Medelhavet hade den romerska 
sjömaktens förfall börjat. Vid tiden för det första Mithradatiska kriget 
(88-86 f. Kr.) hade förfallet gått så långt, att sjörövarflottorna faktiskt 
behärskade Medelhavet och utgjorde ett led i Mithradates' krigföring mot 
Rom. Under den pontinska konungens skydd kom piratflottorna att 
bilda en antik motsvarighet till nya tidens legaliserade kapare, som under 
sjutton- och adertonhundratalen gjorde sjöfarten på haven osäker 
för såväl vän som fiende. - Under de Mithradatiska krigen var den då 
för Italien så livsviktiga spannmålsimporten från exempelvis Egypten 
långa tider avskuren. Hela Italien hotades tidvis av verklig hungersnöd. 
Mithradates' krig mot Rom hade givit piraterna tillfällen till plundringar 
på hav och kuster som aldrig förr. Till slut gick det så långt med pira
ternas fräckhet, att något verkligt radikalt medel mot dem måste till
gripas, om inte Rom skulle bli till ett åtlöje. Den i början av år 67 till
satta undersökningskommissionen fann bevis för att det välorganiserade 
sjöröveriet florerade till stor del tack vare starka försänkningar bland 
åtskilliga av Roms senatorer, generaler och provinsguvernörer. D. v. s. 
under mellantiden, då »fred» rådde med Mithradates (mellan 2:dra och 
3:dje kriget). Folkpartiet, av vilket den 39-årige Pompejus då var an
hängare, genomdrev, att en diktator till sjöss utnämndes. Valet föll som 
bekant på Pompejus själv, som erhöll vidsträckta befogenheter för tre år. 

Den nyutnämnde diktatorn löste sin uppgift på ett glänsande sätt. 
På tre månader hade han med en flotta av 270 skepp och en ansenlig 
härsmakt förstört alla kända piratnästen på Kreta, Cypern, Delos och i 
Kilikien samt rensat Medelhavet från sjörövareflottorna. - Den kände 
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italienska historikern G. Ferrero - och flera med honom - har sökt 
förringa värdet av Pompejus' amfibiska »blixtkrig» genom att påstå, att 
piraternas enda styrka skulle ha varit Roms sorglöshet, ty som operations
bas skulle de blott ha haft det sedan ett år av Meteilus blockerade Kreta. 
De föga talrika sjörövarna skulle ha saknat varje organisation, sedan deras 
beskyddare Mithradates fallit från sin höjd. slutligen skulle ryktet om 
att en diktator utnämnts och att starka maritima rustningar vidtagits 
snabbt hava spritt sig kring kusterna och injagat skräck hos de redan 
genom Mithradates' olycka modfällda piraterna. 

Man måste vara ganska främmande för vad enbart förberedelserna -
även under antiken - inneburo för maritima operationer av sådan om
fattning, som Pompejus hade att organisera, för att så lättvindigt förklara 
den lysande framgången av hans kombinerade fält- och sjötåg mot pira
terna. Hade dessa haft endast en bas, skulle säkert inte Pompejus behövt 
indela hela Medelhavet i tretton distrikt eller operationsområden samt till
sätta tjugofyra legater för dessa. Det förefaller sällsamt, att piraterna 
voro »föga talrika», då man vet, att Pompejus enbart på Mindre Asiens 
sydkust förstörde etthundratjugo befästa baser och nästen, samt att han 
på Kilikiens kust sänkte eller brände över ettusen piratskepp. Det är 
sant, att Mithradates varit ett fast stöd för sjörövarna (och fortfarande 
var så sent som år 67 under 3 :d je kriget mot Rom), men då denne enligt 
fördraget med Sulla i Dardanos år 84 måste upplösa en stor del av sin 
flotta, hade en avsevärd del av den pontinske konungens sjömakt slutit 
sig till piraterna, som härigenom tillfördes homogena förband, vilka kunde 
upptaga regelrätta sjödrabbningar med romerska sjöstridskrafter. - Ka
pare och pirater ha i alla tider och på alla hav varit ett hårdfjällat släkte. 
Antikens utövare av detta lukrativa men riskfyllda yrke torde knappast 
ha utgjort några undantag, varför det må anses föga sannolikt, att ny
heten om Pompejus' utnämning till diktator till sjöss skulle ha injagat 
någon nämnvärd skräck hos detta kallhamrade brödraskap. 

Som förut erinrats, hade den romerska örlogsflottan efter de Puniska 
krigen stadigt gått ner i stridsvärde. Någon enhetlig plan för fartygs
beståndets underhåll och nybyggnad fanns inte. Ännu mindre hade man 
någon organisation för personalens rekrytering och utbildning. Vid varje 
krigsföretag, som krävde örlogs- och transportskepp, byggdes i all hast 
ett antal fartyg så att säga »på löpande band» utan annan tanke än att 
fylla det för handen varande behovet. Befäl och manskap sändes om
bord på de hastigt och föga omsorgsfullt byggda fartygen med ingen 
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eller ringa utbildning. Efter »SJOtagets» slut upplades, vad som fanns 
kvar av flottan, som sedan fick ligga och ruttna i hamnarna. Besätt
ningen återgick »till näringarna». Vid nästa krig upprepades samma 
historia. 

Efter erövringen av Makedonien, Grekland och större delen av Mindre 
Asien uttogos krigsskepp och manskap från de maritima provinser1;1a där. 
De eskadrar, som sålunda ställdes till imperiets tjänst, kom att bilda en 
hjälpflotta. Till fartygsbeståndet föga homogen, kom denna flotta lik
väl att så småningom utgöra den väsentliga delen av Roms sjömakt. Den 
alltmer betydelselösa ·romerska statsflottan fanns knappast mer än till 
namnet. -Första Mithradatiska kriget hade visat vådan av ett försum
mat sjöförsvar. Den romerska riksflottan hade varit så gott som obe
fintlig. Den pontinske konungens vältrimmade eskadrar hade haft ringa 
besvär med att rensa det Aegeiska havet från den romerska hjälpflottan, 
vars män förmodligen inte heller hade kämpat med någon översvallande 
entusiasm. Mithradates' flotta behöll i stort sett herraväldet i östra Me
delhavet till krigets slut. 

Pompejus hade vid unga år gjort fält- och sjötåg till Spanien och Afrika 
och hade i västra Medelhavet mer än en gång fått erfara, vad det betydde 
att sakna en sjöduglig och effektiv flotta. I olikhet med Roms samtida 
mer eller mindre framstående militära förmågor hade han sökt sätta sig 
in i sjökrigföringens svåra konst och var klart medveten om sjömaktens 
betydelse för imperiet, även sedan Medelhavet för romarna blivit ett 
»Mare nostrum». Redan före pirat- och kaparekriget hade Pompejus 
umgåtts med planer att avskaffa det lösliga och - för att använda ett 
engelskt uttryck- »happy go lucky»-systemet, varmed de marina ange
lägenheterna sköttes och i stället få till stånd en förnuftigare organisation. 
Då han erhöll den treåriga maritima diktaturen, kunde dessa planer börja 
förverkligas. För den romerska statsflottan skulle ett nybyggnadspro
gram uppläggas efter en enhetlig plan. Organisation och förvaltning 
skulle vara skilda från hjälpflottan, vilken senare skulle bibehålla sina 
fartygstyper. De stora pentererna ( quinqueremerna) från de Puniska 
krigens dagar hade inte längre samma betydelse som förr. De kunde 
närmast betecknas som »tunga kryssare» och krävde ett oproportionerligt 
stort antal övade roddare (300) och c:a 120 kombattanter. Numera 
krävdes utom »medelsvåra och lätta kryssare» såsom tetrerer och trierer 
även tyngre enheter med plats för stridstorn och plattformar för olika 
slag av kastmaskiner ( artillerifartyg) samt specialfartyg för transport av 
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hästar och fotfolk. Krigsförråd, proviant och annan utrustning ombe
sörjdes som tidigare av rekvirerade lastdryga seglande handelsfartyg. I 
detta sammanhang få vi inte glömma de namnkunniga liburnerna, 
smäckra och snabba fartyg från Illyriens norra kustland, vars ökända 
invånare voro lika skickliga skeppsbyggare, som de voro traditionellt 
fruktade pirater. Liburnerna ingingo som »lätta fartyg» både i »stora 
flottan» och i auxilärflottan. - Pompejus' sjötåg mot piraterna utmärkte 
sig lika mycket för omsorgsfull planläggning som för snabbhet och kraft 
i ledningen och de olika uppgifternas lösande. Härtill kommer den mo
deration och klokhet, som Pompejus visade mot de besegrade samt hans 
dispositioner på lång sikt. Piraternas sjömannaegenskaper, insåg Pompejus, 
voro väl värda att taga vara på för den romerska marinen, som inte 
ägde något överflöd på yrkesskicklighet. Han erbjöd därför flertalet av 
piraterna dels anställning i flottan, dels kolonier i kustländerna (båts
manshåll, om man så vill) för dem som så önskade. Härigenom tillfördes 
den romerska flottan dels en välbehövlig och yrkeskunnig personal, dels 
en »sjöreserv» av icke föraktlig storlek. - Som man kunde vänta, ut
sattes dessa Pompejus' kloka åtgärder för mycket klander och skarp kritik 
från hans politiska motståndare i Rom. 

Frukterna av Pompejus' nydaningsarbete v.isade sig redan tidigt på året 
66, då han i spetsen för en imponerande flotta och en betydande härs
makt på Kilikiens kust bragt sitt amfibiska krig mot piraterna till ett 
lyckligt slut. 

Här nådde honom det länge väntade meddelandet, att han också bli
vit utnämnd till överbefälhavare i det sedan åtta år pågående (tredje) 
Mithradatiska kriget. Lucullus, som sedan fredsbrottet år 74 fört kriget 
mot Mithradates, hade på sistone haft det ganska besvärligt. Myterier 
och intriger i hans här, emanerande från Rom, hade förlamat hans senaste 
fälttåg. Folkpartiet, som genomdrivit Lucullus' avsked och hemkallande, 
hade även lyckats få Pompejus vald till efterträdare. Man kan emellertid 
föreställa sig, med vilka känslor Lucullus mottog underrättelsen om sitt 
avsked. 

De två höga herrarna sammanträffade i Kappadocien på våren 66, den 
· nya överbefälhavaren med makt och myndighet såsom diktator till sjöss 

för nära tre år och den erkänt skickliga fältherren Lucius Licinius Lu
cullus, som nu trots märkliga bragder och framgångar under de första 
sju åren av kriget, avskedats utan vidare. Tonen på mötet mellan de två 
herrarna torde under sådana förhållanden knappast kunna ha betecknats 
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som hjärtlig. Samtalet började med de vanliga komplimangerna och slu
tade med ömsesidiga beskyllningar och förolämpningar. Beträffande 
Lucullus' senaste företag hade vid årsskiftet 67-66 praktiskt taget alla 
frukterna av tidigare framgångar sedan 74 gått tillspillo. Orsakerna hade 
varit flera, men åtminstone en kraftigt bidragande faktor, om inte huvud
orsaken till att Lucullus inte kunnat nå ett avgörande på de åtta år, han 
varit i fält, torde ha varit den, att Mithradates' flotta behärskat både 
Svarta och Aegeiska haven. I intimt samarbete med den pontinska armen 
hade denna flotta hållit Mithradates' förbindelser till sjöss öppna, tillfört 
honom förråd och förstärkningar och fyllt luckorna efter förlusterna i 
utkämpade drabbningar. -Allt detta tog nu en ända med fqrskräckelse 
för Mithradates. Pompejus öppnade fält- och sjötågen mot den pontinske 
konungen med en arme på 60 000 man och med en flotta, som förmod
ligen var den bäst utrustade, om inte den största som Rom sänt på sjötåg 
sedan det första Puniska krigets dagar. Den nyupprättade romerska flot
tan kom nu att i nära samverkan med legionerna spela en avgörande roll 
under Pompejus' enhetliga ledning, även sedan Mithradates slutgiltigt be
segrats till lands och sjöss. Vid Pompejus' vidare segertåg i Orienten ned 
mot Egypten och upp mot Svarta havets kuster hade romerska flottan 
klart herravälde över havet. 

III. 

Vid tiden för det andra inbördeskrigets utbrott torde den romerska 
statsflottan ha bestått av c:a 200 enheter av olika typer. Reorganisa
tionen var inte på långt när genomförd. Nybyggnader och tung materiel 
fick lämnas i sticket på varven och i arsenalerna, då de olika eskadrarna 
på Pompejus' maning stucko till sjöss för att inte falla i Caesars händer 
vid hans snabba framryckning på den Italiska halvön. Beträffande 
hjälpflottan, som bestod av ungefär 300 skepp, var denna redan länge 
disponibel för Pompejus, stationerad som den var i olika hamnar i Orien
ten. Redan innan Pompejus avseglade från Brundisium, hade han sänt 
sin äldste son och sin svärfader Meteilus Pius Scipio till Syrien för att 
sätta fart på därvarande sjöstyrkors mobilisering. Vid ankomsten till 
Dyrrachium skickade överbefälhavaren legater till olika provinsguver
nörer och småfurstar i Orienten för att påskynda rustningarna till lands 
och sjöss. Från Kykladerna, Kerkyra, Aten, Pontus, Bithynien, Syrien, 
Kilikien, Fenicien och Egypten samlades eskadrarna till Thessalonica och 
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Dyrrachium utom de avdelningar, som skulle upprätthålla blockaden av 
den Italiska halvön. Hungersnöd värre än under piraternas skräck
välde hotade nu Italien, men genom Caesars snabba besättande av Sicilien 
och Sardinien avvärjdes den värsta nöden. Spannmålsimporten från 
Egypten var emellertid stoppad; den hade Pompejus' blockadskepp om
dirigerat till Dyrrachium och grekiska hamnar. I stort sett behärskades 
hela Medelhavet av Pompejus' välorganiserade eskadrar en månad efter 
hans ankomst till Orienten. -

A v de många svårlösta· problem, som väntade Caesar efter hans miss
lyckade försök att hindra Pompejus' avsegling från Brundisium, var det 
särskilt två, som tarvade snabb lösning. Åtgärder måste vidtagas för att 
tillförsäkra Italien åtminstone ett minimum av spannmål, innan Pom
pejus' talrika »kryssare» avskurit Italiens import från både öster och 
väster. Vidare måste Caesar snarast möjligt skaffa sig en flotta av både 
krigs- och transportskepp. Utan den senare uppgiftens lösande var den 
förstas inte möjlig. Som redan nämnts, hade Sicilien och Sardinien ocku
perats. Detta skedde kort efter det Pompejus lämnat Italien. 

Curio hade med tre legioner gått över Messinasundet och landstigit på 
Sicilien, som utan svärdsslag hade utrymts av Cato, vilken Pompejus 
tidigare ditsänt för att utrusta skepp och värva krigsfolk. På Sardinien 
hade invånarna själva förjagat propretorn Marcus Cotta, innan ens 
Caesars legat Valerius med en legion anlänt till ön. Det var nog gott 
och väl att genom överraskande och snabbt utförda expeditioner taga i 
besittning dessa två »kornbodar». Det var svårare att behålla och ut
nyttja dem. Därtill behövdes örlogsskepp att trygga förbindelserna med 
öarna; särskilt den längre vägen till Sardinien krävde en stark flottilj 
för att hålla Pompejus' påpassliga kapare på avstånd. (Tio år senare då 
pompejanerna fortfarande voro herrar på Medelhavet fingo triumvirerna 
Antonius, Ocravianus och Lepidus och hela den hungrande italiska be
folkningen erfara, vad det ville säga, då Sextus Pompejus, en värdig son 
och arvtagare av den romerska flottans nydanare, hade »kornbodarna» 
Sicilien och Sardinien i sitt våld och med sin välledda och slagkraftiga 
flotta efter behag bestämde, om Italien skulle svältas ut eller inte.) Re
dan på ett tidigt stadium av sitt italiska fälttåg hade Caesar, i den mån 
han ockuperade hamnstäderna, anbefallt utrustning av krigs- och 
transportfartyg. Så snart han blivit herre över hela landet, hade skepps
byggeriet intensifierats, varhelst det fanns varv och anläggningar härför; 
och det fanns en hel del. Detta hade Pompejus sörjt för tidigare. Allt 
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detta kom nu Caesar tillgodo vid hans flottbygge. Värre blev det med 
bemanningen av de nybyggda och reparerade skeppen. De flesta sjö
männen hade följt med Pompejus' flotta till Orienten. 

Det må här erinras, att Caesar redan ägde en aktningsvärd flotta för
lagd i det Transalpinska Galliens hamnar. Möjligen hade han även en 
del skepp förlagda i det Cisalpinska och Narbanensiska Gallien. och i 
Illyrien. - Att under högvintern utrusta och sända ut de vid atlant
kusten och Engelska kanalen stationerade eskadrarna den långa vägen 
till Medelhavet ansåg Caesar vara ett alltför vågsamt företag med hän
syn till årstiden. Beträffande de obetydliga sjöstyrkor, Caesar möjligen 
hade i sina övriga provinser, kommo dessa, splittrade som de voro, att spela 
ingen eller ringa roll under »blixtkriget» i Italien. 

Caesar lyckades emellertid att före avmarschen till Spanien utrusta en 
sjöstyrka, som nödtorftigt kunde trygga förbindelserna med Sicilien och 
Sardinien och bereda spannmålskonvojerna ett visst skydd mot allt för 
stor närgångenhet av Pompejus' kapare. -· Det är emellertid beteck
nande, att Caesar inte hade transport- och krigsskepp i tillräcklig mängd 
för att våga föra de legioner från Italien, som skulle utgöra en del av de 
trupper, han behövde i det Spanska fälttåget, den vida snabbare vägen 
över havet till Spanien eller ens till det N arbonensiska Gallien. 

Hur svårt det var att föra krig i Spanien utan Massilias vänskap eller 
välvilliga neutralitet, hade Pompejus i sin ungdom lärt sig, och långt före 
honom Kartago under Barkiderna. Det blev nu Caesars tur att göra 
samma bittra erfarenhet. 

Det är sant, att den rika handels- och sjöfartsmetropolen var den 
mest betydande väster om Rom, men dess militära maktmedel voro inte 
längre, vad de varit under det andra Puniska kriget, då Massilias flotta 
hade varit en maktfaktor av sådan betydelse, att det kan ifrågasättas, om 
romarna utan dess kraftiga understöd lyckats få bukt med Kartagos 
krigsmakt i Spanien. Men det var längesen. En 150-årig tillvaro som 
»romerska folkets vän» - man är frestad säga väninna - hade inte varit 
befrämjande för Massilias sjömilitära makt lika litet som för stadens po
litiska oberoende. Massilia och dess hamn var emellertid synnerligen väl 
befäst. Där fanns arsenaler, fyllda av dåtidens modernaste »fästnings
artilleri» och annan tung krigsmateriel, väl utrustade skeppsvarv, viktiga 
militära förråd av alla slag samt en flotta av ett tjugotal rustade krigs
skepp och kanske lika många i »materialreserv». Stadens stora strategiska 
betydelse låg däri, att den behärskade härvägen längs kusten mellan 

9-48250 Sjöhist. Samfundet. IX. 
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Italien och Spanien. - Genom underhandlingar försökte Caesar få sta
den i sitt våld. Härvidlag blev han förekommen av Pompejus, som, vis 
genom sin ungdoms erfarenheter, förmått Massilia att sluta sig till det 
»Samhällsbevarande partiet» i den pågående kraftmätningen. Medan un
derhandlingarna med Caesar ännu pågingo, inlöpte i hamnen vår gamle 
vän från Corfinium Domitius Aenobarbus med en avdelning av sju 
krigsskepp. Domitius hade sänts av Pompejus för att leda stadens försvar 
mot Caesar. 

I skildringen av Massilias belägring i »Bellum civile» har Caesar 
sannolikt nått höjden av sin berättarekonst. Den del av skildringen, som 
behandlar de maritima operationerna, är inte den minst intressanta. 

Medan Trebonius med tre legioner angrep staden från landsidan, 
skulle Decimus Brutus med en eskader av tolv nybyggda krigsskepp av 
kraftig konstruktion från sjösidan upptaga kampen med Massilias flotta 
(förstärkt med Domitius' sju skepp). 

I Decimus Brutus hade Caesar en skicklig legat och sannolikt den 
enda, som han med fullt förtroende kunde anförtro sjömilitära uppgifter. 

Brutus var trots sin ungdom redan en veteran på sjökrigets område. 
På sommaren år 56 hade han med sin i Loiremynningen byggda flotta 
besegrat och förstört de galliska kustfolkens stora armada i Quiberon
viken i veneteroas land (Bretagne). Denna stora sjöseger krossade defi
nitivt Galliens sjömakt och var det oeftergivliga villkoret för landets 
verkliga erövring. -

Moderna skeppsbyggare, som studerat vad som är känt om antikens 
varvsindustri, ha ofta undrat över, hur .Brutus kunde bygga sina tolv 
skepp på en månad, räknat från den dag träden fälldes och till dess 
skeppen voro färdiga, riggade och klara för drabbning. - För Mamurra, 
den berömde chefen för Caesars ingenjörskår och sannolikt den tekniska 
ledaren av bygget, synas skepps- och brobyggen ha varit en rutinsak 
likaväl som befästningskonstruktioner och tungt belägringsmaskineri. 
skeppsbygget vid Aralas (Arles) var förmodligen ett företag, som hade 
till mål att på kortast möjliga tid bygga en eskader av krigsskepp av en 
speciell typ, som väsentligen skulle skilja sig från den vanliga. Det kan 
på goda grunder antagas, att Brutus tagit väl vara på de rön och erfaren
heter han gjort under sjökriget mot veneterna, vilkas ovanligt kraftigt 
byggda ekskepp de romerska quinqueremerna förgäves försökt att skada 
genom ramning. Det ligger därför nära till hands, att Brutus vid byg
gandet av sin eskader sökte få fram en typ av roddfartyg, som ägde ett 
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venetiskt krigsskepps alla fördelar utan att ha dess nackdelar: ett slags 
»flytande fästning» om man så vill. De konstruerades sannolikt med 
rymliga stridsdäck, vars höjd (över vattnet) skulle överstiga fiendeskep
pens. Dessa däck skulle vara avsedda att uppbära ett stort antal krigs
vana soldater, vilkas vapentekniska utrustning skulle vara överlägsen 
fiendens. I och under vattenlinjen längs fartygssidornas bordläggning 
från för till akter hade antagligen timmer- eller tjocka plankfÖrstärk
ningar fastbultats såsom ett »pansarbälte» för att motstå ramning. 
Skeppen skulle självfallet byggas som roddfartyg, men antagligen skulle 
även fällbara master och segel ingå i utrustningen. Att Brutus' skepp 
genom ett dylikt byggnadssätt skulle bli »tungrodda» i förhållande till 
motståndarens, torde få anses säkert. Genom att utelämna allt oväsentligt 
i skeppens byggnad skulle man också spara avsevärd tid och arbete. Enligt 
Caesars berättelse läckte de färdigbyggda fartygen mycket, trots sin 
solida konstruktion. Något annat var ju inte att vänta, då man byggde 
av »rått virke». 

I början av juni torde den första sjödrabbningen ha ägt rum på 
Massilias redd. Om Domitius hade överbefälet över de sjutton skepp, som 
de belägrade gjort klara för drabbning, vet man inte. I varje fall hade 
han reserverat för sig ledningen av de sju fartyg, han fört till Massilia. 

De förenade eskadrarnas skepp voro mindre än Brutus' fartyg, men 
mycket lättare att manövrera och till antalet dubbelt överlägsna. De stri
dandes antal torde även ha varit avsevärt större, men kvalitativt och i 
närstrid voro massilioterna avgjort underlägsna Brutus' män. Brutus' lilla 
eskader var homogen och leddes av en lika tapper som erfaren chef. Hans 
skepp voro bemannade med utvalt folk, där visserligen sjömännen voro 
i minoritet, men där kombattanterna utgjordes av centurioner, »ante
signano»1 och legionsveteraner, som alla frivilligt begärt få göra tjänst 
på Brutus' eskader. Som vanligt hade före bataljens början segel, master 
och annan rundhult stuvats undan eller lämnats i land. Alla fartygen 
manövrerade i regel endast med åror under pågående batalj eller i fien
dens närhet.2 De massiiiska skeppen gingo till anfall på linje, som de 

1 Härmed menades ursprungligen skyddsvakt framför fälttecknen under strid; på 
Caesars tid beprövade och unga veteraner, som stredo i första linjen. 

2 Caesar nämner, att Brutus' eskader var förlagd vid en ö mitt emot Massilia. Det 
är troligen Ile Ratonneaux och Ile Pomegue, som här avses. Dessa två öar, belägna tre 
km. sydväst om Marseille bilda en naturlig hamn. Ett mycket smalt sund skilde öarna 



132 

förlängde åt båda flyglarna i avsikt att innesluta Brutus' formering. Så 
länge striden pågick i mera öppet vatten, hade Brutus' tyngre enheter 
svårt att komma långsides sina mera lättrörliga motståndare. Men utan 
att bekymra sig om överflyglingen bröt hans tunga skepp genom fien
dens linje. Försök att krossa årraderna på Brutus' fartyg misslyckades, 
lika väl som anfall med rammen. Striden drog sig in på trängre farvatten 
i enlighet med Brutus' plan och inom det begränsade området kunde 
hans fartyg lägga ombord motståndarnas och börja den verkliga när
striden. Massilias skepp hade ringa chans, när Brutus' tunga fartyg med 
sina höga stridsdäck fått änterhakarna fast och Brutus' beprövade sol
dater gingo till äntring. Det blev i regel en kort affär. Ordning och sam
manhållning uppplöstes hos den förenade eskadern. Med förlust av nio 
fartyg drogo sig de återstående inom det befästa hamnområdet. 

Domitius' debut och gästroll som sjömilitär rådgivare och eskaderchef 
blev ännu mer misslyckad än hans korta uppträdande som fältherre i 
Corfinium. Det kan ifrågasättas, om inte det massiiiska flottmanskapet 
med sin traditionella yrkeskunnighet rett sig bättre mot Brutus utan 
Domitius' påtvingade råd och bestånd. 

Det är svårt att veta, vilken betydelse Pompejus tillmätte den ovän
tade motgången vid Massilia, sedan han i Grekland fått rapporten härom 
och tagit närmare del av detaljerna och de omständigheter, som skulle 
kunna tänkas ha förorsakat nederlaget. Som gammal sjömilitär har Pom
pejus med säkerhet särskilt fäst sig vid den omständigheten, att intet av 
Brutus' skepp blivit sänkt eller allvarligt skadat genom ramning. 

De manöverskickliga massilioterna måste mer än en gång under sjö
slaget ha satt in rammanfall mot Brutus' svårmanövrerade skepp. Emel
lertid beslöt Pompejus att till Massilias understöd avsända en ny eskader, 
denna gång på sexton skepp under befäl av Lucius N asidius. Detta torde 
ha skett någon gång under första hälften av augusti. 

I Bellum civile nämner Caesar, att bland de sexton skepp, med vilka 
N asidius seglade till Massilias undsättning, »fanns några försedda med 
metallrammar». Detta meddelande är i all sin korthet ganska betydelse
fullt. Caesar var själv ingen sjöman, men så mycket visste han med sä
kerhet om sin egen tids sjömilitära stridsmedel, att den kraftigaste typ 
av ramm, som förekom, var tillverkad av järn eller annan metall. I all
mänhet voro de flesta krigsskepp i antiken försedda med ramm av trä 

åt i forntiden. Från Ile Ratonneaux upprätthöll Brutus en »fjärrblockad» av Massilias 
hamn, visserligen inte fullt effektiv, men likväl hindrande för sjöfarten. 
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med järn- eller metallspets. Det är möjligt, men inte säkert, att Caesar 
förstod eller anade Pompejus' avsikt, nämligen att sända några krigsskepp 
med det kraftigaste slag av anfallsvapen, som fanns att tillgå, för att 
kunna sänka Brutus »flytande fästningar»; dessa hade visat sig starka 
nog att stå rycken för stötar av den vanliga typen av rammar. - Pom
pejus har klandrats3 för att han, trots att han ägde en väldig. flotta, 
endast hade sänt denna obetydliga eskader av sexton skepp till Massilias 
undsättning. Det är emellertid svårt att inse, vad nytta en större sjö
styrka skulle kunnat göra. Det gällde ju här en begränsad uppgift, näm
ligen att oskadliggöra Brutus' blockadskepp och öppna trafiken på Mas
silias hamn. Med de rön som gjorts i första slaget vid Massilia, insåg 
Pompejus, att det var speciellt utrustade krigsskepp, som behövdes mot 
Brutus' eskader, kvalitet inte kvantitet. Pompejus gjorde sig nog inga illu
sioner om att Massilia kunde hålla sig- från landssidan -någon längre 
tid, men han ville självfallet fördröja stadens kapitulation. Det ingick 
inte i Pompejus' planer att med en stor flotta och en landstigningsexpedi
tion söka ett avgörande med Caesar utanför Massilias murar eller i N arbo
nensiska Gallien. Trots sitt första nederlag borde Massilias och Domitius' 
förenade sjöstyrka ännu vara åtminstone järmnstark med Brutus'. Då 
han nu sände ytterligare sexton skepp, borde detta tillskott giva staden 
minst dubbel övermakt till sjöss och sålunda de bästa utsikter att likvi
dera Brutus och hans efterhängsna blockadstyrka. 

Vad Pompejus däremot inte räknade med var, att såväl Nasidius som 
Domitius båda voro mindre lämpliga att lösa sina uppgifter. Man kan 
därför endast klandra Pompejus för valet av chefer för undsättnings
expeditionerna. -

N asidius startade emellertid sin expedition till Massilia med en upp
seendeväckande framgång. Under passagen genom n.v. Messinasundet 
gjorde han en avstickare in i Messanas hamn, där hans överraskande visit 
ställde till en del oreda och skada för de yrvakna caesarianska ämbetsmän
nen. Till minne av sitt besök tog han med sig ett av Curios fåtaliga krigs
skepp. Med sin eskader nu utökad till sjutton fartyg anlände han väl
behållen till Tauroeis, ett litet kustfort tillhörande Massilia och beläget 
i stadens omedelbara närhet.4 

3 Av Victor Druruy: History of Rome and the Roman People Vol. III. London 1884. 
' Enligt Moromsen skulle Tauroeis vara beläget där det nuv. La Ciotat ligger c:a 30 

km. SO om Marseille. Det kan emellertid ifrågasättas om inte Tauroeis eller Tauroentum 
var beläget där nuv. le Buse ligger (i Gulf de Sanary) 40 km. SO om Marseille. 
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Att Nasidius' ankomst till Tauroeis skulle hälsas med glädje och högt 
ställda förhoppningar i det belägrade Massilia var naturligt. I staden ar
betades för högtryck på varv och verkstäder för att man skulle få alla 
tjänstdugliga skepp rustade för nytt sjöslag. Med bemanningen var det 
ingen fara, ty staden led ingen brist på sjömän. Inom kort var ett tjugo
tal skepp - eller så många som voro tjänstdugliga - utrustade och be
mannade. Den sålunda nyutrustade eskadern stack till sjöss och förenade 
sig med Nasidius' avdelning vid Tauroeis utan att Brutus gjorde något 
försök att hindra detta. 

I första sjöslaget vid Massilia hade Brutus erövrat sex och sänkt tre 
av motståndarnas skepp. De sex priserna hade reparerats och ingingo nu 
i Brutus' eskader, som sålunda då skulle kommit att bestå av minst ader
ton skepp. Det är emellertid sannolikt, att Brutus mottagit ytterligare 
förstärkning med nybyggda fartyg, ty man får väl inte förutsätta, att 
det nyanlagda örlogsvarvet vid Arelas nedlagts sedan de ursprungliga 
tolv skeppen levererats. Trots sina förstärkningar var likväl Brutus nu
meriskt underlägsen den förenade flottan, som räknade ett fyrtiotal skepp. 
Icke desto mindre gick Caesars amiral till anfall mot Massilias och N asi
dius' flotta som ordnad till drabbning väntade vid Tauroeis. De massi
Iiska skeppen utgjorde högra och N asidius' sjutton fartyg vänstra 
flygeln av stridsformeringen. Vilka evolutioner eller stridsplaner, som 
kom till utförande vid det andra sjöslaget vid Massilia är okänt, men det 
är uppenbart, att Brutus under denna drabbning inte kunde ha byggt sin 
anfallsplan på att pressa ihop fiendens skepp mot ett trångt utrymme. 
Vid Tauroeis, där sjöslaget utkämpades, fanns nämligen gott om sjörum 
för manövrering. Detta bekräftas i Caesars kommentarer, där det heter, 
att Brutus' skepp gingo till anfall i öppen formering med gott utrymme 
mellan (enheterna) fartygen. En episod under sjöslaget tilldrar sig sär
skilt intresse, emedan den indirekt bestyrker, att Brutus skiftat sitt be
fälstecken (flagga) från sitt förra amiralsskepp till ett av de erövrade 
skeppen (från första sjöslaget). Två tetrerer (Caesar kallar dem tre
däckare, vilket är detsamma), ur Massilias eskader gjorde en samtidig 
attack från vardera låringen för att » dubbelramma» Brutus eget skepp, 
lätt igenkännligt för vän som fiende genom befälstecknet. Anfallet 
misslyckades, tack vare fartygschefens påpasslighet att i rätta ögonblicket 
kommendera »hal ut» till roddarelagen å amiralsskeppet. De skarpt kon
vergerande fientliga tetrererna kolliderade just akter om Brutus' skepp 
med sådan kraft, att det ena sjönk och det andra, som skadades svårt, 
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sänktes av ett av Brutus' skepp, som var i närheten. Amiralsskeppets 
skickliga manöver torde knappast kunna ha utförts av någon av »de fly
tande fästningarna», som byggts vid Arelas, ty dessa fartyg v oro ju som 
tidigare nämnts inte konstruerade med tanke på fart och manöverför:
måga. Redan vid ett tidigt skede av slaget synes N asidius ha dragit sig 
ur stridslinjen, hissat segel och lämnat sina allierade i sticket. Om han 
ens gjort något allvarligt försök att sätta in sina med metallrammar ut
rustade skepp i ett kraftigt anfall mot de »flytande fästningarna» är 
obekant. Orsakerna till N asidius' flykt äro svårförståeliga, så mycket 
mer som han inte lidit förlust av ett enda skepp, så länge han deltog i 
drabbningen. Massilioterna kämpade nu ensamma med tapperhet men 
med föga hopp. Efter att ha förlorat nära hälften av sin eskader, his
sade även de segel och flydde i riktning mot Spanien. Dessförinnan de
tacherades ett fartyg till Massilia för att överbringa det nedslående bud
skapet om utgången av det andra sjöslaget. 

Lika litet som efter första sammandrabbningen utanför hamnen får 
man genom Caesar veta vilka förluster i skepp och manskap Brutus fick 
vidkännas i den andra drabbningen. Alldeles utan förluster i sänk
ningar och svårt skadade fartyg torde nog inte båda sjöslagen ha avlupit 
för segraren. 

Efter denna sista och verkligt avgörande seger till sjöss kunde nu 
Brutus avspärra Massilia från all tillförsel från havet. Trebonius med 
sina legioner hade ju tidigare helt inneslutit staden från landsidan. Det 
blev nu endast en tidsfråga, när staden måste kapitulera. 

I september 49 gav sig Massilia efter fem månaders tappert försvar till 
lands och sjöss. 

IV. 

Redan ett ytligt studium av sjöoperationerna utanför Massilia juni
augusti 49 f. Kr. ger ett starkt intryck av, att något måste ha varit på 
tok med Massilioternas sjöförsvar, även om man tar i betraktande deras 
allierades, Domitius'5 och N asidius', ynkliga handlingssätt. Vad kunde 
då de egentliga orsakerna ha varit till att den gamla grekiska kolonien 
på Galliens sydkust inte längre kunde hävda sitt traditionella anseende 
som sjömakt? Hade inte vid båda sjöslagen Massilia ensamt kunnat möta 

5 Domitius undkom på ett skepp före stadens kapitulation. Han begav sig till Grek
land. Hans sista uppträdande på oceanen var - vid Farsalos. 
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motståndaren med minst lika stora sjöstyrkor? Hade inte dygder som 
tapperhet och offervilja varit lika utmärkande för Massilias sjömän som 
för Brutus' soldater? Svar och förklaring på dessa spörsmål kunde redan 
i huvudsak ha givits nära 400 år före Massilias fall genom att studera 
Perikles' tal i Atens folkförsamling i början av Peloponnesiska kriget. 
Den store statsmannen och folkledaren säger bl. a.: . ~Vår sjömilitära 
erfarenhet är för oss av större betydelse för expeditioner till lands än 
deras (peloponnesiernas) för landkrig tränade trupper är för dem vid sjö
tjänst. Våra fiender komma att få erfara, att sjömanskap (sjökrigstjänst) 
inte är något lätt yrke. Om vi, som därmed övat oss sedan före den per
siska invasionen, ännu icke blivit fulländade i yrket, är det då antagligt, 
att något av vikt kan uträttas av en jordbrukande befolkning, som dess
utom kommer att hindras praktisera sjökrigstjänst genom den ständiga 
närvaron av starka blockerande eskadrar från Aten? Mot en liten atensk 
sjöstyrka kunna de kanske riskera en drabbning, uppmuntrade genom 
okunnighet och överlägsenhet i antal, men genom blockad av en stark 
atensk flotta skulle deras rörelser förhindras och genom brist på övning 
(till sjöss) skola de bli osäkra och följaktligen förlora modet. Det måste 
fastslås, att sjömansyrket (krigstjänst till sjöss) liksom varje annat högt
stående yrke är en konst, som inte kan praktiseras tillfälligtvis eller som 
tidsfördriv utan tvärtom är ett så krävande yrke, att det inte lämnar tid 
övrig till något annat . .. ~ 

slutorden i ovan anförda tal klargör den i alla tider lika aktuella san
ningen, att vidmakthållande och förkovran av försvaret - i detta spe
ciella fall sjöförsvaret - är priset och villkoret för statens oberoende. 
Massilia, som halvtannat århundrade tidigare kunnat sända etthundra 
tetrerer och trierer med vältrimmade roddare och hopliter på sjötåg mot 
det mäktiga Kartago, förmådde på Caesars tid knappt utrusta ett tjugo
tal krigsskepp med en visserligen i fredlig tjänst yrkeskunnig bemanning, 
som dock saknade övning i krigstjänst till sjöss. ~Sjökrigstjänst är en 
konst, den man inte kan praktisera tillfälligtvis eller som tidsfördriv, 
utan är tvärtom ett så krävande yrke att det inte lämnar tid övrig till 
något annat.~ 

v. 
Medan belägringen av Massilia pågick och Caesar befann sig i trång

mål i Spanien, förberedde hans legat Cajus Scribonius Curio på Sicilien 
en landstigning i Afrika. 
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Som tidigare nämnts, var det illa beställt med krigs- och transpott
skepp på den caesarianska sidan vid den tidpunkt, då Curio fick order 
att fortast möjligt sätta igång expeditionen till Afrika. Man har speku
lerat över, dels varför Curio endast överförde två av de fyra legioner, 
som Caesar påstår, att han givit sin legat på Sicilien, dels varifrån Curio 
skulle ha tagit den fjärde legionen, då han ju endast haft tre, när han kort 
förut hade ockuperat Sicilien. Vare sig Curio haft tre eller fyra legioner 
till sitt förfogande, torde den enklaste förklaringen till, att han endast 
medtog två legioner, vara den, att han inte inom rimlig tid kunde upp
bringa transportfartyg till en större styrka. För ett fälttåg i Afrika 
måste ju även rytteri överföras, och härvidlag lyckades ju även Curio 
få med 500 ryttare och hästar. Det bör ihågkommas, att största skynd
samhet var av nöden för att rätt utnyttja de fördelar, som besittningen 
av Sicilien hade givit caesarianerna, innan Pompejus anhängare i pro
vinsen Afrika hade hunnit att konsolidera sin därstädes ännu ganska 
vacklande ställning. Efter stora svårigheter lyckades Curio inom kort 
sammandraga transportskepp i tillräcklig mängd för att överskeppa två 
legioner och hela rytteriet, en icke oäven prestation, då man betänker 
svårigheterna att anskaffa fartyg. Sedan han embarkerat trupperna (för
modligen i Lilybaeum) satte expeditionen kurs på provinsen Afrika under 
eskort av endast tolv örlogsskepp. Det var i varje fall ett vågspel, att 
med så ringa eskort föra konvojen över Medelhavet. Överresan tog två 
och ett halvt dygn. Allt gick emellertid lyckligt, ty Pompejus' kapare 
voro icke tillhands i tillräckligt antal för att riskera ett angrepp. Curio 
hade valt Clupea till landstigningsplats (östra kusten av Maouinhalvön 
c:a 20 km söder om Kap Bon). Vid Clupea hade en pompejansk eskader 
av tio f. d. piratskepp samlats för att angripa transportflottan, men i stäl
let blevo pompejanerna själva anfallna av Curios eskader. De inväntade 
inte attacken utan drogo sig tillbaka utan att inlåta sig på batalj. -Efter 
att ha vunnit några framgångar mot Varus vid Utica, blev emellertid 
Curio med sina fåtaliga trupper lockad att gå till anfall utan kännedom 
om fiendens verkliga styrka. Caesarianerna led ett förkrossande neder
lag. Curio och större delen av hans styrka blevo nedgjorda. Fem kohorter 
som Curio hade kvarlämnat till lägrets skydd, skulle utan svårighet ha 
kunnat rädda sig ombord på transportflottan, som låg till ankars med 
tryggade förbindelser med Curios läger ( Castra Scipionis), men under
rättelsen om härens och överbefälhavarens undergång och död synes ha 
upplöst all disciplin och ordning. Endast en ringa del av soldaterna i 
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lägret räddades ombord på skeppen. -I viss mån och indirekt kan kata
strofen vid Utica tillskrivas den tidigare berörda bristen på transport
skepp, en svårighet som omöjliggjorde överskeppning av mer än två legio
ner och några hundra ryttare, en styrka som i varje fall var otillräcklig 
för sin uppgift. Den självutnämnde pompejanske generalen Titus Attius 
Varus hade visserligen själv ej mer än två legioner, men hans allierade, 
konung Juba av Numidien, som med en stor härsmakt hade skyndat till 
Varus' undsättning, gav pompejanerna en förkrossande övermakt. Också 
Curio insåg detta, även om han före avseglingen från Sicilien hade under
skattat motståndaren. Caesars legat drog sig därför tillbaka till Castra 
Scipionis, varifrån han sände bud till Sicilien för att kalla till sig förstärk
ningar. Sannolikt skickade han samtidigt en del av transportflottan till
baka till Sicilien. 

Om Curio vid ankomsten till Afrika omedelbart sänt tillbaka trans
portflottan för att kalla till sig tillgängliga trupper på Sicilien torde ut
gången av hans expedition avlöpt bättre än nu blev fallet. - Provinsen 
Afrika stannade alltså tills vidare i pompejanernas händer och kom att 
utgöra ett farligt flankhot för Caesar. Alla hamnarna i provinsen stodo 
nu till förfogande för Pompejus' sjömilitära företag. 

Ungefär samtidigt med Curios olyckliga expedition till Afrika hade 
i norra Adriatiska havet utspelats maritima krigshändelser, som inte 
bådade gott för Caesars planerade invasion av Orienten. Som redan 
nämnts, hade Caesar före expeditionen till Massilia och Spanien på våren 
49 vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristen på krigs- och transport
fartyg. skeppsbygget och utrustningen av fartygen på västkusten vid 
Tyrrhenska havet hade Caesar anförtrott Quintus Hortensis (den deka
dante sonen till den berömde vältalaren). I Adriatiska havet hade Publius 
Cornelius Dolabella (Ciceros notoriska svärson) fått uppdraget att bygga 
och utrusta en flotta av krigs- och transportskepp, dels för att stärka 
kustförsvaret på Italiska halvön mot ett befarat angrepp av Pompejus, 
men framför allt med tanke på den kommande invasionen av Orienten, 
som Caesar ämnade företaga, och vilken expedition av kända skäl inte 
kunnat försiggå omedelbart efter Pompejus' avsegling från Brundisium 
på våren 49. Dolabella hade uppenbarligen bedrivit sina maritima rust
ningar med kraft och energi, ty redan på högsommaren 49 hade han åt
minstone ett fyrtiotal krigsskepp av olika typer i aktiv tjänst i norra 
delen av Adriatiska havet. Visserligen behärskade Pompejus' flotta hela 
kusten från Peloponnesus' sydspets till Venetianska bukten i norr, men 
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området var vidsträckt och självfallet kunde inte alla delar av den långa 
kuststräckan vara lika effektivt bevakade mot landstiginingsexpeditioner. 

Alltnog, på högsommaren 49 hade Dolabella med 40 skepp inträngt i 
n. v. Quamaroviken i norra Illyriens skärgård. Caesars legat Gaius An-
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tonius (broder till Marcus) hade under skydd av Dolabellas flotta med 
två legioner besatt ön Curicta (Ve glia) i nyssnämnda skärgård. Dola
bellas sjöstyrka skulle skydda Antonius mot angrepp från sjösidan samt 
hålla kommunikationerna med fastlandet öppna för trupperna på ön. 

Om de två caesarianska legaterna hade för avsikt att framtränga vi
dare till lands och sjöss eller endast hade sökt att intaga en befäst ställ
ning eller ett brohuvud på den illyriska kusten vet man inte; det senare 
förefaller emellertid det mest troliga som en förberedelse till Caesars pla
nerade invasion. 

Att Bibulus, Pompejus högste befälhavare till sjöss, inte utan vidare 
skulle finna sig i att caesarianerna med land- och sjöstyrkor beto sig fast 
i Illyriens skärgård var ju tämligen självklart. Två välrustade eskadrar, 
den ena under befäl av Marcus Octavius, den andra (den illyriska eska
dern) ledd av greken Lucius Scribonius Libo sändes därför upp till Quar
naroviken för att krossa den spirande caesarianska sjömakten. Detta 
lyckades över förväntan väl. Libos och Octavius' eskadrar överraskade 
och slog Dolabellas flotta så grundligt, att största delen av de caesarianska 
skeppen sänktes eller erövrades. Följden av detta svåra nederlag till sjöss 
blev den, att Gaius Antonius med sina två legioner på Curricta blev av
skuren från förbindelsen med fastlandet. Undsättningsexpeditioner miss
lyckades att förbättra läget för Antonius. Hortensius' från Tyrrhenska 
havet tillkallade flotta kunde ingenting uträtta mot de överlägsna pom
pejanska sjöstyrkorna på Illyriens kust. Med stora förluster i skepp och 
manskap måste den illa tilltygade tyrrhenska eskadern söka skydd i 
Brundisium och Tarent. Lika liten framgång hade en från cisalpinska 
Gallen utsänd expeditionskår till lands. 

I vilken del av n. v. Fiumebukten Dolabellas flotta mötte sin under
gång är inte känt. Det förefaller emellertid antagligt, att sjöslaget ägde 
rum antingen vid nordvästra kusten av Ve glia ( Curicta) eller i viken 
på öns sydvästsida, där de bästa ankarsättningarna finnas. Dolabella an
såg det väl vara av vikt att med sin flotta vara i bekväm och omedelbar 
kommunikation med sin ämbetsbroder på Curicta. Tre sund leda upp 
till Fiumebukten, det västra i Quarnaroviken (och sundet), som g;l.r ut
efter Polahalvön och utgör huvudleden, det mellersta leder mellan den 
långsträckta ön Cherso och V e glia, den östra smala farleden, Canal della 
Morlacca löper mellan fastlandet och ön V e glias östra strand. På det sma
laste stället av sistnämnda sund är i våra dagar avståndet mellan Veglia 
och fastlandet mindre än l km. Om Dolabella och Antonius haft tid 
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att spärra inloppen i norr och söder till detta smala sund, innan deras 
flotta utsattes för det överraskande angreppet, vet man inte, men det 
förefaller uppenbart, att Dolabella uraktlåtit även elementära skydds
åtgärder. Sålunda måste det beständigt ha brustit beträffande den yttre 
bevakningen. Hade några lätta fartyg avdelats för spaning i de södra 
delarna av de tre sunden, skulle väl knappast den caesarianska flottan ha 
utsatts för ett så överraskande anfall, som av allt att döma nu blev fallet. 
Själv undkom Dolabella på ett av de få skepp, som lyckades bryta sig 
igenom pompejanernas flotta. - Som redan nämnts, hade Dolabella in
lagt stora förtjänster om den adriatiska flottans byggnad och utrustning, 
men han ägde inte en Decimus Brutus' förmåga och erfarenhet att leda 
en flotta på sjötåg. Men även om Dolabella ägt större erfarenhet till 
sjöss är det tvivelaktigt, om han hade förmått uträtta något av vikt mot 
de båda såväl kvalitativt som kvantitativt överlägsna och välledda pom
pejanska sjöstyrkorna på Illyriens kust. Att bygga en flotta på en rela
tivt kort tid var inte den svåraste uppgiften för caesarianerna. Utbild
ningen av befäl och manskap var det ·stora problemet. Bristen på yrkes
kunnigt befäl var kronisk på den caesarianska sjöfronten. Största delen 
av de skickliga lotsarna och manöverkunniga fartygscheferna hade följt 
Pompejus. Det tog lång tid att utbilda och samöva roddarna. Vid krigs
tjänst till sjöss lika litet som vid militärtjänst till lands duger någon 
snabbutbildning. Caesar själv har vid ett tillfälle kallat soldaterna vid 
en viss legion för rekryter, och ändå hade dessa legionärer haft två års 
aktiv krigstjänst. - Sedan undsättningsexpeditionerna till Gaius Anto
nius' på Curicta instängda trupper hade misslyckats, återstod för Caesars 
legat på ön endast kapitulation, då livsmedlen började tryta. Efter 
framgångarna i norra Illyrien besatte Octavius ön och staden lssa 
( Lissus). Endast Salonae ( Spalato) och Lissus ( Alessio) försvarade sig 
framgångsrikt mot Öctavius' angrepp från land- och sjösidan. På sen
hösten drog sig Octavius' eskader tillbaka till Dyrrachium, där den lades 
upp för vintern. Smärre avdelningar bevakade den långa kuststräckan av 
Illyrien och Makedonien. 

Caesar återvände till Rom i slutet av november. Oerhörda voro de 
arbetsuppgifter, som väntade honom, både de civila och militära. Hans 
politiska ställning var måhända starkare nu, än då han för åtta månader 
sedan lämnade staden, men framgångarna i Spanien uppvägdes av den 
olyckliga vändning kriget fått i Afrika och i det Adriatiska havet. Innan 
Caesar på sensommaren hade ordnat förhållandena i de spanska provin-
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serna, hade han fått mottaga jobsposterna från Afrika och Curicta. För
lusten av fyra legioner och två provinser på dessa krigsskådeplatser var 
förvisso en svår olycka för honom, men långt värre var den katastrof, 
som drabbat den nybyggda örlogsflottan, vid vilken Caesar hade fäst så 
stora förhoppningar. Hans avsikt hade ju varit att skapa en flotta stark 
nog att åtminstone i Adriatiska havet kunna utgöra en maktfaktor, som 
den pompejanska sjömakten måste räkna med. I varje fall skulle denna 
flotta ha varit tillräcklig för att trygga den planerade stora trupptranspor
ten till Makedonien. Förlusten av krigsflottan hotade omintetgöra 
Caesars invasionsplaner över havet. Icke desto mindre beslöt Caesar full
följa sin ursprungliga plan. Legionerna skulle föras över Adriatiska havet 
med eller utan eskort av krigsskepp. Att inom kort tid bygga en ny 
örlogsflotta var inte möjligt, i stället måste varven på Sicilien, i Gallien 
och de italiska hamnarna inrikta sig på att »få fram» transportskepp 
i tillräcklig mängd, för att på en gång kunna till Orienten överföra l O 

a 12 legioner vid årsskiftet 49-48. 
Under höstmånaderna började transportskeppen anlända till Brun

disium, vilken hamn Caesar valt för embarkering av trupperna. Legio
nerna samlades i Brundisium i december. Den sammandragna härsmakten 
kom att utgöra omkring 3 5 000 legionärer och l 5 00 ryttare. - Den 
första missräkningen (förmodligen inte alldeles oväntad), som mötte 
Caesar, då han i mitten av december anlände till Brundisium, var att 
den i hamnen väntande transportflottan knappt var stor nog att taga 
ombord hälften av trupperna. En stor del av de nybyggda fartygen hade 
under den stormiga senhösten förlist på Siciliens och Italiens kuster. 
Ännu väntades fartyg till utskeppningshamnen, men Caesar ansåg sig 
inte kunna kvardröja längre utan beslöt att i två omgångar föra trup
perna över Adriatiska havet. Varje dags förlust var dyrbar, och ju längre 
det dröjde med expeditionens avsegling, desto mera ökades risken, att 
pompejanska sjöstridskrafter skulle uppträda i farvattnet utanför Brun
disium. Att någon längre tid kunna hemlighålla den stora truppkoncen
treringen i Brundisium och transportflottans närvaro i hamnen skulle 
inte vara möjligt. Antalet transportfartyg var något över hundratalet. 
Varje fartyg tog i medeltal 200 man fotfolk. En särskild typ av skepp 
avsedd för transport av hästar ingick också i Caesars flotta. Genom att 
inskränka bagage och utrustning till endast det nödvändiga kunde Caesar 
inskeppa omkring 2 000 man fotfolk och 600 ryttare. Denna styrka 
låg nu i beredskap att embarkera sedan mitten av december, men den 
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hårda sydliga vinden hindrade länge expeditionens avgång. Man kan lätt 
föreställa sig Caesars oro över dröjsmålet. Det är visserligen sant, att så 
länge den sydliga stormen och ovädret varade det var föga sannolikt, att 
någon pompejansk flotta skulle nalkas Brundisium, men ju längre det 
drog ut på tiden med avfärden desto sannolikare att Bibulus på Kerkyra 
bleve underrättad om, vad förberedelserna i Italien avsågo. Det skulle 
då inte dröja länge förrän Pompejus' amiral skulle göra ett angrepp, så 
snart Caesars flotta lämnat den skyddande hamnen. Äntligen den 4 ja
nuari år 48 kastade vinden om till nordlig, och sedan trupperna gått om
bord, avseglade transportflottan samma eftermiddag, konvojerad av en
dast tolv krigsskepp av olika typer, kvarlevorna av Dolabellas flotta. -
Det vådliga äventyret hade börjat. 

Caesars verkställda beslut att föra 7 legioner och 600 ryttare över 
Adriatiska havet utan stöd av tillräckligt antal örlogsskepp måste be
tecknas som ett av den antika sjökrigshistoriens djärvaste vågspel, då han 
visste, att Pompejus med sin flotta helt behärskade farvattnet. En om
ständighet var emellertid till Caesars favör. Större delen av Pompejus' 
flotta låg under vintern i hamn mer eller mindre avrustad. Endast mindre 
avdelningar, som tidigare nämnts, skötte bevakningstjänsten på kusterna. 
Expeditioner till sjöss vintertid voro i antiken sällsynta företeelser, eme
dan krigsskeppen inte voro byggda för att hålla sjön i hårt väder under 
höst- och vinterstormar. Något bättre förhöll det sig härvidlag med 
seglande transport- och handelsfartyg, men även dessa ägde i antiken ringa 
sjövärdighet enligt moderna begrepp. 

Omkring 40 km norr om Corfus (Kerkyras) nordvästligaste udde lig
ger byn Paleassa på Albaniens kust. I forntiden fanns där en föga använd 
ankringsplats kallad Palaeste (se kartskissen!). Farvattnet utanför ankar
sättningen var uppfyllt (och är det fortfarande) av grund och skär samt 
därför ganska svårnavigabelt. Innanför dessa skär erbjöd emellertid den 
vidsträckta strandremsan en passabel debarkeringsplats för trupper, ty 
fartygen kunde ankra nära strandlinjen i smult vatten. En enda smal 
väg ledde från Palaeste över bergen inåt landet. Denna ödsliga kust av 
Epirus vid foten av de Akrokerauniska bergen hade Caesar utsett tillland
ningsplats för sin arme. Paleassa är belägen 83 distansminuter ( 15 5 km) 
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sydost om Brindisi. - Den epirotiska kusten allra närmast norr och söder 
om Palaeste var icke besatt av pompejanska trupper, men den tilltänkta 
landningsplatsen låg knappa 30 km söder om Avionaviken (Oricum), 
där en eskader av 18 pompejanska krigsskepp voro stationerade. Som re
dan nämnts, var avståndet mellan Palaeste och ön Kerkyra 40 km. På 
nämnda ö hade huvudstyrkan av Pompejus' flotta under Bibulus' befäl 
sin förläggning vid tiden för Caesars landstigning på Epirus' kust. 

På natten efter Caesars avgång från Brundisium uppstod stiltje, men 
vid dagningen fyllde åter en gynnsam vind seglen på den stora transport
flottan och på eftermiddagen, medan den korta vinterdagen ännu varade, 
styrde flottan genom det av grund uppfyllda farvattnet in mot Palaestes 
strand, där fartygen ankrade och debarkeringen kunde taga sin början. 
Överresan hade tagit omkring tjugofyra timmar, allt hade gått lyckligt, 
men på goda grunder torde man våga påstå, att för de flesta deltagarna 
i den äventyrliga färden hade det varit timmar fyllda av verklig spänning. 

Den pompejanska flottan i Adriatiska havet bestod vid denna tidpunkt 
av omkring 150 skepp, fördelade på sex eskadrar. Under vintern då man 
inte väntade några krigsföretag till sjöss, hade två tredjedelar av flottan 
förlagts i den rymliga hamnen på Kerkyra, där de flesta skeppen av
rustats och upplagts för reparation och översyn. Av den återstående delen 
av flottan ombesörjde mindre avdelningar bevakningstjänsten från olika 
hanmar på den långa kuststräckan och resten låg upplagd i Dyrachium. 
Den vid Oricum i beredskap förlagda eskadern (från provinsen Asien) 
stod under tillfälligt befäl av legaterna Lucretius Vespillo och Minutius 
Rufus. Långt innan Caesars stora transportflotta hade hunnit inom skä
ren vid Palaeste, hade den siktats både från Oricum och Kerkyra. Bibulus 
på sistnämnda ö gav genast order om utrustning och bemanning av de 
fartyg, som i en hast kunde göras sjöklara, men innan detta kunde verk
ställas, var det mörkt. Caesars skepp hade då redan ankrat innanför de 
skyddande skären och legionärerna börjat landstigningen. 

Beträffande den sjöklara pompejanska eskadern i Oricum gingo dess 
befälhavare miste om den största chans, som någonsin skulle erbjuda sig 
för att med föga risk för den egna eskadern tillfoga Caesar ett katastro
falt nederlag till sjöss. Vad skulle Caesars tolv krigsskepp (några ganska 
undermåliga) ha kunnat uträtta för att skydda sin stora konvoj mot ett 
beslutsamt anfall av Oricumeskadern? 

Vespillos' och Rufus' tvekan (till dess det var för sent) att angripa 
den tämligen hjälplösa stora transportflottan kan endast ha berott på, att 
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de båda legaterna tagit för givet, att Caesar hade en stark eskader av 
örlogsskepp till sitt förfogande. 

Hade spaningstjänsten till sjöss ombesörjts på ett effektivt sätt av 
Oricumeskaderns befälhavare, men framför allt av högste marinchefen 
på Kerkyra, skulle sannolikt det andra inbördeskriget kunnat vara avgjort 
jämnt ett år efter dess början. 

I tredje bokens åttonde kapitel (Bellum civile) skriver Caesar, att han 
efter truppernas landsättning samma natt sände tillbaka transportflottan 
under befäl av Fufius Calenus till Brundisium för att överföra den övriga 
delen av hären, och att detta skulle ske fortast möjligt. »Men fartygen», 

ro- 48230 Sjöhist. Samfundet. IX. 
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säger Caesar vidare, » gingo till sjöss för sent och kunde därför inte be
gagna sig av nattbrisen; de ledo därför förluster på återfärden.» 

Caesar fordrade alltså, att Fufius Calenus med mer än etthundra skepp 
skulle lätta och gå till sjöss i vinternatten och passera genom en av grund 
uppfylld farled utan fyrbelysning! Man kan med skäl undra, hur många 
av de tomma transportskeppen som kunnat klara den seglatsen. Med natt
brisen menar Caesar förmodligen den vind, som börjar blåsa från land i 
dagningen. Om inte Fufius Calenus gick till sjöss med transportflottan 
förrän i dagningen, då han kunde taga bäringar och se de grund och 
skär, som måste passeras innan han kom ut på fritt vatten, gjorde han 
tvivelsutan vad varje förnuftig chef skulle ha gjort. Visserligen blev 
hans flotta ute på havet anfallen av Bibulus' i hast utsända eskader (och 
sannolikt även av Oricumavdelningen) som tillfogade caesarianerna en 
förlust av 30 skepp, men det kan på goda grunder anses antagligt, att för
lusten i fartyg blivit åtskilligt större, om avgången från Palaeste skett i 
nattens mörker. Påföljande morgon hade nog pompejanerna ändå passat 
på honom utanför skären vid Palaeste eller upphunnit honom 'på åter
vägen till Brundisium. Oricumeskadern och Bibulus hade ju åtminstone 
12 timmar på sig för att förbereda anfallet på den återvändande 
transportflottan. 

Marcus Calpurnius Bibulus, måg till Cato, hade av Pompejus utnämnts 
till »chef för marinen» vid inbördeskrigets utbrott. Bibulus hyste ett 
glödande hat till Caesar. Som ärohetskollega- både som aedil och prae
tor - till Caesar hade Bibulus aldrig kunnat samarbeta med denne. 
stockkonservativ till sin anda som Bibulus var, finner man detta naturligt 
nog, men värst blev det, då optimatema (boni) lyckades få den reaktio
nära och politiskt föga begåvade partikamraten vald till konsul, som en 
motvikt till Caesar, vilken folkpartiet valt till konsul för år 59. Den 
romerska folkhumorn kallade ju händelsen »för det året då Julius och 
Caesar v oro konsuler». Bibulus' obstinata motstånd till alla Caesars libe
rala reformförslag och de lika löjeväckande som misslyckade obstruk
tionsförsöken av Caesars envetne kollega äro väl kända. Men om Bibulus 
inte hade någon framgång som politiker och konsul, är det därför inte 
sagt, att han var oduglig som marinchef. Från inbördeskrigets början 
hade han klokt och målmedvetet övervakat och lett de marina angelägen
heterna för Pompejus. Hans blockad av de italiska hamnarna åtminstone 
vid Adriatiska havet hade varit effektiv. De välorganiserade kaparflot
torna i västra Medelhavet hade förorsakat Caesar mycken skada. I 
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Adriatiska havet hade slutligen Bibulus »likviderat» Dalabellas flotta och 
tillfogat Hortensius stora förluster. I vad mån Bibulus kunde göras an
svarig för misslyckandet vid Massilia och för att Curias transportflotta 
kom helskinnad till Afrika vet man inte, men beträffande Massilia torde 
nog Pompejus själv ha varit den, som genom valet av olämpliga chefer 
för undsättningsexpeditionerna vållat den olyckliga utgången. 

Bland de höga herrarna i Pompejus' följe i Grekland hade sedan länge 
röster höjts för att förmå Pompejus att i stället utnämna Cato till över
befälhavare för flottan - men förgäves. Det är svårt att inse, vad Cato 
skulle ha haft för särskilda meriter för befattningen framför sin svärson. 
Catos försvar av Sicilien mot Curio hade inte varit ägnat att ingiva Pom
pejus några höga tankar om hans militära begåvning. Cato hade inte 
sökt bjuda något motstånd varken tilllands eller sjöss, då Curio landsteg 
på Sicilien på våren 49. - Till högste befälhavare för flottan behövdes 
självfallet i främsta rummet en militär, helst med någon kännedom om 
sjökrigföring. För en politiker om än med aldrig så gammalromerska 
dygder hade inte Pompejus någon användning i flottan. 

Bibulus fyllde enligt Pompejus' åsikt fordringar för ifrågavarande 
post, däremot icke Cato. - Caesars landstigning på Epirus' kust, prak
tiskt taget mitt för näsan på Bibulus, måste för denne ha varit ett bittert 
piller att svälja, särskilt då man betänker, vilka privata känslor den 
gamle kverulanten från år 59 hyste för sin vederdeloman. Självfallet hade 
Bibulus i första hand sig själv att skylla för, att han slöat till ett slag 
under vintern. Vid det här laget borde han emellertid ha vetat, att då 
det gällde Caesar, måste man vara beredd på det oväntade, vare sig det 
var fråga om politik eller krig. Det måste ha brustit betänkligt i vakt
hållning och spaningsverksamheten till sjöss under vintern. Att rust
ningarna i Brundisium under senare delen av år 49 undgått att väcka 
Bibulus' uppmärksamhet och att framkalla motåtgärder, tyder härpå. 
Olyckan hade emellertid skett; det gällde nu att begränsa dess omfattning 
och om möjligt reparera densamma. Som nämnts, hade Caesars transport
flotta på återresan till Brundisium angripits av Bibulus' och tillfogats en 
förlust av 30 skepp. Denna motgång för Caesar var allvarlig nog, men 
det skulle bli värre. Bibulus och hans underbefälhavare utvecklade en 
febril verksamhet för att få hela den i Adriatiska havet stationerade flot
tan mobiliserad fortast möjligt, och snart stucko kryssareskadrar till sjöss 
från de olika förläggningarna på kusten. Spaningsverksamheten ut
sträcktes även till Italiens kuster, där speciellt Brundisium hölls under 
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observation. Trots sin vacklande hälsa, gick Bibulus själv till sjöss med 
en stark eskader från Kerkyra och tog till uppgift att med sin sjöstyrka 
troget följa Caesars framryckning mot norr på Epirotiska kusten. Oricum 
föll i Cesars händer, men den därstädes stationerade eskadern undkom. 
Ceasar och hans legioner voro under framryckningen mot Dyrrachium 
hela tiden avskurna från all förbindelse över havet med Italien. Denna 
blockad förorsakade till slut legionerna en sådan brist på allt, att till och 
med Caesar fann för gott att öppna underhandlingar med Bibulus. 

Att initiativet till dessa förhandlingar verkligen kom från Caesar, är 
inte styrkt men förefaller sannolikt med hänsyn till hans kritiska läge. 
Med nära hälften av den för invasionen avsedda hären ännu kvar i Brun
disium, effektivt blockerad av Libos kryssare, skulle Caesar kunna haft 
anledning anställa betraktelser över sjömaktens betydelse och dess för
lamande inverkan på hans krigföring till lands. Men även för Bibulus 
vållade det bekymmer att under den stormiga årstiden upprätthålla 
blockaden på Epirus' ogästvänliga kust. Ju längre Caesar framträngde 
mot norr, desto svårare blev det för Bibulus att få fram underhåll till 
sin eskader. T. o. m. vatten och bränsle (för matlagning) måste fraktas 
den långa vägen från Kerkyra till skeppen, emedan närmaste kustområde 
var besatt av Caesars soldater. Alla landstigningsförsök i syfte att kom
plettera förråden avvisades. Med kännedom om bådas nödläge hoppades 
Caesar att genom förhandlingar få till stånd ett modus-vivendiavtal med 
sin gamle trätobroder. Förslaget gick i korthet ut på, att Bibulus skulle 
få förse sig med dricksvatten och bränsle från närmaste ställe på kusten, 
mot det att han skulle tillåta Caesar att mottaga proviant och förnöden
heter (men inga trupper och krigsmaterial) från Italien. Förhandlingarna 
öppnades i Oricum genom delegater men ledde ej till något resultat. Det 
var ju ej heller att vänta, då man känner Bibulus' personliga inställning 
till sin fiende. Ännu sämre utgång fick Caesars tidigare - omedelbart 
efter landstigningen i Palaeste - till Pompejus avsända förslag till fred
lig uppgörelse. Beskickningen hade endast till följd, att Pompejus fick 
värdefulla militära upplysningar bl. a. själva nyheten om landstigningen. 
Pompejus, som dessförinnan under makliga dagsmarscher på den Egna
tiska härvägen (Thessalonien-Dyrrachium) var under framryckning 
mot marinarsenalerna på västkusten, fick nu brått att nå fram till Adrias 
kust. Då han emellertid misströstade om att i tid hinna undsätta Apollo
nia, gick han i stället direkt mot Dyrrachium, förstärkte dess besättning 
och framryckte senare på kustvägen mot söder. Vid norra stranden av 
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floden Apsos nära havet kom han i sikte av Caesars läger på södra stran
den. Pompejus hade anledning att känna sig belåten. Visserligen hade 
han inte hunnit att undsätta Apollonia men hade i stället räddat det långt 
viktigare Dyrrachium, som var den bästa hamnen på kusten, och där han 
upplagt stora militära och marina förråd. Vidare hade han nu vid Apsos 
genom sin flotta tryggade förbindelser och god tillförsel av proviant och 
andra förnödenheter. 

Caesar hade ju också gjort halt vid Apsos. Längre vågade han ej fram
tränga utan förstärkningar av sina fåtaliga trupper. Hans upprepade bud 
till Antonius i Brundisium att vid första tillfälle överföra sina legioner 
till Epirus hade hittills varit förgäves. Oron måste ha varit stor i Caesars 
läger. Den totala styrkan, som fältherren förfogade över i Epirus kan 
knappast ha överstigit 20 000 man. Pompejus' här på andra sidan floden 
torde ha varit nära dubbelt så stor. styrkeförhållandena i och för sig 
torde emellertid inte ha varit Caesars största bekymmer utan fastmer 
svårigheterna med provianteringen i det ödsliga och redan utsugna lan
det. Bristen på alla slags förnödenheter blev värre, allt eftersom veckorna 
längdes till månader. Snart var våren i antågande och med den kunde 
man vänta än mer ökad aktivitet av Pompejus' flotta. För:visso var Caesar 
i ett synnerligen kritiskt läge. - Emellertid inträffade på senvintern en 
händelse, som så småningom skulle visa sina verkningar i en för Caesar 
gynnsam riktning. Vår gamle vän Bibulus stupade - nästan bokstav
ligen- på sin post ombord på sitt flaggskepp. Hans sedan länge bräck
liga hälsa hade inte kunnat uthärda de påfrestningar, som voro förenade 
med blockaden under de stormiga vintermånaderna på Epirus' kust. Bi
bulus död var ett hårt slag för Pompejus, kanske allvarligare för hans 
sak än han själv insåg. Adriatiska havet var ju huvudkrigsskådeplatsen 
för flottan, och där hade han ju fördelaktigt koncentrerat den slagkraf
tigaste delen av sin sjömakt under Bibulus' överbefäl. Försumligheten 
att hindra eller förstöra Caesars stora trupptransport på nyåret hade över
befälhavaren vid sin död nästan gottgjort genom sina kloka dispositioner 
av sjöstridskrafterna efter Caesars landstigning i Palaeste. Klart hade 
Bibulus fattat sina huvuduppgifter: att till varje pris hindra Antonius' 
legioner i Brundisium att över havet förena sig med Caesar samt att upp
rätthålla en sträng blockad på den epirotiska kusten, där Caesar befann 
sig. Den senare uppgiften, som skulle bli hans död, åtog sig överbefäl
havaren själv. Blockaden av Brundisium överlät han åt den erfarne Libo, 
för vars blockadstyrka Bibulus hade ordnat underhåll och proviantering 



150 

samt nödvändig avlösning och förstärkning. Att Bibulus ända till sin 
död lyckats i den nära hundraprocentigt effektiva blockaden, torde Caesar 
själv ha varit den förste att erkänna. Efter krigsutbrottet hade Pom
pejus' sjömakt varit uppdelad i åtta eskadrar (därav sex eskadrar i Adria
tiska havet, av de övriga två var sannolikt en förlagd i Thessalonica och 
de andra i södra Arkipelagen) med Bibulus som överbefälhavare. 6 Någon 
ny chef för marinen utnämndes inte efter den gamles död, utan de åtta 
eskadercheferna fingo var för sig svara inför Pompejus själv. Det måste 
ha varit politiska, inte militära skäl, som förmått honom att ordna be
fälsförhållandena på ett sådant sätt med så många uppenbara brister. 
Kanske trodde sig Pompejus om att - som fordom under piratkrigets 
dagar - kunna leda ett fält- och sjötåg antingen från ett befäst läger i 
land eller ombord på ett skepp? Dugliga amiralsämnen saknades emellertid 
inte inom Pompejus' krigsmakt. Utom Libo och Octavius, kunniga och 
erfarna eskaderchefer och Dalabellas besegrare, fanns den relativt unge 
Cajus Cassius Longinus, som vid flera tillfällen givit prov på goda ledare
egenskaper både till lands och sjöss. Det ovidkommande kotteri-politiska 
inflytandet, som även i rent militära detaljfrågor ville göra sig gällande, 
var för Pompejus en ständig källa till irritation. För att i någon mån 
söka dämpa intriger och stridigheter bland denna brokiga skara av f. d. 
konsuler, praetorer och mer än hundratalet senatorer kan det ju även 
tänkas, att Pompejus lät ställa på framtiden tillsättandet av en ny chef 
för flottan. Detta var i varje fall ett ödesdigert missgrepp, vars följder 
inte länge läto vänta på sig. 

Under operationerna i Epirus jan.-mars 48 låg Marcus Antonius fort
farande kvar i Brundisium med 16 000 legionärer och l 000 ryttare utan 
möjlighet att över havet komma sin krigsherre till undsättning. Libo, 
vars blockadstyrka stundom uppgick till 50 skepp, vidmakthöll en rigorös 
avspärrning av hamnen, sedan han förvissat sig om, att Antonius låg kvar 
i staden, beredd att vid första tillfälle embarkera sina trupper. Under 
Bibulus' strama ledning hade visserligen Libo haft många svårigheter att 
övervinna vid vakthållningen vintertiden på den öppna kusten utanför 
Brundisium, men förbindelserna med Kerkyra och etapptjänsten hade 
nödtorftigt fungerat, så att blockaden effektivt hade kunnat upprätt
hållas. Annat blev det efter Bibulus' död. Varken avlösning eller ersätt-

" Härtill kommer den kapareflotta, som opererade i västra Medelhavet. Denna flotta 
bestod till största delen av f. d. piratskepp, som Pompejus låtit utrusta för kaparekrig 
mot sjöfarten på Italien och de av Caesars trupper besatta provinserna. 



151 

ning av skepp anlände; proviant och vatten uteblev. Till slut fann sig 
Libo nödsakad att med större delen av sin eskader återvända till basen 
på Kerkyra för proviantering och översyn. Endast ett fåtal skepp kvar
lämnades för observation. Kort efter Libos avsegling blåste upp en frisk 
sydlig vind, och Antonius var ej sen att embarkera sina trupper och sätta 
kurs på Apollonia, utan att Libos kvarlämnade vaktskepp förmådde 
hindra det. Antonius' färd över havet blev en hektisk resa, laddad med 
spännande episoder. Som nämnts, hade kursen ursprungligen satts mot 
Apollonia, men den tilltagande sydliga vinden och grova sjön omöjlig
gjorde angörandet av den tilltänkta hamnen. Det blev i stället att länsa 
undan norrut förbi både Caesars och Pompejus' läger vid Apsos och 
vidare passera Dyrrachium för att söka nå hamnen vid N ymphaeum, som 
ännu hölls besatt av Caesars anhängare i Illyrien ( 60 km norr om Dyrra
chium och 5 km norr om Lissa). Vid passerandet av Dyrrachium moj
nade vinden och dog nästan ut. Den rhodiska eskadern av Pompejus' 
flotta under befäl av Coponius var förlagd i nyssnämnda hamn. Copo
nius låg tydligen i beredskap. Den stack nu till sjöss för att tillintetgöra 
den stora transportflottan, som i den utdöende vinden troddes skola bliva 
ett lätt byte för ett sådant elitförband, som de vältrimmade rhodiska 
roddarskeppen utgjorde. Plötsligt frisknade emellertid den sydliga vinden 
igen, alltjämt ökande i styrka, och så fortsatte jakten norrut mot 
N ymphaeum. Denna hamn var öppen för sydliga vindar men skyddad 
för sydvästliga. Strax innan Antonius' transportflotta skulle segla in i 
hamnen, beredd på haverier i stor skola, gick vinden plötsligt över på 
sydväst och ökade till halv storm. Transportskeppen med legionerna voro 
räddade, men den förföljande rhodiska eskadern fick hela kraften av 
sydväststormen över sig och led stora förluster genom strandningar och 
andra haverier på den öppna kusten. En underbar tur hade följt Anto
nius och hans legioner under den vådliga seglatsen från Brundisium till 
Nymphaenum. Endast två av truppskeppen blevo tagna utanför Lissus. 
Ombord på ett av dessa fartyg fanns 200 sjösjuka rekryter. Dessa blevo 
alla nedhuggna av pompejanerna, då de kommo iland. Det andra skeppet 
hade 220 veteraner ombord. Dessa tvingade skepparn att sätta fartyget 
på grund vid en lämplig strand. Veteranerna to go sig därefter iland, och, 
stramt uppslutna bröto de sin väg genom fiendens led och återförenade 
sig med kamraterna i Nymphaeum. 

Om Pompejus' misslyckade marsch mot norr för att krossa Antonius, 
om hur Caesar och Antonius förenade sina legioner, om utmattnings-
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kriget vid Dyrrachium, om Caesars nederlag och avtåg till Thessalien har 
skrivits lärda avhandlingar och böcker på många språk. Här komma dessa 
händelser endast att beröras i den mån de stå i samband med operationerna 
till sjöss under samma tid. Dessa fingo ny fart efter Caesars avtåg från 
Dyrrachium. Pompejus' äldste son Cnaeus lyckades med sina skepp in
tränga i den spärrade hamnen vid Oricum och där .förstöra och bränna 
de sista resterna av Caesars adriatiska flotta. För att fullborda verket 
brände även den unge Pompejus i Nymphaeum transportflottan, som 
från Italien hade fört Antonius legionärer till Caesar. Sedan kusterna 
på östra sidan av Adriatiska havet blivit rensade från Caesars skepp, sände 
Pompejus en eskader under Decimus Laelius' befäl för att operera mot 
Brundisium och kusten där omkring. Under större delen av sommaren 
höll sig Laelius envist kvar utanför hamnen, tillfogande Caesarianerna 
mycken avbräck, samt lamslog all sjöfart på kusten. Först vid nyheten 
om det slutliga nederlaget för Pompejus (vid Farsalos) drog sig Laelius 
tillbaka till Kerkyra. Någon gång under sommaren avsändes även en 
sjöstyrka under Cassius' befäl till Messinasundet och angränsande far
vatten, där Caesar tidigare hade samlat en aktningsvärd flotta - den 
tyrrhenska flottan, under befäl av Hortensius, bekant för sin år 49 före
tagna expedition till Illyrien för att undsätta trupperna på Curicta. En 
avdelning av denna flotta var förlagd i Messana på Sicilien och bestod 
av omkring 40 skepp under legaten Pomponius. Trots att kriget rasade 
tilllands och sjöss, synes denna legat ha levat som i djupaste fred, ty han 
hade försummat vidtaga några försvarsåtgärder för hamnen eller sina 
krigsskepp. Cassius seglade djärvt in i hamnen, och, gynnad av vind och 
ström, sände han ett antal brännare ned mot de oförberedda och samman
gyttrade fientliga skeppen. Resultatet av detta överraskande anfall var, att 
3 5 skepp av Pomponius' eskader brändes eller på annat sätt förstördes. 
Praktiskt taget alla krigsskepp i hamnen gingo förlorade för Caesars legat. 
- Messana måtte på grund av sin traditionella sorglöshet ha varit ett loc
kande anfallsmål för Pompejus' amiraler. Ett år tidigare hade ju Nasidius 
gjort »inbrott» i hamnen - fast i mindre skala - då han var på väg 
till Massilia. Efter väl förrättat värv, satte Cassius kursen mot norr i sun
det och inträngde i nuvarande Eufemiagolfen på Bruttiums västra kust 
på italiska fastlandet. I denna bukt låg hamnstaden Vibo, där den andra 
avdelningen av Caesars tyrrhenska flotta var förlagd, även den utan 
krigsberedskap. I Vibo brände Cassius fem av de fientliga skeppen, men 
mötte mer motstånd än i Messana, ty Caesars sjukskrivna veteraner, som 



153 

skulle vakta skeppen, bemannade dessa i en hast och bjöd Cassius ett 
hårdnackat motstånd och icke utan förluster för angriparen. Genom 
Laelius' och Cassius' expeditioner, särskilt den senares, förstördes större 
delen av den sjömakt, Caesar ännu hade kvar i södra Italien och på dess 
västkust. Cassius eskader lämnade inte dessa farvatten, förrän han fick 
underrättelser om Pompejus' nederlag i Thessalien. Utom nu nämnda 
krigshändelser till sjöss fortsatte eller ökade kaparekriget, som inletts ett 
år tidigare. Egypten och Österns produkter voro mer än någonsin spär
rade för Italien. Spannmålstransporterna från Sicilien och Sardinien hade 
ju tidigare nödtorftigt skyddats av krigsfartyg ur den tyrrhenska flottan, 
men efter Cassius' härjningar av baserna i Messana och Vibo skulle det 
framdeles bliva klent beställt med konvojskyddet för spannmålslasterna 
från dessa öar. 

Varken i den klassiska forntiden eller i senare tider har man kunnat 
föra ett framgångsrikt krig, som givit bestående resultat, mot en fiende 
på andra sidan havet, om man ej själv behärskat detta hav. Frukterna 
av de lysande fälttågen ha förtvinat, så länge sjömakten förblivit i fien
dens hand. Fallet Hannibal torde vara tämligen belysande. Beträffande 
Caesar är visserligen det hela mer komplicerat, men slutresultatet blir ändå 
detsamma. Caesars fälttåg i Epirus och västra Makedonien hade totalt miss
lyckats. Då Pompejus' flotta var herre i Adriatiska havet, var ju intet 
annat att vänta. Likväl hade en enastående tur två gånger gynnat Caesar 
och Antonius vid själva överskeppningen av legionerna från Italien till 
Epirus och Illyrien. Trots all försumlighet, alla misstag och all oenighet 
i den månghövdade ledningen av Pompejus' flotta efter Bibulus' död, 
skulle Caesar ändå ha blivit tvungen att vända ryggen mot kusten, även 
om han inte hade lidit ett nederlag vid Dyrrachium. Då havet var stängt 
för all tillförsel, måste Caesar i varje fall söka sig väg till de bördigare 
trakterna i öster och så långt bort som möjligt från den fientliga flottan. 
Pompejus' plan - att med effektiv maritim blockad och genom utmatt
ningskrig till lands besegra Caesar - var både klok och genomförbar. 
Så länge Pompejus' arme opererade intimt samman med flottan gick det 
i stort sett väl, även om man inte vann några lysande segrar över en 
sådan mästare i landkrigskonsten som Caesar. Men det förlamande tryck, 
som Pompejus' sjömakt övade på Caesars arme, kunde ju lika väl ha skett 
på kusterna av Aegeiska havet. Om Pompejus undvikit fältslag och i 
likhet med Fabius Cunctator mot Hannibal, »likt ett åskmoln», följt 
Caesars arme, hade det måhända dragit ut på tiden. Men den, som be-
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härskar havet, har tid att vänta. I själva verket var situationen i Epirus, 
Makedonien och Grekland år 48 f. Kr. inte olik krigsläget i Italien året 
före Cannae och de närmaste åren efter. Under Hannibals fälttåg på 
halvön, övade romerska flottan, då som under Pompejus' och Caesars 
~ balkankrig», sitt långsamma men hårda tryck på den kartagiska fält
herrens arme genom att hindra tillförsel av förstärkningar över havet (på 
ett undantag när). Men Pompejus och »hans senat» i lägret voro inte 
av samma hårda virke som den romerska senaten av år 216 f. Kr. Likväl 
ägde Pompejus betydligt större resurser efter Farsalos än romarna efter 
Cannae. Beträffande Pompejus' sjömakt efter Farsalos är det ju bekant, 
att de österländska potentaterna och fjärdingsfurstarna i Mindre Asien 
och Syrien hemkallade sina kontingenter (åtminstone officiellt, ty en del 
blev o kvar för att slå sig på lukrativt kaparkrig). Detsamma gjorde 
lydstaterna i Grekland och i Arkipelagen. Även den egyptiska förmyn
dareregeringen beordrade sin flotta att återvända till Alexandria. Icke 
desto mindre torde den pompejanska flottan efter bundsförvanternas av
gång ha bestått av omkring 300 skepp. Vad flottan förlorade i numerär, 
vann den i homogenitet och inre fasthet. Cnaeus Pompejus, den äldste 
av Pompejus' söner, fick alltmer inflytande i de marina angelägenheterna 
och, efter honom, den yngre brodern Sextus, som efter Caesars död 44 
f. Kr. höll imperiet i schack under åtta år med sin flotta. Genom att 
pompejanerna efter sin store ledares död- den 28 sept. år 48, sedan han 
efter nederlaget vid Farsalos flytt till Egypten - likväl alltjämt behär
skade hela västra Medelhavet, Afrika och Spanien, måste Caesar föra krig 
ännu nära fyra år, och efter hans död blev det triumvirerna Antonius', 
Octavianus' och Lepidus' tur att fortsätta ytterligare åtta år. 

Sextus Pompejus var en sjömilitär förmåga av stora mått. Som tak
tiker söker han sin like i antiken. Ingen romare har före honom så väl 
förstått att på ett effektivt sätt utnyttja de sjömilitära maktmedlen. 
Först på hösten år 36 f. Kr., efter två år av väldiga sjödrabbningar, där 
Sextus för det mesta utgick som segrare, lyckades Marcus Vipsanius 
Agrippa få bukt med den siste Pompejus och hans flotta. Men Agrippa 
hade också haft romerska rikets alla resurser att tillgå, då han från grun
den byggde upp den flotta, som till sist skulle besegra Pompejus. Den 
snillrike nydanaren av Octavianus' sjömakt behövde många år för sitt 
storverk. Inte endast väl skyddade hamnar och nya modernare krigs
fartyg av olika konstruktioner måste byggas, utan lika mycket eller 
kanske mer arbete måste nedläggas på utbildningen av befäl och manskap. 
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Man kan därför våga säga, att först med Agrippa fick Caesars arvtagare 
den verklige organisatören av den slutgiltiga segern, nämligen krossaodet 
av den sjömakt, som den store Pompejus uppbyggt och hans söner tagit 
1 arv. 

Källor: 

Till grund för ovanstående undersökning ligger ett studium av dels antika 
författares, dels nutida forskares arbeten. Bland de förra nämner jag C. Julius 
Caesars skildring av inbördeskriget, M. Tullius Ciceros brev till Atticus, M. 
Annaeus Lucanus' Pharsalia samt Plutarchos levnadsteckningar över Caesar och 
Pompejus. Bland de senare vill jag åberopa B. G. Niebuhr, Theodor Mommsen, 
Guglielmo Ferrero, Georg Brandes, J. A. Froude, A. T. Mahan, C. Merivale, H. L. 
Havele, E. G. H. C. Stoffel, Victor Durny, X. Jahl samt Y. Kromayer och Z. Veith. 

Beträffande den kronologiska följden av krigshändelserna i allmänhet och de 
maritima i synnerhet under Caesars och Pompejus' fält- och sjötåg i Epirus och 
i Adriatiska viken är det av vikt att erinra om, att källskrifterna variera. Det
samma göra även vissa historiker i modernare tid. Det är välkänt, att de antika 
auktorerna ofta voro svävande och slarviga både beträffande geografiska upp
gifter och tidsföljder. Om några väsentliga felaktigheter därvidlag finnas i Caesars 
»Bellum civile», undandrar detta sig författarens bedömande. Men då den fram
stående forskaren Niebuhr (lecture XCVII i The History of Roma Vol. III Lon
don MDCCCXCIX) exempelvis vill förlägga Bibulus' död till tiden efter det att 
Marcus Antonius hade överfört sina legioner till Nymphaeum, står detta i uppen
bar strid med uppgiften i »Bellum civile», där det klart framgår, (i bok III kap. 
XVIII) att Bibulus' död inträffade kort efter förhandlingarna i Oricum, alltså 
månader före Antonius' avsegling från Brundisium. -Författaren har efter ringa 
förmåga sökt få fram en sannolik bild av de sjöstrategiska problemen i Medel
havet, speciellt i Adriatiska viken under det enligt författarens mening intres
santaste skedet av sjökriget 49-48 f. Kr. - Till slut ber förf. få framföra sitt 
varma tack till den kände antikforskaren och arkeologen lektor Natan Valmin, 
till den framstående historikern prof. Sven Grauers samt sist men icke minst till 
Chefen för Stockholms Stadsarkiv fil. doktor Arne Forsell för all den hjälp och 
uppmuntran, som kommit förf. till del vid arbetet med »Pompejus' flotta och 
Caesars sjöstrategiska problem under inbördeskriget 49-48 f. Kr.». 



Ett unikt 

sjöfartsmuseum och 

dess skapare. 

Av Grosshandlare 

E. Alfred Jansson. 

Ytterst på Bjärehalvön ligger Torekov, ett litet samhälle som förr 
mest var bebott av sjöfolk och fiskare, men numera under några korta 
sommarmånader är överbefolkat av badgäster och målare. Höst, vinter 
och vår råder lugnet och friden, såvida man ej fått någon landdriven 
skuta att hugga upp. Men det inträffar knappast numera, sedan segel
sjöfarten i det närmaste upphört. Ett av de sista skroven som höggs upp 
här, var den en gång så stolta och välseglande fregatten »Norrköping». 

Orsaken till att stranden kring Torekov så väl lämpade sig till skepps
kyrkogård, är dess skarpa klippor. Den kallas än i dag » Vrakplundrar
kusten», som minner om en tid, då det påstås att man t. o. m. i kyrkan 
bad att Gud skulle välsigna stranden! Somliga gör gällande att den 
fromma bönen lydde så: »Herre hör min bön, släck fyren på Väderön» -
men det är nog illviljan som formulerat den så, ty vrakplundrarnas tid 
inföll otvivelaktigt långt före fyrens tillkomst, då kustbefolkningen ej 
aktade för rov att under stormiga nätter tända irrbloss för att vilseleda 
sjöfarande till sina klippor. 



157 

Senare tiders upphuggning av utrangerade seglare var en fullt legi
tim näring för Torekovsborna. De köpte de gamla fartygen och satte 
dem på land, där de skarpa klipporna i förening med den kraftiga sjö
hävningen hjälpte till att bryta sönder skroven, sedan allt löst ombord, 
master, rigg etc. först bärgats. 

Det var emellertid många fartyg som ej frivilligt hamnade på. denna 
skeppskyrkogård. Under årens lopp ha många skeppsbrott timat på den 
farliga kusten. I vindskjulet invid Torekovs hamn - strax intill 
ortens sjöfartsmuseum - är uppsatt en förteckning på dem som förliste 
här under åren 1862-1932. Där läser man med beklämning, att på en 
enda dag, den 12 maj 1882, förliste här fem fartyg: skonertskeppet »Hans 
Enock», briggarna »Dacapo» och »Herman» samt skonerterna »Castilian» 
och »Georg Washington». Besättningarna räddades så när som på två 
man, men även en av bärgningsmanskapet togo de rasande vågorna. 

Såsom gravvårdar sitta namnbrädorna av dessa vrak fastspikade på 
skjulets väggar - av »Hans Enock» hela akterspegeln! De utgöra blott 
en del av denna säregna minnessamling. Inalles räknar man 36 namn
brädor och akterspeglar, av de senare en från den amerikanska skonaren 
» Hartsten e», som förliste vid Väderön 18 7 5. Den är vackert snidad med 
porträtt av löjtnant Hartstene överskyggad av en örn med utbredda 
vingar. Den vackraste akterspegeln i samlingen är emellertid från den 
danska barken »Nordlyset», som tillhörde »Kongelig Grönlands Handel», 
vars initialer läsas i vapenskölden, utstyrd med en isbjörn och danska 
kronan däröver. 

Såsom skiltvakter har man på skjulets framsida ställt upp tvenne 
gallionsbilder, den ena snarlik skalden H. C. Andersen, den andra före
ställande en korsriddare. Dessa sköna skulpturer ha dock ej bärgats vid 
Torekov utan förvärvats från Båstad resp. Falsterbo. Liksom för att 
markera skjulets rang och heder av annex till sjöfartsmuseet hänga i taket 
en alligator från Venezuela, en haj - endast fenorna äro äkta! - och 
ett elefantöra, samtliga gåvor av en Torekovskeppare som seglat på exo
tiska länder. 

Vi förflytta o5s nu ett par famnar norrut till själva museet. Byggnaden 
var »monteringsfärdig» många år innan den kom till platsen, ty den be
står av en rymlig skeppskajuta från skonertskeppet »Hoppet» av Länna 
(i Roslagen) som höggs upp här omkr. 1930. Som sig bör omgives kaju
tan av ett halvdäck, som likväl bärgats från ett annat skonertskepp, 
»Framåt» från Brantevik. Hon gjorde sin sista seglats till Ramsjöstrand 
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Petter Bruse vid ratten på sjöfartsmuseets halvdäck. 

Fregatten >>Norrköping>> under upphuggning vid Torekov 1941. 
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Det vackra barkskeppet >>Tärnan,> som 1925 sattes på Bjäröklipporna för upphuggning. 

Entren till museet med >>Salt Peter'> och >>Cleopatra>> samt mesanmasten framför. 
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-en mil öster om Torekov - där hon höggs upp. Ratten härstammar 
från den ovan omtalade »Nordlyset». 

Framför kajutan är mesanmasten rest; den har en gång i världen stått 
i barken »Rolf» av Halmstad, och på den är uppriggad en bramstång, 
som »Nordlyset» fått släppa till. På masten är en inskription att den 
rests av »T orekovs Bergarla g MCMXXXIl». Bärgarlaget var en samman
slutning av sjöfolk på platsen under befäl av en förman och med fast
ställda statuter. Det samarbetade med det danska Switzerbolaget, men 
sedan dettas verksamhet på svenska västkusten upphörde, avsomnade 
också Torekovs bärgarlag. Nu återstår därav blott manskapet på liv
räddningsbåten. 

Bärgarlagets siste förman var Petter Bruse och det var till stor del hans 
förtjänst att det märkliga museet kom till år 1932. Det gick hastigt och 
lustigt! På 14 dar hade bärgarlaget »landsatt» kajutan med halvdäcket, 
så att den aldrig förr stått så säkert. Kostnaden var obetydlig ty det mesta 
arbetet utfördes gratis och det som måste köpas eller ersättas, betalade en 
målaremästare Holmström. 

Bruse var den som svarade för den konstnärliga och museala inred
ningen. Han var vid den tiden 6 5 år gammal, men hans vitalitet vid 
nu fyllda 80 förefaller att vara obruten. Själv påstår han dock, att han 
ej längre orkar snida och att han i höst skall göra sin sista fotvandring 
över Hallandsås. 

Petter Bruse är född i byn Slättaröd ej långt från Torekov. Fadern 
var skeppstimmerman och det är väl efter honom han fått lust och fal
lenhet att hantera kniv, stämjärn och andra verktyg för bildhuggeri. 
Petter kom till sjöss 1881 då han var 14 år som jungman på barken 
»Signe» av Piteå, förd av skeppare skogström från Torekov. Barken var 
destinerad till Barcelona. Så småningom hamnade Bruse i N e w Y or k och 
här fick han i viss mån användning för sina konstnärliga talanger. Han 
tjänstgjorde dels på lustjakter, dels på varv, men på fritiden snidade och 
målade han. Därute gifte han sig med en flicka från T o rek o v och sedan 
de sparat en slant, reste de hem 1921 och byggde sig ett präktigt hus i 
det gamla sjöfartsläget vid Kattegatt. Hemmets inredning, såväl boase
ring, möbler och tavlor, är alster av den flitige konstnären. 

När det så gällde sjöfartsmuseets utsmyckning visade Bruse prov både 
på sitt konsthantverk och sin humor. Av virket i ett gammalt bogspröt 
gjorde han en dråplig båtsman, som han kallade »Salt Peter». Modellen 
tog han ur ett amerikanskt »Magazine», men egentligen föreställde den 
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S:t Peter som vaktar himmelrikets port. Bruse tyckte emellertid att gub
ben, som nu skulle vakta ingången till museet med alla dess minnen från 
djupvattensseglare, gjorde mera skäl för namnet »Salt Peter» och för att 
påminna besökarna om entreavgiften, placerade han en sparbössa i hans 
ena näve! Som moatje till gubben placerade han på andra sidan kajut
dörren en skön kvinna »Cleopatra», ett riktigt mästerverk som. Bruse 
snidade med en vacker norrländska till modell. 

Att Bruse har sinne för filosofi bevisar den devis som han skurit in 
på en platta ovanför kajutdörren. Där läses: »Här är tre slags folk i 
denna världen: de som lever, de döda och de som går till sjöss.» Kan man 
bättre formulera sjömannens vanskliga tillvaro? Citatet fann Bruse i 
Hendric van Loofs bok »Ships», men det är ej den namnkunnige förfat
tarens eget utan filosofen Anarchis', som levde 600 år f. K. 

Stiga yi så in i den f. d. roslagskajutan, som utom skepparens »salong» 
inrymmer mäss och hytter för styrman och konstapel, finna vi ett otal 
föremål, till större delen hopsamlade på de gamla Bjäreskepparnes vindar. 
Här finnas sjöstjärnor, koraller av egendomliga former, snäckor, tänder 
av sågfisk och haj, spjutet av en narval 2,18 m långt, för att ej tala om 
alla målningar av gamla segelfartyg förda av Bjäreskeppare, som nästan 
täcka kajutväggarna. Dessutom massor av de rekvisita, som nyttjades 
ombord på forna långseglare. 

Klenoden bland inventarierna är en s. k. jakobstav, som våra stora 
sjöfartsmuseer nog gärna skulle vilja införliva med sina samlingar av 
nautiska instrument. Jakobstaven var sextantens föregångare, när det för 
skepparen gällde att bestämma sitt fartygs latitud. Den var i bruk redan 
på Columbi tid och användes långt in på 1700-talet, kanske senare. Den 
bestod av en lång stav och en kortare, som var skjutbar och vinkelrätt 
mot den långa. När man skulle bestämma polhöjden, siktade man efter 
den långa staven och sköt tvärstaven så att dess nedre ända sammanföll 
med horisonten och dess övre med zenit. På den långa staven voro siffror 
avsatta, som direkt av tvärstavens läge angav polhöjden och därmed den 
latitud fartyget befann sig på. - Den här befintliga jakobstaven hittades 
på en för länge sedan avliden skeppare Christofferssons vind, men då var 
den degraderad till kvastskaft! Gubben Christoffersson lär ha utövat pri
vat undervisning i navigation och torde då ha använt jakobstaven som 
åskådningsrna terial. 

I museet finner man också några vackra fartygsmodeller. Den finaste 
har Bruse förfärdigat. Den föreställer den holländska kravellen »Halv-
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månen», som Bruse säger var det första fartyg som seglade uppför 
Hudsonfloden. Även modellen till barken »Polstjernan» av Kristianopel 
har Bruse lagt sin skickliga hand vid. 

Troligen för att ge en påminnelse om, att kofferdiskepparna i forna ti
der ej blott hade att kämpa mot väder och vind utan även mot pirater, 
har man åt sjösidan, framför mesanmasten, ställt upp fyra kanoner. Även 
det har sin historia. Sommaren 1788 hade Gustav III brutit freden med 
Ryssland. En liten rysk eskader härjade på skånska nordvästkusten, 
brände d. l O aug. fiskeläget Råå och angrep några dagar senare Båstad, 
där de dock avvisades tack vare elden från några på stranden uppställda 
kanoner. I Ramsjö på motsatta sidan av Bjärehalvön hade där boende 
skeppare även ansett sig böra sörja för sina hems försvar, varför de skaf
fade sig en sexpundig och två tolvpundiga kanoner, som de monterade 
på sin brygga. Emellertid ansågs, att de bättre behövdes »till förswar 
w id T o reko w s hamn under förre krigsåren», varför de fördes dit. År 
1797 d. 10 mars sålde Ramsjöborna kanonerna till Torekovs invånare för 
»ellofwa R:dr Spec. Riksgäldsedlar», varpå kvitto utfärdades. Det finnes 
i avskrift bland Torekovs handlingar. 

Det unika museet i Torekov är på sätt och vis ett koncentrat av Bjäre
bygdens rika sjöfartshistoria. Kunde de till synes oansenliga föremålen 
tala, vad skulle de ej kunna berätta om framfarna tider, då Bjäreborna 
voro ett vittbefaret släkte. Den som kommer till Torekov bör ej för
summa att titta in i museet och får han då gubben Bruse till ciceron, gör 
han en upplevelse. 



Greigh eller Greig? 

Av Konteramiral G. Unger. 

Våra mera kända sjöhistoriska författare, sådana som en Gyllengranat, 
en Bäckström, en Munthe och nu senast en Hornborg, hava undan
tagslöst vid augivandet av namnet på den skotskfödde amiral, som under 
sjöslaget vid Hogland 1788 kommenderade den ryska flottan, stavat 
detta Greigh. Detta stavningssätt har bl. a. även använts i Hildebrands 
Sveriges Historia. I själva verket skrev amiralen emellertid sitt namn 
utan h på slutet, vilket förhållande ovedersägligen torde framgå av ne
danstående fakta. 

I Flottans Handlingar (riksarkivets huvudavdelning) Avd B Sjöex
peditioner, Vol 30, anträffas sålunda ett från bemälde amiral den 31 juli 
1788 till storamiralen hertig Karl på engelska språket avfärdat brev med 
egenhändiga underskriften Sam:l Greig. Samma stavningsform åter
finnes jämväl i ett närliggande brev till hertigen från den i fångenskap 
råkade konteramiralen Klas Wachtmeister, detta såväl i huvudskrivelsen 
som i en densamma närlagd bilaga, bestående i ett brev (visserligen i av
skrift) från den ryske amiralen. 

Ytterligare stöd för här framförd stavningsteori kan f. ö. hämtas ur 
en på Kungl. Biblioteket tillgänglig »Dictionary of National Biography», 
varest namnet i samband med en rätt utförlig levnadsbeskrivning över 
dess bärare angives vara Greig, Sir Samuel. Och, märk väl, samma stav
ning återfinnes slutligen i motsvarande ryska biografiska uppslagsverk: 
rpetin, vilket transfererat i svenska bokstäver bliver G r e j g och ingen
ting annat, ty märk väl att sluttecknet "b ej var någon bokstav i egentlig 
mening utan fastmer en anvisning att närmast föregående bokstav skulle 
givas ett hårt uttal. 

Under sådana förhållanden tränger sig den frågan osökt fram: Hur 
har väl den oriktiga stavningsformen från början uppstått? För att söka 
få klarhet i denna angelägenhet har en hänvändelse skett till en framstå-
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ende auktoritet på området, amanuensen vid K. Biblioteket O. von Mey
burg, som för ändamålet välvilligt ställt sig till förfogande samt därvid 
uppställt följande teori: Eftersoin den ryska bokstaven F utom g även 
användes vid transskriberingen av det för ryskan främmande h, har med 
största sannolikhet i föreliggande fall ett slags kontamination ägt rum. 
En från annat håll framkastad, f. ö. rätt nära till hands liggande supposi
tion att det avslutande hjälptecknet tytts som ett h ansåg interlokutören 
ej förtjäna något avseende. 

Det är denna misstolkning, huru densamma nu må hava uppstått, som 
över lag gått igen i de svenska rapporterna från 178 8 års kampanj och 
på så sätt innästlat sig på det marina skriftställeriets område. Själv har 
undertecknad jämväl i tidigare arbeten fallit offer för detta uppenbara 
transkriptionsfel och det var först vid en överarbetning av avsnittet 
»Sjötåg» i malmöförlaget Allhems nyss avslutade monumentalverk Suenska 
flottans historia, som uppmärksamheten riktats på detta missförhållande 
så att en korrigering kunde vidtagas. 
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