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1. Inledning
Historiska framställningar om 1500-talets Sverige likaväl som specialarbeten om den svenska sjömakten brukar konstatera att Gustav Vasa
grundlagt den svenska flottan. Köpet av ett antal skepp från Liibeck 1522
räknas ofta som utgångspunkten för den fortsatta utvecklingen. Den förste
som hävdat att regimskiftet i början på 1520-talet medfört en avgörande
förbättring av Sveriges maktresurser till sjöss är, inte helt oväntat, Gustav
Vasa själv. l Som senare ska visas är denna uppfattning något tillspetsad.
Förhållandet bör snarare ses så att den nya kungliga centralregeringen satsade betydligt större resurser på uppbyggandet aven svensk sjömakt än
vad föregångarna, riksföreståndarna, haft möjlighet till. 2
Trots detta finns det goda skäl att inleda en studie om svenska örlogsfartyg just med 1520-talet. Den politiska händelseutvecklingen, med Kalmarunionens tillfälliga återupplivande under Kristian II år 1520, gör detta
årtionde till en naturlig utgångspunkt. Arkivsituationen är ett starkt bidragande praktiskt skäl. Uppgifterna i källmaterialet om riksföreståndarnas
fartyg är betydligt magrare, och de fjnns dessutom utförligt återgivna i
flera vetenskapliga arbeten från senare år. 11 Det är även först under Gustav
Vasas tid som en klar skillnad kan göras mellan fartyg som i huvudsak
byggts för militärt bruk och sådana som främst avse~ts för handels- och
transportändamål. Perioden karakteriseras dels aven kvantitativ utbyggnad av flottans fartygsmaterial, dels aven teknisk omvandlingsprocess, kantad med en hel del experiment. I båda fallen finns klara beröringspunkter med den internationell utvecklingen.
I hittills publicerade arbeten om flottans historia har dess administration, personalförhållanden, baser och sjöexpeditioner under perioden
1521-1560 belysts på ett tämligen utförligt och i väsentligheterna korrekt
sätt. 4 Beträffande örlogsfartygen under samma period har forskningsläget
varit betydligt sämre. Axel Zetterstens "Svenska flottan historia
1522-1634" (1890) som fortfarande utgör standardverket på området,
skulle enligt författarens planer ha innehållit en fartygslista för hela perioden, men denna utgick av kostnadsskäl. Det bevarade manuskriptet visar
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att denna lista för den här aktuella perioden är behäftad med åtskilliga felaktigheter och att långt ifrån allt arkivmaterial bearbetats. 5 Det stora
praktverket "Svenska Flottans historia" som tillkom under andra världskriget har genomgående en låg ambitionsnivå när det gäller att belysa flottans kvantitativa utveckling. Några nya resultat, baserade på primärmaterial, framförs knappast i detta avseende.
Under 1940- och 1950-talen utarbetades inom Statens Sjöhistoriska Museum ett omfattande fartygsregister där svenska handels- och örlogsfartyg
fördes upp på registerkort och ett stort antal detaljuppgifter antecknades
för varje fartyg. Tyvärr har det visat sig att registret åtminstone för äldre
perioder är behäftat med ett stort antal felaktigheter. Dessa har, liksom i
Zetterstens tidigare försök till skeppslista, främst uppkommit genom att åtskilligt källmaterial ej undersökts och att det som använts i en del fall misstolkats. De uppgifter ur detta fartygsregister som 1963 publicerades i
"Svenskt skepps bryggeri " måste därför behandlas med försiktighet. 6 Slutligen kan nämnas en seminarieuppsats i historia från 1968 utarbetad av
Olof Rossander. Den behandlar svenska flottan under åren 1560-1565 och
innehåller bl a en fartygslista som är mer tillförlitlig än tidigare försök på
området. 7
Bristen på tillförlitliga informationer om örlogsfartygen har fätt till följd
att flottans roll i Gustav Vasas försvarssystem inte blivit tillräckligt belyst i
tidigare forskning. Denna fråga rymmer ekonomiska, tekniska, strategiska
och taktiska aspekter som förtjänar ytterligare studium. De militära utgifterna var kronans ojämförligt största utgiftspost. Gustav Vasas hela regeringstid präglas aven strävan att öka kronans uppbörd och därmed centralregeringens maktresurser . Kungamaktens ökade resurser avtecknar sig
främst i form av militära maktmedel; fästningar, fartyg och arkli, knektar,
ryttare, bysseskyttar och båtsmän. 8
Den följande undersökningen ska ägnas en av dessa utgiftsposter, nämligen de kungliga örlogsfartygen. Det källmaterial som ligger till grund för
undersökningen redovisas i kommentaren till bilaga A. Utgångspunkten
har varit ambitionen att sammanställa en fartygslista för perioden
1521-1560. Resultatet av detta arbete har möjliggjort en analys av flottans
roll i den äldsta Vasatidens militära och ekonomiska system. Det källmaterial som bearbetats för denna undersökning kan även utnyttjas för mer
tekniskt inriktade undersökningar om fartygskonstruktion, rigg, beväpning, etc. I denna undersökning behandlas tekniska frågor endast i den
mån de är av väsentlig betydelse för de militärpolitiska sammanhangen.
Det kommer inte heller att göras några försök att utreda vilka sjömilitära
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resurser som stod Sveriges potentiella fiender till buds under denna period.
Erfarenheterna från ISOO-talets krig visar att deras flottor under krigstid i
betydande utsträckning utgjordes av tillfälligt krigsrustade handelsfartyg.
Deras sjömilitära styrka var därför mer beroende av de i krig tillgängliga
ekonomiska resurserna än av deras fredstida flotta.
Vid studiet av den nya kungliga centralmaktens militärpolitiska planläggning saknas praktiskt taget helt dokument som kan belysa hur samtiden såg på de strategiska problemen och vilka långsiktiga planer som
fanns för uppbyggnaden av de militära maktmedlen. Vi är därför hänvisade till att studera den faktiska händelseutvecklingen och ur denna försöka
utläsa orsakssammanhang och eventuella långsiktiga planer hos de agerande. Den militärpolitiska utvecklingen kan då undersökas dels genom att
analysera i vad mån rustninga:t;:na var ett resultat av ett tryck utifrån eller
av egna maktambitioner, dels i vad mån finansieringen av rustningarna var
möjlig på grundval av givna inkomster eller om den militärpolitiska målsättningen tvingade statsmakten att söka nya inkomstkällor. I denna undersökning ska endast flottans roll i det militära systemet behandlas och det
större militärpolitiska sammanhanget kan endast behandlas översiktligt.
Undersökningen inleds med en översikt av de militära och civila uppgifter som var aktuella för den svenska lS00-talsflottan (kapitel 2). Den internationella utvecklingen på det sjömilitära området berörs i kapitel 3
varefter de inom svenska flottan utnyttjade fartygstyperna behandlas i kapitel 4. I kapitel S kommer flottans uppbyggnad att analyseras mot bakgrund av den militärpolitiska utvecklingen i stort. Tonvikten ligger här på
att studera flottans kvantitativa utveckling och skiftningar mellan olika
fartygstyper. Syftet har varit att utnyttja under sökningens resultat beträffande fartygsmaterialet för att belysa huvudtendenser i den militärpolitiska
utvecklingen. Kännedom om fartygens antal, typ och användbarhet för
olika uppgifter flr här ersätta bristen på samtida material om strategisk
planläggning och långsiktig militärpolitik.
För senare perioder kan det ofta vara fruktbart att analysera den militärpolitiska utvecklingen med utgångspunkt från den roll som de militära "e,...
tablissemangen", dvs officerskåren och den militära byråkratien, har spelat
vid politikens utformning. Om dessa intressegrupper intar en stark politisk
ställning kan de utöva ett betydande inflytande på militärpolitikens utformning. I ett militärsystem med skilda vapengrenar och vapenslag kan
man även räkna med rivalitet och oenighet om militärapparatens utformning. De här antydda frågeställningarna är emellertid inte aktuella för
äldre Vasatid där försvarsgrenar och officerskårer i modern mening inte
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existerade. Krigsmakten var uteslutande kungens maktområde; han var
både överbefälhavare och administrativ ledare, och han behövde inte ta
hänsyn till några mäktiga intressegrupper inom den militära apparaten.
Frälsemän och andra vilka fungerade som officerare kunde utan vidare
flyttas mellan hären och flottan, knektarna utgjorde ett centralt inslag i
flottans bemanning, artilleriet var gemensamt för hela krigsmakten och
många fästningar var lika viktiga för flottan som för landstridskrafterna.
De skeppsgårdsskrivare, skeppare och skepppsbyggmästare som utgjorde
flottans administration var visserligen ofta nära knutna till kungen men de
hade en alltför oansenlig ställning för att utgöra någon självständig maktfaktor.

2. Flottans militära och civila uppgifter
2.1. Politiska och strategiska förutsättningar
När den nya kungliga centralregeringen började bygga upp en militärmakt efter moderna principer hade man att se tillbaka på en lång period av
krigstillstånd där Sverige i huvudsak varit på defensiven. Under striderna
mot den dansk-norska monarkien hade riksföreståndarna varit klart underlägsna till sjöss medan de stridande parterna varit mer jämbördiga i fråga
om landstridskrafter. De oldenburgska kungarna hade upprepade gånger
kunnat utnyttja sitt övertag till sjöss genom att med sin flotta sända trupper
direkt till Stockholm. De kunde därmed blockera Sveriges ekonomiskt
och politiskt viktigaste stad och hota landets kärnornråden. Detta hade
hänt 1452, 1457, 1467, 1471, 1497, 1502, 1517, 1518 och slutligen 1520. Den
dansk-norska flottan hade även spelat en viktig roll genom att blockera
sjöfarten på svenska hamnar, härja kustområden och underhålla garnisoner
i slott och befästa städer vid kusten. Under en längre period i början på
1500-talet var således Kalmar och Borgholm i unionskungens händer utan
att svenskarna kunde göra mycket åt ockupationen. Ar 1509 hade en dansk
flotta obehindrat kunna härja Abo, en av landets viktigaste städer. 6
Ett rike med det dåtida Sveriges geografiska utsträckning var påtagligt
sårbart för en överlägsen sjömakt. Detta hade demonstrerats kanske tydligare än någonsin tidigare under 1520-23. Gustav Vasas uppror hade snabbt
ryckt undan det mesta av den inhemska politiska basen för unionskungens
svenska välde, men kriget hade ändå dragit ut på tiden genom att danskarna sjövägen kunde underhålla garnisoner i bl a Stockholm och Kalmar
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och 1522 t o m återta Finland. 2 Ett första mål för en svensk sjömakt måste
vara att hålla kommunikationslinjerna öppna mellan rikets olika delar och
skydda de viktigaste städerna mot anfall från sjösidan. Samtidigt fanns
emellertid långa landgränser till Danmark-Norge och Ryssland och det
var därför nödvändigt att även hålla betydande landstridskrafter i beredskap. Fästningar och befästa städer var även nödvändiga som fasta stödjepunkter både för arme och flotta. Det gällde här att finna en lämplig avvägning mellan dessa tre huvudkomponenter i det militära försvaret.
I rikets östligaste del var gränsen till Ryssland ett ständigt tvisteämne till
följd av de finska böndernas kolonisation bortom den gamla gränsen från
1323 års Nöteborgsfred. En krigisk urladdning i större skala hade förekommit i mitten på 1490-talet och det skulle dröja till 1550-talets mitt innan ett nytt krig bröt ut. Eit latent krigshot finns dock hela tiden. Ryssland
saknade sjöstridskrafter av betydelse och kontrollerade endast en kort kuststräcka i finska vikens innersta del. Sjöstridskrafter var därför inte en
tvingande nödvändighet vid ett krig i öster på samma sätt som de var vid
ett krig mot Danmark-Norge. Men när det ändå var önskvärt att bygga
upp en sjöförsvar var det fördelaktigt om det kunde utformas så att det
även var användbart mot Ryssland. I alla händelser var det vid ett krig
nödvändigt att på något sätt klara sjötransporterna av krigsmateriel och
trupper till Finland från den svenska delen av riket .11
En tredje maktfaktor av betydelse för Gustav Vasas militärpolitiska tänkande var hansestäderna och territorialstaterna vid den tyska östersjökusten. Här fanns både potentiella allierade och potentiella fiender. Under huvuddelen av Gustav Vasas regering var förhållandet till Liibeck spänt och i
mitten av 1530-talet rådde öppet krigstillstånd. Liibeck var därefter inte
längre den dominerande sjömakten i Östersjön men ännu under 1560-talets
krig kunde staden ställa upp en flotta av betydande storlek. Ett krig mellan
Sverige och någon kombination av nordtyska städer och territorialstater
var ett allvarligt och långt ifrån teoretiskt hot. Ett angrepp från detta håll
måste av naturliga skäl komma från sjösidan och de tyska makterna kunde
vid behov mobilisera betydande sjöstridskrafter genom att beväpna handelsfartyg. Detta hot blev ännu allvarligare om Danmark-Norge gick i
förbund med någon nordtysk makt, vilken även blev fallet på 1560-talet,
då Liibeck blev dess allierade.
Ur sjömilitär synpunkt var det även av betydelse att en stor del av den
svenska utrikeshandeln gick över nordtyska hamnar. 1500-talets Sverige
var för sin försörjning beroende av utrikeshandeln i betydligt större utsträckning än vad som framkommit i äldre forskning och en handels-
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blockad var därför ett allvarligt hot. Kronans egen ekonomi var nära knuten till utrikeshandeln och ett avbrott i denna äventyrade centralmaktens
finanser och dess möjlighet att föra krig. Under krigstid kunde det även
uppkomma behov av att importera krigsmateriel och yrkessoldater vilket
gjorde det än mer angeläget att upprätthålla sjöförbindelserna med omvärlden. Gustav Vasas ambition att vidga handeln med Västeuropa gjorde
det även önskvärt att hälla vissa sjöstridskrafter baserade vid Göta älvs
mynning, där det dåtida Sverige hade en port mot väster. 4
I östersjöområdet fanns ytterligare ett par makter att räkna med, Polen
och den tysk-baltiska ordensstaten. Med den förstnämnda upprätthöll Sverige vänskapliga förbindelser under Gustav Vasas tid. Ordensstaten synes
aldrig ha uppfattats som ett militärt hot mot Sverige. Den var själv hårt
pressad av hbtet från Ryssland och Estland-Livland började vid slutet av
Gustav Vasas regering alltmer att uppfattas som ett potentiellt svenskt expansionsområde. Detta kan ha bidragit till en viss omvärdering av de
svenska sjöstridskrafternas strategiska roll och därmed deras utformning. 5
Grunddragen i den svenska militärpolitiska situationen var likartade under Gustav Vasas hela regeringstid. Skiftningar i det dagspolitiska läget
kunde givetvis påverka rustningarnas inriktning och omfattning men dessa
behöver ej följas vid en studie av den långsiktiga uppbyggnaden av den
militära maktapparaten. Förhållandet till Danmark-Norge präglades av
kylig misstro och ett krigsutbrott kunde aldrig uteslutas. Efter 1523 fanns
för en tid en viss intressegemenskap mellan regimerna i de nordiska länderna, först betingad av oron för Kristian II:s restaurationsplaner och från
1533 av kampen mot Liibeck. Efter grevefejdens slut 1536 blev relationerna till båda de forna allierade, Danmark-Norge och Preussen, mycket
spända. Under de följande årtiondena var förhållandena i söder och sydväst så labila att ett krigsutbrott med kort varsel var fullt tänkbart. Någon
med Sverige fast allierad stat fanns inte och den svenska statsledningen
måste räkna med att ställas inför fientliga kombinationer med betydande
militär styrka. Detta manade till egna militära rustningar vilka i den utrikespolitiska verksamheten kunde utnyttjas både som påtryckningsmedel
gentemot motståndare och som lockbete för att vinna allierade.
På 1530-talet började läget vid den östra gränsen att skärpas och gränsintermezzon förekom allt oftare. Vid 1540-talets mitt övervägde kungen
och den finska adeln att gå till offensiv mot Ryssland, och krigsutbrottet
1555 berodde till inte ringa del på svensk anfallslust. Politiken i öster var
nära knuten till handelspolitiska strävanden att göra Sverige till ett transitoland för handeln mellan Ryssland och Västeuropa. Under århundradet
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efter år 1560 skulle den svenska expansionspolitiken präglas av ambitionen
att behärska handeln och kustområdena runt Östersjön. Denna östersjöpolitik fanns emellertid i embryonal form redan på Gustav Vasas tid då den
främst tog sig uttryck i en strävan att behärska handelsvägarna till sjöss.
Trots att relationerna med grannländerna åtminstone från 1536 var övervägande dåliga vore det felaktigt att uppfatta Gustav Vasas Sverige som ett
omringat land hotat av mäktiga fiender. Stärkandet av centralmakten hade
ställt betydande ekonomiska resurser till förfogande för militära ändamål
och mycket av Gustav Vasas utrikespolitik tyder på att han ansåg sig agera
från en styrkeposition. Uppbyggandet av de militära maktmedlen pågick
hela tiden och för kungen var det väsentligt att finna en lämplig avvägning mellan land- och sjöstridskrafter, oc;h mellan offensiva och defensiva stridskrafter. 6

2.2. Flottans militära uppgifter
En inventering av de svenska sjöstridskrafternas uppgifter under 1500-talet
är nödvändig för att förstå deras utformning. De defensiva uppgifterna har
redan nämnts i korthet. De omfattade försvar av rikets viktigaste städer, i
synnerhet Stockholm, mot fientliga sjöstridskrafter och skydd av kommunikationslinjerna till lands och sjöss längs kusterna mot Östersjön och
finska viken. I huvudsak rör det sig om skärgårdsområden eller farvatten
där man aldrig behöver avlägsna sig långt från land. Vid fientliga anfall
landvägen skulle flottan kunna utgöra ett flankstöd till armen både längs
smålandskusten och längs Finlands sydkust.
Ur strategisk synpunkt var försvaret av gräns- och sjöfästningarna Kalmar, Viborg och Alvsborg betydelsefullt och Stockholms skärgård erbjöd
en utmärkt "förterräng" vid försvaret av Stockholm från sjösidan. Sjöstridskrafter kunde här spela en viktig roll och dessa orter, jämte det för
kommunikationerna mellan riksdelarna betydelsefulla Abo, blev under perioden använda som flottbaser. 7 Vid en invasion av den typ som Kristian II
genomfört under 1520, dvs ett fälttåg genom Västergötland med riktning
mot rikets centrala delar, kom även Mälardalens strategiska problem i
blickpunkten. Gustav Vasa sökte här stärka det fasta försvaret genom att
bygga Gripsholms och Uppsala slott. Mälaren kunde emellertid även utnyttjas för ett rörligt försvar om man disponerade sjöstridskrafter som
kunde genomföra amfibieoperationer i ryggen på en framträngande invasionsarme. Sjöstridskrafter var även värdefulla för att försörja mälarfästningarna om de blev utsatta för belägring - Gustav Vasa hade själv erfarit
detta när hans upprorsstyrkor försökte isolera dessa slott 1521-22.
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Det bör uppmärksammas att dessa rent defensiva uppgifter går att lösa
med ett skärgårdsförsvar, huvudsakligen sammansatt av roddfartyg.
Eftersom dessa kunde bemannas med i huvudsak knektar skulle en skärgårdsflotta få karaktär av amfibiestyrka som väl lämpade sig för samverkan
med armestridskrafter och kustfästningar. Fästningarna var nödvändiga för
att ge roddfartygen med deras begränsade aktionsradie en skyddad bas men
å andra sidan ökades fästningarnas värde om de kunde tjäna som utgångspunkt för angrepp från sjösidan mot fientliga styrkor. Belägrade kustfästningar kunde även underhållas under långa perioder om kommunikationerna till sjöss var öppna. Den svensk-finska skärgården kunde under
den här perioden, likaväl som senare, utnyttjas av inhemska stridskrafter
med tillgång till lämplig fartygsmateriel, som motståndarna saknade motsvarighet tilL Roddfartygen kunde bli den faktor som knöt samman flotta,
landstridskrafter och fästningar till ett integrerat defensivt system. 8
De offensiva uppgifterna för en svensk flotta under denna period är välkända och behöver endast beröras i korthet. De bestod i att tillkämpa sig
herraväldet till sjöss i södra Östersjön, förstöra eller blockera fiendens sjöstridskrafter, förhindra hans sjöfart och genomföra landstigningar på hans
kuster. Ä ven skyddet av den egna utrikeshandeln måste i praktiken ske
genom offensiva åtgärder eftersom Sveriges viktigaste handelsförbindels er , de nordtyska städerna, låg nära de potentiella fiendernas basområden. Dessa uppgifter kunde endast utföras med en "högsjöflotta" av
seglande fartyg som kunde mäta sig med fiendens samlade sjöstridskrafter.
Både under grevefejden och 1560-talets krig visade sig den svenska flottan
vara i stånd att lösa dessa uppgifter. 9
Vid en offensiv mot de ryska positionerna i närheten av finska gränsen
var situationen emellertid helt annorlunda. Under äldre tiders svensk-ryska
strider, på 1200- och BOO-talen, hade den gamla ledungsflottan - en utpräglad amfibiestyrka - sökt genomföra offensiver upp för Nevafloden.
En sådan strategi var fortfarande aktuell om lämpliga roddfartyg stod till
förfogande. 10 Roddfartyg var även användbara vid en blockad av den
ryska kuststräckan - de var bättre lämpade till detta än större segelfartyg
som hade svårt att röra sig fritt i dessa farvatten.
Denna översiktliga genomgång av flottans uppgifter i olika tänkbara situationer visar att Gustav Vasa ställdes inför svåra avvägningsproblem vid
utformningen av sjöstridskrafterna. För defensiv mot en överlägsen högsjöflotta kunde en roddfartygsflotta dra nytta av fiendens svårigheter att
operera i svenska skärgårdar. Roddfartyg var väl lämpade för offensiv och
defensiv krigföring i finska viken. De kunde även utnyttjas för snabba

15

transporter av trupper och tungt artilleri längs kusterna då de var oberoende av vindriktning och bristfälliga vägar. Detta var särskilt betydelsefullt om det gällde att snabbt föra över större truppförband från Sverige
till Finland. Överhuvudtaget är likheterna med 1700-talets strategiska
problemställningar påfallande så länge det gäller finska förhållanden. 1 1
Men trots roddfartygens obestridliga förtjänster fanns det tungt vägande
skäl som talade för en satsning på en segelfartygsflotta för aktioner i öppen
sjö. För en offensiv krigföring mot Danmark-Norge och de tyska kustmakterna var den en nödvändighet, likaså för att skydda utrikeshandeln.
Blotta möjligheten att genomföra en sådan offensiv var ett viktigt politiskt
påtryckningsmedel. Ä ven för en mer defensiv krigföring kunde större segelfartyg vara av betydelse genom att försvåra eller förhindra en fientlig
flottas inträngande i norra Östersjön. En roddfartygsflotta skulle inte
kunna ge något fullgott skydd mot landstigningar och härjningar längs
hela den långa kuststräckan i Östersjön. Den kunde heller inte skydda handeln ens på de baltiska hamnarna i norra Östersjön. Den dansk-norska flottan som disponerade Gotland som bas kunde, om den lämnades fritt spelrum, behärska norra Östersjön. Mot detta hot gentemot rikets centrala delar skulle svenska roddfartyg endast kunna erbjuda skydd för vissa nyckelpositioner, eventuellt även konvojera transporter längs kusterna.
En svensk högsjöflotta skulle däremot, även om den var underlägsen sin
motståndare, kunna utöva ett betydande inflytande i norra Östersjön genom en "fleet-in-being"-strategi. Kalmarsund var ett strategiskt väl beläget basområde för en svensk flotta med denna målsättning. En fientlig
dansk eller tysk flotta skulle knappast våga segla norr om denna position
ifall en betydande svensk styrka var baserad där. Denna skulle då ha möjlighet att operera gentemot fiendens kuster och kommunikationslinjer i
södra Östersjön. Kalmarsund i kombination med en svensk segelfartygsflotta kunde således i stor utsträckning neutralisera Gotland som flottbas
och tillförsäkra Sverige en viss trygghet i de norra delarna av Östersjön.
Ur defensiv synpunkt var även det för större fartyg svårnavigerade Kalmarsund och i sista hand det starkt befästa Kalmar en stark position. Det
skulle krävas betydande sjö- och landstridskrafter för att erövra denna. En
effektiv segelfartygsflotta med Kalmar som operationsbas skulle således
flytta ut den svenska "försvarsperimetern" från kusten och dessutom ge
spelrum för svenskt agerande i norra Balticum. 12
Ytterligare ett förhållande är av betydelse för förståelsen av flottans uppbyggnad under Gustav Vasas tid. En galär kunde byggas på kort tid några månader - och var billig i avseende på material och byggnads-
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kostnader. Ett större kravellbyggt skepp tog flera år att bygga och krävde
stora insatser av material och arbetsinsatser. När det gällde driftskostnader
ställde sig förhållandet annorlunda eftersom galären krävde en stor styrka
roddare. Till detta användes emellertid normalt knektar varför galären fick
en avsevärd kapacitet som amfibiefartyg. Detta torde i själva verket ha varit ett av de viktigaste motiven för att överhuvudtaget bygga galärerY
Kostnaderna för de olika fartygstypernas byggnad, bemanning och underhåll måste ha vägt tungt vid de redan av militära skäl komplicerade avvägningarna kring flottans utformning.
2.3. Flottan och den svenska utrikeshandeln
I sitt arbete om svensk handels- och utrikespolitik 1534-1557 har Sven
Lundkvist sammanfattat den svenska centralmaktens utrikeshandelspolitik i
tre huvudpunkter; kamp mot Liibecks monopolställning på den svenska
marknaden, anknytning till den västeuropeiska marknaden samt strävanden att behärska handeln mellan Västeuropa och den ryska marknaden.
Åtminstone under den senare delen av Gustav Vasas regering kom dessa
målsättningar att spela en väsentlig roll i den svenska utrikespolitiken. 14
De förändringar som omkring 1540 genomfördes i den svenska finanspolitiken och handeln med kronans skattevaror, torde ha samband med de
ökande handelspolitiska ambitionerna. Tyvärr finns ingen modern undersökning av centralmaktens ekonomiska verksamhet under perioden
1540-60 och det är därför svårt att precisera de olika faktorernas relativa
betydelse. 15 Vissa huvuddrag i den nya politiken har varit övergång från
penning- till naturahushållning, ökad kunglig aktivitet i handel och andra
näringar samt en strävan att centralisera uppbörd av skattepersedlar till
kungliga varuhus i större städer. Den starkt expanderande krigsmakten
krävde under denna tid import av kläde, krigsmateriel, m m och detta
måste finansieras med en ökad export av kronans varor. 16
I nuvarande forskningsläge är det inte möjligt att bestämma hur stor roll
som transporter i kronans regi på egna kölar har spelat i den totala svenska
utrikeshandeln. Det är dock känt att kronans fartyg under 1540- och 50talen med viss regelbundenhet kom att användas i handeln västvart och
den här gjorda undersökningen visar att det åren 1548-55 byggdes upp en
kronans handelsflotta. Det kan för närvarande inte fastställas om dessa ansatser utgör led i en långsiktig handelspolitisk satsning eller om det endast
rör sig om en marknadsstyrd reaktion på ett tillfälligt behov av transporttonnage. Kronans utrikeshandel drevs inte i konkurrens med de privata intressenterna; tvärtom uppmanades stapelstädernas borgare att bygga stora
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skepp, helst ekskepp, söfri även kunde användas som örlogsfartyg. I 7
De handelspolitiska ambitionerna krävde för att kunna realiseras omfattande ingrepp och tvångsåtgärder från centralmaktens sida. U trikeshandelns centralisering till stapelstäderna krävde övervakning av bondeseglation och fartyg från städer som saknade rätt till egen utrikeshandel.
De ofta återkommande förbuden för svenskar att handla på vissa utländska städer med vilka kungen var i konflikt krävde likaledes övervakning. Flottan kunde här fylla en närmast polisiär funktion genom att
hålla efter det egna landets innevånare. IS Gustav Vasa var även beredd att
tillgripa militära maktmedel för att hindra utlänningars handel på orter
som konkurrerade med de svenska ambitionerna att
kontroll över den
ryska marknaden. Ett exempel på detta är händelserna 1551 då svenska örlogsfartyg blockerade Reval utan att formellt krigstillstånd rådde. Dylika
hårdhänta metoder användes jämsides med olika lockbeten för att övertyga
västeuropeiska skeppare om lämpligheten av att använda finska i stället för
baltiska hamnar vid handeln på Rysslaild. 19 Flottan har således använts
både som transport- och maktmedel i Gustav Vasas ambitioner att länka
östersjöområdets handel i för den svenska centralregeringen förmånliga banor.

a

2.4 Kronans sjö·transporter
Vid sidan av utrikeshandeln hade flottan att fylla ett mer rutinmässigt behov av transporter för kronans egen verksamhet. Dessa kan spaltas upp i
två kategorier; kungafamiljens och hovets resor inom landet samt transporter av skattepersedlar och andra varor som behövdes för centralmaktens
verksamhet. Skeppsgårdarna hack dessutom ytterligare en "civil" funktion som inte kommer att behandlas här: de byggde och utrustade kronans
fiskefartyg.
Det är väl känt att 1500-talets regenter ständigt var på resande fot. Detta
var nödvändigt för att kungamakten skulle ha effektiv kontroll och god
överblick över ett vidsträckt rike som det svenska. Transporten av kungafamiljen, hov, kansli- och kammarpersonal samt kungens livvakt var en
omfattande uppgift och med tidens föga utvecklade landkommunikationer är det naturligt att flottan ofta utnyttjades. Det var främst vid resorna i Mälardalen och längs kuststräckan Stockholm-Kalmar som detta
var lämpligt. Efter 1540 utnyttjades de då allt talrikare galärerna för dessa
transporter men även mindre farkoster användes vilket namn som Kammarskrivarbåten och Kanslibåten bär vittne om. 20
Under de första årtiondena av Gustav Vasas regering finns belägg för
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att kronans fartyg använts för transporter av skattepersedlar . Detta kan
bero på brister i källmaterialet men det stämmer med den allmänna bilden
av perioden. Kronan var i högre grad än senare inriktad på penninghushållning och skattepersedlarna avyttrades ofta lokalt. Förhållandena ändrades som tidigare nämnts omkring 1540 vilket medförde ett ökat behov av
transporter för kronans varor. Hur stor andel av kronans behov av transporter som skedde i egen regi kan för närvarande ej fastställas men antalet
transportskutor växer successivt efter 1540. Detta är dock inte ensamt utslagsgivande eftersom även örlogsfartyg har använts för transportändamål
- ökningen av antalet skutor kan vara ett utslag av specialisering till särskilda transport- och krigsfartyg. Det undersökta materialet pekar på att
den från 1540-talet starkt stegrade byggnadsverksamheten vid de kungliga
slotten har hållit flottan sysselsatt. Transporter av kalksten och annat byggnadsmaterial nämns ofta och en stor del av kronans mindre transportfartyg
gick under benämningen "kalkskutor ".21

3. Utveckling av teknik och taktik
3.1. Ett sjömilitärt brytningsskede
1500-talet brukar karakteriseras som ett avgörande sjömilitärt brytningsskede, en period när de seglande, artilleribeväpnade örlogsfartygen kom
att dominera haven. De ersatte medeltidens stridsfartygstyper: bordningsskeppen och galärerna. Denna utveckling blev av största betydelse genom
att den möjliggjorde eqropeernas expansion i andra världsdelar. I sY!lnerhet den engelska litteraturen på området har koncentrerat intresset till hur
denna fartygstyp utvecklats. A v tradition har man här uppfattat bordningstaktikens ersättande med artilleri taktik och det seglande örlogsfartygets framväxande dominans som avgörande förbättringar. Den tidigare använda taktiken har ofta uppfattats som ett slags landmilitärt förmyndarskap över sjökriget och roddkrigsfartyg har ofta förutsatts vara föråldrade genom segelfartygens utveckling. l
Detta synsätt har varit naturligt sett från ett" atlantiskt" perspektiv där
det seglande krigsfartyget intar en viktig roll i den historiska utvecklingen. Sett utifrån ett nordeuropeiskt perspektiv eller från medelhavssynpunkt blir segelfartygets dominans mindre självklar. I Östersjön
fanns roddfartygsflottor av stor omfattning ända fram till mitten av 1800talet när maskinell framdrivning ersatte såväl segel som åror. Rodd-
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fartygen var här en naturlig företeelse med de geografiska och strategiska
förutsättningar som rådde och den amfibie betonade krigsföring som de
möjliggjorde kan från dagens perspektiv inte ses som något föråldrat. Den
höga värderingen avartilleritaktiken som en slags flottans emancipation
från landmilitär taktik är i mycket en avspegling av det faktum att artilleriet långt in i detta sekel förblev det dominerande sjömilitära vapnet. Detta
förhållande har fixerat uppmärksamheten på just detta vapen vilket skymt
blicken för bordningstaktikens betydelse. Detta är lättare att se från dagens
perspektiv när artilleriet endast är ett av flera vapensystem i sjökriget liksom det sedan länge har varit i landkriget. Det är av intresse att notera att
modern anglosaxisk sjömilitär forskning betonar att den medeltida bordningstaktiken måste ses som en "fullvärdig" form av sjökrigföring och att
den kunde utvecklas till en sofistikerad nivå med höga krav på sjömansmässighet och militär precision i utförandet. 2
Bordningsskeppen gjorde det möjligt för infanteriförband att utveckla
sin slagkraft även till sjöss. Detta hade under medeltiden medfört en nära
samordning mellan land- och sjökrigföring där infanteristerna hade kunnat
utnyttjas rationellt genom att sättas in där de för tillfället behövdes bäst.
Bordnings- eller infanteritaktiken har emellertid ställt vissa speciella krav
på vapenbäraren/örlogsfartyget. Ett större fartyg hade påtagliga fördelar
gentemot ett mindre vid en drabbning - det kunde rymma mer manskap
och det kunde bära högre överbyggnader. En välorganiserad bordningsattack kunde inledas med beskjutning av fiendefartyget från kastellen och
märsarna för att mjuka upp försvaret innan man sökte erövra fartyget. Ju
större och högre kastell, desto fler infanterister kunde rymmas i dem och
desto större eldkraft kunde utvecklas vid bordningen.
Fördelen med höga kastell synes ha varit så stor att en slags kapprustning
mot mycket stora - och tltaliga - örlogsfartyg kom att prägla 1400-talet
och de första årtiondena av lS00-talet. 3 Tanken måste ha varit att de tillgängliga resurserna utnyttjades bäst om de koncentrerades till ett fåtal enheter med stor slagkraft. Det "stora skeppet" blev maktmedlet framför
andra till sjöss och det höga värde som man tillmätte detta framskymtar
även i nordiska källor. De största örlogsfartyg som byggdes under årtiondena omkring år 1500 var av sådana dimensioner att de vad storleken
beträffar skulle ha räknats som förstarangsfartyg ännu i slutet av 1600-talet.
Artilleriets utveckling ledde här till en början till moderatare dimensioner. Med den förändrade taktiken kunde man ta större hänsyn till andra
krav, t ex möjlighet att uppträda på grunt vatten och större flexibilitet genom att fördela resurserna på flera taktiska enheter (fartyg eller eskadrar).
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Ett krigsfartyg byggt för bordning utmärktes av de höga överbyggnader
(kastell) som skulle vara manskapets uppehållsplats under strid. Framförallt
har förkastellet byggts upp till en anmärkningsvärd höjd och det har ofta
placerats så att en betydande del av konstruktionen kommit att ligga framför förstäven. En engelsk författare (McKee) har karakteriserat utseendet
hos dessa fartyg genom att beskriva dem som "sjögående giraffer". Tanken
var att vid en bordningsattack mot ett fientligt fartyg försöka placera förkastellet midskepps mellan fiendens för- och akterkastell. Därifrån kunde
den anfallande ha en fördelaktig position både för att med skjutvapen rensa
fiendens däck och för att genomföra en infanteriattack för att erövra det
bordade fartyget. Med denna taktik blev det naturligt att även placera eldhandvapen och lättare artilleripjäser i kastellen, och detta blev vanligt under 1400-talets lopp. Detta måste emellertid ha accentuerat vissa problem
som skapats av de höga kastellen. Dessa var stora vindang som gjorde örlogsfartygen svårmanövrerade och riskabla att segla med i hårt väder. Stabilitetsproblem har varit ständigt aktuella för konstruktörer som hade att
möta det militära kravet på höga kastell genom att bygga skrov av tillräcklig storlek för att bära upp dessa konstruktioner. Ä ven om kastellen
kan antas ha varit lätt byggda så är det uppenbart att försöken med att omplantera fästningsideen i marin miljö stod i motsättning till nautiska krav
på välseglande fartyg. 4,
Det tunga artilleriet skulle så småningom ge skeppsbyggarna möjlighet
att skapa en mer harmonisk lösning men det var knappast av den anledningen som det började utnyttjas till sjöss. Utvecklingen på detta område
under 1500-talet är ojämförligt bäst kartlagd för den engelska flottans del.
Tungt artilleri börjar här förekomma på fartyg från omkring sekelskiftet
1500 men ända till mitten av seklet domineras flottan av stora skepp
byggda både för artilleri- och bordningstaktik. Det nya vapensystemet sågs
först som ett komplement till infanteriet - ungefär som ilandkrigföring och det var först under Elizabeth I:s tid som man inom den engelska flottan
vågade ta steget fullt ut. Man satsade då helhjärtat på artilleriet, avstod från
de höga kastellen och skapade på så vis en lättmanövrerad och verkligt
oceangående krigsfartygstyp, i England vanligen benämnd "galleon".
Striderna mot den spanska armadan 1588 bekräftade att man hade satsat
rätt; det var möjligt att med välseglande artillerifartyg besegra en arme
som gått till sjöss på bordningsskepp.
U tvecklingen är svårare att följa i andra flottor, delvis beroende på brister i källmaterialet, delvis på att detta sannolikt ännu inte har utnyttjats av
forskningen. Den engelska utvecklingen, med markerade innovationer
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dels omkring år 1500, dels på 1570-talet, behöver inte vara typiska för
andra länder. Före 1588 hade den engelska flottan mycket begränsad erfarenhet av sjöstrider med artilleri. Det är därför tvivelaktigt om det går
att godta den i anglosaxisk litteratur vanliga bilden av denna flotta som
självklar ledare av den tekniska och taktiska utvecklingen kring det nya
vapnet. Den nya kombinationen segelfartyg-tungt artilleri användes i stor
skala under striderna i Östersjön 1563-70 då en rad sjöslag gav deltagarna
rika tillfällen att pröva och utveckla taktiken. Det första land som byggde
oceangående fartyg med artilleri som huvudvapen torde dock ha varit
Portugal vars sjöherravälde i Indiska oceanen grundades på denna både i
Europa och Asien helt nya kombination. Överhuvudtaget måste mer jämförande forskning om örlogsfartyg i östersjöområdet, sydeuropa och
medelhavsområdet genomföras innan det går att teckna en balanserad helhetsbild av den betydelsefulla utveckling som förekom på 1400- och 1500talen.
Segelfartyget var emellertid inte den enda krigsfartygstypen under 1500talet; vid seklets början var den knappast ens den dominerande. I medelhavsområdet var galären av tradition det normala örlogsfartyget och
denna dominans bröts inte under detta århundrade. Roddfartygen hade under medeltiden varit det främsta offensiva vapnet till sjöss i detta område.
De goda manövreringsegenskaperna och oberoendet av vinden gjorde galärerna till ett i många avseenden utmärkt vapen för den som ville tvinga
fram ett avgörande under en drabbning. Nackdelarna med fartygstypen
var främst ringa uthållighet, begränsad sjövärdighet och ringa möjlighet
att genom bordning betvinga större högbordiga segelfartyg. Segelfartygen
hade emellertid å sin sida före artilleriets tid små möjligheter att komma
galärerna till livs; de kunde endast försvara sig mot angrepp. När galärtypen introducerades i Sverige omkring 1540 har den åtnjutit internationellt
anseende som ett effektivt örlogsfartyg i stånd att lösa åtskilliga militära
uppgifter bättre eller lika bra som segelfartygen.
Under 1500-talet skedde här en gradvis förskjutning till segelfartygens
fördel, vilken underminerade galärernas möjlighet att uppträda som sjögående örlogsfartyg. Detta var en följd dels av att kanonerna blev allt billigare och därmed vanligare och dels av att segelfartygen utvecklades i riktning mot bättre manövreringsegenskaper . Roddfartygen kunde i proportion till sin besättningsstyrka inte föra lika stark bestyckning som segelfartyg och deras försprång i manövreringsförmåga blev successivt mindre.
Det var även omöjligt att bygga galärer med ett starkt och gentemot artilleri motståndskraftigt skrov - för att överhuvudtaget kunna framdrivas
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med rodd måste de tvärtom vara mycket lätt byggda. De kom emellertid
att fortsätta att spela en väsentlig roll vid krigföring i kust- och skärgårdsfarvatten, ett förhållande som är välkänt från 1700- och 1800-talens östersjöflottor . Då, liksom på ISOO-talet, kunde galärerna utnyttjas både offensivt och defensivt i nära samverkan med armestridskrafter och kustbefästningar . Deras kapacitet som amfibiefartyg kunde utnyttjas för att skapa
flexibilitet vid krigföring i kustregioner .
Under senmedeltiden likaväl som under senare perioder förekom försök
att kombinera rodd- och segelfartygens egenskaper i en fartygstyp. I Medelhavet var den "stora galären" (galea grossa) en viktig fartygstyp både
som handels- och krigsfartyg. Den användes regelbundet för att transportera dyrbara och föga skrymmande laster (kryddor, siden, passagerare, etc)
i områden där risken att möta fientliga fartyg var stor. Fartygstypen skiljde
sig inte enbart till storleken från de vanliga galärerna. Proportionerna mellan längd och bredd var annorlunda än hos den vanliga örlogsgalären: i
Venedig ungefär 6: 1 i stället för 8: 1. Detta innebar ändå att den "stora
galären" hade ett extremt långsmalt skorv i förhållande till de vanliga segelfartygen (de "runda" skeppen enligt medelhavsterminologi). Fartygstypen hade tillräckligt god sjövärdighet för att användas för resor mellan
Medelhavet och västeuropa och den kunde segla snabbare än den kunde
ros: i huvudsak var den ett segelfartyg med åror som reserv. Under lS00talet upphörde dess betydelse som handelsfartyg men under typbeteckningen galeass fortsatte liknande fartyg att spela en roll som krigsfartyg.
Under ISOO-talet har det funnits en rad segelfartygstyper som i större eller mindre utsträckning utgjort en reaktion mot de stora, högt byggda
bordningskeppen. Utvecklingenslinjerna är endast fragmentariskt kända
men det är uppenbart att det vid sidan av ambitionen att bygga "storskepp" även har funnits en strävan att bygga välseglande, relativt långsmala och låga örlogsfartyg. Typbeteckningarna galeon, galeass, bark och
karavell synes alla stå för sådana fartyg. I en del fall har det rört sig om
mindre fartyg avsedda för kryssartjänst men även relativt stora enheter
kom att byggas efter detta mönster. I England - där utvecklingen är relativt väl utforskad - konstruerades på lS40-talet en inhemsk galeasstyp som
motmedel mot de franska galärerna. Henrik VIII hade lS41 inkallat galärbyggmästare från Venedig men efter det att en galär och en brigantin (liten galär) byggts övergick engelsmännen - enligt vissa uppgifter på kungens initiativ - till att bygga långsmala segelfartyg utan höga kastell och
med åror som extra framdrivningsmedel. Fartygstypen är av intresse genom att artilleriet uppenbarligen var huvudvapnet; detta liksom skrovets
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utformning och de låga överbyggnaderna pekar fram mot de elizabethanska gal eonerna.
Under lS00-talet förekommer en successiv specialisering av fartygstyperna i riktning mot särskilda örlogs- och handelsfartyg. En orsak till
detta var förändringar av politisk natur; de centrala statsmakternas växande styrka gjorde det möjligt för dem att bygga och underhålla permanenta örlogsflottor vilket minskade deras behov av att vid krigsrustningar
hyra eller köpa handelsfartyg. Tidigare hade de stora örlogsfartygen - i
den mån de överhuvudtaget funnits - endast varit en kärna kring vilka
mindre, för militärt bruk tillfälligt utrustade fartyg kunde grupperas. Artilleriets införande ställde nya krav på de fartyg som skulle tjänstgöra i första linjen under sjöstrider. Det blev allt svårare att förena dessa krav med
vad som var erforderligt för ett ekonomiskt lönsamt handelsfartyg. Artilleriet gav de framväxande centralmakterna nya maktmedel till sjöss men det
krävdes då även att de ställde resurser till förfogande för uppbyggande av
permanenta örlogsflottor med artilleribeväpnade fartyg.
U nder medeltiden när bordningstaktiken var den enda kände formen för
att nå ett avgörande hade handelsfartyg nödtorftigt kunnat utrustas för militära ändamål genom att förses med för- och akterkastell. I England byggdes under början och slutet av 1400-talet ett fåtal mycket stora örlogsfartyg troligen för att kunna bära extremt höga förkastell. Dessa fartyg bör
med tidens taktik ha varit starkt överlägsna de ombyggda handelsfartygen
samtidigt som de själva var föga lämpade som sådana. Här kan man tala
om en ren krigsfartygstyp men de får ses som undantag skapade aven särskilt ambitiös kungamakt under Henrik V:s och Henrik VII:s tid. Under
1400-talets första hälft visade den engelska statsmakten påtaglig oförmåga
att underhålla dessa giganter vilka lämnades att förfalla. I övrigt torde man
kunna räkna med att åtskilliga handelsfartyg byggdes så att de kunde utnyttjas för militära ändamål antingen genom att hyras ut till statsmakten
eller för att kunna försvara sig mot fiender under handelsresor . I perioder
med många krig och militära transporter till sjöss kunde detta vara en lönande och rentav nödvändig inkomst för privata ägare till handelsfartyg.
Införandet av tyngre artilleripjäser i sjökriget medförde att ett fullvärdigt örlogsfartyg måste ha ett starkt skrov både för att kunna bära dessa
kanoner och för att kunna stå emot fientlig beskjutning. I handelsfartyg
kunde tyngre last placeras långt ner i skrovet; krigsfartyg måste däremot
bära sin militära utrustning - artilleri och kastell - högt upp. Detta krävde
en stark konstruktion av de däck och förbindningar som skulle bära lasten
och dessutom ställdes skeppsbyggarna inför allvarliga stabilitetsproblem.
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Vid byggandet av ett artilleribärande örlogsfartyg var det även önskvärt
att placera de tunga pjäserna på lagom höjd över vattnet; tillräckligt högt
för att de skulle kunna verka effektivt men inte så högt att stabiliteten
äventyrades.
Dessa faktorer gjorde att det" optimala" artilleribeväpnade krigsfartyget
i väsentliga avseenden kom att skilja sig från det "optimala" handelsfartyget. Skillnaden måste även "byggas in" i fartyget redan från början i
form av starkt skrov med starka förbindningar och kraftigt dimensionerade
däck på för artilleriet lämplig höjd över vattenlinjen. Det räckte inte
längre att "bygga till" de militära egenskaperna genom tillfälliga kastell i
för och akter. Den redare som vill bygga sitt handelsfartyg så att det kunde
utnyttjas för militärt bruk tvangs därmed att satsa betydligt större kapital
vid byggandet och detta riskerade att bli oräntabelt om skeppet inte kunde
säljas eller hyras ut för militärt bruk. Denna faktor har verkat pådrivande i
riktning mot speciella krigsfartyg, byggda och underhållna av centralmakten. Kravet på att örlogsfartyg skulle' byggas av starkt men dyrbart ekträ
har verkat på samma sätt - för ett handelsfartyg kunde furu vara ett billigare men fullt tillfredsställande alternativ.
Ytterligare en faktor av teknisk och taktisk natur torde ha verkat pådrivande vid denna differentiering. Kraven på fart och manövreringsförmåga har varit betydligt högre för örlogsfartyg och de har därför byggts
med en skrovform som väsentligt avvek från det optimala handelsfartyget
där lastkapaciteten var det primära. Uppgifterna om 1500-talsfartygens dimensioner är tyvärr mycket fl men de som finns visar att rena örlogsfartyg var väsentligt längre och smalare än ett lika stort handelsfartyg.
William Borough, en av den elizabethanska flottans ledande administratörer, förklarade mot seklets slut i ett manuskript att den lämpligaste formen
för ett handelsfartyg "for most profit" var ett förhållande mellan köllängd och bredd på 2: 1 och mellan bredd och djup i rummet (avstånd
mellan däcket och kölens överkant) på 1: 0,5. För ett krigsfartyg "made
for the most advantage of sailing" var motsvarande proportioner 3 : 1 respektive 1: 0,4. Just dessa proportioner får naturligtvis stå för Borroughs
räkning men de illustrerar de avsevärda skillnader som fanns mellan ett renodlat handelsfartyg och ett fartyg specialbyggt för militära ändamål. Det
är även känt att de stora och till synes otympliga bordningsskeppen kunde
göra god fart under segel vilket tyder på att deras skrov var byggda för
snabbsegling. 5

25

3.2. Skeppsbyggnadsteknisk utveckling
Skeppsgårdsräkenskaperna från Gustav Vasas tid ger åtskilliga inblickar i
hur de svenska örlogsfartygen byggdes och underhölls men någon ingående undersökning av skeppsbyggnadstekniska frågor har inte legat
inom ramen för denna studie. Avsikten är här endast att ge en översikt av
de utvecklingstendenser som har direkt betydelse för att förstå de militära
och ekonomiska sammanhangen. 6
Det är känt att det i norra och västra Europa under 1400- och 1500-talen
pågick en utveckling från klinkbyggnadsteknik till kravellbyggnadsteknik. Händelseförloppet är emellertid ännu föga känt bl a beroende på
att antalet arkeologiska fynd av fartyg från denna period är så fåtaliga.
Man bör i princip hålla isär fyra olika konstruktionsmetoder för byggandet
av träfartyg; skalbyggnad; skelettbyggnad, kravellbyggnad och klinkbyggnad. Skalbyggnad innebär att fartyget byggs genom att bordläggningsplankorna fästs direkt vid varandra och att stödjande förbindningar
läggs in först efter det att skrovet ("skalet") byggts. Skelettbyggnad utmärks av att skrovet utformas med hjälp av förbindningarna - spanten vilka fästs vid kölen varefter bordläggningsplankorna fästs vid detta
"spantskelett" . Kravellbyggnad betyder att bordläggningsplankorna ligger kant mot kant, medan klink byggnad utmärks av att dessa plankor
överlappar varandra.
Under antiken var medelhavsfartygen skalbyggda med kravellbordläggning, men under medeltiden sker här en långsam och successiv utveckling
mot skelettbyggda kravellfartyg. I nordeuropa förhärskade klinkbyggda
"skalfartyg " in i sen medeltid varefter den ovannämnda utvecklingen mot
kravellbyggnad börjar sätta in. Det är emellertid viktigt att hålla isär
denna utveckling från framväxten av skelettbyggnadsteknik. Det har varit
vanligt att använda beteckningen kravellbyggnad för ett skelettbyggt fartyg med kravellbordläggning men under 1500-talets första häft var denna
kombination ingenting självklart. Vraket av den svenska kravellen Elefanten (sjönk 1564 vid Björkenäs, delvis utgrävd 1933-39) visar ett intressant
stadium av utvecklingen; bordläggningen är kravell men spanten är så löst
sammanfogade att de knappast kan sägas utgöra skrovets "skelett". I
mycket var det fortfarande fdga om skalbyggnad. Skelettbyggnadstekniken torde vad svenska flottan beträffar ha fullbordats först under
1600-talets lopp.
Kravellbyggnadstekniken drevs fram av flera faktorer. En av dessa kan
ha varit att den var billigare i fråga om arbetskostnad, givetvis förutsatt att
man inte samtidigt sökte bygga skrovet starkare med grövre timmer. Just
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detta torde emellertid ha varit av största betydelse för den här aktuella perioden. De militära kraven på att örlogsfartygen skulle föra tungt artilleri
på däcken ledde till en stark skrovkonstruktion och hotet från det tunga artilleriet tvingade i sin tur fram en grovt dimensionerad bordläggning hos
örlogsfartygen. Det torde ha förekommit en tidig kapplöpning mellan artilleri och "pansar" där en allt kraftigare bordläggning till slut gjorde de
större skeppen mycket svåra att sänka med artillerield. Kravellbyggnad
gjorde det möjligt att använda tjockare bordläggningsplankor än vid
klinkbyggnad och detta skapade förutsättningar för att bygga skrovet starkare. För att bära upp artilleriet krävdes även att skeppets inre förbindningar gjordes starkare men detta ledde inte direkt till skelettbyggnad
utan i första hand till att grövre dimensionerat timmer användes till dessa
förbindningar. Många övergångsformer torde ännu vara okända och man
kan inte utesluta att det även förekom försök att anpassa klinkbyggnadstekniken till de nya kraven på starkt skrov.
Kravellbyggnad har således i 1500-talets nord- och västeuropa representerat en ny teknik som varit nära förbunden med utvecklingen av tungt artilleri. Det kan även ha spelat en viss roll att ett starkt kravellbyggt skrov
bättre stod emot de påfrestningar som uppstod vid bordningstaktik då en
mer eller mindre kraftig kollision mellan skeppen var vanlig. Den stora
mängd timmer och de stora arbetsinsatser som var nödvändiga för att
bygga en kravell har starkt påskyndat differentieringen mellan örlogs- och
handelsfartyg. I östersjöområdet synes typbeteckningen kravell under
1500-talets första hälft ha blivit synonym för ett större skepp bestyckat med
tyngre artilleri, dvs tidens främsta örlogsfartygstyp. Detta har avspeglat det
höga värde man tillmätte den nya tekniken och de möjligheter den gav.
Under senare delen av seklet synes beteckningen ha utgått ur språkbruket
vilket rimligen har berott på att kravell bygge då var det normala för örlogsfartyg och inte något särmärke för en speciellt kvalificerad typ.7
3.3. Artilleriets utveckling
Under den här aktuella perioden pågick en omvandling i tekniken att tillverka kanoner. Detta gör att typfloran av artilleripjäser blev synnerligen
rik och det är svårt att fånga effekten av ett fartygs artilleri i en enkel formel. Under de följande århundradena när den framladdade, gjutna kanonen var allenarådande, var det möjligt att bestämma ett örlogsfartygs
styrka genom att ange antalet kanoner (70-kanoners linjeskepp, 36kanoners fregatt, etc) eller om man ville vara mer exakt, genom att beräkna bredsidesvikten. Under lS00-talets första hälft påminner situationen
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snarare om nästa stora brytningsskede, 1800-talets mitt, då fram- och bakladdare, räfflade och slätborrade kanoner, bombkanoner och fullkulekanoner blandades på samma fartyg och omöjliggjorde enkla jämförelser. 8
De svenska artilleripjäserna under den här aktuella perioden var antingen gjutna kopparstycken eller smidda järnstycken. Gjutna pjäser var
starkare och riskfriare att använda än smidda varför de kunde utnyttja en
större krutladdning och därmed ge större effekt. Med tidens gjutteknik var
det emellertid endast koppar (egentligen brons) som kunde användas för
att gjuta kanoner. Denna metall var i förhållande till sin vikt flerdubbelt
dyrare än järnet vilket begränsade möjligheterna att utnyttja gjutna kanoner. Under 1500- och 1600-talen utvecklades successivt en alltmer effektiv
teknik för gjutning av tillförlitliga järnkanoner vilket möjliggjorde massproduktion av artilleri. Sverige kom under 1600-talet att inta en ledande
ställning som tillverkare och exportör av gjutjärnskanoner men de nämns
här först 1560. Utvecklingen gick snabbare i England där något av ett teknologiskt genombrott i tillverkningen av dylika pjäser inträffade i början
av 1540-talet.
Kopparkanoner var vanligen framladdare medan järnkanonerna var
bakladdade s k kammarstycken. Detta namn kom av att bakladdarnas krutladdning placerades i en löstagbar "kammare" som kunde inpassas bakom
eldröret. Bakladdade kanoner medgav hög eldhastighet, bl a genom att
man vanligen hade två krutkammare för varje pjäs, men typen kom ändå
under 1500-talets senare del att trängas ut av framladdade, gjutna kanoner
av järn eller koppar. Orsaken till detta var att det med tidens tekniska resurser var svårt att åstadkomma en effektiv tätning mellan kammaren och
eldröret vilket minskade effekten och gjorde pjäserna riskfyllda att använda.
En särskild typ av järnkanoner var stenbössorna som under den här perioden spelade en betydande roll för den svenska flottans beväpning. Dessa
pjäser, som kunde vara av betydande storlek, har företrädesvis använts på
de stora skeppen där de mot slutet av perioden delvis ersattes av gjutna
kartoger och större slangor. Arbetskostnaderna för att framställa stenkulor
var betydligt större än för att tillverka gjutjärnskulor och skillnaden tenderade under 1500-talet att stegras. Detta snarare än någon teknologisk primitivitet torde vara den främsta förklaringen till att stenbössorna successivt
försvann ur det svenska ark lie t under detta århundrade. Det förhållandet
att dessa pjäser längst dröjde sig kvar på de stora skeppen visar att man i
samtiden uppfattade dem som effektiva. 9
I 1500-talets Sverige var artilleriet eller (stora) "arkliet" gemensamt för
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flottan och armen. Örlogsfartygen försågs med vapen från arkliet på slottet
vid den skepps gård där de utrustades. Ojämförligt viktigast var härvid arkliet på Stockholms slott vilket kan betraktas som flottans centrala vapendepå. Artilleriet kunde utan tekniska eller administrativa svårigheter flyttas
dit det för tillfället behövdes bäst, på fartygen, på slotten eller vid fältarmen. 10 Under 1500-talet var det vanligt att örlogsfartygens bestyckning
varierade starkt från år till år beroende på tillgången på kanoner och de
militära uppgifter som fartygen skulle lösa. Det är emellertid anmärkningsvärt att man inom centralförvaltningen var intresserad av att
fastställa en "normalbestyckning" för örlogsfartygen. Detta framgår aven
punkt i ett memorandum som 1540 skulle föredragas i rådet, där det förslås
att sakkunninga skulle förordnas "die auff allen schyffen (skeppen) solten
sucken und uberslachen, was fUr geschiitz auff ein ygklichen schyff sein
sol, Auch was ehs fUr geschiitz vertragen mag, .... II I de bevarade listorna över fartygens bestyckning saknas inte heller spår av systematik även
om denna i viss mån döljs av den rikhaltiga sorteringen av pjästyper. Någon fastställd "normalplan" för varje fartygs artilleri går det dock inte att
tala om, en sådan planmässighet börjar uppträda först på 1600-talet.
Källmaterialet om bestyckningen på flottans fartyg under åren
1521-1540 är praktiskt taget obefintligt. Vi har därför ingen närmare
kännedom om hur örlogsfartygen var beväpnade under expeditionerna
1522-24 eller under grevefejden 1534-36. Kanoner förekom och nämns i
källorna men de enda mer preciserade uppgifterna är Gustav Vasas uttalanden i ett par brev från april 1535 där han nämner att åtminstone Stora
Kravelen hade utrustats med "hele och halffua kartoffwer (kartoger), hele
och hallfua slangor och annat szwårt skyt". Kartoger och slangor hörde till
de tyngsta artilleripjäserna varför detta är det första belägget för att sådana
förekom på svenska örlogsfartyg. 12 Från 1540-talets första hälft finns två
odaterade bestyckningslistor för så gott som samtliga flottans skepp och galärer. Från och med 1550 finns i den löpande följden av arkliräkenskaper i
Krigsarkivet detaljerade uppgifter om vilka artilleripjäser som tagits ombord på olika örlogsfartyg vilket bl a ger kännedom om hur galärerna och
en del mindre enheter varit bestyckade under ryska kriget 1555-56. Bortsett från de båda 1540-talslistorna finns inga uppgifter om de större skeppens bestyckning förrän 1559-60 då dessa utrustades för hertig Johans och
hertig Eriks Englandsresor. 13 Det framgår av 1550-talsmaterialet att artilleriet vanligen återlämnades till arkliet när fartygen avrustades, ett förhållande som givetvis starkt bidragit till att de erhöll olika bestyckning
från ett år till ett annat.
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De tre ovannämnda huvudtyperna av artilleri; gjutna, vanligen framladdade kopparkanoner, smidda bakladdade järnkanoner samt smidda bakladdade sten bössor av järn förekom jämsides på de svenska örlogsfartygen
under denna period. De gjutna, framladdade pjäserna hade hög effekt men
låg eldhastighet; de smidda bakladdarna hade motsatta egenskaper. Uppenbarligen föredrog man den höga effekten eftersom de gjutna pjäserna
trängde ut de smidda trots de högre kostnaderna. Stenbössorna var en kategori för sig själva, synbarligen med högt anseende men med dyr ammunition. Kanonernas olika egenskaper gjorde dem lämpade för olika ändamål.
De tyngre kopparstyckena och de större stenbössorna måste i första hand
ha varit avsedda att skada fiendens skrov medan de smidda järnstyckena
och lätta pjäser (hakar, etc) endast har haft effekt mot lätt byggda överbyggnader och rigg samt mot manskap. Det går således inte att flnga ett
enskilt fartygs styrka genom att räkna ihop den totala bredsidesvikten. Ett
närmare studium av detta kan d6€k endast göras med hjälp av material från
1S60-talet. Den långa raden av drabbningar under 7-årskriget kan ge möjlighet att följa hur krigserfarenheterna har påverkat fartygens bestyckning
och inriktningen av kanonproduktionen. 14
De kanon typer som användes på svenska örlogsfartyg under perioden
finns i bilaga C där även vissa bestyckningslistor återges och ett försök till
analys av bestyckningens styrka görs.

4. Den svenska flottans fartygstyper 1521-1560
4.1. Allmänt
Under 1400- och lS00-talen förekommer i Europa ett mycket stort antal
namn på fartygstyper och i många fall har deras ursprung och betydelse
skapat problem för den sjöhistoriska forskningen. Samma beteckning kan
samtidigt stå för olika fartygstyper i skilda regioner och beteckningar kan
ändra betydelse från en period till en annan. Omvänt kan ungefär samma
fartygstyp ha olika beteckningar. Den dynamiska tekniska utvecklingen
under perioden skapar särskilda problem som är väl kända från det senaste
århundradets utveckling av fartygstyperna, där klassificeringsfrågorna ofta
vållat svårigheter. I den föregående framställningen har de samtida benämningarna på fartygstyperna undvikits så långt som möjligt, då det ofta behövs en utrymmeskrävande diskussion om benämningarnas ursprung och
olika tolkningar av deras innebörd. Det skriftliga källmaterialet från 1S00-
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talet är ofta sprött och bildmaterialet torftigt och svårkontrollerat. I detta
kapitel kommer endast de fartygstyper som förekommit inom den svenska
flottan åren 1521-1560 att behandlas. Flottans fartygstyper har beskrivits
flera gånger tidigare i litteraturen och i mycket kan framställningen bygga
på denna. På vissa punkter har dock en förnyad och utvidgad genomgång
av källmaterialet givit nya resultat. l
Vid utformandet aven örlogsflotta har det sedan länge varit nödvändigt att genomföra en mer eller mindre systematisk differentiering mellan olika fartygstyper . Samma fartygstyp har inte kunnat lösa alla uppgifter eller åtminstone inte lösa dem på ett ur militär och ekonomisk synpunkt lämpligt sätt. Under den här aktuella perioden kan stridsfartygen i
den svenska flottan indelas i tre huvudgrupper; stora segelfartyg, små segelfartyg samt roddfartyg, i huvudsak galärer. Gränsfall finns givetvis i en
sådan schematisk indelning men åtminstone för periodens två senare decennier när källmaterialet är jämförelsevis rikhaltigt är det påfallande att den
här gjorda tredelningen återspeglar en faktisk verklighet. Flottan uppbyggdes och organiserades efter ett medvetet system där varje fartygstyp
hade vissa definierade funktioner att fylla Ufr bilaga A).
De stora segelkrigsfartygen, till en början kraveller och holkar, senare
enbart kraveller, var tidens "slagskepp". Deras huvuduppgift var att tillkämpa och försvara herravälde till sjöss genom att besegra eller blockera
fiendens sjöstridskrafter. Det har tidigare (3.1.) nämnts att bordningstaktiken medförde en strävan att koncentrera så stor styrka som möjligt i
ett fåtal mycket stora enheter. Artilleritaktiken har här medfört en modifiering i riktning mot flera taktiska enheter men åtminstone för svenska
flottans del finns det ingen svårighet att ännu 1560 urskilja en grupp "stora
kraveller" vilka utgjort flottans kärna. De utmärks av att de kunde ta ombord stor besättning och tungt artilleri och följaktligen var de dyra att
bygga, underhålla och utrusta. Det var uppkomsten aven permanent
styrka av dylika stora skepp som framförallt berättigar till att tala om
denna period som en betydande nydaningsperiod för den svenska sjömakten. Under 1560-talet var det dessa stora skepp som bar huvudbördan av
striderna under de stora drabbningar mellan östersjöflottorna.
De små segelkrigsfartygen, barkar, jakter, bojorter , pinkor och s k "segelskepp" kan kallas 1500-talsflottornas "fregatter" eller "kryssare". De
har haft spaning, rapport-, patrull-, eskort- och blockadtjänst som huvuduppgifter. Dessa uppgifter var till sin natur sådana att de krävde ett betydande antal taktiska enheter snarare än styrka hos den enskilda enheten.
Flottans samtliga lätta fartyg motsvarade kostnadsmässigt bara ett fåtal

31

"storskepp " men dessa hade överhuvudtaget inte kunnat lösa samma uppgifter som de små enheterna. Dessa hade en militär styrka som var dimensionerad för att de skulle kunna sätta sig i respekt hos handelsfartyg och
möta krigsfartyg av samma storleksordning. Till de ekonomiska skälen för
att bygga lättare fartyg kom att de för svenska flottan aktuella farvatten
ofta var sådana att de krävde grundgående fartyg. I praktiken var det de
lätta fartygen som utrustades för den fredsmässiga övervakningen av östersjöområdet. Under Gustav Vasas tid var de stora skeppen i aktiv tjänst
endast under krigsåren 1522-26 och 1534-36, Englandsexpeditionerna
1559-60 samt för vissa handelsresor.
Den tredje huvudtypen, galären, hade uppgifter som avsevärt skiljde
den från segelfartygen. Typen introducerades i Sverige omking 1540 när
tyngre artilleri redan kommit i allmänt bruk på de större segelfartygen i
östersjöområdet. Galärerna har därför i första hand varit hänvisade till att
operera i kust- och skärgårdsfarvatten, men här hade de genom sina goda
manövreringsegenskaper och oberoende av vinden stora fördelar gentemot
seglande fartyg. Vid sidan av de tidigare (2.2. och 3.1.) berörda offensiva
och defensiva uppgifterna i ett krig kunde galärerna utnyttjas för mer rutinmässiga patrull- och övervakningsuppdrag på ungefär samma sätt som
de mindre segelfartygen. Deras begränsade sjövärdighet gjorde det visserligen riskabelt för dem att avlägsna sig från kusten men även med denna restriktion fanns det runt det dåtida Sveriges kuster vidsträckta områden där
galärerna kunde operera utan att utsätta sig för allvarligare nautiska risker.
Fartygen i Gustav Vasas flotta var emellertid inte uteslutande krigsfartyg
utan även handels- och transportfartyg. Det sker efterhand en allt klarare
differentiering mellan fartyg avsedda för militärt bruk och fartyg avsedda
för transportändamål men detta uteslöt inte att vilket fartyg som helst vid
behov kunde användas för transporter likaväl som normalt obeväpnade
fartyg kunde förses med åtminstone lätt artilleri. I den följande framställningen behandlas därför segelfartygen som en enhetlig grupp omfattande
såväl större och mindre örlogsfartyg som transportfartyg. Galärerna behandlas i ett särskilt avsnitt liksom de mindre farkosterna: båtar, håpar, etc.
Denna indelning har varit den som vållat minst gränsdragningsproblem.
I de samtida räkenskaperna förekommer ingen uttalad indelning i fartygstyper men man kan utan svårighet iaktta att fartygen i inventarieförteckningar och utgiftslängder normalt grupperas efter detta mönster
Större örlogsfartyg
Mindre örlogsfartyg
Galärer
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Transportfartyg (mindre)
Håpar
Skärbåtar
Indelningen finns antydd redan i skeppsgårdsräkenskaperna från 1526-31
där det på ett ställe talas om K Mts "skepp, jakter, skutor och båtar" och
den finns fullt utvecklad i 1540- och 1550-tales räkenskaper. 2 Indelningen
är så pass konsekvent genomförd i det samtida materialet att den har kunnat ligga till grund för den här redovisade fartygslistans typindelning.

4.2. Segelfartyg
Kravell var i östersjöområdet beteckningen på den fartygstyp som under
1500-talets första hälft kom att bli det dominerande krigsfartyget. Beteckningen fäster" uppmärksamheten på skrov konstruktionen vilket pekar på att
kravellbyggnadstekniken var en av tidens nymodigheter i detta område.
De förhållanden som gjorde att kravellbyggda skepp kom att inta denna
rangställning har behandlats i föregående kapitel. De svenska örlogskravellerna var få till antalet under denna period; endast ett dussintal är med säkerhet kända. De var i stället desto större. Uppgifterna om lästetal förekommer endast sporadiskt under den här aktuella perioden och 1500-talets
lästetalsuppgifter måste alltid behandlas med försiktighet. 3 Med ledning av
lästetalsuppgifter från 1560-talet och äldre uppgifter om bemanning och
bestyckning kan man beräkna att de flesta av Gustav Vasas kraveller har
varit på mellan 200 och 350 läster. Stora Kravelen (I) har enligt en informerad samtida tysk källa varit på 500 läster; dess ersättare Elefanten ska enligt
en uppgift från 1565 ha varit på 400 läster. Ett par kraveller, Lilla Kravelen
(Falken) och Troilus (100 läster) har varit av avsevärt mindre dimensioner
än de övriga och de har intagit en mellanställning mellan storskeppen och
de mindre örlogsfartygen.
Vissa uppgifter tyder på att de svenska kravellerna har varit snabba seglare. En tysk deltagare i 1535 års expedition ansåg Stora Kravelen vara Östersjöns "best besigelte schiff' och detta skepps goda seglingsegenskaper
nämns även i svenska källor från grevefejden. Det framgår även av Gustav
Vasas brev från 1535 att de båda holkar som vid denna tid ingick i den
krigsrustade flottan var lata seglare vilket tyder på att en av skillnaderna
mellan den äldre och nyare typen av storskepp har varit att kravellerna
byggts med tanke på snabbsegling. Rimligen har detta åstadkommits genom ett längre och smalare skrov vilket som tidigare nämnts var ett kännetecken på ett fartyg byggt för militärt bruk. 4o
Det finns inga samtida avbildningar av svenska örlogsfartyg från denna
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tid varför vi - frånsett Elefantens vrak - är hänvisade till skriftligt källmaterial för att bilda oss en uppfattning om hur de kan ha varit konstruerade. Kravellerna har haft åtminstone ett genomgående däck (överlopp) och
däröver vanligen en "kobrygga" vilken synes ha varit ett fast däck mellan
överbyggnaderna i för och akter. 5 Utformningen av överbyggnaderna var
som tidigare framhållits av stor betydelse för örlogsfartygens förmåga att
tillämpa bordningstaktiken. Stora Kravelen har på 1540-talet haft två förkastell och en "förtäckja" samt akterut två "companjor" och kajuta. Även
kravellen Leonen har haft två förkastell. Svanen hade 1543 två "companjor"
akterut och fick detta år en kajuta byggd ovanpå den översta. Engelen
byggd 1544-46 synes däremot ha haft lägre överbyggnader, det finns åtminstone inga belägg på mer än ett förkastell och en "companja". Elefanten
byggd i mitten på 1550-ta1et hade "förtäckja" och ett förkastell. 6 Dessa
spridda uppgifter om de större kravellerna tyder på att överbyggnadernas
höjd reducerats under perioden. Stora Kravelen har varit ett fullt utvecklat
bordningskepp samtidigt som det av bevarade bestyckningslistor framgår
att skeppet har fört ett starkt batteri av tunga artilleripjäser. Detta överensstämmer med vad som är känt om svenskarnas agerande i slaget vid Bornholm den 9 juni 1535. Stora Kravelen försökte först borda ett lybskt skepp
men då detta inte var möjligt i det hårda vädret övergick man till att utkämpa striden med artilleri. 7 Denna flexibiltet hade emellertid erhållits till
priset av att skeppet blivit mycket stort och följaktligen dyrt.
Det finns i Riksarkivet ett dokument, "Die massze vom grosszem Kraueel", vilket flera gånger återgivits i litteraturen och som antagits återge
Stora Kravelens (I) dimensioner. Sambandet kan inte beläggas med full säkerhet, men det finns knappast något ~nnat svenskt ske,pp som kan vara aktuellt. Gustav Vasa har en gång (1533) sänt ombud till Nederländerna för
att förhandla om en försäljning av Stora Kravelen (I) och det kan vara vid
detta tillfälle som den på tyska avfattade beskrivningen har tillkommit.
Dokumentet innehåller flera svårtolkade och tvivelaktiga uppgifter men
det skulle tyvärr föra för långt att ta upp dessa problem här. 8 Fartygets huvudmått kan dock fastställas:
130 fot
Längd i kölen
Längd över stäv 174 fot
Längd över allt 239 fot
Bredd
40 fot
Djupgående
22 fot
Höjd över vattnet 54 fot
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Proportionerna mellan köllängd och bredd är således 3,25: 1 vilket klart
pekar på ett skepp byggt för att segla snabbt vid akterlig vind. Skeppets
höjd, 54 fot (16 meter), är anmärkningsvärd men väl förenlig med avbildningar av samtida utländska - bl a engelska - bordningsskepp. Det
stora djupgåendet visar att skeppet har haft ett deplacement som svarat mot
dessa höga överbyggnader. Det är dock uppseendeväckande att det även
anges att skeppet tidigare varit 4 famnar (24 fot) högre och blivit reducerat
. till sin dåvarande höjd. Detta skulle innebära en ursprunligt höjd på 78 fot
(drygt 23 meter). Nedhuggningen har förmodligen varit välbetänkt.
I brist på andra uppgifter om de svenska 1500-talsfartygens dimensioner
är det svårt att säga hur pass typiskt detta extremt stora skepp var i fråga
om proportionerna mellan olika mått. Ä ven om dokumentet inte med full
säkerhet kan" knytas till Stora Kravelen (l) är det av stort värde då det internationellt sett är mycket ovanligt att finna detaljerade måttuppgifter för
ett stort bordningskepp från 1500-talets första hälft.
Den andra typen av stor skepp som förekom inom svenska flottan under
perioden var holken. Holken hade under det föregående århundradet varit
det normala nordeuropeiska storskeppet, användbart både för handel och
militära ändamål. Holkarna har varit klinkbyggda - klinkspik nämns i
byggnadsräkenskaperna - och troligen var de ganska lätt byggda. Svagheterna med ett lätt, klinkbyggt skrov i en tid när artilleriet blev allt vanligare har behandlats tidigare (3.1. och 3.2.). Det går även att i det svenska
materialet från denna period iaktta hur holken successivt trängs undan som
första rangens krigsfartyg. Huvuddelen av de skepp som 1522 köptes från
Liibeck torde ha varit holkar, även om typen uttryckligen nämns endast
för en mindre del av skeppen. Gustav Vasa byggde under det följande årtiondet två stora holkar vilka utnyttjades för handelsändamål men under
grevefejden har de även varit krigsrustade. Holken Kijlen har under 1540talet fört en relativt kraftig bestyckning men typen försvann ur flottan när
detta skepp år 1546 såldes till några köpmän. Holken återkom emellertid
snart då Gustav Vasa beslöt att bygga holkar för västvartshandeln. Dessa
holkar har emellertid inte tillmätts något större militärt värde. I fartygslistorna från 1550-talet har de placerats bland de mindre örlogsfartygen
trots att deras storlek - 100 200 läster - gjorde dem jämförbara med kravellerna.
Bland de mindre örlogsfartygen var barken en vanlig typ under hela perioden. Den tycks ha varit en i huvudsak för militärt bruk avsedd fartygstyp och har som sådan förekommit både i Östersjön och västeuropa. Lästetalen för de svenska örlogsbarkarna har, i den mån de är kända, hållit sig
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mellan 30 till 60 läster. I första hand har de varit lämpade för kryssartjänst
och man kan anta att god fart under segel varit ett eftersträvat mål vid
byggandet av barkar. En del av de barkar som fanns på 1550-talet förde en
kanon av grövre kaliber än de övriga vilket tyder på att de liksom galärerna har haft en stävpjäs (kursör) monterad i fartygets mittlinje. Lån~e
Barken har 1555 t o m hatt en halv kartog vilket är unikt för ett så litet fartyg. Denna bark synes av ett uttalande från kungen (1552) ha haft lågt fribord. g
Jakten var under perioden beteckningen på ett mindre fartyg avsett för
kryssartjänst. Typen var vanlig i hela östersjöområdet under denna period,
men beteckningen jakt har ibland använts som ett sammanfattande uttryck
för mindre örlogsfartyg överhuvudtaget. 10 Vissa jakter i den svenska flottan var så små - 3 5 läster" - att de alternativt betecknades som skärbåtar
(se 4.4.). Andra närmade sig barken i storlek - den ovannämnda Långa Barken kallades vid ett tillfälle på 1560-talet för jakt. En jakt på 30 läster nämns
i Raseborg i början av 1550~talet och på 1520-talet fanns en tremastad jakt
med stångsegel på stormasten (Rhutember~s Jakt).
Bark och jakt har förekommit i Sverige redan före Gustav Vasas tid. Tre
andra mindre typer av segelfartyg synes ha introducerats i flottan under
denna period, nämligen bojort, pinka och "segelskepp". Bojort var en ursprungligen nederländsk typ som utmärktes aven särpräglad rigg; den var
tvåmastad med ett sprisegel på stormasten och bör ha varit en god bidevindseglare. Gustav Vasa var på 1530-talet mycket intresserad av att anskaffa bojorter för kryssartjänst, men det visade sig vara något problematiskt att lära de svenska båtsmännen att hantera den för dem ovana riggen. ll Bojorterna i den svenska flottan har vanligen varitpå 30 40 läster bojorten Gripen (1544) var på 60 läster men riggades efter tre år om till
konventionell råsegelsrigg med tre master. Pinken var en liten typ av segelfartyg, som ska ha utmärkts aven särpräglad akterstäv med särskilt högt
roder. Typen, som endast förekom i ett fåtal exemplar i den svenska flottan
fr o m 1540-talet har haft anseende för att vara en snabb seglare. 12 Lästetalet är angivet för endast en svensk pinka från denna tid, Lotsmanspinkan,
på 24 läster.
"Segelskepp" är en beteckning som förklarligt nog har givit upphov till
missförstånd i svensk sjöhistorisk litteratur. Den har inget med ordet segel
att göra utan är en svensk förvrängning av ett lågtyskt/nederländskt ord
"seidenschiff'.13 Denna beteckning har under 1400- och 1500-talen avsett
ett lågbordat grundgående krigsfartyg av mindre typ, och när namnet började förekomma i svenska flottan på 1530-talet synes det ha avsett just ett
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sådant fartyg. Gustav Vasa visade ett visst intresse för typen under grevefejden, då bl a ett i Öresund erövrat "seidenskepp" användes som modell
för ett nybygge vid Kalmar. 14 Sannolikt har typen varit avsedd både för
segling och rodd men den kan ha haft bättre sjöduglighet än galären. Under åren omkring 1550 byggs 3 a 4 "segelskepp" som typmässigt har stått
galären nära och de klassificeras även uttryckligen som galärer. Troligen
rör det sig om ett av Gustav Vasas försök att utveckla galären i riktning
mot bättre sjöduglighet (se 4.3.).
Galeon var på 1500-talet en beteckning på ett relativt långsmalt örlogsfartyg med måttliga överbyggnader och ett lågt framskjutande förskepp,
"galjonen". Namnet - och i viss mån även konstruktionen - var besläktad
med galär och galeass, men galeonerna synes aldrig ha varit avsedda att
framdrivas med åror. I Gustav Vasas flotta har beteckningen endast använts
på ett fåtal enheter. Den första, som sannolikt erövrades 1535, synes aven
besättningslista från 1536 ha varit av ungefär samma storlek som en medelstor kravell, men i svensk tjänst användes den på 1540-talet endast som
transportfartyg. En (eller flera) ny galleon byggdes i början av 1550-talet
vid Älvsborg och även den synes ha använts till transportuppgifter. Den
finns dock med i en lista över fartyg som föreslogs till krigsrustning under
ryska kriget och av besättningsstyrkan att döma har den varit av samma
storlek som de mindre örlogsfartygen. 15 Tyvärr är mycket lite känt om
dessa svenska galeoner .
Utöver de här nämnda fartygstyperna har det förekommit ett antal segelfartyg utan särskilt typbeteckning, t ex Lilla Svan (nämd 1526-40),
Finska Höken, Finska Falken. I samtiden har de helt enkelt betecknats som
skepp, en term som då var lika vag som i nutiden.
Beteckningarna skuta, krejare (stångkrejare, märskrejare) och furuflåsa (furublåsa) har i Gustav Vasas flotta använts för en rad mindre transportfartyg.
Ofta har två av beteckningarna använts om samma fartyg, ibland t o m alla
tre. Det är svårt att med det här utnyttjade materialet dra några gränser
mellan de tre typerna. Furuflåsa torde avse byggnadssättet och beteckningen har ibland använts om de på 1540- och 1550-talen byggda furuholkarna vilket antyder att fartygstypen kan ha varit en mindre variant av
holken. Skuta var en gammal nordisk fartygstyp och beteckningen har senare använts för en liten lastfartygstyp med en mast och ett råsegel. I Gustav Vasas flotta var emellertid tremastade skutor vanliga. Krejarbeteckningen har senare använts för större tremastade lastfartyg men på 1500talet kunde den avse ett fartyg på ned till några tiotal läster. Lästetalsuppgifter är tyvärr sällsynta - den högsta, 60 läster, gäller en furuflåsa
byggd 1552.
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Pråm betecknade ett mindre, grundgående fartyg för lokala transportändamål. De pråmar som användes i kronans tjänst har varit stationerade
vid slotten, och har förmodligen varit avsedda att användas inomskärs. Det
framgår av ett brev från Gustav Vasa att beteckningen kunde avse både en
mer sjögående, riggad typ och flatbottnade, origgade farkoster.I 6
Segelfartygens rigg undergick inte några större förändringar under
denna period. Under 1400-talet hade en revolutionerande utveckling förekommit på detta område i nord- och västeuropa. Den tidigare förhärskande rigg typen med en mast med ett stort råsegel ersattes. på större
och medelstora fartyg aven tremastrigg, ofta med märssegel påi stor- och
fockmast. Utvecklingen innebar ett stort framsteg i riktning mot ökad manöverduglighet för de seglande fartygen och den ökade segelytan gav ökad
fart. Åtminstone i England hade de större örlogsfartygen redan i början av
1500-talet börjat föra små bramsegel på stor- och fockmasterna och de har
akter om mesanmasten fört en fjärde mast, bonaventuramasten. Gustav Vasas örlogsfartyg var riggade efter ett mer konservativt mönster med högst
två råsegel på fock- och stormast, ett (trekantigt) latinsegel på mesanmasten och vanligen en blinda under bogsprötet. Kravellen St Erik som
riggades i Björkenäs 1560 var det första svenska örlogsfartyget med bramsegel på fock- och stormast.
I
Bortsett från de tvåmastade bojorterna med sin särpräglade rigg var de
här nämnda segelfartygstyperna tremastare. Skutorna kunde dock vara
både en- och tremastare. Märssegel förekom på alla typer, även om de
mindre typerna oftast hade märsegel enbart på stormasten. På jakterna och
de mindre transportfartygen förekom ofta en rigg med endast ett segel på
varje mast. I7
Bortsett från de i nästa avsnitt (4.3.) behandlade galärerna var fartygen i
Gustav Vasas flotta av de typer som var vanliga i östersjöområdet under
denna period. Bojorten hade sitt ursprung i Nederländerna men fartygstypen förekom i andra östersjöstater innan Gustav Vasa införlivade den med
svenska flottan. Det går inte att peka ut något särskilt land eller region som
ledande i fråga om skeppsbyggeri under denna period. Under de föregående århundradena anses de tekniska innovationerna inom östersjöområdet främst ha utgått från de nordtyska hansestäderna men på 1S00-talet har
deras dominans varit ett passerat stadium. Skeppsbyggmästare och timmermän vid kronans skeppsgårdar och varv torde i huvudsak ha varit av inhemskt - inte minst finskt - ursprung även om namnskicket gör det svårt
att alltid belägga detta med säkerhet. Mäster Jacob Henriksson, den ledande skeppsbyggaren under större delen av perioden, härstammade från
Finland. Is
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Ett visst inflytande från det nederländska skeppsbyggeriet har förekommit redan på Gustav Vasas tid. En holländare erhöll således 1545 i
uppdrag att bygga en pinka (Hollands Pinkan ) - en fartygstyp som då var en
nyhet i svenska flottan. I slutet av 1550-talet blev den holländske skeppsbyggmästaren Adrian ledare för byggnadsverksamheten vid Stockholms
skeppsgård, men det har inte gått att klarlägga om detta medförde några
förändringar i skeppsbyggnadstekniken. Holländarna hade vid denna tid
långt ifrån samma tekniska och kommersiella ledarskap inom sjöfarten som
på 1600-talet och det är främst under den första hälften av detta århundrade som holländska skepps byggmästare blir dominerande i svenska flottan. 19
Gustav Vasa försökte som bekant själv fungera som flottans tekniske ledare och han visade ett synnerligen stort intresse för skeppsbyggnadstekniska frågor. Tidigare forskning (Börjeson) har framhållit att kungen
reagerade mot höga överbyggnader på skeppen och att han strävade efter
att göra fartygen mer sjödugliga. Beläggen för att han generellt tog avstånd från höga överbyggnader inskränker sig dock till hans uttalande i ett
brev till hertig Johan 1558. Kungen tryckte här på att det var" aldeles farligth och skadeligith ath före enn högh förtynningh och stort vindfong opå
enn ringe och litenn botnn, .... 20 Som tidigare nämnts hade de stora skeppen under periodens första del haft höga förkastell och akter" companjor"
men en viss reducering kan spåras i de senare byggda skeppen. Detta, liksom Gustav Vasas yttrande, är av intresse eftersom det visar att man inom
den svenska flottan var beredd att avstå från de militära fördelarna med de
höga kastellen till fromma för större sjöduglighet. Artilleritaktiken hade
här således fått försteg framför bordningstaktiken redan på 1550-talet. 21

4.3. Galärer
Galärer, eller galejan som den kallades i 1500-talets svenska språkbruk,
nämns för första gången 1540 i den svenska flottan. Fartygstypen förekom i
östersjöområdet ett århundrade tidigare då Erik av Pommern haft åtminstone en galär i sin tjänst men i övrigt synes Gustav Vasa och hans rådgivare ha introducerat en för området helt ny fartygstyp. De överväganden som har legat bakom beslutet behandlas på annat håll i undersökningen (2.2. och 5.4.). Gustav Vasas initiativ uppmärksammades redan i
samtiden och den landsflyktige Olaus Magnus nämner i sin år 1555 publicerade "Historia om de nordiska folken" att" denne konung var och den
förste som - omkring år 1540 - i götars och svears farvatten använde två-,
tre- och fyraroddare, förfärdigade av venetianska skeppsbyggare, som han
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mot frikostig lega tagit sin tjänst. Härmed avsåg han förnämligast att
kunna snabbare kväsa eller tillflngataga de moskovitiska och estniska sjörövarna, vilka esomoftast bröto vapenvilan och inföllo i hans länder". 22
Uppgiften om "sjörövare"
väl tas för vad den är värd; under Gustav
V asas tid torde det ha varit den svenska flottan som uppträdde mest aggressivt i Finska viken. Olaus Magnus kan dock ha byggt på välunderrättade
källor när han utpekade just detta farvatten som det tilltänkta operationsområdet för de svenska galärerna; hans datering av galärbyggandets
igångsättande är helt riktig och som senare ska visas har han även rätt i sin
uppgift att flera olika galärtyper byggdes. De venetianska skeppsbyggarna har inte kunnat beläggas i svenska källor men det är inte osannolikt att den i Italien - tidvis just i Venedig - bosatte Olaus Magnus kan ha
rätt på denna punkt. Någ~m längre tid kan dessa venetianare dock inte ha
stannat i Sverige - de borde i så fall ha blivit nämnda i den långa rad av
brev från Gustav Vasa som behandlar förändringar i galärernas konstruktion. Atminstone efter några år torde galärbygget helt ha legat i händerna
på inhemska skeppsbyggare. 23
De svenska örlogsgalärerna har av skeppsgårdsräkenskaperna att döma
varit av samma typ som medelhavsgalärerna. Dessa utmärktes av ett långsmalt, lätt byggt skrov med utriggare på båda sidor i vilka roddarbänkarna
var placerade. En lätt plattform för infanteri fanns förut och en kajuta
längst akterut. Mellan dessa löpte en gångbrygga, ,:orsia, vilken i de
svenska skeppsgårdsräkenskaperna kallas corsii. De större medelhavsgalärerna hade ett fast däck medan de mindre kunde vara odäckade. Artilleriets huvuddel stod uppställt förut med en tyngre pjäs (kursör) i mitten
flankerad av två eller fyra lättare pjäser. Det framgår av ett brev från Gustav Vasa (1545) att de större svenska galärerna hade två roddare på varje
bänk och att varje roddare hade en egen åra. Kungen ville dock ha bänkarna ändrade så att tre roddare fick plats, detta för att öka galärernas fart
under rodd. Detta sistnämnda antal var standard på de större medelhavsgalärerna. Systemet med en åra per roddarbänk och flera roddare vid
varje åra börjar i medelhavsområdet användas på 1550-talet. Det är inte
känt om denna nyhet hann sprida sig till svenska flottan under denna period. u
Antalet roddare är inte känt för någon svensk galär under perioden och
deras storlek kan därför endast bedömas med hjälp av besättnings- och bestyckningslistor. I medelhavsområdet hade den egentliga galären - galean minst 21 par roddarbänkar men den synes ha haft en kraftigare bestyckning
än vad som var vanligt på de svenska galärerna. Troligen har endast ett fl-
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tal av dessa, Lindormen, Enhörningen, Björnen och Soldanen - alla beväpnade
med halvkartog - varit av samma storlek som medelhavets galea. Huvuddelen av Gustav Vasas galärer hade en fältslanga som tyngsta pjäs och de
torde ha varit av den typ som i Medelhavet kallades galeotta, en mindre galärtyp med 16 till 20 par roddarbänkar. Det fanns även några galärer med
ännu lättare bestyckning och två av dessa, Igeln (Liljan) och Snörepilen, kallas under åren 1541-42 flera gånger "fust". Denna beteckning röjer ett
tydligt inflytande från medelhavsområdet - Justa var här benämning på en
liten galär med upp till 15 par roddarbänkar. En liten galär, Turken, byggd
i mitten på 1550-talet, kallas ibland håp vilket pekar på släktskap med en
inhemsk (finsk) långsmal och lättrodd båttyp (se 4.4.).25
Som tidigare nämnts (3.1.) fanns det i Medelhavsområdet ytterligare en
galärtyp,\den "stora galären" (galeagrossa) som närmast var ett segelfartyg
med galäregenskaper. Den år 1541 byggda, kraftigt bestyckade, galären
(Stora) Draken synes ha varit av denna typ och den går ofta under namnet
Stora Galejen. Fr o m mitten av 1550-talet är detta fartyg i listorna upptaget bland segelfartygen, närmast efter de stora kravellerna, efter att tidigare (1544, 1552) varit placerad som den första av galärerna. Draken torde
ur svensk synpunkt kunna beskrivas som en 1500-talsvariant av 1700-talets
skärgårdsfregatter .
Om ovan gjorda klassificeringar av de svenska galärerna är riktiga skulle
det innebära att de fyra först byggda enheterna representerade var sin typ
av medelhavsgalärer:

Typ
galea grossa
galea
galeotta
fusta

Namn
Stora Draken
Lindormen (ex Ulven)
Slangan
Igeln (Liljan)

Byggd dr
1541
1540
1540
1541

Detta typgalleri kan tolkas som ett första tecken på Gustav Vasas under de
följande årtiondena rikt dokumenterade intresse för experiment och utveckling kring galärvapnet. I praktiken kom dock byggnadsprogrammet
att koncentreras kring galärer av Slangans storlek, dvs galeottan.
Det finns flera belägg för att Gustav Vasa personligen var starkt intresserad av galärvapnet. I riksregistraturet finns en rad brev där han ger instruktioner om hur galärerna skulle förbättras samt hänvisningar till tidigare
"undervisningar" som kungen personligen lämnat till skeppsbyggarna. Eftersom han ofta färdades med galärerna har han haft goda möjligheter att
studera deras för- och nackdelar. I maj 1543 gav han uttryck för sin upp-
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skattning av den nya fartygstypen. Ståthållaren på Älvsborg, Gustav Olsson (Stenbock) hade fått instruktioner om att bygga en galär men han avrådde kungen från detta eftersom galärerna inte var tjänliga i Västersjön.
Gustav Vasa uttryckte sin förvåning över detta och förklarade att "Oss
tyckes the Galeer, som wij haffwe latidt göre, the tiäne wäll här j
Östersiön. "26 Galärernas brist på sjövärdighet var dock ett problem som
Gustav Vasa själv intresserade sig för. Redan 1544 hade man vid byggandet
av galären Rosen försökt konstruera en typ som skulle vara något styvare
än tidigare galärer. Aret därpå byggdes Turken varvid kungen hade föreslagit förändringar för att åstadkomma bättre sjövärdighet. I början av
1547 introducerades en ny typ av förskepp på den då nybyggda galären
Hjorten och på våren samma år g~nomgick de flesta äldre galärer ombyggnader i förskeppet. I räkenskaperna talas om att de blev "bordlagda framantill" vilket kan tolkas som att förskeppet har höjts eller att medelhavstypens lätt byggda plattform ersatts av ett slutet förkastelI. Syftet bör i
varje fall ha varit att förbättra sjövärdigheten. 27
Under de följande åren byggdes åtminstone tre s k segelskepp med en
utformning som måste ha fört typen mycket nära galären. Dessa "segelskepp" kom även snart att klassificeras som galärer Ufr 4.2.). Troligen rör
det sig här om ytterligare ett steg i riktning mot att få fram en roddfartygstyp med bättre sjövärdighet än den ursprungliga medelhavstypen. I
början av 1552 tänkte Gustav Vasa tillgripa radikala ombyggnadsåtgärder
för de äldre galärerna så att de skulle kunna "löpa uti (en) stor sjö". De
borde få sina sidor förhöjda och förses med "förtynningar" (överbyggnader eller bröstvärn) liksom de nya galejorna - med de sistnämnda
kan kungen ha avsett de ovannämnda "segelskeppen". Han föreslog även
att galärerna skulle förses med ytterligare ett däck och att "roorgapen"
skulle kunna tillslutas när galärerna seglade, allt för att de skulle kunna
hålla ute överbrytande sjö "uti en storm eller stor sjögång". Ståthållaren
på Stockholms slott fick i uppdrag att rådgöra med Jacob Skeppsbyggare,
den främste skeppsbyggmästaren vid skeppsgården, om hur dessa instruktioner skulle verkställas. 28
Det finns till följd av luckor i räkenskapsmaterialet för dessa år ingen
möjlighet att kontrollera om dessa instruktioner verkligen följdes. Det
finns dock anledning att betvivla att de var utförbara. Kungen förespråkade i själva verket en övergång till en galeasstyp och det förefaller osannolikt att en ombyggnad av lätt byggda, långsmala galärer kunde vara en
framkomlig väg. Tillbyggnad av "förtynningar" och ytterligare ett däck
skulle helt ha förändrat stabilitetsförhållandet och nödvändiggjort en kraf-
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tig t tilltagen ballast, särskilt om galärerna skulle uppträda i öppen sjö. Allt
detta skulle ha utsatt galärskrovet för stora påfrestningar och kraftigt reducerat farten under rodd.
Jacob Skeppsbyggare hade ställts inför det problem som aldrig kunde lösas fullt tillfredsställande: hur skulle galärens och segelfartygets egenskaper förenas? Möjligen är det underlåtenhet från hans sida att verkställa
kungens instruktioner som föranledde Gustav Vasa att på nyåret 1553 uttala sitt missnöje över att "thenjacob vill dock icke bygge anthen skep eller galeijder som vij vele haffve the m bygde, och så ath the kunne haffve
någet gott siölagh." Kungen beordrade att skeppsbyggmästaren skulle in'"
finna sig per:sonligen så "att vij honum her än nu undervijse kunne, huru
han bygge skall, ehvad thet sedan kan hielpe". Ironiskt nog blev samme Jacob Skeppsbyggare fem år senare (1558) kritiserad av kungen för att han
byggt skepp med för höga "förtynningar" vilket äventyrade stabiliteten ..29
En annan förändring i galärens konstruktion som Gustav Vasa flera
gånger försökte genomdriva var att placera kajutan midskepps och inte
som normalt längst akterut. Han avsåg att i stället placera kanoner akterut.
Det är tvivelaktigt om han lyckades genomdriva detta; ännu 1559 återkom
han till frågan som då inte förefaller ha varit löst. 30
Under kriget mot Ryssland inspirerades kungen till nya projekt för galärernas förändring. Han ville nu prova en ny uppställningsform för artilleriet, med en pjäs förut, en midskepp och en akterut. Den 22 augusti 1555
gav han befallning om att bygga en "håp efter galejvis" och en mindre galär, vilka både skulle bestyckas efter denna modell. På nyåret 1556 ville
han ha ytterligare några små galärer byggda med denna bestyckning.
Denna uppställn~ng för artilleriet synes ha varit avsedd i första hand för
den typ av amfibiekrigföring och strider på floder som var aktuella i ett
krig mot Ryssland. Det kunde vara svårt att utnyttja stävbestyckningen i
trånga passager och tre vridbara pjäser av mindre kaliber kunde här vara
lämpligare. Inriktningen på flodkrigföring understryks av att kungen nu
ville ha små galärer. Det kan inte med säkerhet beläggas att denna uppställningsform verkligen tilllämpades på någon galär - Lilla Svanen (byggd
1556/57) som endast förde en dubbel och två enkla falkunetter har dock
avvikit från den vanliga galärbestyckningen. 31
Galärernas rigg var påtagligt standardiserad men undergick flera förändringar under perioden. Medelhavsgalärerna var alltid riggade med latinsegel och de svenska galärerna var ursprungligen lika dem i detta avseenden. Redan 1543 förekommer dock uppgifter i skeppsgårdsräkenskaperna som visar att latinseglen "vändes" till råsegel. Tacklingsinventa-
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riet från 1544 visar att samtliga galärer hade tre master med ett segel på
varje men i nästa bevarade inventarium - från 1552 - har de fått stångsegel
på stormasten. Den stora galären Draken erhöll senare under 1550-talet
även fockmärssegel och blinda. Riggen har alltså förändrats i riktning mot
den traditionella nordeuropeiska typen och man har även sökt öka segelytan för att göra galärerna mer lämpade som segelfartyg.32
I medelhavsområdet hade galären århundrade efter århundrade bevarat
sin särprägel som ett fartyg byggt för att ha optimala egenskaper som
roddfartyg. Strategi, taktik och militärpolitiskt tänkande hade anpassats till
det förhållandet att det normala örlogsfartyget var ett roddfartyg med dess
begränsningar och möjligheter. När fartygstypen praktiskt taget samtidigt
infördes i två länder i norra och västra Europa, Sverige och England, kom
den att konfronteras med skeppsbyggare, sjömän och militärer som var
vana vid att krigsfartyg skulle vara segelfartyg och besitta ett visst mått av
sjöduglighet. Man var intresserad av de möjligheter som galärerna erbjöd
men hade påfallande svårt att acceptera dess begränsingar.
I England övergavs galärtypen nästan genast till fömån för de mer sjödugliga galeasserna. I Östersjön fanns det en rad militära uppgifter för
vilka galärerna var väl lämpade men Gustav Vasa var ändå inte beredd att
avstå från att försöka använda galärerna som· högsjöfartyg. Erfarenheterna
av detta synes inte ha varit goda och när den svenska flottan på 1560-talet
tilldelades utpräglat offensiva uppgifter avvecklades galärflottan genom
naturlig avgång utan motsvarande ersättningsbyggen.
Fartygstypen kom dock att uppleva en renässans under de följande årtiondenas ryska krig och galärer förekom i relativt stort antal ännu under
Gustav II Adolfs tid. Därefter försvinner den nästan helt och återkommer
inte i större antal förrän under 1700-talets första hälft då typen behövdes
dels som motmedel mot de ryska galärerna, dels för operationer längs Bohusläns skärgårdskust. Inte heller nu väckte emellertid galärtypen odelad
tillfredsställelse, och under 1760- och 1770-talen följde en rad experiment
med nya typer av skärgårdsfartyg. Efter ett försök med att bygga sjögående roddfartyg - skärgårdsfregatter - åstadkom ~an till slut en billig
men i skärgårdsområden effektiv typ; kanonslupen. Det var genom att
renodla roddfartygsegenskaperna och avstå från alla krav på sjövärdighet
som denna lösning uppnåddes. 33

4.4. Mindre farkoster
I räkenskaperna från skeppsgårdarna samt kronans slott och gårdar förekommer uppgifter om ett betydande antal små farkoster av olika slag. Fog-

44

darna vid kust- och insjöområden har behövt transportmedel för lokal
skatteuppbörd, bevakningsuppgifter inomskärs, resor, brevbefordran, etc.
Särskilda båtar fanns för det fiske och den säljakt som förekom från åtskilliga av kronans slott och gårdar. I den här sammanställda fartygslistan
har det varit nödvändigt att dra en nedre gräns eftersom endast de större av
dessa farkoster rimligen har kunnat beredas plats. De typer som kunnat
medtagas är skärbätar och häpar samt vissa espingar. Fiskebåtar, sälbåtar,
espingar som varit skeppsbåtar åt skepp och galärer samt ett större antal
farkoster som endast betecknats som båtar, jollar, etc, har lämnats utanför.
Skärbåten (skärjebät) var en båttyp som stod den mindre jakten nära (se
4.2.). Den var som namnet anger avsedd att användas inomskärs i de
svenska och finska skärgårdsområdena, den var riggad och kunde vara
både däckad och odäckad. Uppgifterna om skärbåtarnas storlek är fåtaliga
men normalt torde de ha varit på endast ett fåtal läster. 34 Det fanns även i
kronans tjänst ett antal "färdebåtar" med namn som Kammarskrivarbäten,
Kanslibäten, etc vilka till typen torde ha varit skärbåtar eller små jakter.
Namnen angav deras uppgifter; de var avsedda för centralförvaltningens
personal under deras resor i riket tillsammans med kungen. Det finns endast ett belägg (Stälnäbben, 1553) på att skärbåtar har varit beväpnade, men
utan tvivel har de vid behov kunnat förses med lätta pjäser - falkuner,
hakar - ur de lokala arklier som fanns vid de platser där de var
stationerade.
Häpen var en ursprungligen finsk roddbåtstyp och även de i den västra
riksdelen tillkomna håparna byggdes företrädesvis av finnar. De synes ha
karakteriserats av ett långsmalt skrov och var väl ägnade för snabb rodd.
De håpar som fanns i kronans tjänst var ofta även riggade med ända upp
till tre master. Håparna har använts på ungefär samma sätt som skärbåtarna men synes ändå i första hand ha varit avsedda för militärt bruk,
närmast som en mindre variant av galären. Ett fartyg, Turken (1555), synes
ha varit ett gränsfall mellan håp och galär. Håparnas beväpning inskränkte sig vanligen till falkuner och hakar. 35
Esping var den vanliga beteckningen på skeppens och galärernas största
skeppsbåt, vilken vanligen torde ha bogserats av det fartyg som den tillhörde. I räkenskaperna benämns dessa espingar ofta efter sitt fartyg: Leonens esping, Drakens esping, etc, även när de, som ibland förekom, användes
självständigt. De var ofta riggade, sannolikt alltid odäckade och kunde
vara beväpnade med falkuner och hakar. Gustav Vasa gav vid flera tillfällen under 1540-talet befallning om att fogdar och allmoge runt om i landet
skulle massproducera espingar, vilka var avsedda för krigföring i skär-
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gården. Det är osäkert om det blev så mycket av med denna massproduktion - den återspeglas inte i räkenskaperna. I fartygslistan kommer endast
ett fåtal espingar att tas med och då endast sådana som kan identifieras med
säkerhet. De espingar som var skeppsbåtar förbigås men man kan utgå från
att alla segelfartyg - utom de minsta - och alla galärer var tilldelade en
esping. 36
Lodja var en rysk benämning på en riggad båttyp som användes på floder
och i kustfarvatten. Beteckningen blev vanlig i den svenska flottan under
senare delen av 1S00-talet även om det är oklart hur pass mycket de
svenska lodjorna hade gemensamt med de ryska. Under den här aktuella
perioden har endast en lodja påträffats, Rysselodjan, troligen en erövring
under ryska kriget.

5. Örlogsfartygen och den militärpolitiska utvecklingen
5.1. Riksföreståndarnas flotta före 1521
Den traditionella svenska - och nordiska - metoden att mobilisera militära
maktmedel till sjöss hade varit ledungen, dvs de enskilda häradernas utrustande av ledungsfartyg med bemanning. I princip var detta en form av
naturabeskattning och under senmedeltiden hade denna skatt normalt avlösts med varor eller pengar. Ännu på 14S0-talet förekommer uppgifter
om att centralregeringen (kung Karl Knutsson Bonde) sökt utkräva ledungen i form av fartyg men som militär institution hade den vid denna
tid ringa betydelse.) Byggande, utrustning och bemanning av större örlogsfartyg krävde insatser av stora ekonomiska resurser. I praktiken var
centralmakten den enda som överhuvudtaget kunde komma ifråga som
uppbyggare aven permanent flotta av krigsfartyg. Detta gällde i än högre
grad när det blev aktuellt att beväpna fartygen med tungt artilleri, vilket
motsvarade en mycket stor kapitalinsats.
Den svenska centralmakten under senmedeltiden var emellertid inte någon kapitalstark institution. 2 Efter Erik av Pommerns fall på 1430-talet var
riket i stor utsträckning förlänat till ledande frälsemän. Förläningsformen
var län på tjänst, vilket innebar att läntagaren inte var redovisningsskyldig
för de skatteintäkter han uppbar från sina områden. Inkomsterna användes
i stor utsträckning för militära utgifter men dessa syftade ofta till att säkerställa vederbörandes inrikespolitiska position snarare än att användas mot
utrikes fiender. Detta gällde även ledande kyrkliga dignitärer - kyrkan
och biskoparna var som bekant en stark världslig maktfaktor fram till1S27.
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Man kunde förvänta att de läntagare som hade slott och län vid kusten
även underhöll fartyg men med några undantag (t ex Ivar Axelsson Tott)
är detta svårt att belägga. 3
Under perioden 1470-1520 företräddes den svenska centtralmakten i huvudsak av de tre riksföreståndarna Sten Sture d ä, Svante Nilsson och Sten
Svantesson Sture (d y). De inkomster de uppbar från sina län, det s k fatbursområdet, användes för varjehanda utgifter som syftade till att hävda
riksföreståndarens positioner gentemot både andra läntagare och yttre
motståndare. Riksföreståndarna kom i praktiken alltmer att fungera som
central statsmakt och i detta sammanhang var det naturligt att de även
sökte skaffa fartyg för handel och militära ändamål. Fatbursområdets utsträckning, med kärnornrådet i Mälardalen och västra Finland, pekade på
behovet aven flotta under riksföreståndarnas kontroll. Det blev deras fogdar på Stockholms och Abo slott som fick huvudansvaret för att bygga och
utrusta denna flotta. 4
Fartygsbeståndet var inte helt obetydligt. Sten Sture d ä har således på
1490-talet bl a ägt en stor och ett par mindre kraveller samt åtminstone en
holk. Under Svante Nilssons riksföreståndarskap byggdes eller köptes åtminstone en holk och fler .. andra större skepp. Både han och hans efterträdare Sten Sture d y disponerade därutöver ett antal smärre fartyg: barsor, snäckor, etc. Dessa har använts både för handel och för militära ändamål. I jämförelse med den sjömakt som de oldenburgska unionskungarna
förfogade över var emellertid denna styrka av begränsad betydelse. Det är
sannolikt att dess militära värde har begränsats av brister i bemanning och
beväpning. Den dansk-norska flottan under denna period var även i ett allmäneuropeiskt perspektiv av betydande storlek; ett tidigt exempel på en av
statsmakten målmedvetet uppbyggd permanent örlogsflotta. 5
Denna flotta, liksom unionskungarnas värvade legotrupper var emellertid mycket kostnadskrävande vilket starkt skiljer den dansk-norska krigsmakten från kärnan i sturetidens svenska krigsmakt; den tillfälligt uppbådade bondehären. De ekonomiska svårigheterna för unionskungarna att
under längre tid hålla en modern arme och en modern flotta i aktiv tjänst
torde förklara att de hade så påfallande svårt att komma tillrätta med det
svenska riket. Bondehären kunde erbjuda segt motstånd vilket vanligen
kunde stoppa stort upplagda och dyra offensiver. Avsaknaden av effektiva
svenska maktmedel till sjöss torde kunna förklaras med att riksföreståndarna i brist på kapital eller kreditmöjligheter för att bygga upp en större
flotta accepterade de tillfälligt uppbådade bondehärarna som ett till nöds
godtagbart alternativ. Frågan hänger naturligtvis nära samman med de
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inre maktrelationerna i riket. Ur bondemenigheternas synvinkel var det ett
viktigt politiskt maktmedel att kunna delta i försvaret genom personlig vapentjänst i stället för med skatter till centralmakten. Dessa skatteintäkter
hade emellertid varit nödvändiga för att upprätthålla en flotta av större
omfattning.
Unionskungarnas ambitioner att bygga upp en modern krigsmakt hade
sina motsvarigheter på andra håll i Europa och svårigheterna att finansiera
de högt ställda militära ambitionerna delade de med många samtida furstemakter . Gustav Vasa hade många förebilder när han började sitt upprustningsprogram. Sannolikt har det dock inte erfordrats några inspirationskällor utöver de bistra erfarenheterna från krigen 1501-12 och
1517-23. Inom den krets av till riksföreståndarna knutna frälsemän som han
tillhörde måste behovet av· maktmedel till sjöss ha varit uppenbart. 6 Sverige skulle förbli i ett militärt och politiskt underläge om man endast
kunde upprätthålla ett "centralförsvar" baserat på uppbådade bönder och
en begränsad styrka av frälsemän och frälsesvenner . Trycket från den
dansk-norska flottans handelsblockad, kusthärjningar och amfibieoperationer var, även om det inte utövades kontinuerligt, ett första rangens militärpolitiskt problem.
Det var enbart i förbund med Liibeck som riksföreståndarna hade möjlighet att göra sig gällande till sjöss. Ett effektivt samarbete med denna
makts sjöstridskrafter förekom under åren 1510-11 och ledde då till betydande resultat. Handelsblockaden bröts och Kalmar och Borgholms slott
kunde erövras 1510 efter ett årtionde av misslyckade försök där det danska
sjöherraväldet alltid varit utslagsgivande. Aret därpå kunde de allierade
lypska och svenska flottorna med viss framgllng mäta sig med den dansknorska flottan vid Bornholm, och dessutom hindrades denna flotta under
dessa år från att genomföra offensiva operationer mot Sverige. Huvuddelen av de allierade sjöstridskrafterna var visserligen lybska men samarbetet med hansestaden är en intressant parallell till händelserna 1522-23. 7
Mycket lite är känt om de sjöstridskrafter som Sten Sture d y disponerade under striderna mot Kristian II i slutet av 1510-talet. Det som eventuellt kan ha funnits kvar av dem i Sverige måste ha tillfallit unionskungen
när denne under 1520 fick full kontroll över hela riket. Det fanns emellertid vissa fartyg i riksförestllndarens tjänst baserade utanför Sverige. Frän
flera nordtyska hansestäder, främst Liibeck och Danzig, utrustades svenska
fartyg vilka irriterade danskarna i södra Östersjön. Nllgra av dessa fartyg
har varit av större typ. Denna verksamhet som pllgick ännu 1520 finansierades i stor utsträckning av privatpersoner i städerna och den skapade poli-
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tiska komplikationer mellan dessa och unionskungen. Kaparverksamheten
i halvt privat regi pekar fram mot det konsortium av lybska köpmän som
på våren 1522 utrustade en flotta till den nya svenske riksföreståndaren
Gustav Eriksson Vasa. Under en kort period 1520-21 när en självständig
svensk centralmakt tillfälligt upphört att existera låg några svenska fartyg i
Liibeck och Danzig som en spillra från ett till synes krossat politisk program. 8
5.2. Skeppsköpet från Liibeck 1522
Det uppror som under Gustav Erikssons ledning växte fram med stöd från
landskapsmeningheter och frälsemän hade under sitt första år så gott som
inga maktmedel till sjöss. Vissa smärre aktiviteter förekom men de kunde
endast irritera en övermäktig motståndare. Några Stockholmsborgare,
Jöns Varg och Petter Fredag, organiserade redan på våren 1521 kaparverksamhet i Stockholms skärgård. Skärbåtar användes under 1521-22 som
ett led i gerillakrigföringen längs den finska kusten och kaparverksamhet
organiserades på nytt från Liibeck och Danzig samt från Reval. Det enda
större svenska örlogsfartyg som nämns 1521 var kravellen Bartuneren som
under Iiibeckaren Staffan Sasse opererade med Danzig som bas. Biskop Arvid Kurck i Abo köpte detta år ett skepp i Liibeck men det kom till Finland först på våren följande år. 9
Bakgrunden till köpet från Liibeck av ett tiotal skepp med utrustning
och bemanning är väl känd. Sjöstridskrafterna var nödvändiga för att fördriva Kristian II:s styrkor ur Sverige. Satsningen på sjömilitära maktmedel
var stort upplagd och den blev som bekant av stor betydelse för krigets
förlopp. Den nya flottan var en ren högsjöflotta och den utnyttjades redan
från början för offensiva operationer i samverkan med de allierade Iiibeckarna. Utvecklingen av kriget under 1522 innebar en hastig omkastning av
styrkeförhållandena till sjöss. Anfall kunde riktas mot Öresundsområdet
och belägringsringen runt Stockholm slöts fullständigt. Sommaroffensiven mot Öresund 1522 ledde visserligen inte till några avgörande
framgångar men den kan ha bidragit till att underminera Kristian II:s ställning i Danmark och hans möjligheter att utomlands erhålla krediter för
fortsatt krigföring. 10
De inköpta skeppen torde ha varit aven för lybska förhållanden vanlig
kombinerad handels- och örlogsfartygstyp. I de fall typen nämns kallas de
holkar med undantag för den i september köpta stora kravellen Lybska
Svan. Antalet lätta enheter; barkar, jakter och skärbåtar, var relativt litet i
förhållande till de större skeppen. En flotta av denna storlek var att be-
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trakta som en krigsansträngning av extraordinär omfattning och den måste
som bekant finansieras med lybska krediter. Skuldsättning för skeppen, deras utrustning och bemanning och de samtidigt rekryterade legotrupperna
blev ett tacksamt propagandanummer för den nyblivne kungen när han
olika sammanhang skulle motivera behovet av ökade intäkter för kronan.
Åtminstone efter indragningen av kyrkogodsen 1527 var det inte ekonomiska svårigheter som hindrade kungen att definitivt reglera skulden.
Dröjsmålet med detta var ett led i den politiska kampen mot hansestaden. II

5.3. Den nya riksflottan
Inköpet aven hel flotta från Liibeck under ett exceptionellt krigsläge var
inte detsamma som etablerandet aven permanent örlogsflotta av betydligt
större dimensioner än vad riksföreståndarna disponerat. För detta krävdes
dels att centralmaktens resurser avsevärt stärktes, dels att en betydande del
av dessa resurser användes till att bygga och underhålla krigsfartyg samt till
att avlöna sjöfolk. Detta var inte en på förhand given utveckling, ett förhållande som understryks av att de tyska legotrupper som värvades under
kriget nästan helt hemförlovades i mitten på 1520-talet. För landstridskrafternas del återgick därmed allt till tidigare förhållanden. Sjöstridskrafternas framtid måste ha varit högst osäker i ett läge när det yttre
trycket från ett fientligt Danmark-Norge praktiskt taget upphört. 12
Under åren 1523-26 led den nya kungliga örlogsflottan en rad allvarliga
förluster. Inte mindre än åtta skepp, däribland "flottflaggskeppet" Lybska
Svan och en annan kravell gick förlorade under strider eller genom förlisningar. Avgången av större skepp torde ha varit ungefär 2/3 av hela beståndet,. Förlisningarna torde till en del kunna förklaras av att skeppen var
i dåligt skick och att besättningarna hade bristfälliga kunskaper Yl Den under krigsåren hastigt uppbyggda flottan var på väg att reduceras till samma
blygsamma proportioner som under de föregående årtiondena. Gustav
Vasa var tvungen att ta ställning till om han skulle satsa resurser på nyanskaffning av örlogsfartyg och hur detta skulle finansieras.
Gustav Vasa var under 1520-talets senare del inte inställd på att upprätthålla en krigsmakt avens tillnärmelsevis de dimensioner som han disponerat under krigsåren. Styrkan av fast anställd militär personal uppgick under
decenniets senare del till högst ett tusental man, troligen mindre. Kungen
visade heller inte något större intresse för att reparera eller modernisera
kronans fästningar - någon egentlig förstärkning av fästningssystemet på
börjas inte förrän på 1540-talet. Det utrikespolitiska läget åren 1525-1531
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var påfallande lugnt och upprustning eller hög militär beredskap var inte
nödvändig. 14
Under detta skede av yttre lugn och låg militär beredskap framstår byggandet av Stora Kravelen i slutet av 1520-talet som ett anmärkningsvärt initiativ från kungamaktens sida. Stora Kravelen var ett av tidens storskepp,
byggt för att kunna bära både tungt artilleri och en stor styrka infanterister. Bygget måste tolkas som att kungen hade för avsikt att upprätthålla
den relativa styrkeposition till sjöss som riket vunnit genom skeppsköpet
1522; redan det nya skeppets storlek tyder på att ambitionerna var högt
ställda. En svensk högsjöflotta med det nya storskeppet som kärna kunde,
som erfarenheterna från grevefejden kom att visa, spela en betydande roll i
Östersjön. En fientlig flotta skulle inte längre utan kamp kunna uppnå herravälde i notra Östersjön. Ä ven en överlägsen motståndare skulle tvingas
ta hänsyn till en svensk flotta som tillämpade fleet-in-being-taktik vilket
kunde fördröja eller helt omintetgöra en invasion sjövägen.
Byggandet av Stora Kravelen och vidmakthållandet aven respektabel
högsjöflotta under en period när den inte behövdes för omedelbar insats
måste tolkas som ett led i ett långsiktigt uppbyggnadsprogram för den nya
kungamaktens militärapparat. Prioriteringen av högsjöflottan i förhållande
till andra delar av krigsmakten ska ses mot bakgrunden av de gångna årtiondenas krigserfarenheter. Gustav Vasa har på allvar sökt lösa ett militärpolitiskt problem som måste ha varit uppenbart för Svante Nilsson och
Sten Sture d y men som deras politiska och ekonomiska position inte har
räckt till för att bemästra. Gustav Vasa var efter länsindragningar och
kyrkoreduktion i en bättre finansiell position än riksföreståndarna hade varit och han hade möjlighet att binda kapital i stora örlogsfartyg. Satsningen
på dessa var av rent militär karaktär - de stora skeppen utnyttjades endast i
begränsad omfattning för handelsresor. Stora Kravelen, det ojämförligt dyraste skeppet, användes överhuvudtaget inte för detta ändamål. 15
I början av 1530-talet synes kungen ha börjat tvivla på att han satsat rätt
när han investerat så mycket i ett enda stort skepp. Ytterligare en kravell
av betydligt mindre dimensioner, Lilla Kravelen (senare ofta kallad Falken) ,
byggdes 1531 men kungen blev under de följande åren främst intresserad
av att anskaffa lätta segelfartyg, framför allt bojorter. I detta sammanhang
har han faktiskt allvarligt övervägt att avyttra Stora Kravelen. Den under
1532/33 uppblossande konflikten mellan Nederländerna och Lilbeck syntes
erbjuda ett lägligt tillfälle för detta. Gustav Vasa sökte en närmare anknytning till Nederländerna och på hösten 1533 sändes två delegater dit för
att förhandla om handelsförbindelser och en eventuell allians mot Lilbeck.
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Delegaterna hade bl a i uppdrag att erbjuda kejsar Karl V att köpa Stora
Kravelen i utbyte mot mindre krigsfartyg, i första hand bojorter. 16
Vid denna tid fanns i flottan förutom de två ovannämnda kravellerna
troligen endast två andra större skepp, Gamla Holken och Nya Holken. Gustav Vasa har således varit beredd att avstå från flottans klart viktigaste enhet i utbyte mot lätta fartyg. Kanske har han av någon anledning gripits av
misstro mot det stora skeppets användbarhet, kanske sökte han enbart utnyttja vad han hoppades vara en gynnsam marknadssituation för att
avyttra det till ett fördelaktigt pris. Hans vid denna tid ofta upprepade intresse för att anskaffa bojorter och andra "väl beseglade" fartyg visar att
han var angelägen om att öka antalet fartyg lämpade för kryssartjänst. Under de följande åren kom dessa mindre enheter att spela en betydande roll
för att kontrollera handeln;' Östersjöområdet. Det är sannolikt att kungen
under 1533 hoppades få tillfälle att sätta in flottan i sådan verksamhet under
det väntade kriget mellan Nederländerna och Liibeck.
Redan följande sommar var situationen helt annorlunda. Fred hade nu
slutits mellan Nederländerna och Liibeck men Gustav Vasa hade å sin sida
beslutat att sätta in sina egna stridskrafter mot hansestaden. Han såg sig nu
själv efter stora skepp för att förstärka flottan. I juli 1534 gav han uttryck
för en önskan att "låna" eller hyra två eller tre stora holländska skepp, kraveller eller holkar, vilka då fanns i Reval. Det var på detta sätt som den
stora kravellen Kamperman införlivades i flottan. Slaget vid Bornholm den
9 juni 1535 synes från den segrande allierade sidan huvudsakligen ha utkämpats med de två svenska storskeppen Stora Kravelen och Kamperman.
Gustav Vasas satsning på stora artilleri bestyckade segelfartyg hade visat sig
hålla måttet vid en praktisk prövning. 17 Efter den framgångsrika offensiven till sjöss var han även 1536 intresserad av att genom köp eller byte förvärva ytterligare något stort "huvudskepp" till flottan. IS Detta blev inte
av men flottan hade redan på sommaren 1535 genom erövring förstärkts
med ett större skepp, Petter Hollender (senare omdöpt till Svanen).
Den nya svenska kungamakten hade på föga mer än ett årtionde lyckats
bygga upp sådana maktresurser till sjöss att den med framgång kunde mäta
sig med Liibeck, den sedan länge dominerande handels- och sjöfartsstaden i
östersjöområdet. I skuggan av de dramatiska händelserna i södra Östersjön slaget vid Bornholm, erövringen aven lybsk eskader i Svendborgsund,
striderna i Öresund - förekom åtskillig aktivitet till sjöss i norra och mellersta Östersjön under grevefejden. Svenska flottans mindre enheter kryssade i detta område, dels för att skydda sjöfarten på egna och vänskapligt
sinnande hamnar mot fientliga kapare, dels för att hindra lybsk sjöfart i
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området. De synes även ha ägnat sig åt att dirigera neutral sjöfart till sådana hamnar som svenskarna ville gynna, i första hand naturligtvis de egna. 19
Denna aktivitet, som synes ha varit framgångsrik, illustrerar att ett effektivt herravälde till sjöss endast kunde utövas aven avvägd kombination av
större och mindre enheter, där de större hade till uppgift att besegra eller
neutralisera fiendens huvudstyrka medan de mindre fartygen utförde
patrull- och eskortuppgifter. Gustav Vasas stora intresse för att anskaffa
mindre enheter kan förstås om man håller i minnet att flottan hade till uppgift att övervaka ett stort havsområde där endast ett större antal enheter
kunde utöva effektiv kontroll. Flottans förmåga att både skydda och dirigera handeln hade även demonstrerats under krigsåren.
Denna sistnämnda sida av den nyvunna maktställninngen till sjöss skulle
under de följande årtiondena ta sig uttryck i allt mer ambitiösa tendenser
att behandla norra Östersjön som ett svenskt innehav och den norra delen
av den tysk-baltiska ordensstaten som en svensk intressesfär och potentiellt
expansionsområde. Gustav Vasa har med olika medel, även militära, sökt
dirigera handeln, i detta område och han har gång på gång blandat sig i
nordbaltiska förhållanden på ett sätt som visar att Sverige hade blivit en
maktfaktor i detta område. 20 Förutsättningar för denna politik var att flottan under grevefejden på ett handgripligt sätt demonstrerat sin styrka och
gjort det sannolikt att Sverige för framtiden skulle kunna upprätthålla en
dominerande ställning i norra Östersjön.
Upprättandet aven slagkraftig svensk flotta har således inte enbart inneburit att den strategiska försvarslinjen flyttats fram från kusten till öppna
havet. Det hade även medfört att en del av Östersjön med omkringliggande kustländer kommit att hamna innanför denna "perimeter" och kunnat utsättas för svenskt militärt och politiskt tryck. Sett ur dansk eller lybsk
synpunkt kan förhållandet uttryckas så att norra Balticum och Finska viken
försvann bortom deras horisont vid ett krig med Sverige. För att nå dit
med handelsfartyg eller stridskrafter var det nödvändigt att först eliminera
den svenska högsjöflottan. Den år 1561 genomförda anslutningen av Reval
och den norra delen av ordensstaten till det svenska väldet blev en logisk
konsekvens av de nya maktrelationerna till sjöss. För att kunna fortsätta
som handelsstad måste Reval söka anknytning till den makt som behärskade sjövägarna till staden och till dess konkurrent, Narva. 21
Under och strax efter grevefejden visade Gustav Vasa intresse för att öka
flottans styrka genom att till denna avdela en del av de resurser som kronan
disponerade genom frälsets rusttjänst. Denna hade dittills utgått i den form
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som ursprungligen varit avsedd, dvs som rytteri. Kungen gjorde under
hela sin regeringstid ansträngningar att taxera ut denna rusttjänst på ett
mer systematiskt och ur kronans synpunkt effektivt sätt. I huvudsak skedde
detta emellertid i den traditionella formen att frälset i utbyte mot sina privilegier och förläningar ställde upp ryttare och hästar med utrustning. 22
I samband med mobiliseringen inför grevefejden 1534 har kungen emellertid sökt experimentera med att låta frälset dela kostnaderna för flottans
utrustning. Han kom överens med riksråden och frälset i Uppland att de
skulle utrusta ett skepp - kungen uppgav vid ett tillfälle att det var på 200
läster. I en källa från maj 1534 talas även om att riksråden och frälset i Södermanland och Östergötland skulle utrusta skepp men det är oklart om
det här rör sig om ett annat skepp eller om de enbart skulle delta i Upplandsfrälsets skepppsutredning. I praktiken synes denna ha tillgått så att
riksrådet Erik Fleming ombesörjde byggandet av ett skepp i Finland vilket
senare utrustades på bekostnad av marsken Lars Siggesson (Sparre) och
riksrådet Johan Turesson (Tre Rosor). Dessa två skulle fungera som uppbördsmän för de andelar som det övriga frälset skulle betala men detta visade sig bli besvärligt för de båda rådsherrarna - ännu i mars 1542 hade de
krav på sina stånds bröder. Redan på våren 1535 hade det visat sig omöjligt
att få skeppet utrustat i tid för att det skulle hinna segla med huvudflottan. 23
I maj eller juni 1534 hade riksrådet beslutat att frälset i Västergötland på
motsvarande sätt skulle utrusta ett skepp och en jakt vid Lödöse. Kungen
uppdrog åt sin fogde på Älvsborg, Severin Kijl och västgötariksrådet Birger Nilsson att ombesörja detta men ingenting synes ha hänt vare sig under
1534 eller 1535. På våren 1535 krävde kungen vidare att det finska frälset
skulle bekosta utrustningen av tre jakter som låg i Abo, ovisst med vad resultat. Vid riksmötet i Arboga i februari 1536 tog kungen på nytt upp dessa
frågor, möjligen i avsikt att skapa en "rusttjänstflotta" som skulle bli bestående för framtiden. Vid överläggningarna mellan kungen och frälset beslöts att de sistnämnda skulle hålla tre skepp, ett utrustat av upplands- och
östgötafrälset, ett av västgöta- och smålandsfrälset och ett av det finska
frälset. Till varje skepp skulle hållas en bark eller en jakt. Det blev emelle!"tid svårigheter att verkställa beslutet. Kungen hade kommit överens med
västgöta/smålandsfrälset att de skulle utrusta en bojort som låg i Lödöse,
och att de därefter skulle överta Nya Holken. Bojorten utrustades men
frälsemännen vägrade att acceptera holken som de ansåg vara alltför stor;
de ville i stället ha ett "måttligt" skepp eller få skeppstjänsten avlöst med
pengar. Kungen erbjöd vidare det finska frälset att överta Lilla Kravelen ef-
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tersom något för ändamålet lämpat skepp inte fanns i Finland. Det synes
dock inte ha blivit något av med detta och på våren 1537 ville det finska
frälset lösa sig från förpliktelsen med en kontantbetalning på 3000 mark
örtug. 24
Kungen accepterade inte detta och han ville fortfarande att det finska
frälset skulle bidra till flottans upprustning. Han erbjöd det "meniga frälset" att överta ett vid Viborg nyligen byggt skepp (Gamla Viborgs Barken?)
samt krävde att den störste läntagaren i Finland, Erik Fleming, skulle
bygga ett skepp på egen bekostnad. Själv lovade kungen att utrusta ett
skepp med inkomster från Nyslotts och Viborgs slottslän. Fleming började
även bygga ett skepp men avbröt senare på året bygget i protest mot att
han fråntagits två socknar av sina förläningar. Gustav Vasa blev upprörd
och krävde att skeppet skulle byggas färdigt. Han hade dessutom erfarit att
herr Eri~ och hans bror Ivar Fleming sökt intala det finska frälset att
kungen bara ville lägga på dem en ny beskattning genom skeppstjänsten,
vilket kungen förnekade. Han hävdade att det var fråga om en försvarsåtgärd i en hotande situation, dvs ett läge där frälset borde känna sig förpliktade att vara offervilliga. 25
Det finns inga ytterligare belägg för att Gustav Vasa sökte omvandla
rusttjänst till skeppstjänst. 26 De försök som han gjorde under 1534-37 visade med all önskvärd tydlighet vilka politiska och administrativa problem
detta skapade. Möjligheterna att reglera rusttjänsten på ett effektivt sätt var
alltför begränsade för att den skulle lämpa sig som grundval för flottrustningar, vilka av naturliga skäl förutsatte kollektiva insatser. Sannolikt
har kungen i samband med kriget och krigshotet i mitten av 1530-talet
hoppats kunna skärpa adelns förpliktelser genom att göra den delaktig i
kostnaderna för flottans uppbyggnad och utrustning. Någon reducering av
dess övriga - i praktiken mycket svävande - rusttjänstförpliktelser nämns
aldrig i sammanhanget. En permanent skeppstjänst av den omfattning som
planerades vid Arboga-mötet skulle ha varit en ny börda av betydande
storlek även om kungen lånade ut skepp - holkar och kraveller av den
storlek som var aktuella krävde flera hundra mans besättning vid en krigsrustning. Frälsemännen har emellertid i stor utsträckning undandragit sig
dessa krav. Episoden kan tjäna som illustration till hur formlösa och godtyckliga relationerna mellan kronan och frälset kunde vara vid denna tid.
Det finns under Gustav Vasas regering praktiskt taget inga belägg för att
städerna ålagts att utrusta örlogsfartyg. Privatägda fartyg har förhyrts för
transportuppgifter under ryska kriget och Englandsexpeditionerna 1559-62
och kungen uppmanade på 1550-talet borgarna att bygga större ekskepp
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lämpade för örlogstjänst men några formella förpliktelser eller privilegier
har det inte varit tal om. Ett undantag är staden Lödöse. Under 1535 underhöll borgmästare och råd i denna stad en bojort i kungen tjänst och i
samband med riksmötesbeslutet om frälsets rusttjänst i februari 1536 manade kungen även Lödöseborgarna att bygga två "seidenskepp" till rikets
tjänst. Det finns inga belägg på att de blev byggda men i en överenskommelse i maj 1537 om Lödöses skatt framkommer att staden åtagit sig
att hålla en jakt med krigsutrustning till kronans tjänst. Det har tidigare i
litteraturen framförts hypoteser om att de barkar med stadsnamn (Västerviks Barken, Viborgs Barken, etc) som förekom i flottan skull~ ha utrustats av
respektive städer, men det har i denna undersökning visat sig att det uteslutande rör sig om av kronan byggda och utrustade fartyg,21

5.4. Militärpolitisk omprövning. Uppbyggandet av galärflottan
De svenska rustningarna i samband med Kristian II:s restaurationsförsök
1531/32 och grevefejden 1534-36 har i betydande utstäckning inriktats på
att anskaffa större styrkor av utländska yrkessoldater . Detta innebar inte
någon ensidig satsning på landstridskrafterna eftersom knektarna till en del
användes på flottan. Efter fredsslutet 1536 skedde ingen återgång till den tidigare fredsmässiga militärorganisationen med mindre än tusen man fast
anställda. Gustav Vasa använde kronans ökade inkomster från kyrkogods
och salbergssilver till att upprätthålla en betydande styrka av värvat krigsfolk. Han undgick därmed att bli beroende av väpnade bondeuppbåd vilket gav större inrikespolitiskt spelrum samtidigt som böndernas befrielse
från personlig vapentjänst kunde användas som motivering för extra hjälpskatter och gärder till de militära rustningarna. Legoarmen och flottan har
varit av sådan styrka att Gustav Vasas rustningar väckte allvarliga farhågor
hos Sveriges grannar vilka kände sin säkerhet hotad. 28
Aren omkring 1540 brukar av tradition betecknas som Gustav Vasas
"tyska period" då kungen med hjälp av utländska rådgivare introducerade
en rad nyheter i svensk in- och utrikespolitik. De senaste årtiondens forskning har lagt stor vikt vid upprättandet aven stark yrkesarme och en aktiv
svensk utrikespolitik. Krigsmakten har ansetts spela en betydande roll för
kungens stärkta position både gentemot de egna undersåtarna och utländska stater. Gustav Vasas utrikespolitik har dock inte haft någon klart
expansionistisk inriktning. Under perioden från grevefejdens slut till mitten av 1540-talet kan man snarare tala om en aktiv säkerhetspolitik där
kungen genom militär upprustning och allianser med olika makter sökte
trygga landets och den nya kungadynastiens ställning. De militära makt-
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medlen behövdes här som politiska påtryckningsmedel och som en sista utväg om säkerhetspolitiken misslyckades. Östersjöpolitiken, dvs strävan att
kontrollera handeln och utöva inflytande i Balticum, synes ha kommit något i bakgrunden. Här inträffar en förändring mot slutet av 1540-talet då
en aktivering av denna politik kan skönjas, vilket bl a tog sig uttryck i anläggandet av Helsingfors som stapel för handeln mellan Ryssland och västeuropa. Förhållandet till Ryssland har under vissa perioder varit spänt; under 1537 och 1544/45 hotade ett krigsutbrott och detta kom till slut
1554/55. 29
U nder denna period genomgår den svenska militärpolitiken en anmärkningsvärd utvecklingsfas. En huvudlinje i denna är en betydande
upprustning, även om denna är svår att kvantifiera i enhetliga mått. Upprustningen innehåller emellertid även en principiell förändring av krigsmaktens sammansättning. Under senare delen av 1530-talet hade koncentrationen på utländska yrkessoldater och högsjöflottan givit den en utpräglat offensiv inriktning. Under 1540-talet avvecklas de utländska
knektfänikorna och armens huvuddel utgörs därefter av inhemskt rekryterade bondesoldater. En del av dessa hölls i tjänst endast under kortare perioder och denna besparing på lönesidan möjliggjorde en kraftig numerär
ökning av armens styrka. Beräkningar har gjorts som pekar på en femdubbling på 15 år; från ca 3500 man omkring 1540 till ca 17000 under
ryska kriget. Denna inhemska rekrytering av deltidssoldater var ett halvt
steg tillbaka till de väpnade bondeuppbåden men det är tvivelaktigt om
det var Gustav Vasas avsikt att knyta an till denna "demokratiska" tradition. Nyare forskning (Lars-Olof Larsson) har i stället sökt tolka det som
ett försök från kungen att efter Dackefejden knyta breda element ur
bondeklassen närmare till kronan.
Militärt innebar omorganisationen av armen att dess offensiva förmåga
relativt sett minskade. Deltidssoldaterna kan inte ha varit av samma kvalite
som yrkessoldaterna men genom att de rekryterades inom landet tryggades
tillgången vid en avspärrning och kungen kan även ha hoppats att de
skulle vara mer pålitliga vid ett försvar av det egna landet. Den huvudsakligen defensiva inriktningen framgår även av att kavalleri och tungt infanteri - dvs armens offensiva vapenslag - intog en blygsam roll i den nya
organisationen. Fästningarna som före 1540 varit starkt försummade blev
därefter moderniserade och utvidgade. Ett stort nyanläggningsprogram
med nya fästningar vid Vadstena, Kronoberg, Jönköping och Uppsala pekar även på den ökade vikt som ägnades åt rena försvarsåtgärder. De nya
fästningarnas lokalisering tyder närmast på en centralförsvarstanke men
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Gustav Vasa har förmodligen även syftat till att skaffa kungamakten fasta
stödjepunkter vid eventuella nya uppror. 30
Dessa faktorer har även kommit att prägla flottans utbyggnad under den
senare hälften av Gustav Vasas regeringstid. Fr o m 1540 var huvudlinjen
att segelfartygsflottan stagnerar vid ungefär oförändrad nivå medan en stadig nybyggnadsverksamhet förekom aven för Sverige ny fartygstyp; galären. Under åren 1540-47 byggs 17 galärer eller ungefär två per år. Därefter
blir takten lugnare; åren 1548-59 tillkommer totalt ca 15 galärer. Byggnadstakten är påfallande jämn; 1 2 galärer tillkommer regelbundet nästan
samtliga år under dessa två årtionden. Segelfartygsflottan upprätthölls däremot på den nivå som nåtts omkring 1540, då en ny stor kravell, Leonen,
tillförts flottan. En ytterligare kravell, Engelen, byggdes i mitten av 1540talet men den hann knappast bli färdig förrän det ungefär lika stora skeppet
Svanen förliste i slutet av 1546 eller början av 1547. Därefter dröjde det ett
årtionde innan någon ny stor kravell byggdes. Ä ven beståndet av mindre
segelfartyg är påfallande, stabilt; det håller sig under ett tjugotal år på ungefär samma nivå som uppnåtts vid mitten av 1530-talet; ca 10 enheter.
Gustav Vasa hade i slutet av 1530-talet byggt ut segelfartygsflottan till en
sådan styrka att Sveriges grannar har ansett den vara i stånd att genomföra
offensiva operationer och fullt kapabel att skydda Sverige mot invasion
sjövägen30a . Det är rimligt att anta att Gustav Vasa själv var av ungefär
samma uppfattning och att han därför avstått från ytterligare expansion.
Riktmärket synes ha varit att vidmakthålla en segelfartygsflotta som i alla
händelser kunde fungera som defensiv fleet-in-being och skydda handeln
mellan Sverige och hamnar i norra Östersjön. Segelfartygen hävdade sin
ställning som den första försvarslinjen vid ett anfall från sjösidan även om
de nu kompletterades med en andra linje i form av galärer. I gynnsamma
fall, dvs mot en underlägsen fiende, kunde denna segelfartygsflotta liksom
under grevefejden gripa till offensiven i södra Östersjön. Denna sistnämnda offensiva målsättning har emellertid inte varit den centrala under
denna period; avvägningen mellan segel- och roddfartyg borde då ha blivit en annan.
Det ursprungliga syftet med att pröva galärtypen i Östersjön behöver
dock inte ha varit defensivt. Beslutet måste ha fattats senast 1538/39, dvs
vid en tidpunkt när krigsmakten i övrigt hade en offensiv inriktning.
Olaus Magnus tidigare (s 38) återgivna uttalande kan antyda att galärerna
har varit avsedda för operationer i Finska viken och detta kan återspegla en
önskan hos Gustav Vasa att utöva kontroll över detta område. Under
1540- och 50-talen hölls även 2 3 galärer fast stationerade i Abo.
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I och med att krigsmakten under 1540-talet utformas efter klart defensiva
linjer kom emellertid galärerna att spela en allt större roll inom flottan.
Fartygstypen har funnits till hands i ett läge när det var i samklang med
den allmänna militärpolitiska hållningen att satsa på fartyg som kunde utnyttja den svenska skärgården som operationsterräng. Det stora antalet
roddare som erfordrades för galärerna fanns nu till hands genom att åtskilliga tusen fast anställda knektar hade enrollerats. Knektfänikorna kunde
genom galärerna utnyttjas bättre i kust- och insjöområden och de kunde
även snabbt förflyttas sjövägen till olika krigsskådeplatser. Denna både
strategiska och taktiska rörlighet demonstrerades 1555 då galärerna först på
kort tid transporterade stora truppstyrkor från Sverige till Finland och därefter tillsammans med armen sattes in i en framstöt mot Nevalinjen. Även
om denna aktion misslyckades visar operationernas förlopp att galärerna
var högst användbara vid dylik amfibiekrigföring. 31
De synes även ha lyckats vinna grannländernas respekt som ett effektivt
försvarsmedel i svensk skärgårdsterräng. Betydelsen av detta insågs av den
till namnet okände strateg som omkripg 1560 sökte analysera den dansknorska militärmaktens möjligheter att besegra Sverige. En flottoffensiv direkt mot Stockholm efter gammalt beprövat mönster avvisades här, bl a
med hänvisning till att flottan i skärgården skulle utsättas för "högster befahrung" genom angrepp från de svenska galärerna. 32
Det torde inte vara något tillfällighet att den från Medelhavet härstammande galärtypen introducerades vid en tid - omkring 1540 - när Gustav
Vasa var särskilt lyhörd för administrativa och ideologiska impulser utifrån. Det fanns gott om kontakter mellan den svenska kungamakten och
Europa under dessa år, både i form av utländska rådgivare i kungens tjänst
och svenska ambassader till utländska makter. Någon bestämd person som
introduktör av den nya fartygstypen kan inte utpekas, men den 1538 anlände kanslern Conrad von Pyhy bör nämnas i sammanhanget. Denna har
bland mycket annat ägnat sig åt militära reformer och hans tidigare tjänst
hos Habsburgdynastien bör ha fört honom i kontakt med medelhavsvärldens militära tänkande. 33
Det är av visst intresse att jämföra den svenska utvecklingen med den
engelska eftersom även Henrik VIII prövade galärtypen omkring 1540.
Engelska forskare har här bl a betonat svårigheterna att rekrytera roddare
som ett skäl för att så få galärer byggdes. Detta problem fanns inte i Sverige där det - till skillnad från England - fr o m 1530-talet fanns en betydande stående arme. Det bör vidare påpekas att det i anglosaxisk litteratur
förhärskande synsättet att galärerna undanträngdes genom artilleriets ut-
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veckling måste nyanseras avsevärt. Galären kunde utan svårighet föra
tungt artilleri och just under denna period när detta nya vapen började
förekomma introduceras denna fartygstyp i regioner där den tidigare inte utnyttjats. Galärens användbarhet som bärare av både infanterister och tyngre
artilleripjäser måste här ha varit avgörande. Om det enbart gällt att skaffa
den nya svenska massarmen ett transportmedel hade det räckt med någon
inhemsk roddfartygstyp, ett förhållande som framträder vid mobiliseringen 1544 då kungen beordrade anskaffning av ett stort antal espingar för
strider i skärgården. 34
Under 1540-talet sökte Gustav Vasa på ett mer aktivt sätt delta i den internationella handeln mellan Östersjön och Västeuropa. 35 Flottans större
enheter, bl a flera av dess kraveller, sändes västvart på handelsresor, varvid
en av dessa, Svanen, förliste 1546/47. Möjligen kan denna förlust av ett av
flottan viktigaste skepp ha stimulerat kungen till det initiativ han tog
1547/48 då han inledde byggandet aven serie större holkar vilka var avsedda som handelsfartyg. Under 1548-49 byggs två holkar, 1550-52 ytterligare två och under 1551 blev kungen på olika sätt delägare i två borg:>.rskepp. 1553/55 byggs ytterligare två lastskepp och sannolikt har det under
åren omkring 1550 även i Älvsborg byggts några lastdragare för västvartshandeln. De flesta av de här nämnda skeppen stannade dock endast en kort
tid i kronans tjänst och i flera fall har de sålts utomlands eller till svenska
intressenter i utrikeshandeln. Kronans utrikessjöfart minskade under 1550talets senare hälft och den sista holken synes ha sålts 1560. Fartygens militära värde torde ha varit begränsat - de har varit klinkbyggda furuholkar
sannolikt endast byggda med tanke på att vara ekonomiska lastdragare.
Det finns en rad tänkbara förklaringar till att Gustav Vasa vid denna
kom att intressera sig för utlandssjöfart i kronans regi. Omläggningen av
den ekonomiska politiken omkring 1540 syftade bl a till att kronan på ett
aktivare sätt skulle ingripa i landets ekonomi. Handel med kronans skattepersedlar var här ett viktigt led i det nya programmet, och en stor del av
handeln koncentrerades till kungliga varuhus i de stora exportstäderna
Stockholm, Norrköping, Kalmar och Lödöse. Det var här ett logiskt steg
att gå vidare med utrikeshandel på kronans egna fartyg och utländska förebilder till detta, liksom till kronans ökade handelsverksamhet i övrigt, saknades inte. 36
Flera andra faktorer torde emellertid ha spelat in. Försäljningen av vissa
skepp utomlands - transaktioner som kungen flera gånger uttryckte intresse för - pekar på att bygget av handelsfartyg bl a har varit en spekulation i goda fraktsatser och höga västeuropeiska priser på tonnage. Karaktä-
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ren av kortsiktig spekulation framträder även i att skeppen i fråga var av
furu medan kungen ungefär samtidigt uppmanade borgarna att bygga ekskepp lämpade för krigstjänst. En annan faktor som kan ha spelat in var att
de privata intressenterna i den svenska västvarthandeln led brist på kapital.
Gustav Vasa har i olika sammanhang uppträtt som kreditgivare och i ett
fall (1551) förvärvade han en andel i ett skepp som borgare i Ekenäs påbörjat men inte fömått fullborda med egna medel. Kungen lät sin fogde
betala timmermännen deras resterande lön för att de skulle bygga skeppet
färdigt och han bekostade även skeppets upptackling och utrustning. Skeppet gjorde åtminstone sin första resa med denne som befraktare. Samma år
övertog kungen även genom danaarv Olof Skottes skepp vilket dock även
hade en annan delägare, Harald Olsson. Kungen vägrade att tillmötesgå
dennes önskah att sälja andelen utan uppmanade honom att fortsätta som
medbefraktare av kungens och sitt eget gods. 37
Dessa episoder tyder på att det kan ha rört sig om kungliga initiativ på
ett kapitalkrävande område där privata svenska intressen hade svårt att
göra sig gällande. Kungens handelspolitiska ambitioner kan ha gått längre
än vad hans undersåtar förmådde realisera och som landets störste handelsintressent låg det nära till hands för kungen att gå in med kapital i egna
handelsfartyg. Den nödvändiga basen i form av varv och sjöfolk disponerade han redan. Det åtentår att undersöka om avvecklingen av den kungliga handelsflottan berodde på en omläggning av den ekonomiska politiken eller om de svenska handels- och sjöfartsintressenterna i slutet av 1550talet lyckats anskaffa större handelsfartyg i sådan omfattning att kungen
inte längre ansåg det nödvändigt med egen utrikeshandel. 38

5.5. Högsjöflottan förnyas och förstärks
Från omkring år 1540 till ryska kriget 1555-57 hade den svenska armen numerärt mångdubblats, förråden av artilleri och handvapen hade ökat, fästningssystemet hade moderniserats och byggts ut och en galärflotta om ca
25 enheter hade tillkommit. 1 jämförelse med detta framstår "högsjöflottan" som stagnerande. Vid mitten av 1550-talet inträffade även en temporär försvagning när den gamla Stora Kravelen (I) utrangerades 1553/54.
Ersättaren, den nya Stora Kravelen (II) - under 1559 döpt till Elefanten - var
under byggnad redan 1554 men det nya storskeppet blev inte färdigt förrän
1559. Högsjöflottans relativt sett minskande andel av den totala militära
styrkan måste emellertid ses mot bakgrund av den prioritering som Gustav
Vasa under ett tidigare skede givit åt de seglande örlogsfartygen. Denna
komponent av det militära systemet hade byggts upp redan före grevefej-
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den och utvecklingen efter 1540 kan beskrivas som stabilitet likaväl som
stagnation.
Under de sista åren av Gustav Vasas regeringstid gör sig nya tendenser
gällande. I Stockholm skeppsgård koncentreras aktiviteten kring de stora
enheterna. Elefanten (400 läster) byggs färdig 1559 efter ett par års byggnadspaus, kravellen Troilus (100 läster) byggs 1559-60 och den stora kravellen Hector (300 läster) 1560-62. De två sistnämnda synes ha varit direkta
ersättningsbyggen för de gamla kravellerna Falken och Leonen vilka utgår
1560 respektive 1562. I Abo byggdes 1559-60 en ny kravell (Finska) Svanen
(250 läster) och vid den nyanlagda skeppsgården Björkenäs, norr om Kalmar, byggdes samtidigt den stora kravellen Sankt Erik (350 läster). Denna
aktivitet är aven helt annan omfattning än tidigare år då enstaka nybyggnader av större kraveller har avbrutit långa perioder utan några nytillskott av denna fartygstyp. Ä ven l;>eståndet av mindre segelfartyg utökades
genom en serie nybyggnader åren 1556-1560. Denna expansion fortsatte
under de följande åren då en rad skepp nybyggdes eller köptes för flottan.
Det var denna kraftiga utvidning av högsjöflottan som möjliggjorde Erik
XIV:s offensiva sjökrigföring under kriget 1563-70.
Omläggningen av militärpolitiken kan relateras till förändringar i det
utrikespolitiska läget. Det var östersjöpolitiken med dess lockelser och risker för en aktiv svensk utrikes- och militärpolitik som efterhand kommit
att stå i centrum. De sedan lång tid pågående förskjutningarna i maktrelationerna inom östersjöområdet var på väg in i ett kritiskt skede där krigiska uppgörelser var sannolika. Kampen om handelsvägar och marknadsandelar för handeln mellan väst- och östeuropa blev allt mer tillspetsad efterhand som efterfrågan på den ryska marknadens produkter, lin, hampa,
etc ökades i västeuropa. Ryssland, Danmark-Norge, Sverige, PolenLitauen och Liibeck m fl hansestäder hade intressen att bevaka i detta sammanhang. Konkreta konfliktorsaker uppstod i slutet av 1550-talet i och
med att den tysk-baltiska ordensstaten föll sönder, och handelsstäderna och
adeln i området tvingades söka skyddsherrar hos furstemakterna i östersjöområdet. De handels- och utrikespolitiska ambitioner som centralmakterna
i Sverige och Danmark-Norge hyste var påtagligt oförenliga och när inget
gemensamt yttre hot tvingade dem att samverka fanns en uppenbar krigsfara. Liibeck, som sökte bevara en del av sin forna maktställning, var från
1560 allierad med Danmark-Norge, vilket ställde Sverige inför en i sjömilitärt avseende farlig kombination. 39
Det nya läget manade alltså till ökade svenska rustningar men den troliga karaktären av ett kommande krig kunde leda till en omprövning av
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prioriteringen mellan krigsmaktens olika komponenter. Om Sverige skulle
kunna göra sig gällande som stark östersjömakt måste man kunna utöva
inflyttande i Balticum, behärska handelsvägarna i norra och mellersta Östersjön och helst även kunna uppträda offensivt i södra Östersjön. Det sistnämnda var nödvändigt om landet skulle kunna hävda sig under ett längre
krig där handelsblockad kunde antas bli ett av motståndarnas viktigaste
medel. Dessa krav visar på behov aven effektiv högsjöflotta och på goda
underhållsmöjligheter för en sådan flotta vid operationer i södra Östersjön.
Det sistnämnda behovet torde vara en. av förklaringarna till att Björkenäs
skeppsgård etablerades i slutet av 1550-talet - utrymmet och djupförhållandena vid Kalmar slott medgav inga utvidgningar. 40
Det har av tradition ansetts vara Gustav Vasas båda äldsta söner, Erik
och Johan, som vid denna tid företrädde en utrikespolitisk aktivism i opposition mot den försiktige fadern. Bilden har på senare år modifierats avsevärt. Gustav Vasa var inte ointresserad av de möjligheter som det nya läget innebar, men han ryggade tillbaka inför de risker för ett kostnadskrävande krig som en aktiv östersjöpolitik pekade fram mot. 41 I detta sammanhang kan man peka på att två av de nya kraveller som var under byggnad 1559/60 tillkom inom Erik och Johans hertigdömen, Björkenäs respektive Abo, vilket är första gången som kraveller byggs utanför Stockholms
skeppsgård. Det går inte av källorna att direkt utläsa om detta var hertigarnas egna initiativ eller om det var resultatet av kungens planering. Spridningen av kravellbyggandet kan ha rent praktiska orsaker; det torde ha varit svårt att i Stockholm koncentrera personal och material i tillräcklig omfattning för att bygga flera nya storskepp och dessutom underhålla huvuddelen av flottan.
Det var även under dessa år, 1559-60, som huvuddelen av de seglande
örlogsfartygen utrustades och sändes till Älvsborg för att ge hertig Eriks
engelska friarfärd en respektingivande sjömilitär ram. Den i svensk sjömilitär historia nästan unika åtgärden att koncentrera flottans huvudstyrka till
Västerhavet och de stora resurser som satsades på dess utrustning kan förefalla vara ett utslag av den unge tronföljarens finansiella lättsinne och behov av att omge sig med fustlig prakt. Förmodligen fanns det här ett sådant
moment, men i det diplomatiska spelet kan det ha varit av betydelse att i
västeuropa visa upp den nyskapade flottan av stora örlogsfartyg. Eriks
syfte med att söka knyta fast kontakt till England var till stor del handelspolitiskt - här fanns en avsättningsmarknad för den handel med östersjöområdets varor som han hoppades skulle ge Sverige och kronan stora inkomster. Flottan var ett konkret uttryck för rikets maktställning till sjöss. I
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en tid när västeuropeiska politiker och sjöfarare blev allt mer intresserade
av östersjöhandeln kunde en demonstration av de maktmedel som stod bakom de svenska anspråken på herravälde över handelsvägarna ha haft en
viss betydelse. 42
5.6. Sammanfattning
Gustav Vasas hela regeringstid har präglats aven strävan att stärka den nya
kungliga centralmaktens ställning genom att öka dess inkomster och utnyttja dessa till militära rustningar. Denna politik var framgångsrik i den
meningen att rikets militära styrka ökades till en förut helt okänd nivå utan
att någon finansiell kris uppstod. Gustav Vasa hörde inte till den i samtiden så vanliga typen av furstar vars militära ambitioner översteg deras
verkliga resurser. Den nya"kungamakten har med sin starka finansiella position kunnat angripa problem som under det gångna århundradet varit
olösliga för den mestadels svaga centralma~ten. Ett av dessa problem var
hur riket skulle anskaffa effektiva sjömilitära maktmedel. Gustav Vasa och
hans underlydande medarbetare inom flottans förvaltning hade att lösa
detta problem under en period när den tekniska utvecklingen på det sjömilitära området hade nått ett brytningsskede.
Den militära upprustningen hade flera syften, vilka delvis stått i konflikt
med varandra. Där har funnits en mot bakgrund av tidigare erfarenheter
lättförklarig ambition att trygga rikets och kungamaktens ställning mot
både yttre och inre fiender. Detta krävde en stark och ur kungens synpunkt pålitlig arme, starka fästningar och en flotta som åtminstone kunde
fylla en defensiv funktion. Gustav Vasa har emellertid inte varit främmande för att utnyttja militära maktmedel som påtryckningsmedel i sin utrikespolitik och han har varit intresserad aven aktiv östersjöpolitik med
syfte att kontrollera handelsvägarna mellan Ryssland och västeuropa. En
sådan politik krävde för att bli trovärdig en offensivt inriktad krigsmakt.
Inom ramen för de tillgängliga ekonomiska resurserna har det gällt att utforma en militärmakt som kunde tillgodose trygghetskraven men även under gynnsamma förhållanden tjäna som stöd för en aktiv utrikes- och handelspolitik.
Under de första två årtiondena av Gustav Vasas regering präglades rustningarna av värvade utländska knektar och segelfartyg, dvs just de maktmedel som under kriget 1521-23 fällt avgörande till hans förmån. Kungen
hade därmed satsat på de komponenter som - även om de var fullt användbara för defensiva uppgifter - kunde utveckla sin fulla potential först
vid en offensiv krigföring. Under det krig som inträffade under denna pe-
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riod, grevefejden, kunde de även användas till sådana ändamål. Detta hade
emellertid varit möjligt tack vare att Sverige deltog i en allians och kämpade mot fiender som visade sig vara klart underlägsna. Den nyskapade
svenska flottan spelade här en central roll för att ge de allierade kontroll
över Östersjön och östersjöinloppen.
Efter grevefejden hamnade Sverige i ett isolerat utrikespolitiskt läge där
Gustav Vasa befarade att komma i krig mot starka maktgrupperingar. I
detta läge fanns det anledning att ompröva prioriteringarna och ge den
fortsatta militära upprustningen en mer defensiv inriktning. Ett systemskifte kan iakttas under 1540-talets första hälft då armen gavs en defensiv
prägel, fästningssystemet stärktes och den redan utbyggda segelfartygsflottan kompletterades med en stark galärflotta. Gustav Vasa hade därmed
omskapat sin' militärmakt så att den kunde bjuda ett segt försvar på djupet
vare sig fienden kom över landgränsen eller över Östersjön. Detta uteslöt
inte att krigsmakten kunde användas för offensiva ändamål mot en underlägsen motståndare men den hade avvägts så att den gav optimal effekt vid
försvar.
Samtidigt hade kungen med galärerna anskaffat en fartygstyp som var
lämpad för krigföring mot Ryssland. Det var i kriget mot denna makt som
de kom att spela en aktiv roll även om denna till följd av krigets förlopp
blev kortvarig. Introduktionen av galärtypen i östersjöområdet och de
många försöken att utveckla och förbättra denna är ett belägg för originalet och experimentlusta hos Gustav Vasa i hans militära organisationsverksamhet. Det är dock tvivelaktigt om hans direktiv rörande galärtypens förbättring alla gånger var praktiskt genomförbara.
Parallellt med den defensiva inriktningen har det emellertid. funnits
ambitioner att genom egen aktivitet bygga upp en svensk ekonomiskpolitisk maktposition i östersjöområdet. Detta har tagit sig uttryck i intresse för den ryska marknaden och det baltiska området, ingrepp mot den
lybska maktställningen och anknytningen till de västeuropeiska marknaderna. Försöken att länka östersjöhandeln i banor som var fördelaktiga för
Sverige byggde på den maktposition i den nordliga delen av Östersjön
som Gustav Vasa skaffat sig då han under 1520- och 1530-talen byggde upp
högsjöflottan. Under de sista åren av hans regeringstid inleddes även den
kvantitativa expansion av örlogsflottan som gjorde det möjligt för denna
att agera med avsevärd framgång under 1560-talets krig. De stora militära
satsningarna under detta krig ledde emellertid även till att den svenska kronans finansiella ställning undergrävdes, en utveckling som Gustav Vasa
lyckats undvika.
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Genom upprättandet aven permanent, av centralmakten kontrollerad,
örlogsflotta för att utöva makt till sjöss, var Östersjön inte längre ett uppmarschområde för invasioner mot Sverige. I stället måste nu länderna runt
detta hav liksom intressenterna i handeln på området räkna med att utsättas
för tryck från den nya, ambitiösa svenska furstemakten. Den ekonomiskt
och inrikespolitiskt starka bas för maktutövning som Gustav Vasa målmedvetet byggt upp hade givit Sverige en sådan styrka att en expansionspolitik låg inom det möjligas gräns.
Under rådande geografiska och strategiska förhållanden förutsatte en
svensk expansionspolitik att en betydande del av kungamaktens resurser
användes för uppbyggande aven modern örlogsflotta. Det kan av den anledningen vara berättigat att uppfatta den här beskrivna upprustningen
som en av hörnstenarna i det kommande svenska östersjöväldet. I denna
undersökning har örlogsflottans fartygsmaterial varit det centrala medan
den organisatoriska ramen för flottan kommit i bakgrunden. Det bör
emellertid påpekas att det uppbyggnadsarbete som tog sig uttryck i etableringen av skepppsgårdar och en stam av yrkeskunniga skeppsbyggare,
skeppare, styrmän, båtsmän, bysseskyttar och annan personal var det på
längre sikt väsentliga. De svenska örlogsfartyg som deltog i nordiska sjuårskriget har i stor utsträckning tillkommit efter 1560 men en betydande
del av den personalkår som byggde, utrustade och bemannade dem hade
byggts upp under de föregående årtiondena.

NOTER
1. INLEDNING
1 Exempel pä detta synsätt finns redan i tidsavgränsningen i arbeten som Axel Zettersten, Svenska
flottans historia 1522-1634 (Sth 1890) och Svenska flottans historia del I, 1521-1679 (Malmö
1942). Gustav Vasas framställning av sin insats för att bygga upp en örlogsflotta är kanske utförligast i brevet till allmogen 30/12 1542 (GR 14 s 395). Han hävdar där att det före hans tid endast
fanns "skäriebäter och annet prackeri" men detta var nu ersatt av ett effektivt försvar med stora
örlogsskepp. Framställningen är naturligtvis propagandistisk, det gällde att under dackefejdens
mest kritiska skede motivera de höga skatteuttagen. Just detta uttalande har i litteraturen inte sällan citerats för att beskriva rikets vanmakt till sjöss före Gustav Vasa.
2 Se 5.1.
3 Se Kjell Kumlien, Sverige och hanseaterna, Lund 1953 (Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar, nr 86), s 393 f, Ingrid Hammarström, Finansförvaltning och varuhandel
1504-1540, Uppsala 1956, s 53, 87f, 169f, 179ff, 186.
5 - Forum Navale
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4 Här avses främst Zettersten, a a och Svenska flottans historia del I 1521-1679 (1942).
5 A L Zetterstens samling, band 7, Krigsarkivet.
6 Skeppsregister i Statens sjöhistoriska museum, Stockholm. En kort presentation av detta i
Svenskt skeppsbyggeri, Malmö 1963, s 57. Inom Sjöhistoriska museet är man väl medveten om
bristerna i detta register.
7 Olof Rossander, Svenska flottans fartyg 1560-1565, stencil 1968, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
8 Allmänt om 1500-talets finansförvaltning, se Hammarström, a a, Birgitta Oden, Rikets uppbörd
och utgift, Lund 1955 och dens, Kronohandel och finanspolitik, Lund 1966, Skrifter utgivna av
Vetenskaps-societeten i Lund, nr 56.
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2. FLOTTANS MILITÄRA OCH CIVILA UPPGIFTER
Översikt av krigshändelserna frm 1400-talets mitt t o m 1520, se Salomon Kraft, Senare Medeltiden, Sth 1944 (ingh i Sveriges Historia till vha dagar som band 3:2). Stockholms betydelse, se
Sven-Ulric P~lme, Stockholms krigshistoria, Sth 1964, s 52-89.
Lars Sjödin, Kalmarunionens slutskede. Gustav Vasas befrielsekrig, del 1-2 UPPS3 1"} 1943-47.
Förh:mandet till Ryssland, se Arvo Viljanti, Gustav Vasas ryska krig 1554-57, Sth 1957
(Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar, historiska serien 2:1-2), s 15-35;
Sven Lundkvist, Gustav Vasa och Europa, Svensk handels- och utrikespolitik 1534-1557, Uppsala 1960, s lOff, 287f, 341 ff.
Utrikeshandelns betydelse för Sverige understryks av Lundkvist, a a, s 48 ff. Oden framhåller
dess betydelse för kungamaktens finanser och påvisar att blockaden mot Sverige 1563-64 fick
allvarliga konsekvenser, Oden 1966, s 34 ff, 101 ff.
Förhåll'lIldet till Livland, Lundkvist, a a, i sht s 333 fr. Förhållandet till Polen, ib, pass, samt Nils
Ahnlund, Den svenska utrikespolitikens historia, del 1: l, Tiden före 1560, Sth 1956, s 91.
Allmänt om Gustav Vasas utrikespolitik, se Lundkvist, a a; Ahnlund, a a. Lundkvist har i motsats till äldre forskning, bl a Ahnlund, understrukit de aktiva och inte sällan aggressiva dragen i
denna politik. Ingrid Hammarström har i sin recension av Lundkvists avhandling (Historisk
Tidskift 2/1 %2) anfört vissa reservationer mot Lundkvists betoning av dessa tendenser. I den här
gjorda undersökningen hänvisas för de utrikespolitiska avsnitten i första hand till Lundkvists
framställning, men Hammarströms synpunkter på denna har beaktats.
Flottans baser, se Zettersten, a a och Svenska flottans historia (1942); avsnitten om skeppsgårdar
och varv.
Synpunkterna på roddfartygens betydelse är främst inspirerade av 1700-talets svenska militärpolitiska situation samt av flottans roll i den äldre vasatidens ryska krig (1554-57, 1570-95,
1610-17). En modern studie av galärvapnet under 1500-talet är John F Guilmartin, Gunpowder
and Galleys, Changing Technology and Mediterranean Warfare at sea in the sixteenth centrury,
London & New York 1974.
Avsnitten om Sjötåg i Zettersten, aa och Svenska flottans historia (1942).
Viljanti, a a, S 16 f; jfr Nöteborgsexpeditionen 1555, ib s 432 ff.
En skillnad fanns givetvis - Ryssland hade på 1500-talet ingen örlogsflotta. Om 1700-talets skärghdsflotta, se tex Oscar Nikula, Svenska skärgårdsflottan 1756-1791, Helsingfors 1933.
Allmänt om strategiska förhållanden i Östersjöområdet, se Gustaf Clemensson, Flottans förläggning i Karlskrona, Uppsala 1938, s 1 ff, 48. Clemensson synes något överbetona de dystra inslagen i den svenska flottans strategiska utgmgsläge före 1658; han behandlar inte närmare Kalmarpositionens betydelse förrän han i sin framställning kommer in på krigshändelserna 1677-79
då flottan baserades i Kalmarsund. Under krigen åren 1563-1720 har den dansk-norska flottan
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endast vid ett tillfälle, het 1612, haft full kontroll över hela Östersjöomrl!.det. Detta inträffade
alltsl!. efter förlusten av Kalmar 1611 dl!. svenska flottan tvingades operera frm Stockholms skärghd. Förhmandet hade varit helt annorlunda under perioden 1452-1522 dl!. danskarna hade stor
nytta av Godand som bas för att utöva sjöherravälde i norra Östersjön (Kraft, a a, pass). Skillnaden illustrerar vad som här anförts om en svensk högsjöflottas möjligheter att kraftigt utvidga
försvarsperimetern.
13 Byggnadstider, se fartygslistan. Byggnadskostnader kan inte direkt beräknas med stöd av det undersökta kamerala materialet. För att göra detta krävs en omfattande studie av prisutvecklingen
pl!. det material som användes vid fartygsbyggnad. I medelhavskrigföringen betraktades galärskrovet som en förbrukningsvara, det var den övade galärbesättningen och artilleriet som var
värdefulla och ofta svhersättliga, se F C Guilmartin, The Early Provision of artillery armament
on Mediterranean war galleys, The Mariner's Mirror vol 59 (1973), nr 3, s 258.
14 Lundkvist, a a, s 93 f.
15 Perioden till 1540, se Hammarstöm, aa; perioden efter 1560, se Oden, 1955 och 1966. En kort
men innehmsrik översikt av 1500-~ets svenska finanspolitik är Oden, Naturahushllllning och
krigspolitik - ett finansiellt dilemma, Scandia 1967.
16 Lundkvist, a a, s 48.
17 Se s 59f.
18 Gunvor Kerkkonen, Bondesegel på Finska viken. Kustbors handel och sjöfart under medeltid
och äldre Wasatid, Borgå 1959, s 24ff, Lundkvist, aa, s 17, 82.
19 Lundkvist, a a,s 82.
20 Uppgifter om kungens och hovets resor till sjöss erhmes kanske enklast genom Räntekammarböckerna där löningsregister för sjöfolk som följde kungen ofta förekommer.
21 Jfr fartygslistan. Sjötransporter av byggnadsmaterial till slotten, se t ex GR 17, s 444 (8(7 -45), 481
(30/8 -45). Intensifieringen av slottsbyggandet, se s 56 f. Under ryska kriget användes kronans
fartyg i stor utsträckning för transporter mellan Sverige och Finland, Se Viljanti, a a, pass.
3. UTVECKLING AV TEKNIK OCH TAKTIK
1 Litteraturen på området är omfattande och av varierande kvalite. Mycket källmaterial om 1500talsflottorna torde fortfarande ligga ourforskat i europeiska arkiv. Här kan endast ett Btal moderna arbeten nämnas.
Försök a~ sammanfatta den internationella utvecklingen görs i Basil W Bathe (& Donald
Macintyre), Örlogsfartyg genom sekler, Gbg 1968; Roger C & Romola Anderson, The Sailing
Ship - Six thousand years of history, New York 1947; Peter Padfield, Guns at sea, London 1973;
Björn Landström, Skeppet 1961; Richard Hough, Fighting ships, London 1969; Michael Lewis,
The Spanish Armada, London 1960 och Carlo M Cipolla, Guns and Sails in The Early Phase of
European Expansion 1400-1700, 1965, ny upplaga 1970 (i European Culture and Overseas Expansion). Den engelska militärhistorlkern Alexander McKee - en av de ledande i ansträngningarna att bärga Henrik VIII:s stora skepp Mary Rost - har gjort intressanta forskningar om de
"stora skeppen" i 1400- och 1500-talens flottor. Resultaten har publicerats i King Henry vm 's
Mary Rose, London 1973 och i kapitel 10 av George F Bass m fl, Sjöfartens historia baserad på
undervattensarkeologi, Malmö 1974. En värdefull översikt av utvecklingen av den engelska flottans fartyg under 1500-talet finns iJames A Williamson, Hawkins ofPlymouth, London 1969
(l:a upplaga 1949). I den engelska sjöhistoriska tidsskriften Mariner's Mirror (MM) har under
hens lopp publicerats en rad studier på samma tema, av vilka kan nämnas L G Carr Laughton,
Early Tudor Ship-guns, MM 46 (1960). no 4.
Guilmartin, a a, ger i sitt arbete om 1500-talets medelhavskrigföring en rad intresseväckande
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synpunkter pä galärernas roll under detta brytningsskede. Mänga av hans resultat torde vara mer
överraskande för anglosaxiska läsare än för dem som känner till roddfartygens roll iOstersjön
under senare ärhundraden. En översikt av medelhavsgalärerna och besläktade fartygstyper görs
av Enrico Scandurra i kapitel 9 av Bass, a a. Roddfartygen i den engelska 1500-talsflottan behandlas av J E G Bennell, English Oared Vessels of the Sixteenth Century, MM 60 (1974), no 1,
2.

Svensk litteratur om 1500-talets örlogsfartyg redovisas i kapitel 4.
2 Se McKee, a a, s 15 f.
3 Kända exempel pä storskepp är de engelska Regent och Sovmeign frän slutet av 1480-talet och
Henry Grace Ii Dieu frän 1514, franska La Grande Fran~oise, byggd 1509-21 och skotska Great Michael, byggd 1506-11. Den dansk-norska flottans b1da storskeppEngelen och Maria frän 1511 spelade en betydande roll i 1510-talets krig och de synes ha gjort ett djupt intryck pä sin samtid, se
Fläden gennem 450 lir, Köpenhamn 1961. s 20f.
4 Dylika motsättningar mellan nautiska och militära krav är inte unika fcir denna epok - de kan
jämföras med .t ex konflikten mellan krav pä sjövärdighet och behov av pansarskydd hos monitortypen och dess avläggare under 1800-talets senare del.
5 En diskussion av dessa frägor med bl a här anförda citat finns i Tom Glasgow Jr, The Shape of
the Ships that Defeated the Spanish Armada, MM 50 (1964), no 3.
6 En aktuell översikt av forskningsläget fmns i Bass m fl, a a, i sht kapitlen 6, 8, 9 och 10. Framställningen av den byggnadstekniska utvecklingen baseras pä den av Olof Hasslöfhävdade uppfattningen, vilken bekräftas av modern marinarkeologi, se Hasslöfs framställning (Huvudlinjer i
skeppsbyggnadskonstens teknologi) i SjIlmand, fisker, Skib og vaertt, Köpenhanm 1970, s 28-73,
Kravellbyggnadsteknikens utveckling inom den svenska flottan, se Svenskt skeppsbyggeri,
Malmö 1963, s 91 ff (artikel av Sam Svensson). Undersökningen av Elefantens vrak, se Svenska
flottans historia (1942), s 89 ff (av Carl Ekman) samt föredrag och utgrävningsrapporter av Carl
Ekman i Sjöhistoriska museets arkiv, OH 1457.
7 Päpekandet om att en form av rammning ingick i bordningstaktiken hos McKee, a a, s 13. Ett
exempel pä att ordet kravell var liktydigt med krigsfartyg fmns i ett brev frän Erik XIV till flottans befälhavare 8/6 -62: "Vi se och gärne att I have nägre utav de store skepp (med er) ... , sä
kunden man med dem komme de smä skepp till hjälp när nägre svllre kraveler vore förhanden,
dem man icke eljest torde väga sig i färd med". Riksregistraturet 1562. fol 106.
Användandet av byggnadsmetoden som namn pä en fartygstyp päminner om 1800-talets fcirhällanden dä nya vapen och framdrivningsmetoder till en tid gav namn ät nya fartygstyper; t ex
ängfregatt, bombkanonslup. Dylika beteckningar fcirsvann i och med att ängdrifi, granatkanoner, etc hade blivit det normala. I sen tid har robotbeväpning och kärnenergidrift kommit
att ge namn ät fartygstyper, tex robotjagare, atomubät.
8 Oversikter av artilleriets utveckling, se Cipolla, a a; Padfield, a a; Guilmartin, a a, s 158 ff; ThJakobsson, Beväpning och beklädnad i Generalstaben: Sveriges krig 1611-1632, Bilagsband II, Sth
1938.
Beteckningen kopparkanoner har hävd i svenskt spräkbruk och används här trots att det
egentligen var fräga om bronskanoner .
9 Det bör observeras att i 1560 ärs flotta (se bilaga C) var även de lätta stenbössorna koncentrerade
till de stora skeppen, trots att det ur viktsynpunkt inte hade mött nägot hinder att placera dessa
pä de lätta fartygen. Guilmartin, a a, s 166 ff, fcir en diskussion om de stenkuleskjutande kanonernas för- och nackdelar. En stenkula har en sektionelI täthet som endast är omkring en tredjedel
aven järnkula med samma diameter. Det erfordras därf'cir en väsentligt mindre krutladdning fcir
att ge samma hastighet ät en stenkula än ät en järnkula av samma vikt. Det inre trycket i stenka-
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nonen blir därmed mindre och den kunde därför göras väsentligt lättare än om den hade varit
avsedd att skjuta järnkulor av samma vikt. Stenkanonerna blev därmed billigare och kunde även
ge ett fartyg större bredsidesvikt än om järnkulekanoner med samma totalvikt hade använts. Å
andra sidan torde stenkulor ha haft mindre genomslagskraft än järnkulor då de lättare splittrades
vid en ttäff och de var avsevärt dyrare att framställa.
Framställningen om den svenska flottans artilleri bygger pll för undersökningen utnyttjat källmaterial, främst serien Arkliräkningar, KrA. Se även Jakobsson, aa, samt Svenska Flottans historia (1942), s 54ff.
GR 13, s 46 (28/5 -40). Texten är pll tyska vilket tyder pll att ideen kan härstamma frlln nllgon av
Gustav Vasas udändska rlldgivare, jfr 5.4.
GR lO, s 120 (20/4 -35), s 124 (23/4 -35). Kartoger och andra tyngre pjäser fanns i dansk-norska
flottan redan pll1510-talet, se Flllden gennem 450 h, s 16. Järnslangor nämns i samband med de
svenska inköpen av krigsmateriel fdn Liibeck men det framgllr inte om de var avsedda för skeppen, HR 3:8, n 674, § 43. En kartog har funnits ombord pll ett av kungens skepp som förliste vid
Lister 1523/24 (GR 3, s 57 f, 6/2.-26), men det är okänt om den ingick i fartygets egen bestyckning eller medfördes som last. All sannolikhet talar dock för att tyngre pjäser har använts ombord pll svenska örlogsfartyg redan pll 1520-talet.
Se bilaga C.
En inledning till en slldan studie har gjorts av Carl Ekman i Nllgra data om Erik XIV:s sjökrigskonst, Tidskrift i Sjöväsendet 1946, s SOff. Denna undersökning omfattar llren 1563-64.

4. DEN SVENSKA FLOTTANS FARTYGSTYPER 1521-1560
1 Framställningen i detta kapitel bygger i första hand pll det genomgllngna källmaterialet vilket sammanställts i bilagorna. Tidigare undersökningar, se Zettersten, a a, s 322 ff; Svenska flottans historia (1942), s 61 ff (av Hjalmar Börjesson); Carl Ekman, Skeppstyperna under Gustaf Vasas och
Erik XIV:s tid, Sjöhistorisk hsbok 1945-46; Eirik Hornborg, Kampen om Östersjön, Sth 1945, s
87ff, 106ff; Svenskt skeppsbyggeri, s 57ff (av Nils Hall & Gustaf Halldin).
2 "Foughternes rekenskaper 1529-1533", s 789-859, Inventarium 1544 (SkgH), Inventarium 8/1152 (SMH/FI vol 4), SkgR och inventarier 1555-60 (SkgH).
3 Se Sam OwenJansson, Om läst och lästetal, Sjöhistorisk Årsbok 1945-46. Jansson framhllller att
det fanns olika läster för olika varor och att man vid användandet av slldana uppgifter bör precisera vilken läst som avses. Tyvärr finns det inget underlag för en slldan precisering i det här använda materialet. Man kan endast hoppas att de lästetal som nämns i samband med svenska örlogsfartyg vid denna tid är sll pass lika att de möjliggör inbördes jämförelser. För en grov storleksindelning är de sttödda uppgifterna i alla händelser användbara. Ett register över K Mtz örlogsskepp frlln 1565 (SMH/FI vol 7) har varit av betydelse eftersom det ger lästetalsuppgifter för
en rad fartyg frlln 1540- och 50-talen.
4 Citat efter Lundkvist, aa, s 117, not 3. Uppgifter om Stora Kravelens snabbhet llterkommer i de
tte svenska framställningar som finns om operationerna i södra Östersjön 1535, Clement Retzels
(HSH 2, s 51 fI), Rasmus Ludvigssons (HH 20, s 20 f) - plltagligt pllverkad av Retzels framställning - samt Erik Tegels i Konung Gustaf I:s historia, Sth 1622, del II, s 61 ff. Tegels text synes bygga pll en rapport frlln flottan till kungen, jfr Sven Ljung, Erik Jöransson Tegel, Lund
1939, s 175. Ljung antar att Ludvigsson utnyttjat samma rapport men han har inte uppmärksammat Retzels krönika. Tegel lämnar vissa uppgifter som direkt strider mot Retzel/Ludvigssons
framställning (se bilaga A, lII:l) och mllste ha utnyttjat delvis andra källor än dessa har gjort.
Holkarnas seglingsförmllga, se GR lO, s 312 (25/11 -35). Flera av den engelska flottans storskepp
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var p~fallande snabba seglare, se McKee, s 40. Höga överbyggnader och god fart vid gynnsam
vind är fullt förenliga egenskaper i samma skepp. Nackdelarna med överbyggnaderna var att
avdriften blev stor, skeppet tenderade att bli rankt och sv~rmanövrerat och ett dllligt "sjöskepp "
i hllrt väder.
Se t ex SkgR 1526-31 där det nämns att ekbalkar lagts under överlopp och kobrygga pli flera
större skepp, FR s 845.
Uppgifter om Stora Kravelen, Leonen och Svanen ur SkgR 1543, om Engelen ur SkgR 1544-47, om
Elefanten i Svenska flottans historia (1942), s 95.
Om slaget vid Bornholm, se de i not 4 till detta kapitel anförda källorna.
Originaldokumentet finns i SMH/FI vol 3, det lIterges i faksimil i Svenskt skeppsbyggeri, s 30.
Texten lIterges i GR 9, s 344, Zettersten, a a, s 331, Hjalmar Börjesson, Stockholms segelsjöfart,
Sth 1932, s 97 f samt diskuteras av Börjesson i Svenska flottans historia (1942), s 62f. Börjesson
betvivlar att handlingen verkligen avser Stora Kravelen (I). Nllgot definitivt bevis i ena eller
andra riktningen kan inte ges men detta skepp är utan tvekan det i sammanhanget mest aktuella.
Om förhandlingarna 1533, se s 50 f.
Dokumentet är i vissa avseenden svllrtolkat. Den rekonstruktionsriktning som gjorts i Svenskt
skeppsbyggeri, s 31, är felaktig, bia bygger den pll en felläsning av längd över allt. Dokumentets
uppgifter om överbyggnaderna är antingen ofullständiga eller felaktiga. Det finns t ex ingen
anledning att som i Svenskt skeppsbyggeri utgll frlln att "forderste Kampanie" avser överbyggnaden förut - Kampanie brukar beteckna den aktra överbyggnaden och Stora Kravelen (I) har
med säkerhet haft tvll "companior" (SkgR 1543). En av dessa kan ha betecknats som den förliga
(motsvarande halvdäck?) den andra som den aktra (motsvarande hytta?).
Olaus Magnus har i sin "Historia om de nordiskA folken" del 2 (sv uppl Uppsala & Sth 1912)
s 182 uppgivit att Gustav Vasa ägt ett örlogsskepp "av slldan storlek, att han kunde utsända det
bemannat med 1000 knektar och 300 sjömän". Nllgot annat skepp än Stora Kravelen (I) kan inte
gärna avses. Börjeson har i sina diskussioner om detta skepp betecknat uppgiften som otrolig bl a
med hänsyn till trängsel och provianteringssvllrigheter. Han bortser emellertid frlln att bordningsskeppens styrka berodde pli antalet infanterister och att man inför viktiga drabbningar
kunde ha behov av att fylla skeppen med folk frän armen. Detta inträffade även 1535 då 3 fänikor - kanske 1500 man- frän den svenska fälthären embarkerade flottan inför dess juni-offensiv i
södra Östersjön - för övrigt ett gott exempel pli den flexibilitet i användandet av stridskrafterna
som bordningstaktiken möjliggjorde (HH 20, s 20, Barkman, aa, s 206fI). Det är fullt möjligt
att Stora Kravelen vid denna tid hade bortlIt 1000 knektar ombord, dock bara tillfälligt. Antalet
sjöfolk var enligt 1535 lirs löningsregister 245 (SMH/FI, vol 7), vilket med tanke pli att en del
personal mllste ha stupat under striderna stämmer mycket bra med Olaus Magnus avrundade
uppgift p~ 300 man. Möjligen kan hans uppgift om antalet knektar utläsas som "2 fänikor" - en
fänika bestod nominellt av 500 man men den verkliga styrka var ofta betydligt mindre. De tvll
fänikor som 1535 ingick i flottans "ordinarie" bemanning bestod enligt löningsregistrer av 299
respektive 306 man (SMH/FI vol 7).
Olaus Magnus uppehöll sig lltminstone i slutet av 1534 i Danzig och var dll i kontakt med personal pli svenska krigsfartyg. Detta är ett exempel pli hur han kan ha hallit sig underrättad om
förhallandena i Gustav Vasas flotta (GR 9, s 385).
Barkar förekom även i 1500-talets engelska flotta där de var kryssarfartyg av ungefär samma
storleksordning som de svenska.barkarna.
Se tex GR 10, s 162 (2/6 -35).
Gustav Vasas intresse för att köpa bojorter, se GR 8, s 242 (6/7 -33), s 251 (14/7 -33), s 279 f (11/9
-33); kungen uttalar klart att han sökte goda bidevindseglare för kryssartjänst. Svllrigheterna att
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lära bätsmännen hantera bojortsegeJ, se GR lO, s 97 (24/3 -35), GR 11, s 47 (24/2 -36) och GR
29, s 193 (9/6 -59).
I den dansk-norska flottan användes pinkor pä 1560-talet normalt som spaningsfartyg, se H D
Lind, Fra Kong Frederik den andens tid, Bidrag til den dansk-norske sj1Smagts historie, Köpenhamn 1902, tex s 56, 63, 70, 87, 186.
Se Woordenboek der Nederlandsche Taal, del 14, S'Gravenhage-Leiden 1936 (seinschip) och
Mittelniederdeutsches Wörterbuch (Dr Karl Schiller & Dr August Liibben), del 4, Bremen 1878
(seidenscip, seinschip). Exempel pä att uttrycket "segelskepp" missuppfattats; se Svenskt skeppsbryggeri, s 79; Ekman, Skeppstyperna. I en skeppslista frän 1565 (SMH/FI, vol 7) används uttrycket som kollektiv benämning pä kraveller, barkar, bojorter mfl segelfartygstyper.
Se GR lO, s 317 (5/12 -35), GR 11, s 19 (31/1 -36) där det även framgär att "seidenskepp" och
"segelskepp" var simma fartygstyp.
Löningsregister 1536 i SMH/Fl, vol 7. Förslag till skeppsutredning ca 1556/7 i SMH/FI, vol 1.
GR 17, s 481 (30/8 -45)
Fartygsriggensutveckling, se t ex Sam Svenssons framställning i Svenskt skeppsbyggeri, s 109 fr.
Omdömet om timmermännens 'ursprung bygger pä en summarisk genomgl1ng av löningsregister, främst i RKB. Jfr bilaga D.
Bilaga D; mäster Adrians holländska ursprung, se GR 28, s 454 (29/10 -58), s 471 f (18/11 -58).
Börjesons framställning i Svenska flottans historia (1942), s 68 f; kungens brev i GR 28, s 366 (1/9
-58). Börjeson anför ytterligare tvä uttalanden av Gustav Vasa som belägg för att denne var negativ mot höga övebyggnader. Dessa kan d~tk inte tolkas som generella avstl1ndstaganden; det
ena gäller tvä grundgäende skutor (GR 4, s 77, 26/2 -27), det andra gäller en ombyggnad av Lille
Svanen där det är osäkert om det verkligen rör sig om en reducering av överbyggnader (GR lO,
s 14f, 13/1 -35).
Den engelska galeontypen anses ha utvecklats först p111570-talet (se 3.1.). Det är emellertid troligt att de engelska krigsfartyg som byggdes mellan 1540- och 1570-talen utgjorde ett mellanstadium mellan Henrik VIII:s bordningsskepp (karacktypen) och den elizabethanska galeonen.
Kunskaperna om hur de europeiska krigsfartygen sl1g ut i mitten av 1500-talet är ännu sl1 begränsade att det inte gär att säga vem som päverkade vem. Om de engelska fartygen, se t ex WilHamsan, a a, s 231; Glasgow,. a a.
.
Erik av Pommerns galär, se Jacob Tengström, Historisk Afhandling om Svenska Siö-magten i
äldre tider och i synnerhet under Konung Erich XIV, Vitterhetsakademiens handll:a serien, del
IV, Sth 1783, s 173; Olaus Magnus, aa, s 182.
Om Olaus Magnus, se John Granlund, Sjöfart, skepp och hätar hos Olaus Magnus, Sjöhistorisk
Arsbok 1947. Räntekammarböckerna rör 1540 och 1542 (RKB vol 13-14) har genomgl1tts utan
att nl1gra spär av venetianska skeppsbyggare har pl1träffats i löningsregistren; de kan inte heller
späras i Riksregistraturet eller nägra handlingar som berör flottan. Det är tänkbart att nägra av
de utländska officerare som vid denna tid gick i Gustav Vasas tjänst har varit sakkunniga vid
igängsättandet av galärbygget. Kunskaper om medelhavsgalärerna bör ha varit allmänt spridd
bland de yrkesmilitärer som hade gjort tjänst i medelhavsomrädet.
Allmänt om galärerna, se i not 1 till kapitel 3 anförda källor. Utökningen av antalet roddare, se
GR 17, s 392 (21/6 -45).
Klassificering och bestyckning för medelhavsgalärer, se Guilmartin, aa, s 23, not 2, s 298 f; Bass,
a a, s 210.
GR 15, s 298 (27/5 -43).
GR 16, s 228 (16/4 -44); GR 17, s 110 (18/2 -45); GR 18, s 377 (1/3 -47), SkgR 1547.
GR 23, s 79 (26/2 -52), s 156 (28/3 -52), s 178 (14/3 -52).
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29 GR 24, s 3 (3/1 -53); GR 28, s 366 (1/9 -58).
30 GR 17, s 110 (18/2 -45); GR 29, s 168f (1/6 -59).
31 GR 25, s 370 (22/8 -55), GR 26, s 11 (6/1 -56); Lilla Svanens bestyckning, AR 1558/3, AR 1559/3.
32 SkgR 1543; Inventarier 1544, 1556, 1557, 1558 (samtliga i SkgH) samt 8/11 -52 (SMH/Fl vol 4).
33 Sammanfattande framställning om roddfartygens utveckling i Sverige, se Svenska flottans historia, del II, Malmö 1943, s 49 fr, 323 fr. I detta arbete uppges dock galärerna i Gustav Vasas flotta
ha varit ataliga och spelat en undanskymd roll, vilket är en missuppfattning.
34 Om finska skärbätar, se även Kerkkonen, a a, s 184 f, 203.
35 Om häpbyggnad och utnyttjande av häpar, se tex GR 17, s 345 f (1/6 -45), GR 21, s 209 (30/450), GR 24, s 123 (23/7 -53). Bestyckning av häpar, se tex AR 1557/1, AR 1558/3.
36 Massproduktion avespingar, se GR 16, s 278 fr, s 289 f(maj 1544), s 446 (28-31/61544), GR 20, s
111 (23/3 -49). Bestyckning pä espingar, se tex AR 1551/3, AR 1557/1.

5. ÖRLOGSFLOTTAN OCH DEN MILITÄRPOLITISKA UTVECKLINGEN
Om ledungsinstitutionen, se t ex Adolf Schiick, Ledung och konungshamn, Sjöhistorisk ärsbok
1950, Gerhard Hafström, Ledung och marklandsindelning Sth 1949, jfr recension av A Schiick i
Historisk Tidskrift 1950, s 464fr; genmäle av Hafström i Historisk Tidskrift 1951, s 288 fr. Ledungen 1452, se Erik Lönnroth, Sverige och Kalmarunionen, (2:a uppl, Gbg 1%8), s 289,306.
2 Medeltida statsfinansiella förhällanden i huvudsak efter Erik Lönnroth, Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige, Gbg 1940 (Göteborgs Högskolas ärsskrift XLVI 1940:3), s 191 fr;
för 1500-talets början, se Hammarström, a a.
3 Hammarström, aa, s 159f; Lönnroth, 1940, s 230.
4 Hammarström, a a, s 53, s 87 f.
5 Ib, s 53, 87 f, 169 f, 179 fr, 186; Kumlien, a a, s 393 f. Den dansk-norska flottan, se Fläden gennem
450 år, kapitel 1.
6 Jfr s 10f.
7 Kraft, a a, s 333 f; Fläden gennem 450 år, s 22 ff.
8 Sjödin, a a, s 74, 77, 80, 94-103; jfr bilaga A.
9 Uppgifter om svenska örlogsfartyg 1521-1560 bygger pä bilagorna till denna undersökning.
10 Sjödin, aa, s 387fr; Barkman, aa, s BOff. Sjödin (aa, s 458f) anser att den svensk-hanseatiska
flottans uppträdande i danska farvatten pä kort sikt stärkte Kristian lI:s ställning i Danmark. Sjödins framställning utesluter dock inte att unionskungens försvagade militära position kan ha stimulerat den danska adelsopposition som i början av 1523 inledde ett öppet uppror.
11 Skulden till Liibeck, Hammarström, a a, s 403 ff.
12 Uppgifter om manskapets numerär, ib, s 353f; Barkman, aa, s 174ff.
13 Lybska Svans förlistning i oktober 1524 berodde pä att skeppet sprang läck i en storm och mäste
sättas pä land för att inte sjunka. Kravelens förlisning i Stockholms skärgärd 1525 tyder på brist
på erfarna styrmän; förlisningar i detta flottans verkliga "hemmafarvatten" var i fortsättningen
mycket sällsynta.
14 Hammarström, aa, s 353fr; om f'åstningsbyggande, ib, s 204fr.
15 Hammarström, a a, s 440 f päpekar att större delen av kronans egen aktivhandel bedrivits med
stöd av privat fraktfart, detta trots att kungen ägde ett betydande antal fartyg som kunde ha utnyttjats mer. Sannolikt har de kungliga örlogsfartygen varit oekonomiska för fraktfart i östersjöområdet. Zetterstens uppgifter (a a, s 403, 408) att Stora Kravelen åren 1533 och 1545 sändes västvart på handelsresor är felaktiga och beror på förväxlingar med andra fartyg. Det finns inga belägg på att detta skepp varit utrustat vid något annat tillfälle än under g;-evefejden.
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16 Uppgifterna om förhandlingarna efter Sven Lundkvist, Sverige och Nederländerna 1524-1534,
Scandia 1961, s 36if. Kungens intresse för bojorter, se s 35.
17 Om detta slag se de i not 4 till kapitel 4 äberopade källorna. Gustav Vasas intresse att komma
över holländska skepp, GR 9, s 157 f (6(7 -34). Den politiska utvecklingen, se Lundkvist, a a, s
109 fE
18 GR 11, s 87 (12/4 -36).
19 Zettersten, a a, s 403 if; Lundkvist, a a, s 118 if har belyst ingreppen mot sjöfarten med bäde
svenskt och utländskt källmaterial.
20 Lundkvist, a a, s 333 if, 368 if.
21 Bakgrunden till Revals anslutning till Sverige, se ib samt Artur Attman, Den ryska marknaden i
1500-talet baltiska politik 1558-1595, Lund 1944, s 128 if, 159 if.
22 Allmänt, se Sven A Nilsson, Krona och frälse i Sverige 1523-1594. Rusttjänst, länsväsende och
godspolitik, Lund 1947, s 18if. Nilsson behandlar inte frälsets "skeppstjänst".
Under 1520-talet och början pä 1530-talet nämns ofta jakter som disponerades av fogdar och
läntagare i Finland; kungens sväger, greve Johan av Hoya pä Viborg, har även haft ett par skepp
(kravell och holk). Det kan här röra sig om privata fartyg eller fartyg som vederbörande disponerade i sin egenskap av kronans fogde eller läntagare; sannolikt mest det senare. Se bilaga A,
del II och III:2. Utrustning av jakter har sannolikt inte varit särskilt betungande och det har säkerligen inte varit nägot nyhet för Gustav.Vasas tid. Som tidigare (5.1.) nämnts har fogdarna i
kustlänen förmodligen tidigare hällit smärre fartyg vilka vid behov kunnat krigsrustas. Skeppstjänsten under grevefejden blev av helt annan storl~k och har utkrävts av frälset i hela landet.
23 GR 9, s 124 (27-31/5 1534), s 142f (13/6 -34), s 270 f (24/9 -34), GR 10, s 124 (23/4 -35), s 156
(23/5 -34), GR 14, s 32f (25/3 -42). Riksrädet hade redan 1533 lovat att vid en eventuell konflikt
med Liibeck hjälpa kungen med bl a skepp och sjöfolk, se Svenska riksdagsakter 1521-1560, Sth
1887-88, s 195, 198. Om frälsets skeppstjänst se även Zettersten, a a, s 346 if.
24 GR 9, s 142 f (13/6 -34), GR 10, s 124 (23/4 -35), GR 11, s 33 if (12/2 -36), s 47 if (24/2 36), s 49 f
(24/2 -36) s 55 f (26/2 -36), s 68 (15/3 -36), s 81 if (8/4 -36), s 156 (6(7 -36), s 168 f (26(7 -36), s
230 if (14-29/11537), s 299f(3/5 -37). Beslutet i februari 1536 säger inte uttryckligen att skeppstjänsten skulle bli bestäende för framtiden, men i samband med Nya Holken och Lilla Kravelen säger kungen att dessa skulle säljas till frälset vilket tyder pä att han önskade ett permanent arrangemang, se GR 11, s 55 f, 68, (26/2 -36, 15/3 -36).
25 GR 11, s 299 if (3/537), s 379 if (2/12 -37); Viljanti, a a, s 70 if, 88 f. Det framgär av Gustav Vasas
brev till det finska frälset att man pä detta häll befarade att skeppstjänsten höll pä att bli en ny
permanent beskattning av frälset.
26 Det förekom dock i fortsättningen att frälsemän fullgjorde sin personliga rusttjänst genom att
tjänstgöra pä kungens örlogsfartyg, se Nilsson, a a, s 69, not 57.
27 GR 10, s 144 (12/5 -35), GR 11, s 49 (24/2 -36), s 303 (5/5 -37); jfr GR 17, s 347 f (2/6 -45); om
privata fartyg byggda för örlogstjänst, se 5.4. En försiktig formulerad hypotes om att barkarna
tillhörde köpstäderna, se Svenskt skeppsbyggeri, s 79.
28 Hammarström, a a, s 355 if; Lundkvist, a a, s 156 if.
29 Hammarström, a a, s 361 if; Lundkvist, a a, passim.
30 Barkman, a a, s 244 if; Lundkvist, a a, s 271 if; Viljanti, a a, del I. Lars-Olof Larsson har i en artikel i Scandia 1967 (Gustav Vasa och "den nationella hären") avvisat tidigare tolkningar (bia
Barkman) av den inhemska knektrekryteringen som ett uttryck för nationell samling. Han ser
det i stället som kungamaktens försök att göra inbrytningar i bondesamhällets struktur och därmed förhindra nya uppror. Larsson behandlar endast omorganisationens inrikespolitska aspekter.
30a Utländska bedömningar av Sveriges militära styrka, se Lundkvist, a a, s 157 if, 173, 263
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310m händelseförloppet 1555, se Viljanti, a a, s 403 fr. Stationering av galärer vid Abo, se räkenskaper för Abo slott, FRA.
32 Kungl Svea Livgardes historia, del II, 1560-1611, Sth 1938-39 (Bertil C:son Barkman), s 58 fr.
Den dansk-norska flottan förfogade vid denna tid inte över nägra galärer. Ett atal byggdes under Frederik II:s regering; den första 1564/65, Lind, a a, s 110, 133, 284.
33 Se Lundkvist, a a, s 99, 161 ff. Hammarström har päpekat (Historisk Tidskrift 1962, s 197) att
ambassaden till Frankrike 1542 bl a hade till uppgift att frän franske kungen begära en "Hauptmeister " som skulle biträda vid galärernas utrustning för krigstjänst.
34 De engelska roddfartygen, se Bennell, espingar, se GR 16, s 278 fr, 289f (maj 1544). Den anglosaxiska litteraturen, se not 1 till kapitel 3.
35 Lundkvist, a a, s 52 fr, 69 fr; uppgifter om västvartsresor sammanställda av Zettersten, a a, s 408,
dock med smärre felaktigheter.
36 Denna utveckling sammanfattas av Oden, 1966, s 24 fr; Lundkvist, a a, s 11 fr. Statsfinanser och
kronohandel under perioden 1540-1560 är ännu ett i länga stycken outforskat kapitel; jfr 2.3.
37 Gustav Vasas kreditgivning till privata företagare, se Eli F Heckscher, Sveriges ekonomiska historia 1:1, Sth 1935, s 175 fr; uppmaningar att bygga ekskepp, GR 24, s 418 (25/9 -54), GR 25, s
167 (5/4 -55); Ekenäs-skeppet, GR 22, s 194 (5/5 -51), s 265 f (16;7 -51), FRA 2989, fo136, FRA
2990, fo160; Olof Skottes skepp, GR 22, s 189 (30/5 -51), s 223 (13/6 -51). Kungens intresse för att
sälja fartyg till holländarna; se GR 17, s 181 (19/3 -45), GR 27, s 74, (29/4 -57) och GR 29, s 407
(23/1 -60).
38 Lundkvist som i förbigäende berört frägan om handelsflottans kvantitativa utveckling, anser det
sannolikt att dess tonnage ökade under senare delen av Gustav Vasas regering, a a, s 58 fr.
39 Allmänt om det utrikespolitiska läget omkring 1560, se Wilhelm Tham, Den svenska utrikespolitikens historia 1:2 1560-1648, Sth 1960, s 12 fr. Kampen om Livland, den ryska marknaden och
handelsvägarna över Östersjön, se Attman, a a.
40 Anläggandet av Björkenäs skeppsgärd, se Svenska flottans historia (1942), s 105. Om armens
upprustning inför sjuärskriget, se Barkman, a a, del II, s 1 fr.
41 Se t ex Odens sammanfattande framställning i Scandia 1967.
42 Koncentrationen av flottan till Västerhavet, se Zettersten, a a, s 411 f; Erik XIV:s stora utgifter
förr att ge kungadömet ett imponerande yttre, se Oden 1966, s l00fr, 178.

Bilagor m m till denna artikel publiceras i Forum Navale nr 31 Ufr sid 6).
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Några anteckningar om rättsvå·sendet vid
örlogsflottan i hö·rJan av 1700-talet
A v arkivarie Margareta Östergren
Organisationen av rättskipningen vid amiralitetet i äldre tid har behandlats
i Amiralitetskollegiets historia. I historisk och rättshistorisk litteratur finns
däremot endast fä upplysningar om förhållandena vid eskadrar, som inte
var förlagda till Karlskrona. I det följande görs ett försök att i stora drag
belysa hur rättsväsendet vid utkommenderade eskadrar ordnades samt hur
fasta domstolar inrättades vid eskadern i Stockholm, sedermera Stockholms
örlogsstation. I samband därmed berörs även tillkomsten av underrätter
vid flottan. Det måste betonas, att uppsatsen har inskränkts till förhållandena under Karl XII:s tid och att endast vissa aspekter behandlats, medan
andra helt har förbigåtts.
De bestämmelser, som låg till grund för rättskipningen vid örlogsflottan i början av 1700-talet, var sjöartiklarna av den 2 maj 1685. Dessa innehöll emellertid inte något om organisationen av rättsväsendet vid flottan, utan de processrättsliga och administrativa föreskrifterna fanns i en särskild förordning för amiralitetsrätten och i en instruktion för justitiarien
vid amiralitetet, vilka var fogade till sjöartiklarna.
Amiralitetsrätten, som i likhet med Amiralitetskollegiet vid denna tid
hade sitt säte i Karlskrona, var enda domstolsinstans för flottan. Till domstolen hörde både civil- och kriminalmål, som rörde sjöfolket och anställda
vid amiralitetet, civila och militära, höga och låga. Endast personal i tjänst
hörde under amiralitetsrätten, om en sjöman t ex var hemförlovad, lydde
han under civil domstol. I rätten skulle överste amiralen, generalamiraleni
eller någon av amiralerna presidera. Bisittare var alla flaggmän, som var
tillstädes, justitiarien och de äldsta officerarna. Rätten skulle bestå av tretton personer, om saken angick liv, ära eller lem (högmålsbrott), annars av
SJU personer.
Justitiarien var amiralitetsrättens lagfarne ledamot. Han skulle således
främst ha "inseende på justitiens rätta. och oväldige skipande" samt på alla
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rättegängssaker , sä att de fördes i enlighet med gällande lag och bestämmelser. Han var ocksä skyldig att tillse, att domar i livssaker underställdes Kungl. Maj:t, överste amiralen eller generalamiralen, innan de
verkställdes.

Rättskipningen ombord
Nägra avsnitt i förordningen för amiralitetsrätten berör rättskipningen
ombord pä fartyg.
Säledes skulle kaptenen med sina ombordvarande officerare avdöma sädana mindre förseelser, som straffades med slag för masten, knuten, trähästen eller pälen.
En amiral hade som nämnts rätt att presidera i amiralitetsrätten. Det innebar, att han hade full domsrätt även ombord. Däremot fick en viceamiral, schoutbynacht eller kapten, som var utkommenderad med nägot
eller nägra skepp, inte döma eller straffa nägon till livet utan amiralitetets
vetskap, sävida han inte hade att speciell fullmakt. Anföraren eller kaptenen fick emellertid döma tillsammans med sina officerare efter sjöartiklarna, Guds och Sveriges lag och laga stadgar och "androm till sky
och avskräck strax med straffet fortfara läta" , om han var kommenderad
till vitt avlägsna och främmande farvatten i Västersjön och inte hade möjlighet att kommunicera med amiralitetet eller om han blev angripen av
fienden och nägon befanns skyldig till förräderi, mord eller anstiftan till
myteri.
Förordningen innehöll ocksä bestämmelser rörande armepersonal ombord pä flottan. Om en officer eller soldat av lantmilisen begick nägot
grövre brott, skulle amiralgeneralen sammankalla en domstol till vilken
skulle kallas lika mänga sjö- som lantofficerare. De skulle döma efter sjöartiklarna och andra kungliga förordningar.
Fr o m är 1704 tycks det ha blivit brukligt, att en eskaderchef, även om
han var viceamiral, fick utöva fullkomlig domsrätt över de officerare och
"gemena", som var kommenderade pä eskadern. Detta är godkände nämligen Karl XII, att chefen för den utsända eskadern i Östersjön, viceamiralenjacob de Prou, skulle a anordna generalkrigsrätter. Härmed avsägs en
rätt, vars befogenheter i stort sett motsvarade amiralitetsrättens eller överrättens vid krigsmakten till lands. Egentligen skulle en amiral eller general
presidera i dessa rätter. En viceamiral var vid denna tid jämställd med en
överste i rang.
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I början av 1lr 1704 uts1lgs de Prou att föra kommandot över den eskader,
som skulle avsegla till den "Nyenske redden" s1l snart islossningen kommit. 2 Eskadern lämnade Karlskrona i april för att skydda de finska och ingermanländska kusterna mot invasion av ryssarna. Efter n1lgra veckor
skrev de Prou till Justitierevisionen, den avdelning av det kungliga ddet
som i Karl XII:s fdnvaro hade hand om rättsväsendet. Bl a hemställde han
om att bli bemyndigad att utöva fullständig jurisdiktion p1l det sätt som
Kungl Maj:ts förordning över processen vid amiralitetet föreskrev. Detta
ans1lg han sig föranl1lten att begära för sin säkerhets skull, eftersom han av
Amiralitetskollegiet endast fltt den instruktionen, att han skulle förfara
som viceamiral (Gideon) von Numers, d1l denne innehade samma post. 3
De Prou sade sig fl sv1lrt att undg1l tvister, särskilt om n1lgon armeofficer
skulle beg1l en förseelse som hörde under krigsrätt. Han hade redan märkt,
att armeofficerarna i s1ldana fall skulle invända, att de borde dömas aven
generalkrigsrätt i enlighet med krigsartiklarna. De Prou fick som viceamiral inte konstituera en s1ldan rätt. Han hemställde därför att fl jurisdiktion över alla, som stod under hans kommando, utan undantag, s1lväl i
civil- som i kriminalm1ll. Slutligen anhöll han att vad han och hans 12 bisittare avdömde, skulle ha samma kraft som vad en generalkrigsrätt avdömt.
-De Prous brev översändes av Justitierevisionen till Amiralitetskollegiet i
maj 1704 varvid kollegiet uppmanades att skyndsamt inkomma med yttrande över de Prous hemställan. 4
I Amiralitetskollegiets svar tillstyrktes, att de Pro u skulle fl avdöma
grova brott genom en generalkrigsrätt. Det framhölls, att det inte varit
ovanligt, att befälhavaren för en expedition med sina bisittare hade avdömt
livssaker och andra ärenden, som enligt sjöartiklarna borde ha avgjorts av
en generalkrigsrätt, fastän han inte varit generalsperson eller dess vederlike. Bl a hade viceamiralen von Numers - tydligen självrådigt - gjort detta
vid sin sista utkommendering. Dessutom hade kungen i n1lgra fall givit
fullmakt. S1lledes hade viceamiralen Ankarstierna 1lr 1690 fltt anställa generalkrigsrätter under sin kommendering med 12 skepp till Holland. 5
Den 1 juni 1704 meddelade Justitierevisionen Amiralitetskollegiet, att de
Pro u fltt rätt att utöva fullkomlig jurisdiktion över sin eskader, liksom att
anställa generalkrigsrätter . Samtidigt fick kollegiet en reprimand. Eftersom
amiralitetet länge hade vetat, att en viceamiral skulle kommendera eskadern, borde det i fråga om jurisdiktionen antingen ha inhämtat kungens
eget gottfinnande eller ha meddelat Justitierevisionen i tid, s1l att den haft
möjlighet att underställa kungen ärendet, innan beslut fattades. 6
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Justitierevisionen skrev den 1 juni även till kungen. Denne godkände i
sitt svar, daterat lägret iJaroslaw den 13 augusti, vadJustitierevisionen förordnat angående viceamiralen de Prou. Detta meddelades Amiralitetskollegiet i oktober. 7
De Prou insände åtminstone två domar till Amiralitetskollegiet och en
dom till Justitierevisionen. Endast följeskrivelserna har påträffats. 8 I skrivelsen till kollegiet anhöll han om att man skulle verkställa domarna,
medan skrivelsen till Justitierevisionen översändes för leuteration av dödsstraff. 9
Som framgått hade fullmakter för eskaderchefer, som var viceamiraler,
att utöva fullständig jurisdiktion utfärdats även före år 1704. Dessutom
förefaller det som om viceamiraler före de Prou hållit generalkrigsrätter
utan att ha haft fullmakt därtill. De Prou var försiktigare och begärde fullmakt bl a eftersom han ansåg det behövligt med tanke på de armeofficerare, som var ombord. Det kungliga brevet 1704 synes ha tolkats som ett
prejudikat för Amiralitetskollegiet att i fortsättningen ge viceamiralerna på
eskadrarna full domsrätt. Efter detta år tycks det i varje fall ha blivit regel.
Orsakerna härtill torde vara, att eskadrarna var utsända mot fienden så
långt bort från Karlskrona, att målen inte kunde hänskjutas dit. Målen behövde dessutom ofta avgöras snabbt, för att disciplinen skulle kunna upprätthållas.

Tillkomsten av underrå'tt
I april 1714 beordrade Karl XII, att en underrätt skulle inrättas vid amiralitetet på samma sätt som vid krigsmakten till lands. Där var regementsrätten underdomstol och generalkrigsrätten överdomstol. Det var främst anhopningen av mål vid amiralitetsrätten, som gjort behovet aven rymligare
instansordning vid flottan aktuellt. Genom underrätten skulle amiralitetsrätten avlastas från alla mål av mindre betydelse. Kanske spelade även frågan om delegationen av leuterationsrätten i kungens frånvaro en roll. Inrättandet aven underrätt omnämns nämligen i ett brev till Justitierevisionen den 23 april, vilket främst rör leuterationer av kriminalmål. 1o Enligt
detta brev skulle överrätten vid flottan bl a fä till uppgift att leuterera underrättens domar. Överrättens domar skulle däremot insändas till Justitierevisionen. När skepp utkommenderades till Öster- eller Västersjön borde
alla avdömda kriminalmäl därifrån insändas till överrättens leuteration, såvida inte amiralitetet på Kungl Maj:ts vägnar funnit det nödvändigt att
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giva den kommenderande officeren tillstind att leuterera och lita exekvera
de under resan avdömda kriminalrnilen. II
Samma dag, den 23 april, avgick ett brev fdn kungen till Amiralitetskollegiet, vari han beordrade kollegiet att inkomma med ett betänkande
över hur en underrätt skulle inrättas. 12 Ett förslag utarbetades av justitiarien Carl Rosenström och advokatfiskalen Peter Wessman. Sedan detta
förslag efter nigra ändringar hade godkänts av kollegiet, avsändes det den
23 november 1714 till Kungl Maj:t. 111 Förslaget behandlar överrätten, justitiarien, underrätten och auditören. Bl a anges utförligt vilken instans som
skulle behandla olika mil. Vad överrätten och justitiarien beträffar föreslogs de fl tämligen oförändrade uppgifter. (Överrätten motsvarades i stort
sett av tidigare Amiralitetsrätten). Angiende underrätten föreslogs, att den
skulle besti aven kapten bch tvi löjtnanter samt en auditör, som skulle
föra protokollet. Auditören borde vara förfaren i domsväsendet. Vid en
utkommenderad eskader där även justitiarien, advokatfiskalen och auditören skulle vara med, borde saker, som tillhörde underrätten, rannsakas och
dömas av underrätt pi det skepp där förseelsen ägt rum, dvs av kaptenen,
hans löjtnanter och auditören. Underrätten skulle döma om saken angick
underofficerare och manskap och inte medförde dödstraff. I andra fall
skulle överrätten döma. Man föreslog även att den som förde kommandot
vid flottan under sjöexpeditionerna skulle fi leuterera livs- och halssaker. 14
Kungens beslut lät vänta pi sig och i september 1715 piminde Amiralitetskollegiet kungen om förslaget. 15 Det dröjde emellertid till den 15 januari 1717, innan en kungl förordning om underätt kom. 16 Förutom vid amiralitetet i Karlskrona inrättades över- och underrätter även vid eskadern i
Stockholm. I överrätten skulle en amiral presidera och som bisittare skulle
han ha flaggmän och kommendörer. Di saken angick liv, ära eller lem eller eljest var av nigon särdeles vikt, skulle rätten besti av tretton personer
eller, i brist pi si minga, av sju personer. Saker av mindre vikt skulle dömas av sju personer. I underrätten skulle en kommendör vara ordförande.
Till bisittare skulle han ha en amiralitetskapten, en skeppskapten, en överlöjtnant, en underlöjtnant och tvi kronoskeppare eller konstaplar. Om tillräckligt minga över officerare inte var tillstädes, skulle skeppare eller konstaplar tagas i deras ställe, si att antalet blev sju personer. Underrätten
skulle avdöma och rannsaka alla civil- och kriminalrnii som "till underrättens upptagande och avdömande höra och vid krigsfolket till lands efter
förordningarna av regementsrätterna avdömas". En auditör skulle föra
protokollet.
I förordningen hänvisas på flera punkter direkt till de bestämmelser som
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gällde för krigsmakten till lands. Särskilt pM"allande är denna strävan till
likformighet, när det gäller underrättens sammansättning. Enligt Amiralitetskollegiets förslag skulle den ju best~ av tre officerare. Kungen förordnade i stället att sju personer, däribland även lägre befäl som kronoskeppare eller konstaplar, skulle ha säte i rätten. Denna mer demokratiska
sammansättning pminner om regementsrättens.

Domstolar vid Stockholms eskader
Sedan Amiralitetskollegiet i slutet av 1600-talet hade flyttat frän Stockholm till Karlskrona, var under m~nga M ingen eskader ständigt förlagd
till huvudstaden. P~ hösten M 1715 beordrades emellertid en flottavdelning under befäl av viceamiral Carl Hans Wachtmeister att övervintra i
Stockholm. I fortsättningen kom en s k skepps- och galejeeskader ständigt
att bli förlagd till Stockholmstrakten, eftersom den ryska flottan blev allt
starkare och den svenska kusten m~ste ha fartyg till sitt försvar.
Wachtmeister begärde i skrivelse till Amiralitetskollegiet M 1715 instruktioner för rättskipningen vid eskadern. Han ville ha besked om s~dana
m~l, som enligt lag och förordningar skyndsamt borde avhjälpas, skulle
avgöras "efter vanligheten" samt enligt kungl brevet av den 23 april
1714.17
Amiralitetskollegiet svarade, att W achtmeister s~om varit brukligt sedan M 1704 skulle utöva jurisdiktionen över de officerare och gemena, som
var kommenderade p~ eskadern. Det ~l~g honom att avhjälpa alla s~dana
m~l, som inte t~lde n~got dröjsm~l eller som för exempels skull inte borde
vara ostraffade. Domarna skulle avkunnas i enlighet med gällande förordningar. Protokoll och domar skulle insändas till Amiralitetsrätten i
Karlskrona. Slutligen hade kollegiet samtyckt till Wachtmeisters önskem~l
att en auditör skulle antagas under sjöexpeditionen. Denne skulle hjälpa till
med korrespondensen och bist~ i rättskipningsärenden. 18
Wachtmeister efterträddes i januari 1716 av Jonas Fredrik Örnfelt, vilken tydligen fick samma domsrätt. Den förste justitiarien vid Stockholms
eskader antogs ~r 1716, d~ assessorn vid Abo hovrätt, Johan Thuronius (adlad Törnecreutz), fick denna befattning efter en hänvändelse fr~n eskaderchefen till Justitierevisionen. 19 Protokoll fr~n de krigsrätter och generalkrigsrätter, som torde ha Mllits ~r 1716, har till största delen förkommit. 20
Ett protokoll frm krigsrätten den 23 februari 1716 är dock bevarat. 21 Rätten sammanträdde i Amiralitetshuset i Stockholm under kommendören
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Herman Snacks presidium. Bisittare var sex officerare. Mälet remitterades
till generalkrigsrätt. När mälen gällde livet för den anklagade, tycks de ha
hänskjutits till en större rätt med tretton personer. Säledes finns redan här
ett system, som päminner om över- och underrätter .
Genom den kungl förordningen den 15 januari 1717 ändrades som
nämnts delvis bestämmelserna för hur rättskipningen skulle ordnas vid
amiralitetet och vid utsända eskadrar. En avskrift av förordningen översändes till Örnfelt av generalauditören Ulrich FröIich i mars 1717. 22 Även
frän Amiralitetskollegiet fick Örnfelt en avskrift. 23
Vid underrätten skulle enligt förordningen finnas en auditör och en skrivare. Eftersom dessa tjänster inte var medtagna i staten för eskadern, anhöll
Örnfelt i slutet av mars i ett brev till generalauditören att fä uppgift om av
vilka medel de skulle avlönas. 24 Ett par veckor senare föreslog eskaderchefen en häradshövding, OlofWallenstierna, som mäst fly fdn Björneborgs
län, till auditör vid eskadern. 25 Denne tycks emellertid inte ha fätt befattnmgen.
Den 16 maj 1717 hölls den första underrätten vid Stockholms eskader.
Som var föreskrivet presiderade en kommendör och som bisittare hade han
en amiralitetskapten, en skeppskapten, en överlöjtnant, en underlöjtnant,
en överskeppare och en konstapel. 26 Rätten bestod alltsä av sju personer. I
stort sett deltog personer av dessa grader vid de 20 sammanträden är 1717
frän vilka protokoll är bevarade. Ordförande var dock ätta gäng er en amiralitetskapten. Olika personer deltog - en kommendör, ätta kaptener (i
protokollen skiljs ofta inte pä amiralitets- och skeppskaptener ), fyra överlöjtnanter, fem underlöjtnanter, tvä överskeppare och tre konstaplar. Att
sammansättningen skiftade, överensstämmer med föreskrifterna i förordningen, vari stadgas att domare skulle utnämnas varje gäng rätte gäng förekom. Dock skulle varje underrätt sitta en vecka och i vidlyftiga mäl skulle
den underrätt, som päbörjat saken ocksä avsluta och avgöra den. Troligen
uppstod problem med sammansättningen av underrätten vid eskadern i
Stockholm, eftersom tillgängen pä officerare var begränsad.2' Detta torde
vara förklaringen till att en kapten ibland fick vara ordförande. Kallelser
till underrätt, vari ledamöternas namn, tidpunkt, lokal och mäl var upptagna, utfärdades av eskaderchefen.
Dä den första underrätten hölls, fanns ännu ingen auditör. Örnfelt hade
därför befallt, att notarien vid eskadern (Carl Alanus ), skulle föra protokollet, tills en auditör blev förordnad. Det mäl, som behandlades, gällde
ett kofferdiskepp frän Riga, vilket uppbringats av kapare. Vid 15 av de 20
sammanträden är 1717 fdn vilka protokoll päträffats, förekom mäl an6 - F"",m Navale
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gående konfiskationer och priser (avseende fartyg). Under månaderna
maj-augusti var rätten sysselsatt med endast mål av detta slag. Senare på
året förekom mål som rörde skuldfordringar , "angiven våldsamhet" och
rymnmgar.
För år 1717 finns protokoll bevarade även frän krigsrätter , generalkrigsrätter och överrätter vid Stockholms eskader. Samtliga dessa domstolar
fungerade som överrätter. Detta torde bero på att förordningen av den 15
januari detta år inte började tillämpas omedelbart efter det att den i mars
hade tillställts eskaderchefen. Man tycks ha fortsatt på samma sätt som tidigare och gradvis övergått till det nya systemet med över- och underrätter.
Krigsrätten (med sju ledamöter) och generalkrigsrätten (med tretton ledamöter) var ett slags överrätter och någon större skillnad mellan dessa två
och den s k överrätten synes inte ha förelegat trots de olika benämningarna.
Enligt förordningen skulle, som nämnts, en amiral presidera i överrätten och till bisittare skulle han ha tolv eller sex flaggmän eller kommendörer. Dessa föreskrifter om ledamöternas rang var på grund av personalsituationen helt omöjliga att följa vid Stockholms eskader. Ä ven vid Amiralitetskollegiet i Karlskrona blev det problem, främst när alla amiraler var
kommenderade till sjöss. Man anhöll därför att fl tillsätta en viceamiral.
Kungen svarade, att "den förnämste tillstädes varande kommendören vid
amiralitetet" skulle vara preses, antingen han var överste amiral, generalamiral, överamiral eller amiral. Om alla dessa var förhindrade, fick den
äldste viceamiralen vara ordförande. 28 Inte ens denna förskrift var det alltid möjligt att följa i Stockholm. Den rätt, som i de bevarade protokollen
kallas överrätt, tycks ha sammanträtt för första gången den 31 augusti 1717
i "Amiralitetskontoret på Blasieholmen i Stockholm". Eskaderchefen hade
förordnat kommendören Herman Snack, vilken var den äldste kommendören, att presidera. Vidare deltog en artillerikapten, fyra skeppskaptener
och justitiarien. Fem överrättsprotokoll från år 1717 har påträffats. 29 Vid
fyra sammanträden, som hölls mellan den 31 augusti och den 9 september,
hade rätten samma ledamöter och samma mål behandlades, nämligen den
lybske krejaren Weinberg, som blivit uppbringad. Det femte påträffade
protokollet är från den 10 december. Denna gång hade rätten tretton ledamöter. En kommendör presiderade i Örnfelts frånvaro och han hade till
bisittare två amiralitetskaptener, en artillerikapten, åtta skeppskaptener och
justitiarien. Målen gällde två båtsmän, varav den ene hade tagit lega för
andra gången och den andre hade rymt från ett utkommenderat skepp.
Båda dömdes till döden. Rättens rannsakningar och domar insändes enligt
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bl a förordningen av den 15 januari 1717 till Justitierevisionen för eventuell
.
leuteration.
Protokoll från tvä s k generalkrigsrätter i oktober 1717 har päträffats. 29
Ordförande var viceamiral Örnfelt och som bisittare hade han bl a tvä
kommendörer. Rätterna bestod av tretton personer. Vid dessa tvä tillfällen dömdes de ätalade (bätsmän) till döden, tvä för rymmande och en
för överväld. Domarna insändes till Justitierevisionen. Dessa tvä generalkrigsrätter är att betrakta som överrätter i den mening förordningen har,
trots att de inte kallas sä.
Som en fortsättning frän tidigare är Br man anse de s k krigsrätterna.
Protokoll från 17 olika sammanträden är 1717 har päträffats. 29 Det sista är
daterat den 25 oktober. Sju gänger presiderade viceamiral Örnfelt och tio
gänger kommendören Snack. Rätten hade vid samtliga tillfällen sju ledamöter. Förutom justitiarien deltog fem kaptener. Bl a behandlades mäl rörande rymningar, skuldfordringar , slagsmäl, förpantade persedlar, tidelag
och lägersmäl. Dessa mäl tycks inte ha blivit behandlade i en lägre rätt, vilket de enligt förordningen borde ha blivit. Först frän och med september
1717 är mäl av denna typ upptagna i underrättens protokoll. Det finns enstaka exempel pä att mäl frän krigsrätten remitterades till generalkrigsrätts
avdömande. Det gällde dä livet för de ätalade.

Sammanfattning
1685 ärs förordning för amiralitetsrätten medgav, att amiralitetets domsrätt
i livssaker fick utövas av amiraler vid särskilt anordnade domstolar ombord. När det gällde viceamiraler och andra officerare var denna domsrätt
kraftigt inskränkt. Endast om de var kommenderade till vitt avlägsna och
främmande farvatten i Västersjön eller angreps av fienden fick de döma till
döden och verkställa straffet. Det förefaller emellertid som om kungens
tillstånd skulle fordras även i sädana fall. Dä t ex viceamiral Ankarstierna
är 1690 seglade till Holland, fick han av kungen rätt att anordna generalkrigsrätt, dvs rätt att ocksä döma till döden. Ar 1704 godkände Karl XII ett
beslut av Justitierevisionen att ge viceamiral de Prou, som var chef för en
eskader i Östersjön, tillständ att anordna generalkrigsrätt. I fortsättningen
tycks det ha blivit regel att viceamiraler som eskaderchefer fick anordna
sädana rätter.
Behovet aven underrätt vid amiralitetet gjorde sig sä smäningom märkbart. 1717 ärs förordning innebar, att flottan fick en underrätts- och över-
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rättsorganisation, som päminde om armens. Förordningen gällde i första
hand den fasta domstolsorganisationen vid huvudflottan och amiralitetet i
Karlskrona. Det hette emellertid att "vid särskilt avsände eskadrar" skulle
förhällas pä samma sätt.
Frän omkring är 1715 blev Stockholm station för en eskader, som tidigare hade varit baserad i Karlskrona. Pä särskild förfrägan fick chefen är
1715 besked av Amiralitetskollegiet, att han skulle utöva jurisdiktionen säsom varit brukligt sedan är 1704. Frän är 1716 finns exempel pä att rättegångar vid eskadern hållits i land, i Amiralitetshuset i Stockholm. Detta är
tillsattes även en justitiarie. När förordningen om över- och underrätten
kom är 1717, började den efter ett kort övergängsskede tillämpas vid
Stockholmseskadern. Detta innebar att en över- och underrättsorganisation upprättades som var parallell till den i Karlskrona.

Noter
Handlingarna förvaras i Krigsarkivet, om ej annat anglves.
1 AnglIende generalamiral se Ernst Bergman: Amiralgeneral eller generalamiral? (Tidskrift i sjöväsendet, 1935).
2 Amiralitetskollegium, kansliet, serie EIIc, 1704 (skrivelse frlIn de Prou, 31 januari 1704).
3 NlIgon instruktion för von Numers har inte plIträfI"ats.
4 Amiralitetskollegium, kansliet, EIIb (skrivelse frlInJustitierevisionen den 16 maj 1704. skrivelse
frlIn de Prou bilagd). Sjöexpeditioner, eskaderchefer: Jacob de Prou, registratur 1704.
5 Amiralitetskollegium, kansliet, B la, 25 maj 1704.
6 Amiralitetskollegium, kansliet, E II b (skrivelse fdn Justitierevisionen den 1 juni 1704).
7 Amiralitetskollegium, kansliet, E IIb (skrivelse fdn Justitierevisionen den 12 oktober 1704).
8 Sjöexpeditioner, eskaderchefer: Jacob de Prou, registratur 1704.
9 Leuterera innebär att pli grund av förmildrande omständigheter nedsätta i lag bestämda straff.
10 Historiska handlingar 14. (Stockholm 1892)
11 AnglIende leuterationer se Erik Grahl: Militära dödsdomar liren 1714-1715 (Karolinska förbundets lIrsbok 1%7).
12 Amiralitetskollegium, kansliet, E l a, 1714.
13 Amiralitetskollegium, kansliet, B la, 1714 volym 2 och A l, 1714 volym 2.
14 Amiralitetskollegii skrivelser till Kungl. Maj:t, 23 november 1714 (Riksarkivet).
15 Amiralitetskollegium, kansliet, B l a, 19 september 1715.
16 Arstrycket 1717.
17 Amiralitetskollegium, kansliet, E II c, 9 juli 1715. AnglIende kungl brevet den 23 april 1714 (till
Justitierevisionen) se föreglIende avsnitt.
18 Amiralitetskollegium, kansliet, B l a, 19 juli 1715.
19 Stockholms eskader -1757, Eskaderchefen, B l, 30 april 1716.
20 Med krigsrätt avses här en rätt pli sju personer, med generalkrigsrätt en rätt pli tretton personer.
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21
22
23
24
25
26
27
28
29

Stockholms eskader -1757, Överrätten, A la, 1716.
Stockholms eskader -1757, Eskaderchefen, BIl, 20 mars 1717.
Stockholms eskader -1757, Eskaderchefen, ElI, 1717.
Stockholms eskader -1757, Eskaderchefen, B II, 20 mars 1717.
Stockholms eskader -1757, Eskaderchefen, B II, 3 april 1717.
Stockholms eskader -1757, Underrätten, A la, 1717.
Amiralitetskollegium, kansliet, ElIc, 1717 volym 2 (skrivelse frän Ömfelt den 20 mars 1717).
Amiralitetskollegiets historia, del 2. (Malmö 1974)
Stockholms eskader -1757, Överrätten, A la, 1717,
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Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström
En autobibliografi
Kommendörkapten Georg Hafström är den tilllevnadsären äldste av
Sjöhistoriska samfundets ännu levande stiftare. Han är fortfarande aktiv ledamot av styrelsen och är alltjämt vetenskapligt verksam. När
Sjöhistoriska samfundet härmed publicerar nr 30 av sin skrift Forum
navale, vill det som ett uttryck för tacksamhet och uppskattning gentemot kommendörkaptenen Hafström publicera en av honom upprättad autobibliografi.
1. Korrespondenser i Stockholms Dagblad frän Oscar II:s längresa
1911-12, under sign. Yorri.
2. Signalinstruktion för marinen (SIM del I) Optisk signalinstruktion.
Utarbetad pä officiellt uppdrag. (Stockholm 1922). 68 s.
3. Nägra data frän Svensksunds vinterexpedition 1922-23, under sign. G.
Hm (Vär Flotta, april 1923).
4. Anmälan av "Befälsutövning" av G. Wahlström, TiS 1 1927 s.
538-540.
5. Anmälan av "Directory of Swedish Ports and Shipping 1927-28" av
H. Eneborg och S. K. Stockman, TiS 1928 s. 565-566.
6. Referat av vissa utsedda sakkunnigas "Betänkande och förslag rörande
försvarets centrala ledning och förvaltning" i vad det berör marinen,
TiS 1928 577-613.
7. Referat av "Lärobok i marinorganisationslära" av J. Stefenson, TiS
1928 s. 702-703.
8. Referat av till K.M:t inkomna yttranden över nyssnämnda "Betänkande och förslag", TiS 1928 s. 711-728.
9. Referat av K.M:ts proposition till 1929 ärs riksdag rörande "Marinens
centrala ledning och förvaltning", TiS 1929 s. 145-171.
l

Tidskrift i Sjäväsendet.
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10. Referat av K.M:ts proposition til11930 års riksdag rörande "Marinens
centrala ledning och förvaltning", TiS 1930 s. 57-69.
11. En tapper karolin till sjöss. Några anteckningar om Anton Johan
Wrangel d. ä., Acta Wrangeliana 1931 s. 1-5 (Dorpat 1931).
12. Vår nya kårfana. Saltsjöbadens Scoutkårs jubileumsskrift 1911-31, s.
19-21 (Stockholm 1931).
13. Nyhamn. (Meddelande nr 2 från MS sjöhist. avd.), TiS 1932 s.
227-250.
14. Flottans återupprättande under Gustaf Adolfs regering. TiS jubileumshäfte 1932 s. 27-45.
15. Fredrikshamns- och Svensksundsmedaljerna. (Meddelande nr 4 från
MS sjöhist. avd.) TiS 1933 s. 343-348.
16. Biografier över officerare och vederlikar placerade inom flottans stab
resp. marinstaben 1884-1934. Ingår i minnesskriften "Marinstaben
1884-1934", s. 87-249 (Stockholm 1934).
17. Pytker och Skeppsgossekåren, TiS 1935 s. 377-381.
18. I pytker-frågan, Ett genmäle. TiS 1935, s. 537-538.
19. Hårsfjärden - medeltidens "Portus Danicus" ? Hist. Tidskr. 1937 s.
359-363.
20. Den svenska sjömakten grundlägges. Förf. Georg Hafström och Hjalmar Börjeson. Ingår i verket "Svenska folket genom tiderna", del 3,
"Den äldre vasatiden", s.75-98 (Malmö 1938).
21. Flotta och sjöfart. Samma båda förf. och samma verk, del 5, "Karolinska tiden", s. 241-266 (Malmö 1939).
22. En ny glansperiod inom sjöväsendet. Samma både förf. och samma
verk, del 7, "Den gustavianska kulturen", s. 335-362 (Malmö 1938).
23. Romulus och Remus. TiS 1940 s. 364-365.
24. Kungl. Sjökrigsskolan 1867-1942, del 2. Biografiska anteckningar,
(667 s.) (Eskilstuna 1942).
25. Kungl. Sjökrigsskolan - en överblick. Folkförsvaret, organ för Försvarsfrämjandet, 1943 h. l, s. 6-9 samt 29.
26. Sigismunds flotta 1599, Hist. Tidskr. 1943, s. 401-406.
27. Voluntören Carl Leijonfelts journal ombord på Carolus XI m. fl. skepp
under 1679 års sjötåg, TiS 1943 s. 535-582.
28. Gensvar till doc. S. U. Palme, Hist. Tidskr. 1944 s. 95 f.
29. Klas Fleming, Sveriges Flotta 1944 s. 229.
30. I företalet till den inom Försvarsstabens krigshist. avd. utarbetade minnesskriften "Slaget vid Femern 1644 13/10 1944" (Uppsala 1944 ) uppges, att i arbetet jämte "en detaljerad redogörelse för slaget", författad
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av mig (omfattande s. 105-162), även skulle återfinnas en "översikt
över operationerna till sjöss", vilken påstås vara författad av mig. Någon dylik "översikt" förekommer emellertid icke. Ofr innehållsförteckningen s. 13 f).
Däremot kan nämnas, att följande fyra avsnitt av kapitlet "Krigshändelserna intill Femernslaget" är författade av mig, nämligen.
1) Sveriges sjömakt tillväxer under Klas Flemings ledning, (s. 63-68)
2) Kristian IV:s framstöt mot Göteborg, (s. 83-87)
3) Louis de Geers värvade flotta. Slagen vid Listerdyb (s. 87-96)
4) Svenska örlogsflottan löper ut. Slaget vid Kolberger Heide. Blockaden i Kielfjorden. Utbrytningen och hemseglingen. (s. 96-102)
Slutligen är även kap. "Kort översikt över operationerna efter Femern" författat av mig (s. 163-167). [Ej att förväxla med den i företalet omnämnda "översikten"]'

•

31.
32.
33.
34.

35.

I sin recension av Femernboken i Hist. Tidskrift 1945 (s. 55-58) yttrar Prof. Sven Grauers bl. a. följande: "Det är naturligt, att arbetets
tyngdpunkt både med avseende på källmaterial och synpunkter är att
söka i den del av framställningen, som avhandlar operationerna till
sjöss och själva slaget. Författaren, kommendörkapten Georg Hafström - i forskningsarbetet biträdd av den nyligen bortgångne kapten
Hjalmar Börjesson - har ålagt sig en stram koncentration, som låter det
väsentliga träda i förgrunden. Objektivitet i omdömen, grundlighet
och pålitlighet i uppgifter skänker läsaren den trygghet, han vill finna i
ett specialarbete. Det otryckta källmaterial, som kommit till användning, är väl icke egentligen överväldigande till omfattningen men
skickligt utnyttjat" (s. 56 f.).
Nekrolog över kapten Hjalmar Börjeson, Hist. Tidskrift 1945 s. 358 f.
Göta Lejon genom tiderna. Sveriges Flotta 1947 s. 228-229.
Från pansarkanonbåt till Östersjöläktare [3 kl. pansarbåten Folke]. Örlogsposten nr 2 1948 (Sthlm).
"Katten af Chapman". Inlägg i Aftonbladet 9/61948 m. a.a. felaktiga
upplysningar i fråga om skeppstypen "katt", lämnade i samma tidning
den 28/5 1948 av G. Albe.
Skeppshövidsmän vid örlogsflottan under 1500-talet. Biografiska anteckningar av Hjalmar Börjeson (t) och Georg Hafström. Utg. av
Sjöhistoriska Samfundet (Uppsala 1949). 85 s.
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36. Skånska sjöfartens historia. Under redaktion av E. Hornborg och Georg Hafström (590 s.) (Malmö 1950).
37. Nicolaus Koellberg - en kaparkapten på Gustaf III:s tid. Forum Navale nr 11 s. 3-23 (Uppsala 1952).
38. Rec. av Olof Traung, "Lars Gathenhielm. Kaparverksamheten under
Karl XII:s tid", Sveriges Flotta 1953 s. 6-8.
39. Örlogsminnen i huvudstaden, i "Stockholms folk och försvar under
700 år" s. 79-88 (Stockholm 1953).
40. Kring några nyförvärv i Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek,
TiS 1954 s. 253-259.
41. Rigg och rundhult, i "Boken om havet", del 4 s. 139-159. (Stockholm
1955. Sohlmans förlag).
42. Vår nya örlogsbas. En traditionshistorisk återblick, TiS 1955 s.
799-823.
43. John Henry Cox som svensk sjöofficer. Forum Navale nr 14 s. 5-29
(Uppsala 1957).
44. Örlogsskeppet Wasas undergång 1628, TiS 1957 s. 390-414. (Belönad

med Kungl. Örlogsmannasäl1skapets silvermedalj och penningpris, se
TiS 1957 s. 920).
45. Äldre tiders bärgningsarbeten vid vraket av skeppet Wasa. TiS 1958 s.
771-844.
46. En bok om skeppet Wasa (Stockholm 1959, Christoffers förlag). 263 s.
47. Artiklar om Mårten Redtmer och Petter Bildsnidare, båda träbildhuggare å skeppet Wasa. Publ. i Allhem, Svenskt konstnärslexikon,
band IV Malmö 1960).
48. Regalskeppet Wasa och Finland. Några anknytningspunkter. Tidskr.
"Finland och vi" nr 3 1961 s. 33-39 (Stockholm 1961).
49. A. L. Fahnehjelm och skeppet Wasa, TiS 1961 s. 451-481.
50. Wasa eller Vasa. Art. på kultursidan i G.H.T 11/8 1961.
51. Replik i G.H.T. 30/8 1961 i direkt anslutning till doc. Bengt Lomans
genmäle i G.H.T. s.d. på min artikel av 11/8 1961.
52. Minnesteckning över kapten Ernst Bergman, TiS 1961 s. 1093-1096.
53. Några problem kring regalskeppet Wasa, Forum Navale nr 18 s.
26-42. (Uppsala 1963).
54. Minnesteckning över f.d. arkivrådet Einar Wendt, TiS 1963 s.
676-679.
55. Svensk sjöhistorisk forskning (Svenska Dagbladet 15/4 1965). Insän-

dare m.a.a. fil. dr. Alf Abergs understreckare "En historiker ser på ett
"
museum.

90

56. Minnesteckning över f.d. kommendören Magnus von Arbin, TiS 1965
s. 719-721.
57. UTBLICKAR kring tillkomsten av skeppet W ASA, (Uddevalla
1968), 150 s. 10 iII. Statens Sjöhistoriska Museum, Meddelanden XI.
58. Skeppet Wasas bemanningsfräga, TiS 1970 s. 57(r588.
59. Horsfjärden och Nyhamn - en historisk återblick (tr. i tidn. "Nära
till". utg. av Haninge kommun i sept. 1972).
60. Inlägg i Genealogiska föreningens tidskrift Släkt och Hävd nr 2-3 1972
s. 154 under dess rubrik "Svar på frågor". Inlägget utgör svar rörande
tvenne efterfrägade personer, som båda i verkligheten varit skeppshövidsmän i svenska flottan under 1500-talet, (Stockholm 1972).
61. Ett sjöhistoriskt kåseri om en gammal örlogsbas, [Nyhamn ], TiS 1974 s.
222-224; (Rättelse av feltryckt avsnitt införd i TiS 1975 s. 3).
62. Minnen från en Skottlands-färd [1907]. Flottans män 1975, häfte 3 s. 44.
63. Ett svenskt inslag i Frankrikes sjökrigshistoria på 1590-talet, TiS 1976, s.
88-96.
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Förteckning
över uppsatser i Forum navale. Skrifter utg. av Sjöhistoriska Samfundet, nr 1-30. (Skriftserien pär först fr. o. m. nr 7 titeln Forum navale.)

Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, 1 (1940).
Eli F. Heckscher, Den svensk~ handelssjöfartens ekonomiska historia sedan Gustaf Vasa.

Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, 2 (1941).
Eirik Hornborg, Sjöfartens roll i världshistorien.
Ake Stille, N3gra synpunkter p3 den svenska krigsmaktens historia med särskild hänsyn
till sjövapnets roll.
Friedrich Neumeyer, Den hydrodynamiska modellprovningen fr3n Mariotte till Chapman.
Per G. Andreen, Svenska Rederiaktiebolaget.

Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, 3 (1943).
Sven Ulric Palme, Konung Sigismunds flotta i Östersjön 1599.
Bertil Hedenstierna, Fdn rysshärjningarna i Stockholms skärg3rd 1719.
Olof Jägerskiöld, De svenska hamnförvaltningarnas arkiv.

Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfunet, 4 (1944).
Carl-Erik Claesson, Maritimt kontra kontinentalt tänkande i strategiens värld.
Hellen Hjertstedt, Hannibal utan flotta.
Eirik Hornborg, Karl Siöblad och slaget vid Flisö.
Sven Gerentz, Gotlands varuutbyte 1654-1689.
Ake Stille, Sigismunds flotta 1599.

Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, 5 (1944).
Fredrik Neumeyer, Fredrik Henrik af Chapman som konstnär och konstfrämjare.

Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, 6 (1945).
Hans Pettersson, Örlogsfartygens insatser i havsforskningen.
Kurt Samuelsson, Den ekonomiska betydelsen för Stockholm av Finlands förlust.
Carl-Erik Claesson, N3gra synpunkter p3 Napoleons sjöstrategi.
Jan-Magnus Fahlström, Kring den politiska och militära bakgrunden till slagen i Listerdyb den 16 och 25 maj 1644.
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E. Alfred Jansson, Skansen "Svarta Orn" utanför Sandhamn.
Gunnar U nger, Vem var i själva verket segerherren vid Svensksund 1790?
Ake Stille, "Sveriges äldsta fartygsregister". En granskning.
Forum nallale, Skr!{ter utgillna all Sjöhistoriska Samfundet, Nr 7 (1946).

Forum navale.
Nils Ahnlund, Svensk Ostersjöpolitik under det tidigare 1600-talet.
Olov Ek, Trollhätte kanal och varutrafiken fdn Vänerlandskapen.
Oscar Bjurling, 1672 ärs skeppslista.
Nils Staf, Korvetten Carlskronas sista resa.
Annagreta Hallberg, Sveriges järnhantering inför stenkolsjärnets genombrott 1800-1820.
Forum nallale, Skr!{ter utgillna all Sjöhistoriska Samfundet, Nr 8 (1947).

Torsten Petersson, Värt lots- och fyrväsen.
Axel Paulin, "Oscar's Island".
Magnus Mörner, Svensk-colombianska förbindelser före skeppshandeln (1820-1825).
Jan Magnus Fahlström, Till belysning av holländarnas ekonomisk-historiska insats. Nägra
fakta och synpunkter.
E. Alfred Jansson, Om segelsjöfarten i Bjäre härad.
Forum nallale, Skr!{ter utgillna all Sjöhistoriska Samfundet, Nr 9 (1948).

George P. B. Naish, Forging Ahead, An Account of the Work and Aims of the Society
for Nautical Research.
Nils F. Holm, Kampen om ryska ishavsvägen pä Karl XII:s tid.
Olle Törnbom, Bätsmansh1l.llets uppkomst.
Daniel Almqvist, Den svenska dispaschörinstitutionen.
Sven-G. Haverling. Ett projekt till sjöartiklar fdn är 1628.
Hellen Hjertstedt, Pompejus' flotta och Caesars sjöstrategiska problem under inbördeskriget 49-48 f. Kr. Första skedet: Rubicon-Farsalos.
E. Alfred Jansson, Ett unikt sjöfartsmuseum och dess skapare.
Gunnar Unger, Greigh eller Greig.
Forum nallale, Skr!fter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 10 (1951).

Oscar Bjurling, Stockholms förbindelser med utlandet under 1670-talets växlingar.
Axel Paulin, Skeppet Fortunas expedition till "Wilda Kusten av Södra America".
Bertil Broome, En polsk relation om sjöslaget utanför Danzig 1627.
Inga Lindskog, Amiralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna.
Forum navale, Skr!fter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 11 (1952).

Georg Hafström, Nicolaus Koellberg - en kaparkapten pä Gustav II1:s tid.
Bengt Medin, väddö havsfärja och de svensk-finska förbindelserna över Aland till omkring 1640.
Forum navale, Skr!fter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 12 (1954).

Wilhelm Odelberg, Georg Christian de Frese och sjöt1l.get 1790.
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Ake Stille, Om de primära örlogsbaserna vid Östersjön och Nordsjön ur strategiskgeografisk synpunkt.

Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 13 (1955).
Wilhelm Odelberg, Två svenskar under Union Jack.

Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 14 (1957).
Olof Traung -' museiman och historiker.
Georg Hafström, John Henry Cox som svensk sjöofficer.
Gösta Hahr, Henrik Wilhelm Hahr, d. ä. och Ostindiska kompaniet.
Fredrik Koch, Trafalgar 1805.
Ingel Waden, Lotsverkets prickrullor och sekretessreglerna.

Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 15 (1958).
Bruno Bassi, Ake Dintler och 010ph Odenius, Progressvs itineris orientalis. Dagbok över
en resa till Orienten.
Hellen Hjertstedt, Amfibiska operationer under joniska kriget 412-407 f. Kr. före den athenska sjömaktens sammanbrott.
Fredrik Koch, Henrik Sjöfararen.

Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 16 (1960).
Wilhelm Odelberg, Från Örnsköldsvik till Sevastopol. H. M. hjulfregatt Leopard i Östersjön och Svarta havet under Krimkriget.
E. Alfred Jansson, Två brev frän en svensk sjöofficer som klarade sitt fartyg genom Viborgska gatloppet den 3 juli 1790.

Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 17 (1960).
Einar Wendt, Med Nyeneskadern i österled 1708.
Oscar Tegnander, Kungl. Sjökrigsskolans äldre bokbeständ.
E. Alfred Jansson, Columbusminnen på Kanarieöarna.

Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 18 (1963).
Helge Strömbäck, Några minnen frän 50 år i flottans tjänst.
Gunnar Alexandersson, Chicago - världens största inlandshamn.
Georg Hafström, Några problem kring regalskeppet Wasa.
Thomas Thoma:us (1762-1791), Från Karlskrona till Svensksund 1790. Med efterskrift och
kommentar av Gösta Hahr.
Gösta Hahr, Engelska fältskärer i svensk tjänst 1790.

Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 19-20 (1964).
Per Olof Fagerholm, Oceaneranas och havens kartläggning.
Staffan Högberg, Svensk medelhavsfart och Sveriges handel med Portugal under Napoleontiden.
E. Alfred Jansson, v. Kantzow. En adlig köpmanssläkt.
Allan Kull. Fyrtio jagare på sextio år.
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Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 21 (1965).

Magnus Hammar, Anförande vid Sjöhistoriska Samfundets 25-ärsjubileum den 27 april
1964.
Gunnar Jedeur-Palmgren, Fjärbaggar, skeppsläster och bondesegel. Föredrag vid Sjöhistoriska Samfundets 25-ärsjubileum den 27 april 1964.
Henrik Ahnlund, Marinarkeologi i stenstaden.
Lars O. Berg, Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning.
Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 22 (1965).

Nils Gruvberger, Sveriges utrikessjöfart 1865-1885. Företagsformer och ägandestruktur.
(Summary: Enterprises and forms of ownership in Swedish foreign shipping
1865-1885).
Lars O. Berg, Peipuseskaderns fartyg 1701-1704. En tabellarisk framställning.
Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 23 (1967).

Bertil Broome, "Flottans arkiv" pä Skeppsholmen. Nägra anteckningar till dess förhistoria och äldre historia.
Nils Staf, Nils Abraham Bruncronas dagboksanteckningar.
Lars O. Berg, Norra fmska skärgärdsflottiljen 1808-1809.
Alfred Westholm, Slaget vid Lepanto i konsten.
Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 24 (1968).

Magnus Hammar (1908-1967). Av Bertil Broome.
David Papp, Ett handelshus och dess fartyg. L. J. Björkegren & Co i Simrishamn.
J!6rgen H. P. Barfod. Et par danske og norske byers skibsfläder i slutningen af 1600-tallet.
Jonas Berg, J. T. Schoulz och Svensksund.
Lars O. Berg, Svenska flottans fartyg 1808-1849, skärgärdsfartyg. En tabellarisk framställning.
Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 25 (1970).

Lars O. Berg, Karolinsk flotta. Studier och tabeller.
Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 26 (1971).

Henning Hammargren, Amiral Otto Lybeck - ett hundraärsminne.
Carl Hamnström, En norrländsk hälsokur i slutet av 1600-talet.
Christoffer H. Ericsson, Porkala udde och Barösund är 1789.
Lars O. Berg, Hovjaktvarvets farkoster 1800-1851. En tabellarisk framställning.
Bert Knafve, Segelsjöfarten iKullabygden 1850-1900.
Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 27 (1972).

Ake V. Ström, Flottans nya hem. Muskö örlogshamn i historisk belysning.
Gunnar Jedeur-Palmgren, Skutefarten i Onsala före Skänska kriget.
Oscar Bjurling, Stockholms och Sveriges sjöfart ären 1680-1692.
Christian Ahlström, Arkivforskning och sjöhistoria. Borstövraket - ett belysande exempel.
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Hans Chr. Bjerg, Svenske s91militrere tegninger i det danske Rigsarkiv.
Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 28 (1973).

Gösta Webe, Pehr Wilhelm Cedergren. Skeppsgosse-skeppsbyggare-marinm1Iare.
Bengt Grisell och Sten Ahlberg, Riksnyckeln 1628.
Sune Örtendahl, Skildringar av svenska örlogsfartygs "sjöt1g" till främmande farvatten
samt berättelser om enskilda svenskars upplevelser i utländsk tjänst.
Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 29 (1974).

Arne Forsell (1887-1974). Av Bertil Broome.
Lars Grönstrand, Ankarspel i seglare.
Christopher von Warnstedt, Medaljerna för Tapperhet till Sjöss.
Forum navale, Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 30 (1976).

Jan Glete, Svenska örlogsfartyg 1521-1560. Flottans uppbyggnad under ett tekniskt brytningsskede.
Margareta Östergren, N1gra anteckningar om rättsväsendet vid örlogsflottan i början
av 1700-talet.
Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström. En autobibliografi.
Förteckning över uppsatser i Forum navale. Skrifter utg. av Sjöhistoriska Samfundet, nr
1-30.
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