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En stormig långresa med Fylgia 1919-1920
Av amiral

Sti~

H:son-Ericson

Det första världskriget var slut, freden sluten och kämparna slickade sina
sår. Den svenska flottan avmobiliserades, neutralitetsvakten var över och
den normala fredsutbildningen började komma igång. Flottans ledning var
angelägen att återuppta den viktiga utbildningen till sjöss på öppna vatten,
kombinerad med berikande besök i främmande farvatten. De svenska färgerna, under fem långa år bundna till hemmahamnar, måste åter visas i
främmande länder - handeln följer flaggan! Svårigheter på det politiska
planet övervanns, likaså förbudet att passera ännu ej minsvepta områden.
Den första långresan efter världskriget beordrades och reserouten förlades
till Västindien och N ördamerika.
Kadettkryssaren Fylgia var självskriven för uppgiften. Dess krigsgråa
färg hade ersatts med vitt och en grundlig översyn skulle garantera en störningsfri drift.
Detta var gott och väl, liksom den handplockade befälsuppsättningen
från den erfarne, diplomatiskt skolade och språkkunnige fartygschefen,
kommendörkaptenen Gunnar U nger, till de vältränade underofficerarna.
Dessvärre hade emellertid någon mindre erfaren utbildare i marinledningen lyckats genomdriva att största delen av däcksbesättningen skulle
bestå av skeppsgossar. Alder 15 till 17 år. Kriget hade begränsat deras utlandsbesök med de numera - tyvärr - försvunna skeppsgossebriggarna. En
kompensation ansågs tydligen nödvändig.
Följden av detta blev emellertid att en onormalt tung börda lades på den
fåtaliga "fullvuxna" besättningen. Särskilt som resan blev osedvanligt hårt
prövad av stormar och grovatlantsjö. Detta hade i sin tur till följd att kolningarna blev onormalt många och kraftödande. Kolbackar (nu är de borta!) var konstruerade för fullvuxna karlar och inte för pojkar, som ofta var
utpinade av sjösjuka och rengöringsjobb - efter de talrika kolningarna. Experimentet upprepades heller aldrig. Men det var vi som fick bära följ-
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derna av det. Det fanns emellertid ingen som helst tanke på detta när vi i
november 1919 inmönstrades på kryssaren i Karlskrona av befälhavande
amiralen H G Lagercrantz.
Redan samma dag Fylgia lämnade Karlskrona vållade den första stormen
åtskilliga kval i mässar och på trossbottnar. Dessutom blev det försening
till Kiel, som var vår första utlandshamn. Vi såg inte mycket av den beryktade flottstationen, men kranarna på Germaniavarvet reste sig som jättelika
spökformationer till vittnesbörd om tyska flottans gångna storhetstid.
Döda jagarskrov och trålare i långa ra~er gnisslade längs de avfolkade kajerna. Ett enda befälstecken blåste. Det var på "Regensburg", där den från
Aland bekante amiralen Meurer förde befälet. Ingen kunde då ana hur
snart nytt liv skulle pumpas in i den till synes för alltid livlösa organisationen.
Passagen genom kanalen lämnade inte annat minne efter sig än besväret
att stryka stängerna på Fylgias höga master för att vi skulle komma under
broarna. Några f d tyska sjöofficerare, enligt fredsbestämmelserna berövade sitt yrke, inbjöds att komma ombord. Tjugo år senare var de i tjänst
igen på den nybyggda tyska flottan. Från åtskilliga håll bl a från marinchefen Raeder vid ett besök i Berlin under andra världskriget, omvittnades
vad de svenska sj öofficerarnas gästfrihet vid Fylgiabesöket hade betytt för
dem i förnedringens stund. Uppmärksamheten bidrog, sade Raeder, till en
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välvillig inställning gentemot Sverige under kritiska perioder i det andra
världskriget.
Inte heller i Nordsjön släppte Aeolus taget. Vi tvingades till och med in i
VIaadingen på holländska kusten för att komplettera vårt snabbt förbrukade förråd av kristidskol. Den svarta stybben skulle bli den ökensand
som ständigt stack i ögon och öron.
"Jag stod på bryggan till kl ett", skrev jag, "för att åter vara uppe kl sex.
då vädrets makter blivit milda. Snart fär vi se Isle of Wight, där vi sent
omsider får sätta iland vår minlots, som på grund av ovädret inte kunnat
lämna fartyget tidigare. Apropos minor har vi nu lyckligt och väl passerat
det farliga bältet. Igår höll chefen ett högtidligt korum. Vi kunde vara
tacksamma, sa han, att vi trots stormarna lyckats komma igenom utan tillbud. Det var stämningsfullt när besättningen stod samlad akterut. Ä ven
den mest hårdhjärtade måste ha känt allvaret. Jag har aldrig förut ombord
hört så kraftigt samlad "Vår Gud är oss en väldig borg".
Drivande minor hade vi sett och fätt insignalerade av mötande ångare,
men än mer Ungades tydligen uppmärksamheten av "de vackra engelska
kritklipporna, bländande vita mot det blågröna havet".
Den första större hamnen blev Plymouth, där intresset i första hand
knöts till den engelska flottan och dess fartyg, då ännu "världens mäktigaste". Några av jagarna med Union Jack under gaffeln hade ännu kvar sina
ursprungliga beteckningar - de tyska l
Men minnet knyter sig främst till en 40 timmar lång oavbruten kolning l
Det var den största kolningsprestation jag under min officerstid varit med
om. Särskilt med tanke på skeppsgossarna. Bask för bask langade vi ombord 950 ton dåliga kol. Trots uthängda skyddspresenningar hade vår vita
svan förvandlats till en veritabel Odile. Och till råga på allt var gångborden fyllda med kolsäckar för att vi med säkerhet skulle komma över Atlanten.
Mitt enda besök iland gällde en middag hos den svenska konsuln, en
engelsman, tillsammans med chefen och intendenten. Det var i en småborgerlig, vänlig miljö. Jag skakades av de närvarande engelsmännens okunnighet om Sverige. Värdinnan (den svenska konsulns frul) trodde att Oslo
låg i Stockholm eller också var det tvärtom. Hennes hat till tyska kejsaren
utlöstes i att hon ville lägga honom i en spiktunna "som skulle släppas utför Niagara". Uppskattat av oss neutrala l Dessutom "sjöng hon illa, men
spelade bättre".
Om kolningens avslutande innebar att vi kommit ur askan råkade vi
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ganska snart åter ut för elementens raseri när vi lämnat Eddystone's fyr akter ut. Storm igen, praktfull storm "med sjöar höga som hus". Dåligt hade
det varit med rengöringen innan vi, åtskilligt försenade, lättade och lämnade Plymouth. Och under tre dagars intensivt oväder var det inte en
tanke på att göra rent skepp. Särskilt enerverande var det att se hur kolsäck
efter kolsäck på de sjödränkta gångborden, sprack och spred sitt innehåll i
svarta strida strömmar över däcken för vidare befordran till fartygets inre.
Den första lugna, tropiskt mättade dagen till havs kom först den 4 december. Havet vimlade av "portugisiska seglare", vattendjur med trekantiga segel, tumlare, springvalar och flygfiskar.
Kadetterna började vakna till liv igen. Långresan var som alltid i främsta
rummet tillkommen för att bereda första årets kadetter möjlighet till utbildning under långa sjöpullar. Kontakten med främmande länder och förhållanden var också ett vägande motiv i uppfostran till den internationella
gärning som inte sällan ingår i sjöofficersyrket.
Dessa "pulingar" var självfallet hårt hållna av kadettofficerarna Ake
Grcfberg, en sträv och fordrande man, och Rolf Erikson, betydligt mera
välvillig. Ä ven fänrikarna ansåg sig själva ha del i ansvaret när det gällde
att "få fart på gossarna"! Men så har det också blivit något av dem(!): en
Sverre Sohlman, Curt Beskow, Magnus von Essen, Oscar af Ugglas, Erik
Rundqvist, Bror Ramel, för att nu nämna några av dem utan ordningsföljd
och utan prioritering i förhållande till de icke nämnda.
Efter sju dagars motig färd till sjöss - med maskinfel och andra förargliga
småhaverier - siktades äntligen San Miguel i Azorerna som en horisontbunden mörk silhuett med moln kring topparna. I den lilla smutsiga och
fattiga staden Ponta Delgada måste vi på nytt komplettera det sinande kolförrådet. Två extra dagar anslogs till rengöring av skeppet och några timmars avkoppling iland. Större upplevelser erbjöds inte, bortsett från en fotbollsmatch i en gammal krater och en ständig kamp mot tiggare bland de
förfallna husen. Deras enträgna böner om "money" ringde länge i öronen
på oss. Heta källor vid Furnas, vulkaniska kvarlevor, de rika öbornas små
palats och kratersjöarna vid Cete Cidades innebar en välgörande scenförändring. Eljest knyter sig de angenämare minnena främst till billig frukt,
inte minst ananasen, som i svenska pengar kostade 35 öre styck. "Då kan
man ha råd att få ont i magen åtminstone en dag", var min brevkommentar. I varje fall de som inte högg in med tänderna direkt i den saftiga fruktkroppen, vilket åstadkom svårläkta sår i mungiporna - en obehaglig påminnelse om njutningen i veckor efteråt.
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Väl till havs igen mötte de numera obligatoriska stormarna. Vi började
redan känna oss förföljda av dåligt väder, intet ont anande om resans fortsättning. Men ombord var sammanhållningen god, bortsett från en och annan irritation, framkallad av nya haverier och den onormala kolåtgången.
Man kan inge gärna begära att humörets barometer skall peka på "set fair"
när kvicksilvervisaren står klistrad vid "stormy". Det gällde att ta sig fram
med hjälp av uppspända mantåg, att äta stående eller rättare sagt under utförande av groteskt oregelbundna gymnastiska rörelser. Vi utvecklade oss
till fulländade cirkusartister. Spekulationer om ändringar i det alltmer
draggande programmet blev allmänt samtalsämne: vända, gå till närmaste
hamn, hoppa över New York etc etc. Till sist beslöt chefen att ta sig in till
Bermudasöarna, där den närmaste hamnen var Grassy Bay vid staden Hamilton med ett brittiskt örlogsvarv, som borde ha kol för en prövad svensk
kadettkryssare .
Lugnet lägrade sig över skeppet; det blev bättre väder och tid för ostörda övningar, lektioner, brevskrivning och avspänning. Ä ven till andra
tankar och drömmar: Nietzsche tolkar dem:
Allting sover havet sover.
Allt som drömmer!
Ä ven havet drömmer Är det om onda minnen?
Eller om goda förhoppningar?
Om botten i stranden
eller om nya horisonter?
Ska väl jag sjunga tröst
för dig hav Så hände det sig
att jag skrattande grät
medan havet sjöng tröst Inseglingen genom korallreven, väl synliga genom det transparanta vattnet, blev en angenäm sensation, som inledde den sjörullade besättningens
kontakt med en fantasieggande tropisk miljö i den engelska kolonin. Ett
paradis var en ofta förekommande kommentar vid tanken på de magnifika
hotellen, parkerna, de prydliga människorna och den höga standarden.
Borta var minnena från våta, stormiga och kalla dygn till sjöss. Den brit-
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tiska amiralen Singer och hans män tog gästfritt emot sina svenska kollegor
och förvånades uppenbarligen över deras språkkunskaper och allmänna
"vettighet". Mina reflexioner i breven knöt sig till hur nödvändigt det är
att vi genom kontakter med utlandet undanröjer denna otroliga brist på
kunskaper om Sverige och svenskarna. Det gäller förvisso ännu idag, vad
vi än inbillar oss ifråga om svensken som en "internationell kändis".
Här fick nu också sekonden, kaptenen Gustaf Lilliehöök, tillfälle att för
första gången på resan göra ett verkligt "rent skepp". Han hade inte haft
några sötebrödsdagar under denna resa och skulle inte fl det i fortsättningen heller. Vi förstod ganska väl att de besvärliga yttre omständigheterna skapade åtskilliga tillfällen till friktioner både uppåt och nedåt. Hans
närmaste man, artilleriofficeren Nils Ekeroth, var en begåvad man som
gärna grep in men efter en helt annan mall än sekondens.
Proviantering till den omedelbart stundande julen blev en extra tacksam
uppgift på dessa välförsedda öar - 365 stycken, många sinsemellan förbundna med broar. Fartygets intendent, S A Fredholm, kunde glädja sig åt
att det öknamn besättningen tidigare givit honom, 'Jams", nu blev mindre
träffande. På Azorerna hade han köpt upp ett större parti jams, som surrogat för vanlig potatis. Knölarna kallas ibland för kinesisk potatis och uppskattades inte alls av besättningen. Nu blev det äkta vara.
Julen, som egentligen skulle ha firats i New York, stod nu för dörren
och förbereddes till sjöss. På julaftons morgon hade vi kastat loss. Det blev
en sorts meteorologisk glace-au-four med tropisk värme magasinerad under däck och kalla svepande vindar från norr längs kryssarens däck och
bryggor. Pälsarna som stuvats i förråden när vi kommit ner i Engelska Kanalen langades åter upp. Det sjöng lika mycket i stag och vant som det
sjöngs i mässar och gunrum.
Men julstämning lyckades vi åstadkomma med alla de välkända traditionerna.
Jag avslutar några spontana brevanteckningar med:
Skeppsurets visare närmar sig midnattstimmen. Dansen har avstannat, och
på begäran av några fosterländskt sinnade korpraler har vi alla åter samlats
på halvdäck. En enkel men verkningsfull tablå har i hast arrangerats. Under honnör för den blågula flaggan sjunger besättningen "Sverige". --Som en eldkula stiger solen upp i öster, fortsätter jag. De fräsande vågtopparna färgas blodröda, den sista stjärnan bleknar och försvinner. En
tunn sky av fjäderlätta moln strålar ut över himlen liksom en jättesolfjäder. Den växer, bleknar och blir allt tätare ju längre upp den stiger.
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Tunga svarta moln följer dess väg. Vinden ökar i styrka och sjöarna växer.
Som ett skal kastas Fylgia omkring på det vredgade havet. Jättehöga tornar vågorna upp sig och sjunker åter samman. Skummet yr kring det vita
skrovet som rister och skakar i de våldsamma famntagen. Borta är all julefrid.
Först på tredjedagen bedarrar stormen, och förhållandena blir åter drägliga. Luften blir allt kyligare och kyligare, vi närmar oss det nordamerikanska fastlandet. Så långt anteckningarna.
En av de sista dagarna i december med kyla i luften och blåfrusna ansikten såg vi frihetsstatyn sticka upp sin kolossala fackla ur vinterdiset med
ett ironiskt leende på läpparna. Tvång, restriktioner och hårda bandage
motsvarade knappast vad statyns skapare hade tänkt sig. Bättre motsvarade
New York föreställningen om en grandios Metropolis med sin kompakta
sky-line som en isångande bakgrund till den livliga trafiken på Hudson River.
I gunrum och mässar gjorde vi oss beredda att för några dagar känna
New York på pulsen. Efter de många beredskapsåren i restriktionernas
Sverige var aptiten på det mesta ganska stor. Vi skulle också snart märka
att det amerikanska förbudet (att servera alkohol) kringgicks på alla tänkbara sätt. Flaskorna stod under restaurangborden i stället för ovanpå dem.
A vlöningen hade vi fltt ut i 20-dollars guldpengar, uppseendeväckande
och märkligt nog ganska besvärligt. Inte bara det att "slantarna" inbjöd till
djärv singling i gunrummet före landgången, utan de betraktades även
med misstänksamhet i affärerna. Vi borde ha sparat dem! Men ack -!
Den överväldigande gästfriheten, inte minst från svenskamerikanarnas
sida, höll alldeles på att krama livet ur oss. Den ständige anföraren och suveräne ledaren av alla begivenheter var den svenske generalkonsuln Olof
Lamm. Lika stor i handling och omsorg om vårt välbefinnande som i
kroppsligt omflng. Han lyckades också betvinga den amerikanska byråkratin, som jag vid flera senare besök fick obehaglig kontakt med. När Fylgias musikkår skulle i land och konsertera ville man exempelvis ha tull för
instrumenten. Det avvärjdes efter åtskilligt parlamenterande. Middagar,
turistturer , fester av alla de slag, bl a så kallade smokers ordnades för alla
kategorier ombord. Allt var dock inte tilltalande. I krigsslutets kölvatten
hade utelivets former förlorat sin profil. I dollarfloderna seglade den förbjudna spritens tomflaskor tätt och den deprimerade chimmiedansen - "de
stå och skaka som om de fltt frossbrytningar" - dominerade nöjeslivet.
Den högstämda manifestationen av svensk-amerikansk samhörighet var
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dock dessbättre på den tiden ogrumlad. Bakom talens traditionella fraser
låg ärliga realiteter. Här liksom i alla andra hamnar hade vi den största beundran för fartygschefens, Gunnar Unger, utomordentliga förmåga att tala
och på ett medryckande sätt ranga publiken, hörbart entusiastisk, för att
inte säga spellbound.
När vi så småningom fått flytta in till en pir vid Riverside Drive från en
riskabel ankarplats med drivande isflak och draggande fartyg som ständigt
hot kunde vi ta ombord de, lågt räknat, tiotusen amerika-svenskar som
ville sätta sin fot på "svensk botten" efter den långa spärren under det första världskriget. Den strömmande kön på kajen var stundtals flera hundra
meter lång. Det var rörande att se med vilken hemlängtans kärlek våra
landsn~än formligen klappade och strök det vita fartyget. Många paket
hårt bröd och ansjovisburkar vandrade över till besökarna. Helt oskadade
lämnade de heller inte kryssarens detaljer i sin jakt på souvenirer. Värre
hade det dock varit när kryssaren låg i New York första gången, tolv år tidigare, med Prins Wilhelm ombord. Då var hon plundrad på det mesta
som var löst eller kunde skruvas loss.
Denna gång hade vi nackdelen av att en del svensk-amerikaner lyckades
övertala anförvanter ombord att lämna Fylgia - helt enkelt rymma - och
stanna i det landet Gosen. Hur det gick med dem fick vi aldrig veta.
För de unga vetgiriga svenskarna - i fem år isolerade från yttervärlden fanns det märkliga ting att uppleva i världsstaden, ting som tack vare flyget nu mer eller mindre är var mans egendom. Att ra höra Caruso på Metropolitan eller uppleva den legendariska Ziegfield Follies går dock numera bara på plattor och film. Det som mest förbluffade mig var alla de
enorma ljusreklamerna, något då ännu så gott som okänt i Sverige.
Allteftersom tiden gick och det vänliga omhändertagandet tog allt intensivare former började både den ena och den andra att längta till sjöss
igen. "Det här landet skulle jag verkligen inte vilja bo i", skrev jag, "bara
dollars, dollars, dollars måste det ringa i öronen på varenda människa. De
bryr sig inte om något annat". vid avslutningsfesten i New York hade vi
god känning med dollarns slagkraft. Den ägde rum hos den svenske mångmiljonären John Aspegren, ordförande i Svenska handelskammaren. Samtliga officerare var inbjudna på middag till hans charmanta hem på Femte
A venuen, trettio personer vid ett stort runt bord, dekorerat med ett
enormt blomsterflödande ymnighetshorn i mitten. K vällen fortsatte på
"Midnight Follies", den mest påkostade praktrevy jag sett - jag hade dock
inte sett så värst mycket av det slaget dessförinnan. Avslutningscenen ut-
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gjorde en jättelik gräddtårta av skönheter. Från dess topp, där "drottningen" satt, leddes breda sidenband ut till publiken. Man drog och drog. I ett
av banden hade den vackraste flickan i toppen på "tårtan" bundits fast.
Det blev vår navigeringsofficer, Helge Strömbäck, som under stormande
applåder gick upp på scenen och inbjöds att dansa med den sköna. Lång
och ljus, i sjöofficersuniform, en värdig ättling till vikingarna, satte han
därmed punkt för en hektisk efterkrigsvecka i det amerikanska väldets centrum.
I Savannah upplevde vi den hårdaste segregationen under resan. Sydstaternas traditionella slavförakt tog sig beklämmande uttryck inom alla områden. Myndigheterna förbjöd negrerna att besöka Fylgia, både "i tjänsten" och vid fartygets visn.ing för allmänheten. Men till kolning - denna
ständiga plåga - dög de bra. Ä ven samhället med dess klart avgränsade negerkvarter, fattiga, smutsiga och avskräckande, var upprörande och lämnade en fadd smak efter sig. Särskilt som kontrasten var enorm i jämförelse
med "bomullskungarnas" levnadsförhållanden. Längs gatorna stod bilar
packade i rader. Det var första gången jag såg dem parkerade i vinkel mot
trottoarkanterna. 1920! Ett förebud till dagens parkeringsproblem.
Ostron var något nytt på vår beredskapsmenu. Ett tiotal stora bjässar uttagna ur skalen och serverade i ett stort spetsglas med tomatsås. Att nedsköljas med isvatten! Det tog många år innan jag vågade mig på den
"läckerheten" igen. Societetens unga damer spelade bridge på förmiddagen i en praktfull golfklubb intill de vitas magnifikt marmorsmyckade
kyrkogård. Det var inte med någon särskild saknad vi lämnade den smutsiga hamnen efter ett par dar bound for Port au Prince på Haiti. "Jag skulle
inte ha något emot att bara ligga en dag i varje hamn och resten vara till
sjöss - när det är gott väder!"
Dessförinnan hade jag dock hunnit fl ett "luftdop" i en gammal stridsmaskin från världskriget med en konstflygare vid spakarna. Redan vid instuvningen bakom flygaren med en docka som mascot på flygarhuvan
tyckte jag att farkosten såg något vinglig ut. Väl uppe i luften hade jag god
tid att observera lappningarna i vingarnas klädsel, när inte dubbelkommandots spak hakade upp sig i mitt säkerhetsbälte och vållade föraren
bekymmer. Upprepade loopings, "fallande löv" och Immelmanssvängar
skakade runt mina horisont begrepp. Himlen befann sig där jag ansåg att
jorden borde vara och maskinen föreföll ibland gå med full fart back. Jag
kan inte påminna mig att varken förr eller senare ha varit så darrig i benen
som då jag skakade hand med den skrattande f d stridsflygaren på gräsval-
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len efter en hoppande landning. Men en upplevelse var det då - en som jag
absolut inte ville ha ogjord.
På färden mellan Savannah och Haiti passerade vi norra vändkretsen,
vilket föranledde chefen att inbjuda kung Neptun till ett besök ombord.
Vi skulle inte ner över ekvatorn på denna resa, men vändkretsen var ändå
inkörsporten till havsgudens rike. Själv tillhörde jag det lilla antalet ombord, som tidigare passerat ekvatorn och även södra vändkretsen, varför
jag beordrades ta vakten på bryggan under de traditionella dopceremonierna. Jag blev alltså inte ögonvittne på nära håll, men roade mig naturligtvis tappert åt att i kikaren följa de både värdiga och uppslupna, väl så
handgripliga scenerna när Fylgia stävade söderut genom "windward passage" i tropisk värme på ett azurblått spegelblankt hav. Jag förbigår ceremonierna som ofta beskrivits och i stort sett alltid följer samma internationella
schema.
En alldeles särskild duvning fick säkert de av våra civila passagerare som
ännu var kvar ombord. Sannolikt var det första gången som marinen inbjudit tre personer ur vitt olika samhällssektorer att följa med på resan. Det
var fil dr Erik Etzel, tidningsman, assessor Harald Solomon, specialist på
barnbrottslighet, och f d tjänstemannen i folkhushållningskommissionen,
Miles von Wachenfelt, sedermera känt lantbruksråd på vår Londonambassad. Otvivelaktigt breddade deras närvaro den sfär som bildade ramen för
diskussioner i gunrum och mässar. Det dåliga vädret kan inte ha varit beroende av deras närvaro ombord - som en del ville göra gällande - det var
minst lika dåligt på återvägen när alla utom en gått iland på amerikanska
kontinenten.
Nästa exotiska tavla rullades upp som en makimono inför våra förväntansfulla anleten när de höga bergstopparna kring Port au Prince på
Haiti tog form i morgongryningen en ljum januaridag. Ankaret hade nätt
och jämt hunnit gå i botten i Gouaveviken förrän den obligatoriska svärmen av "krejarbåtar" närmade sig, medan vimpelprydda officiella farkoster med yviga flaggor hade svårt att tränga sig fram till de snabbt utsatta
fallrepen. De mest påträngande krejarna fick vi hålla på avstånd med välriktade vattenstrålar från brandslangarna.
Ett speciellt nöje var att kasta små tiodimeslantar i vattnet åt negerpojkarna. Med fenomenal precision hoppade de ner i det transparanta vattnet
och tog snabbt hem både tre och fyra av de singlande silvermynten.
- Dive for a dime, sar, la'go!
- Dive for six pence, chief!
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- Dive for three pence, chief, la'go for me!
Stolta kom de upp efter veritabla undervattensslagsmål och visade
snabbt slanten i handen för att lika kvickt stoppa den i mun. Deras snatter
överträffades bara av de alltmer påträngande försäljarna av frukt och allsköns hantverk. De tilläts att etablera sig på gångborden ombord med
sträng övervakning under två timmar.
Ett par dagar före vårt besök hade Haitis svarte president med amerikansk hjälp slagit ner ett upprorsförsök. Ett femtiotal färgade hade fått
sätta livet till och transporter av hopkopplade fångar var ingen ovanlig syn
på gatorna.
Beväpnade amerikanska soldater patrullerade på varje gata; här och var
hade man ordnat provisoriska fängelser och stängselförsedda fångläger.
Chef för det inhemska gendarmeriet var en amerikansk överste med rang
som haitisk general. En amerikansk flygbas med några flygbåtar (det hette
så) försvarades av republikens sjöartilleri, som för säkerhets skull flyttats i
land från de f d franska kanonbåtarna. Ön som 1915 ockuperats av USA av
strategiska skäl förblev ett protektorat till 1934. Dess historia och levnadsförhållanden är ännu in i våra dar rent fantastiska. Och så kommer det att
förbli i många decennier ännu.
Under de något mer än hundra år som republiken då existerat hade den
haft 28 presidenter av vilka inte mer än två hade i livet kunnat lämna av till
nästa man. Det berättades att presidenten uttryckt sin stora glädje när den
nyssnämnda gendarmgeneralen rapporterade "segern" över rebellerna till
priset av nära 100 haiters liv. Det var nämligen första gången i Haitis historia som något liknande hänt utan att presidenten själv strukit med.
Den härskande potentaten, presidenten Dartiquenquete, avlade ett besök
ombord med all den pompa och ståt som reglementet föreskriver för ett
statsbesök. Asynen av den groteskt utstyrde statschefen och hans följeslagare var värd en flyhänt artists pensel. Armechefen (eller var det stabschefen?) var iförd en knallröd vapenrock med någon sorts dolma, byxor som
en gång varit vita, barfota, och gud vet om han inte hade en fjäderprydd
hatt av tidningspapper på huvudet. Men det blev ingen revolution under
besöket ombord. Presidenten kanske hade tagit oppositionsledarna med sig
i följet. Salut 21 skott! Kungen av Storbritannien hade inte fått fler.
Osäkerheten iland innebar förbud för Fylgias besättning att lämna stadens område och permissionen gick ut redan kl 6 på em. Skottlossningen
iland var ganska livlig på nätterna. Men baler gav man till musik från exotiska instrument med eggande Trinidad-rytmer i en hetta som överskred
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det mesta jag varit med om. Majoriteten av de unga damerna utgjordes av
mestiser, inte utan skönhet och behag samt av mulatter och kvarteroner.
Det var nog enda gången jag dansat med pistol i fickan. Miljön var fascinerande med palmomsusad, tropisk atmosfär, dominerad av tusentals kulörta lyktor. Den trolska stämningen förhöjdes av de ambraliknande dofter
som svepte genom lokalen. Men vi fann ganska snart att de mörka skönheterna i sina perfekta balklänningar endast med svårighet lät sig bjudas upp
till dans. Det var med en stolt och återhållsam attityd de behagade träda
fram ur dunklet. Kanske var deras erfarenhet av amerikanerna inte den
bästa. Jag tror inte svenskarna lämnade efter sig några negativa minnen trots att det elektriska ljuset strejkade - eller stängdes på grund av strömbrist - och lokalen fick upplysas av ljuset från bilstrålkastare.
Det var skönt att andas frisk sjöluft igen på den korta färden mellan Haiti och Jamaica. vid ankomsten till Kingston var vi tacksamma att kunna
konstatera att vi var i ett "civiliserat samhälle". Det var påfallande vackert, vilket en allt stridare ström turister i våra dar är beredd att bestyrka.
Men för sextio år sedan var Jamaica knappast något turistmål i nutida bemärkelse. Gästfriheten var överväldigande och gällde alla kategorier ombord, även om man ännu strikt skiljde på manskapets och de olika befälskategoriernas inbjudningar. Ingen reagerade, det var en naturlig tingens
ordning för både värdar och gäster. Och kanske hade alla trevligast så.
Ett nytt system tillämpades för den regelbundna plågan i alla hamnar kolningen. Här bars kolen ombord av negrer, som med kolkorgarna,
"baskrarna", på huvudet, sprang från kajen över landgångar direkt till de
luckor, där kolet störtades ner i boxarna. När de passerade ombord fick de
i förbifarten aven negerförman för varje korg ett pennystycke, som försvann i fickan eller i en specialgjord långsmal påse som hängde vid bältet.
Sistnämnda anor4ning för att ingen långfingrad kumpan skulle kunna
stjäla de intjänta mynten. I stället försökte en och annan "bärare" att med
ett snabbt grepp vippa över en full bask i sin egen tomma korg just utanför
kassamannen. Det var ett obeskrivligt oväsen, som dock ingalunda kunde
störa de svartingar som efter ett par baskrar hade tjänat in för dagens livsuppehälle och därefter knöt sig i närmaste skugga på kajen. Endast med
hugg och slag från de svarta uppsyningsmännen kunde de förmå sig att ta
några baskrar till.
Rengöringen fick vi självfallet klara utan negerhjälp, allra helst som den
kunde genomföras på en fantasieggande ankarplats långt från samhälle och
s k civilisation. Naturens skönhet i Portland Bay vid Old Spanish Harbour
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blev ett enastående elixir. Det var inte utan saknad vi såg tropikens vegetation längs de långa sandbeacherna smälta samman med Jamaicas blåa berg
när vi styrde ner för att nå resans "vändpunkt", Colon vid Panamakanalens mynning.
Den delen av resan blev den "hetaste". När temperaturen på bryggan
steg till över 40° och man i det s k evaporatorrummet kunde avläsa 75° var
vi inte långt från bastusensationer dagen lång. Vakterna gjordes på fyra
kvarter, vart och ett med två officerare i toppen, den äldste, kvarterchefen, på bryggan, och den yngre, fänriken, avdelad att se till den "inre
tjänsten". De fyra kvartercheferna var löjtnanterna Emil Boldt-Christmas,
en mångsidig och uppskattad man, Wilhelm Bäckström, sällskapsmänniska och briljant pianist, Henrik Gahn, prydligt penetrerande och
kaptenen Rolf Erikson, andre kadettofficeren.
Den största sensationen i Colon blev en färd genom Panamakanalen ombord på ett f d trupptransportfartyg med alla dess oläkta "sår" av olika slag
från den just avslutade hårda krigstjänsten. Det hade vi emellertid inte så
mycket ögon för, när panoramat kring kanalen rullades upp i slussar, sjöar
och farleder. Rester av gamla skogar stack upp som svarta spökfigurer,
men öar med den ypperligaste tropiska växtlighet förtog intrycket av förgänglighet. På sina håll kantades routen av snår och lianer på låga bankar,
där alligatorerna berett sig mjuka viloplatser. Likt fiskmåsar kretsade pelikanerna runt fartyget och bland strändernas buskar kunde vi med goda
ögon upptäcka gröna papegojor och kolibrifåglar. Det smala och riskabla
stället vid Culebra Cut - en amerikansk Korintkanal - fäste sig särskilt i
minnet, liksom de små elektriska loken som bogserade in det tunga fartyget i slussd~ckorna.
Colon och dess amerikanska statsdel, Cristobal, liksom staden Panama i
andra änden på kanalen var utomordentliga platser för uppköp av olika
slag. Orientens köpmän och försäljare hade här en omflngsrik marknad,
då besättningarna på alla passerande fartyg hade tid till strandhugg i väntan
på passagetillstånd. Vi gick inte heller tomhänta ombord igen. Frågan var
bara om vi lyckats pruta tillräckligt mycket.
Vårt närmaste mål efter Colon, den kubanska huvudstaden Havanna,
höll på att gå oss ur händerna. Spanska sjukan härjade, men karantänsläkaren lugnade farhågorna. Vi kunde utan risk ankra upp på redden sedan
det ålderstigna fortet Morra ur gamla mynningsladdare besvarat vår salut.
"Det ligger ett sagans skimmer över de gamla fästningsverken." skrev
jag. "Förfallna gråa murar, torn och djupa vallgravar med mörka gångar,
2 - Fortun l\lauall'
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övervuxna av slingerväxter och mossa, kröner höjderna. De som fick tillfälle att närmare beskåda verken, berättade om grottor och irrgångar, där
flngna rövare kastats ner till hajarna i underjordiska sjöar."
Och jag fortsätter: "Den vita staden på andra sidan inloppet har mycket
kvar av den gamla stolta spanska stilen. Raden av förfallna palats längs
strandpromenaden, där sjön bryter över när vinden ligger på, för tanken
till grandernas tid. Numera har de förnäma kubanerna dragit sig längre
upp i land". Det var då det. Jag skulle gärna vilja se hur det ser ut nu, 60 år
senare, under Fidel Castros regim.
Vi hade turen att komma under fastlagskarnevalen, som i dagarna tre var
ett färgsprakande och öronbedövande inslag på gator, torg och restauranger.
En episod som särskilt naglats fast i minnet blev den ceremoni vi ägnade
minnet av korvetten Karlskronas undergång utanför Kap Matanzas i närheten av Havanna. Det var en morgon i april 1846 som korvetten lämnade
Havanna på väg hem efter en långresa i Västindien - alldeles som vi sjuttiofem år senare. På eftermiddagen överraskades hon aven häftig cyklon.
Trots snabba order hann man inte bärga seglen och fartyget kantrade. Lovartssidans kanoner som inte blivit surrade efter morgonexercisen rutschade ner i lä och slog ut kanonportar och bordläggning. Korvetten sjönk
efter några minuter. A v dess besättning lyckades endast 17 man rädda sig
efter en fruktansvärd kamp mot elementen och hajarna.
Det var på denna plats utanför Kuba, som Fylgia låg för stoppade maskiner. Till tonerna av "Integer vitae" sänktes en krans med de blågula färgerna på kamraternas grav, där de vilade begråtna men icke förgätna.
Efter Havanna gick vi till Newport News på amerikanska kusten. Dit
skulle jag återvända ännu en gång som "enstreckare", men då med en betydligt bredare galon än fänrikens. Aterigen de besvärliga temperaturväxlingarna, från den ena dagens 30° i Golfströmmens vatten till 6° nästa
dag utanför Newport News i James Rivers mynning. Denna sista amerikanska hamn var en färglös "tjänstehamn" med varvsbesök och kolning
till ankars på redden. Det var ingen som beklagade ett snabbt genomfört
program. Färden gick vidare över Atlanten. Den skulle ha ställts direkt till
Falmouth, men varnade av erfarenheterna från den stormiga utfärden stod
en mellankolning på Azorerna som ett troligt alternativ. Och det var sannerligen klokt.
Jag återger "seglingsbeskrivningen" ur en artikel i Svenska Dagbladet
skriven av den medföljande redaktören Erik Etzel. Den talar för sig själv:
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"Fyliga är en underbart bra sjöbåt vakar vågorna snällt och har mjuka och
behagliga rörelser, men när stormen sätter i med en fart av ca 30 meter i sekunden måste den helt natruligt ta intryck därav, krängningsmätaren ger
stundom ett utslag av ända till 40 grader och den ena störtsjön efter den
andra med överväldigande stor styrka slår över däck och försöker spola
bort allt som där finnes av levande och livlöst. En fänrik höll på att spolas
över bord; han räddades aven ren slump, genom att hans arm fastnade i en
spygattlucka. Ett par skeppsgossar fingo så ordentliga törnar av spakar att
den ene blev medvetslös liggande vid relingen och den andre fick läppen
spräckt. Chefen själv höll på att slungas utför trappan till bryggan, han förlorade fotfästet och måste hålla sig fast krampaktigt med händerna. Många
sådana olyckstillbud skulle kunna anföras. Ytterst litet av fartygets på däck
placerade lösa delar gingo förlorade, tack vare underofficerarnas uppmärksamhet och manskapets mod och rådighet.
Mitt i natten slungades en kanonport in med en sådan styrka att det lät
som ett skott då luckan slog emot motsatta väggen. Vattnet forsade in och
över trossbotten, och det blev en förfärlig uppståndelse. Sekonden fick en
del underofficerare och äldre korpraler till hjälp och efter ett par timmars
svårt och riskabelt arbete var porten stöttad inifrån och tätad medelst tröjor, filtar etc. Men vid detta tillfälle sattes manskapets nerver på ett hårt
prov. Några av eldarna, som voro uttröttade av den ansträngande arbetet
kunde ej uthärda påfrestningen. De fin go en ordentlig nervchock och en
av dem måste inläggas i sjukhytten. De övriga botades med lugnande läkemedel och vid åsynen av kamraternas lugna hållning.
Orkanen nådde sin värsta styrka vid 11-tiden på kvällen den 5:te mars.
Hur det såg ut i mässar och gunrum, i penterier, källare och hytter kan
man lätt tänka sig. Allting kastades huller om buller, en hel del möbler,
glas, porslin och buteljer slogos sönder. Måltiderna fick man intaga så gott
man kunde. Och högst
ombord sovo mycket de dygn som stormt;n varade.
Ovädret åtföljdes av starka dyningar, men vinden hade ändrat riktning
så att Fylgia nu kunde gå i rätt kurs. Därmed var en viktig anledning till
oron borta: nu hade man nämligen hopp om att kolen skulle räcka till
nästa hamn. Under den värsta stormen hade man mest tänkt på om fartyget
skulle hålla, på rodret, på ankaret, på kanonportar etc. Men nu då ängslan
var stillad, nu diskuterade de äldsta erfarna sina äventyr från föregående
resor; alla voro eniga om att de aldrig varit med om något liknande och
alla uttalade sin beundran över "Fylgia" som kunnat kämpa sig igenom
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denna ohyggliga orkan så bra som den gjorde.
Följande dagar blåser det visserligen och det händer att vinden i en
handvändning kastar över från tvärs om styrbord till tvärs om babord, det
hällregnar och sjön går hög, men nu är man härdad och någon oro råder ej
längre. Stundom skiner också solen fram för ett ögonblick, och månen försummar ingen natt att visa sig. Men balansgången varar och man kan ej äta
en enda måltid utan slingerbord och få äro de som kunna sova.
Först den 9:de på aftonen
vi verkligt hyggligt väder. Den 10:de på
förmiddagen samlas hela besättningen på Hyttan till korum. Musiken spelar två verser av "Vår Gud är oss en väldig borg" och en korpral läser bönerna. Därpå tar chefen till ordet och vänder sig till manskapet: "Under
min 35-åriga tid på sjön har jag aldrig", säger han, "varit med om någonting som kan jämföras med den orkan som vi nyss kämpat oss igenom.
Dock må ingen tro att vi legat i dödens käftar, ty flera möjligheter till
räddning hade funnits och skulle även ha prövats om vi måste tillgripa ytterlighetsåtgärder, men det hade i så fall ovillkorligen kräfts att varje man
gjort sin plikt och stannat på sin post". Chefen gav sitt fulla erkännande åt
alla för det sätt på vilket de skött sina åligganden under de orosfyllda dagarna, och detta gällde i främsta rummet dem som hade hand om maskineriet.
Stämningen ombord har naturligtvis tagit uttryck av det ohyggliga vädret. Korpralerna har hållit humöret uppe och påverkat skeppsgossarna,
som sysslat med att göra i ordning flaskpost och se sig om efter livräddningsvästar. Nu har oron gett vika med den riktiga munterheten torde väl
ej återkomma förrän vi kommit i land och känna fast fot under fötterna.
Den 11:te kom Fylgia fram till Horta på Azorerna, där den skall ta in 3 a
400 ton kol. Den 11 :te april äro vi i Karlskrona."
Så långt Etzels dramatiska skildring.
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Att jag själv var ganska illa berörd framgår av ett brev som jag skrev
mitt under ovädret: "Nu har det här ovädret rasat i fyra dygn. Jag har aldrig anat att sjön kunde bli så hög och vinden så stark. Vi får krypa upp på
bryggan och sjöarna går över oss från för till akter. Jag kom ner från vakten, genomblöt inpå bara kroppen. Manskapet håller sig på däck i lä om
överbyggnaden, men ofta kommer det sjöar som spolar dem ner till bastingeringen. Orkanen viner och tjuter som det värsta helvetesoväsen. Vi
stampar och rullar så att vi trots räckena som finns i gunrummet måste
spänna upp mantåg att hålla oss i. Ibland rister hon på sig så att - ja jag vet
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inte vad. Vi ligger bara och håller i sjöarna. Ändå rullar hon så att jag sitter
här och håller mig med vänstra handen i skrivbordskanten och med knäna
stöttar jag fast stolen.
Där ute i mörkret står de nu alla och ser på stormen, manskap och underofficerare. De fråga varandra om än det ena än det andra, om fartyget
håller, om rodret är säkert - det hänger på några tumslånga tappar, om inte
förliga masten vacklar. Gnistnätet har redan blåst bort."
De stod där och stirrade på de väldiga vågbergen, som fräste fram mot
oss med ett snälltågs hastighet och kraft. Eller med Vilhelm Mobergs ord:
"- ett tåg utan stationer och utan slutstation. Jag hör ett tåg i evig rörelse
som går till ingenstans". Vinden gjorde vad den kunde för att gräva fram
vad som dolde sig i havets djup. Väntade de sig att få se Havsmannens grinande anlete i det blåsvarta svallet. Han som står upprätt i vattnet så att
halva korppen sticker upp över ytan; han som glor stint på sitt offer med
väldiga ögon, klädd i våt päls med raggiga tester.
'Jag förstår vad det tänker på", skrev jag. 'Jag tänker på detsamma.
Hoppas jag blir i tillfälle att skicka dessa rader till Dig ... ".
Det var flera ombord som tvivlade på det. Vår lugne fartygsläkare,
Helge Nathhorst Windahl, fick ta hand om många som brutit samman. En
grupp eldare hade fått för sig att Fylgia skulle gå runt om rullningarna
gick över skalan på de här och var uppsatta krängningsmätarna. De stannade vid 45°, men kryssaren rullade mer än så. Vi fick skruva bort alla
krängningsmätare. Andra hade stuckit undan proviant i livbåtarna, till och
med i ångsluparna, som självfallet aldrig hade kunnat sättas ut i den sjön.
Vi överlevde och den belästa tänkte på Odyssen:
"Solen sprang upp ur det glänsande hav från sin nattliga vila,
åter på himmelens valv för att lysa odödliga gudar och de
förgängliga människornas ätt på den bördiga jorden".
I Horta på Azorerna låg vi två dagar för att slicka våra sår och kola!
Och läsa breven i alla de postsäckar som irrat runt N ordatlanten och slutligen hamnat där.
Det kom ett skrämskott för dem som längtade hem. Fylgia fick order att
göra sig beredd på en extra tur. Kung Gustaf V planerade ett besök i England och räknade med att fara dit med Fylgia. Vi skulle hämta honom i
Regensburg och sedan gå till Harwich.
En epidemi av spanska sjukan ombord ledde dock till att vi fick order
om hemresa direkt till Karlskrona, dit vi återkom den 8 april. Därmed var
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en av mina mest spännande sjöresor ett avslutat kapitel. Låt vara långt ifrån
sensationellt eller särpräglat, men ändock med färg och speciell karaktär.
Inte minst med tanke på att resor av den typen knappast var vardagsmat
för sextio år sedan. Nu är dessbättre utlandskontakterna inom räckhåll för
praktiskt taget var och en. En av de stora fördelarna av det moderna kommunikationsnätet.
Långresan avslutades med en tragikomisk episod på nattåget från Karlskrona till Stockholm. På den tiden bytte man tåg i Alvesta, där sovvagnarna var inkopplade i nattåget från Malmö till Stockholm. En av kamraterna hade stigit a v vårt kvällståg till Alvesta redan i Jämjö eller någon annan av de små blekingska stationssamhällena. Han hade glömt sitt bagage i
Karlskrona och ville återvända för att personligen hämta det.
I Alvesta "knöt man sig" på sofforna i dagvagnarna i väntan på att nattåget skulle ånga in. Allmän rusning när larmet gick! Väl inne i sovvagnen
upptäckte sekonden att han glömt sin västindiska papegoja, dold i en bur
täckt av omslagspapper. Trots varningar rusade han tillbaka till Karlskronatåget på spåret bredvid oss för att hämta den. Så gick naturligtvis vårt
tåg! Och där stod sekonden i Alvesta med sin papegoja kIl på natten utan
ytterkläder och bagage. Hans fru fick morgonen därpå på Stockholms
Central nöja sig med bagaget. Döm också om den avhoppade kamratens
förvåning när han med sina väskor nästa dags förmiddag fick se sekonden
stå på perrongen i Alvesta med sin papegoja.
Det låg något symboliskt i resans galghumoristiska epilog. Men roligt
var det.
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Bilagor
Bilaga A. Fartygslista 1521-1560
Kommentar

Periodindelning och fartygsklassificering
Den här upprättade listan över de kungliga örlogsfartygen omfattar en period av.40 år. Källmaterialet är ojämnt och flottans fartygstyper genomgår
en betydande teknisk utveckling under perioden. Dessa tre faktorer tillsammans har gjort det nödvändigt att dela in listan i fyra avsnitt med sinsemellan skiljaktig indelning av fartygen i olika typer. Indelningen är gjorda
enligt följande:
I FARTYG ÖVERTAGNA FRÄN RIKSFÖRESTÄNDAREN
STEN STURE D Y
33
II FARTYG TILLKOMNA 1521-1526
34
1. Skepp (kraveller, holkar)
34
2. Smärre fartyg (barkar, jakter, skärbåtar)
39
III FARTYG TILLKOMNA 1527-1539
41
1. Kraveller, holkar, större skepp
42
2. Mindre skepp, barkar, bojorter, seidenskepp
44
3. Jakter
47
4. Skutor, pråm
49
5. Båtar, håpar
49
IV FARTYG TILLKOMNA 1540-1560
50
1. Kraveller
50
2. Holkar, större lastfartyg
51
3. Mindre skepp, barkar, bojorter, pinkor
54
4. Galärer (Galejor)
58
5. Fartyg redovisade lokalt vid slott och gårdar
63
a. Skutor, krejare, furuflåsor, pråmar, m fl transportfartyg 63
b. Jakter, skärbåtar, håpar, espingar m fl smärre farkoster
63
5.1. Stockholms skeppsgård; centralförvaltningen och hovet
63
5.2. Älvsborg/Lödöse
69
70
5.3. Kalmar slott, Björkenäs skeppsgård, Borgholm
5.4. Stegeborgs slott
71
5.5. Nyköpings slott
71
5.6. Vadstena slott
71
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5.7. Mälaren, Hjälmaren, Vänern
5.8. Kastelholms slott
5.9. Abo slott
5.10. Raseborgs gård (slott)/Helsingfors gård
5.11. Viborgs slott
5.12. Kumogårds län (Ulfsby, från 1558 Björneborg)
5.13. Insjöar och floder i Finland
6. Fartygsbyggnad i Älvsborg/Lödöse 1540-1560

73
74
75
76
77
79
79
79

Fartygslistans tidsavgränsningar är januari 1521 och michaeli (29 september) 1560. Den sista gränsen är betingad av att michaeli är avslutningsdag
för en del av räkenskaperna. Detta datum råkar för övrigt vara Gustav Vasas dödsdag. När uppgiften "fanns 1560" anges för ett fartyg betyder det
således att det ingick i den flotta som Erik XIV övertog. Periodgränsen
1526/27 har satts med hänsyn till att källmaterialet fr o m detta årsskifte ger
en viss möjlighet till storleksklassificering. Gränsen 1539/40 är betingad av
att galärer börjar användas fr o m 1540 men även av att källmaterialet blir
betydligt rikhaltigare vid 1540-talets början.
Indelningen i fartygstyper följer så nära som möjligt det mönster som
använts i de samtida räkenskaperna (se 4.1.). Listan omfattar kronans samtliga fartyg, beväpnade och obeväpnade, med undantag för för de minsta
farkosterna; båtar, jollar, fiskebåtar samt espingar som varit skeppsbåtar Ufr
4.4.). Fartyg som disponerats av kronans fogdar och läntagare har medtagits då de med tidens förvaltningsformer måste anses vara en del av rikets
sjöstridskrafter. De handelsfartyg där kungen varit en av delägarna har
även redovisats.
Under perioden 1540-60 har vissa smärre fartyg: mindre transportfartyg, jakter, håpar och skärbåtar , i fartygslistan fördelats på de lokala
skeppsgårdar där de varit stationerade (avsnitt IV:5.1. till IV:5.13.). Det
gäller här sådana enheter som underhållits och bemannats på den ort där de
redovisas och som inte annat än för kortare perioder varit borta från denna. Det finns här en bestämd skillnad mellan dessa smärre fartyg å ena sidan och de större krigs- och handelsfartygen å den andra. De sistnämnda
har haft Stockholm (i några fall Älvsborg) som huvudstation och när de
baseras på andra orter rör det sig om kortare detacheringar som sällan
sträcker sig längre än ett år. De mindre fartyg som utnyttjas av hovet och
centralförvaltningen redovisas under Stockholms skeppsgård(IV:5.1.).
Bristen på källmaterial från skeppsgården i Älvsborg gör det nödvändigt
att fartygsbyggandet på denna plats diskuteras i ett särskilt avsnitt (IV :6.).
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Ett lS00-talsfartygs militära egenskaper berodde på en rad olika faktorer. De viktigaste återges nedan, helt utan inbördes rangordning:
1. Fartygets utformning (överbyggnadernas höjd, däckens placering,
djupgående, etc)
2. Skrovets och däckens styrka, bordläggningens tjocklek
3. Fart och seglingsegenskaper (förmåga att kryssa)
4. Sjöduglighet
5. Manövreringsförmåga
6. Artilleriets styrka
7. Besättningens storlek
8. Lastförmåga.
Möjligheterna att bedöma dessa faktorer är varierande för de här aktuella
fartygen. Det finns inte heller någon enkel formel med vilken faktorerna
kan vägas samman för att ange ett örlogsfartygs eller en hel flottans slagkraft. En styrkejämförelse mellan olika flottor eller mellan samma flotta
vid olika tidpunkter är endast möjlig om det är fråga om likartade fartygstyper. Om fartygen väsentligt skiljer sig från varandra är det nödvändigt
att vid styrkejämförelsen även diskutera vilka operativa uppgifter som var
aktuella - offensiv, defensiv, handelskrigsföring, strid i skärgård eller på

Uppgift
Fartygstyp
Kraveller
Holkar
Mindrc örlogsfartyg
Galärer
Mindrc transportfartyg
Håpar
Jakter, skärbåtar
Pråmar

Strid i
öppen
sjö

Kryssartjänst

xxx

x
x
xxx
x

XXI

x

x

Skärgårdsoch am !lbiekrigföring

x
xxx

Långa
transporter
(västvarthandel)

Korta
transportcr
(östersjöhandel)

Diverse 2

xx
xxx
x

x
xx
xx

x

x

xxx

x

xx
x

x
xx
xxx

xxx

xxx fartygstypcns huvuduppgift.
xx god användbarhet för uppgiften.
x
begränsad användbarhet för uppgiften.
olämplig eller oanvändbar för uppgiften.
1 Holkens betydelse som stridsfartyg minskade avsevärt under perioden, se 4.2.
2 Kustbevakning, resefartyg för fogdar och förvaltningspersonal, brevbefordran, smärre transporter
mm.
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öppna havet. Frågorna om fartygstyper och operativa uppgifter har behandlats i kapitel 4 - i synnerhet avsnitt 4.1 - och en schematisk översikt
finns på s 27. Vid bedömningen av ett fartygs lämplighet för en viss uppgift har hänsyn tagits till både tekniska och ekonomiska faktorer.
Underlaget för bedömningen av de aktuella fartygens storlek och kapacitet
är av flera slag:
1. Typbeteckningen
2. Fartygens ordningsföljd i de systematiskt uppställda räkenskaperna
3. Artilleriets styrka
4. Besättningens styrka
5. Lästetalsuppgifter
6. Strödda uppgifter i räkenskaper och riksregistratur om fartygens storlek, konstruktion och utnyttjande.
A v dessa har punkterna 1, 2 och 3 varit av störst betydelse vid fartygsklassificeringen i bilagorna A och B. Artilleriets och besättningens styrka vid en
viss tidpunkt var i hög grad beroende av tillgången på pjäser och manskap
samt det ändamål som fartyget utrustats för. De i bilaga C återgivna bestyckningsuppgifterna kan därför inte med visshet sägas vara fartygens
maximala bestyckning - det finns exempel på fartyg som under lS60-talets
krig fört fler och tyngre pjäser än de gjorde 1560. De uppgifter som finns
om fartygens bemanning under perioden 1521-1560 kan inte utnyttjas för
en storleksjämförelse mellan fartyg vid olika tidpunkter men de kan ge en
viss ledning vid en jämförelse mellan olika fartyg i samma besättningslista.
Lästetalsuppgifter finns under perioden endast för ett fåtal fartyg och eftersom detta mått egentligen avser ett lastfartygs kapacitet är det av begränsat intresse vid klassificeringen av krigsfartyg. Ett register över flottans
samtliga fartyg år 1565 (SMH/FI vol 7) har dock varit av värde eftersom
de där förekommande lästetalen uppenbarligen har angivits för att med en
enkel måttstock beskriva det inbördes storleksförhållandet mellan örlogsfartygen.
Zettersten (a a, s 322 fl) har för denna period använt en annan klassificering av flottans fartyg: stora och medelstora skepp, småfartyg samt lastdragare. Indelningen kan dock inte accepteras; bl a döljer den helt de stora
skillnaderna mellan segel- och roddfartyg. Den har heller ingen förankring
i samtidens indelning i fartygstyper. Grunden för Zetterstens indelning besättnings- och bestyckningsstyrka - är alltför smal för att ensam fälla avgörandet vid klassificering av lS00-talets örlogsfartyg.
Undersökningens resultat beträffande fartygsmaterielens kvantitativa ut-

29

veckling sammanfattas i tabellsammandraget i bilaga B. En översiktlig bild
av utvecklingen kan erhållas genom att studera antalet fartyg av varje huvudtyp: kravell, holk, mindre örlogsfartyg, galär, etc. Det är däremot inte
möjligt att väga samman de olika fartygstyperna med något enhetligt mått.
vid en bedömning av flottans st yrke utveckling är det i första hand antalet
kraveller, holkar, mindre örlogsfartyg och galärer som ska beaktas. Övriga
fartygstyper var av ringa militär betydelse. Det bör även observeras att
holkarnas militära betydelse avsevärt minskade under perioden till följd av
artilleriets utveckling (se 4.2).

Namnskick och identifieringsproblem
Ett av de stora problemen vid sammanställningen av fartygslistan har varit
vasatidens namnskick på fartyg. Det var ännu långt ifrån vanligt att ett fartyg hade ett egennamn i egentlig mening. Privatägda fartyg benämndes
vanligen efter sin ägare eller skeppare och i de fall där de övertogs av kronan följde ofta detta namn med, t ex vid skeppsköpet från Liibeck. Kungens fartyg tilldelades ofta namn efter sin typ, Holken, Bojorten etc, och när
flera fartyg av samma typ förekom tillgreps stående epitet; Gamla Holken,
Lilla Bojorten, etc. En metod för att skilja fartyg åt var att ange en viss ort
som de hade anknytning till; Kalmar Barken, Lä( dö)se Segelskeppet, Lybska
Svan. Vanligen återgår denna benämning på byggnadsorten eller annan
ursprungsort men detta är inte alltid fallet. Det är mycket vanligt att ett
fartyg ändrar namn från ett år till ett annat och det förekommer även att
samma fartyg under samma år tilldelas olika namn i olika källor.
Ett exempel på hur denna praxis kan förändra ett fartygsnamn är den bojort som byggdes i Stockholms skeppsgård 1549. Vid den tiden fanns endast en annan bojort och nybygget kom därför att kallas Nya Bojorten.
Detta namn fick den behålla till 1560 då den, efter att en tid ha varit stationerad i Kalmar, anlände till den i Alvsborg samlade flottan. Här fanns
redan en nyanskaffad bojort och den från Kalmar anlända börjar i räkenskaper från Alvsborg kallas Kalmar Bojorten. Detta namn förekommer
1560-61 men samtidigt används även ett annat, Stora Råbojorten, och det är
detta namn som vinner hävd och utnyttjas under 1560-talet. Detta exempel
illustrerar att det är nödvändigt att sätta sig in i hur den som har producerat källan har sett på fartyget ifråga. Denne har inte haft någon officiell
fartygslista att gå efter utan har tilldelat fartyget det namn som för tillfället föreföll logiskt och som kunde skilja det från andra fartyg som var
aktuella. Ibland var vederbörande inte särskilt hemmastadd i flottans fartygstyper och fartygsnamn och direkta fel kan då insmyga sig. Detta gäller
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dock endast sådana räkenskapsförare som bara i förbigående kom att syssla
med flottan - skeppsgårdsskrivarna var genomgående väl förtrogna med
fartygen och deras räkenskaper röjer en klar systematisering av fartygen efter typ och storlek.
Jämsides med dessa "beskrivande" fartygsnamn fanns det även fartyg
med verkliga egennamn, vanligen hämtade från djurriket. Detta underlättar identifieringen även om det finns komplikationer. Några fartyg har
döpts om och vissa har samtidigt haft både ett egennamn och ett beskrivande namn, t ex Lilla Kravelen/Falken eller Finska Barken/Finska Ugglan.
Det mest egendomliga fallet är dock den lilla galär (fusta) som på våren
1541 byggdes i Stockholm. Denna går i skeppsgårdsräkenskaperna i Stockholm alltid under namnet I!teln men i vissa andra källor, bl a räkenskaperna
från Kalmar slott, kallas den Lilian. De båda namnen förekommer jämsides
i mer än ett årtionde.
En förutsättning för att det ska gå att sammanställa en fartygslista är
dock att man accepterar att en kontinuitet i namn innebär en kontinuitet i
fartyg. Byten och variationer av namn måste föranleda särskilda undersökningar som av utrymmesskäl inte alltid kan redovisas. Luckor i källmaterialet gör att fartyg ibland försvinner vissa år och det kan då vara nödvändigt att göra en reservation för att kontinuiteten har brutits och att samma
namn eventuellt kan stå för två olika fartyg. En god hjälp vid identifieringen är de skeppare som normalt var materielredogörare för fartygen.
Det är vanligt att de var ansvariga för samma fartyg under en följd av år
vilket ofta gör det möjligt att identifiera ett fartyg med varierande namn
med hjälp av dess skeppare. Den ovän nämda bojorten från 1549 hade således under åren 1549-60 en och samma skeppare, Claes Bagge. Det bör
framhållas att det praktiskt taget aldrig förekommer att samma skeppare
hade ansvar för mer än ett fartyg samtidigt.
Vid återgivandet av fartygsnamnen har en normalisering varit nödvändig eftersom den samtida stavningen varierar från en skrivare till en annan.
Detta har dock inte inneburit någon fullständig modernisering av namnen
eftersom de ibland skulle bli nästan oigenkännliga för den som går tillbaka till källmaterialet (t ex Leonen eller Laijanen som idag skulle kallas Lejonet). Där flera namn förekommer på samma fartyg återges samtliga, dock
inte tillfälliga benämningar som förekommer endast vid enstaka tillfällen.
Epitet som använts ofta men inte alltid har satts inom parentes, t ex (Stora)
Gripen. Namn som endast förekommit under ett fartygs byggnadstid anförs
som regel inte. De flesta fartyg synes ha fått namn under byggnadstiden eller strax efter färdigställandet, och de har dessförinnan varit kända som t ex
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"galejan på stapeln", "nya galejan" eller "nya byggningen i skepps gården".

Källor och källredovisning
Huvuddelen av källmaterialet till denna undersökning är av kameral natur,
d v s det rör sig om räkenskaper av olika slag. Praktiskt taget inget bevarat
material har haft till uppgift att ge en uppfattning om omfattningen av det
befintliga fartygsbeståndet. Dylika handlingar börjar förekomma först under Erik XIV:s tid. Under den här aktuella perioden har antalet fartyg inte
varit större än att kungen och hans närmaste medarbetare inom flottans rudimentära administration kunnat hålla i minnet vilka fartyg som fanns tillgängliga. Uppgiften för en sentida forskare blir därför att med hjälp av bevarade räkenskaper, kompletterade med riksregistratur (kungens utgående
skrivelser) och viss annan korrespondens, söka rekonstruera en fartygslista.
Räkenskaperna har varit väsentligt mer omfattande från omkring år 1540,
men det finns besvärande luckor uppkomna genom att en del material i senare tid gått förlorat.
Beträffande det tidiga 1520-talet är källmaterialet mycket torftigt. Det
rör framförallt skeppsköpet från Uibeck 1522 men det har i en del fall tillkommit åtskilliga år senare. Räkenskaperna är delvis svårtolkade och motstridiga. Redan i samtiden hade man svårt att enas om kostnaderna för hjälpen från Liibeck och denna tvist blev som bekant i början av 1530-talet en
formell anledning för Gustav Vasa att bryta med hansestaden. Källäget blir
betydligt bättre för perioden 1526/27-1531 eftersom räkenskaperna för
Stockholms skeppsgård finns bevarade för dessa år. De har tidigare ej uppmärksammats av den sjöhistoriska forskningen, säkerligen beroende på att
de förvarats sammanbunda med fogderäkenskaperna från omkring 1530.
Därefter följer ett tioårigt avbrott i skeppsgårdsräkenskaperna för Stockholm, vilka i övrigt är bevarade för åren 1541, 1543-47 och 1555-60. Dessa
utgör stommen i Kammararkivets serie Skeppsgårdshandlingar vilka i övrigt
huvudsakligen består av räkenskaper för fartygsexpeditioner.
Skeppsgårdshandlingarna kompletteras av handlingar i Kammararkivets serie Strö"dda militiehandlingar före 1631 samt Riksarkivets M( ilitaria)-samling. Det är i huvudsak dessa arkivserier som använts vid tidigare
försök att göra upp fartygslistor. För den militärhistoriska forskningen är
det även välbekant att Krigsarkivets serie Arkliräkningar innehåller ett
mycket intressant material om flottans bestyckning från 1550 och framåt.
vid uppläggningen av denna undersökning har det varit en ambition att
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utöver ovannämnda arkiv serier även bearbeta andra kamerala handlingar
som med någon sannolikhet kunde tänkas innehålla uppgifter om flottan.
Detta har även givit ett överraskande gott resultat i form av nya fakta. I serien Landskapshandlingar finns således räkenskaper för lokala skeppsgårdar
och varv i Kalmar, Stegeborg, Vadstena och Västervik (med omgivningar). Tyvärr saknas motsvarande handlingar för Älvsborg där en betydande
skeppsgård fanns under större delen av perioden. De lokala räkenskaperna
för finska skeppsgårdar och varv har på 1800-talet överförts till det finska
Riksarkivet där de återfinns i serien Fogderäkenskaper 1537-1634. Både om
det finska och det svenska räkenskapsmaterialet gäller att det inte fanns någon särskild materialredogörare för skeppsgårdarna utan räkenskaperna
från dessa är helt integrerade med respektive slotts(gårds-) fogdes övriga
redovisning. '
Det hade varit önskvärt att göra en genomgång av allt lokalt räkenskapsmaterial från fögderier i kust- och insjöområden. Detta hade emellertid inneburit en mycket stor arbetsinsats i förhållande till det förväntade resultatet. Genomgången har därför begränsats till att gälla dels de kungliga
slottens räkenskaper, dels sådana lokala räkenskaper som med ledning av
annat material har kunnat antas innehålla uppgifter av intresse. Detta innebär att enstaka smärre enheter (skutor, håpar, skärbåtar) som byggts, underhållits och använts enbart lokalt kan ha blivit förbigångna. Stickprov
bland det lokala materialet tyder dock på att sådana fall är sällsynta.
Rå'ntekammarböckerna och serien Löningsregister innehåller uppgifter om
löneutbetalningar till sjöfolk och knektar på örlogsfartyg. Serierna varuhus
och handling och Provianträkenskaper innehåller uppgifter om proviant m m
som lämnats ut till kronans fartyg. En del smärre uppgifter av intresse har
även framkommit i serierna Salträkenskaper, Strödda militiehandlingar fiire
1631 (Armen, m m), Diplomaträkenskaper, Militieräkningar (Krigsarkivet) och
Klädkammarräkenskaper (Slottsarkivet). Löningsregister för fartyg stationerade i Finland finns i serien Finska Cameralia samt i hertig Johans handlingar i serien Kungliga och furstliga arkiv (K-samlingen). Dessa arkiv serier ,
liksom de tidigare nämda innehåller i huvudsak material från omkring
1540 och framåt.
Vid redovisningen av källmaterialet har en uppdelning gjorts mellan
centralt och perifert material. Med centralt material avses skeppsgårdsräkenskaper , provianträkenskaper , arkliräkenskaper och löningsregister , d v s sådana handlingar där fartygen återkommer år efter år. Dessa
räkenskaper har bildat stommen för fartygslistan eftersom man kan förutsätta att ett fartygsnamn som förekommer år efter år i dessa avser samma
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fartyg. Uppgifter som hämtas ur dessa källor kommer inte att beläggas
med detaljerade källhänvisningar vilket redan av utrymmesskäl vore uteslutet. Dessa "centrala "källor kommer i stället att redovisas översiktligt i
ett sammanhang för varje period.
Med perifert källmaterial avses sådant som i första hand inte berör flottan men som ändå ger strödda uppgifter av intresse för fartygslistan. Viktigast är här riksregistraturet vilket för den här aktuella perioden föreligger i
tryckt form. Ä ven en del av de tidigare nämnda kamerala handlingar (t ex
Salträkenskaper , Diplomaträkenskaper ) innehåller strödda notiser som har
varit av betydelse för att fastställa detaljer i fartygslistan. Dessa källor kommer därför att redovisas på de punkter de har utnyttjats.

Fartygslista 1521-1560
I FARTYG ÖVERTAGNA FRÄN RIKSFÖRESTÄNDAREN
STEN STURE D Y
Källor: Se under II.
Svan, Prydske Svan, Danziger Svan, Stora Svan (?) Skepp

Skepp byggt i Danzig 1519 av Jasper Schilling för Sten Sture d y. Blev sannolikt inte utrustat före 1521; låg på hösten d å "för Danzig" (HR 3:7, nr
220,221,441,443; Sjödin, s 94, 235 f). Sannolikt det skepp Svan som på våren 1523 hämtades i Danzig av riksföreståndaren Gustav Erikssons ombud
(HR 3:8, nr 387). Nämnd 1524-25 (HSH 2, s 36, Strödda kamerala handlingar 62, Henrik Nyebuhrs räkenskap). Sannolikt identiskt med Stora
Svan som fanns i Sth på hösten 1526 och som såldes 1529 (FR 806ff, 850).
Carsten Todes holk Holk

Köpt senast på hösten 1519 av Jasper Brun för Sten Stures räkning, troligen
från Liibeckskepparen Carsten Tode d ä. Köpet synes ha förmedlats av ett
konsortium av lybeckare med bl a köpmannen Bernt Kruselman, men full
betalning synes inte ha erlagts. Staffan Sasse kryssade med denna holk i s
Östersjön på våren 1520. På våren 1521 gjorde Kruselman, m fl anspråk på
holken vilket även godtogs av Sten Stures faktor i Liibeck, Marcus Helmstede (Sjödin, s 99 f, 222).
Holken utrustades åter på våren 1522 och ingick i den flotta av Liibeckskepp som riksföreståndaren Gustav Eriksson då förvärvade. Tvist uppstod
senare (1529, 1532/33) då kungen inte ville betala de 2000 (3600?) lybska
mark som lybeckarna krävde; han hänvisade till Sture-familjen (HR 3:8,
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nr 116, 673-675). Synes ha hört till de gamla skepp som på hösten 1523 försänktes vid inloppet till Köpenhamn för att blockera hamnen (HR 3:8, nr
600, § 117). Gustav Vasa ansåg att lybeckarna egenmäktigt sänkt skeppet
och ville därför dra av dess värde vid avräkningen av den lybska skulden
(HR 3:8, nr 675, § 9).
Tvisterna mellan Gustav Vasa och Liibeck om betalningen och avräkningen pågick ännu 1537 utan att det av källorna framgår att det skulle
röra sig om ett och samma fartyg, vilket Gustav Vasa i så fall har strukit
två gånger (HR 4:2, nr 599, § 4, nr 605).

Jasper Bruns bark Bark
Opererade före 1521 som svenskt kaparfartyg från Liibeck; har inte till
fullo betalts av Sten Sture (Sjödin, s 222). Utrustades på våren 1522 av
Marcus Helmstede för svensk räkning och ingick i den till Sverige sända
flottan (HR 3:8, nr 116, 673). Troligen den "svenska bark" som under första hälften av oktober 1522 förliste vid Öland (HR 3:8, nr 192, 673-674).
Kan vara identisk med "Rybben barken" nämnd 1522, se II, s 40.
Flera jakter opererade 1519-20 från Liibeck under Staffan Sasses befäl
(Sjödin, s 77, 99f). Eventuellt har någon eller några av dessa utnyttjats
efter 1520; flera svenska jakter fanns 1521-22 i södra Östersjön, se II. 2
II FARTYG TILLKOMNA 1521-1526
Källor: Räntekammarböcker 1527-1542
Foughternes Rekenskaper 1529-1533, s 789-859
Strödda kamerala handlingar, nr 62
Strödda historiska handlingar, nr la
Klädkammarräkenskaper 1539
Konung Gustaf I:s registratur 1521-1536
Hanserecesse 3:8, nr 60,107,116,119,120,128,190,192,510,658,
672-676
Hans Forssell, Sveriges inre historia från Gustaf den förste, del 2,
Sth 1875, s 135 not 1.
Övriga använda källor anförs i texten

1. Skepp (kraveller, holkar)

Bartuneren , Barduneraren Kravell
Köpt från Liibeck av Danzigborgare och uttnyttjat av Staffan Sasse och
Jasper Schilling för kryssningar i Östersjön under 1521. Erövrad av Sören
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Norbys flotta utanför Öregrund vid månadsskiftet aug/sep 1521 (HR 3:8,
nr 458; Sjödin, s 327 f).
Fartygets namn tyder på att det tidigare haft någon anknytning till de
skotsk-danska sjöofficerarna av släkten Bartun (om dessa, se Flåden gennem 450 år, s 22, s 24).

Skepp köpt av biskop Arvid Kurck, Sven Karies skepp
Köpt på hösten 1521 av biskop Arvid Kurck i Aba från Tönnes Schacht,
m fl i Uibeck, Skeppet anlände till Finland på våren 1522 och är troligen
det skepp med vilket biskopen senare (vid Öregrund 23/7 1522?) förliste
och omkom. Schacht m fl krävde Gustav Vasa på 1600 lybska mark för
detta skepp vilket denne - även efter att 1527 övertagit biskoparnas tillgångar - avvisade. Efter skepparen kallas det ibland Sven Karies skepp (Sjödin, s 379 f, 384 f; HR 3:8, nr 674-675).
Uppgifterna om de under 1522 från ett lybskt konsortium köpta skeppen
är till en del osäkra och motstridiga. I åtskilliga handlingar nämns att
den styrka som avseglade från Travemunde 30/5 1522 bestod av 10 köpta
skepp men en samtida källa (Marcus Helmstede t Gustav Eriksson 28/5
1522, HR 3:8, nr 116) säger att 12 skepp avseglade. Atskilliga källor omtalar även att 13 svenska skepp utrustades i Lubeck på hösten 1522 och
att de avseglade till Sverige i oktober. Det är emellertid osäkert vilka
fartyg som ingick i denna styrka, bl a därför att ett flertal mindre fartyg
nämns utan att kallas skepp.
Den här gjorda rekonstruktionen bygger på antagandet att "vårflottan" bestod av Carsten Todes holk, Jasper Bruns bark (se I, jfr HR 3:8, nr
116),8 nyinköpta skepp och 2 smärre farkoster. 'Höstflottan" antages ha
bestått av de 10 förstnämnda enheterna, ytterligare 3 nyinköpta skepp
(Lybska Svan, Ugglan och Samson ) samt att därutöver även ingått biskop
Brasks skepp och några små farkoster. Tolkningen lämnas dock med reservation för tillförlitligheten. Tidigare tolkningar med något annorlunda slutsatser, se Forssell, s 134 ff; Barkman, s 80 f, 97; Sjödin, s
406 ff, 425 f, 468 ff.

Wolter Kremers skepp
Köpt för 3700 lybska mark. Ej nämnt efter 1S22.
Henrik Kroens skepp
Köpt för 3500 lybska mark, varav endast 1406 mark 6 schilling betalades.
Ej nämnt efter 1522.
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Peter Hersens skepp
Köpt för 3400 lybska mark. Senast nämnt 16/7 1523 (GR 1, s 112).
Hans Burmesters skepp
Köpt för 3300 (3 200?) lybska mark, varav endast 1360 mark betalades. Ej
nämnt efter 1522. Troligen det skepp som enligt de lybska räkenskaperna
hade Henrik Wylden som skeppare och om vilket Gustav Vasa sade sig
sakna kännedom (HR 3:8, nr 674, § 26, nr 675, § 15). Möjligen kan det
vara identiskt med skeppet Ugglan, se nedan.
Simon Schultens skepp
Köpt för 3050 lybska mark men av Gustav Vasa värderat till endast 900
mark. Senast,nämnt 16/7 1523 (GR 1, s 112).
Henrik Berges skepp
Köpt för 2800 lybska mark. Ej nämnt efter 1522.
Henrik Gronenbergs skepp
Köpt för 2400 lybska mark (Forssell, s 135) men av någon anledning inte
medtagen i det lybska konsortiets kravlista; endast utrustningskostnaderna
begärdes ersatta av Gustav Vasa. Kan vara den Kronenberges holk som enligt
Gustav Vasa gick förlorad 1523/24.Denna uppgavs dock ha kostat 2800
mark (HR 3:8, nr 675, § 9).
Greger Barekes skepp
Köpt för 1700 lybska mark. Ej nämnt efter 1522.
Hans Brasks skepp
Biskop Hans Brask i Linköping ställde på sommaren 1522 ett skepp Uakt?)
till riksföreståndarens förfogande. Skeppet återlämnades 10/2 1523 (Sjödin,
s 425, HR 3:8, nr 674, GR 1, s 43 f).
Möjligen är detta skepp identiskt med det skepp på nära 100 läster som
Hans Brask hade byggt vid Kalmar och som han 10/3 1517 erbjöd sig att
sälja till Sten Sture d y (Kumlien, s 394).
2 skepp köptes 26/6 1522 i Stralsund av riksföreståndarens köpman Joakim Burmester (Strödda kamerala handlingar, nr 62, Joakim Burmesters
räkenskap). Det ena av dessa är sannolikt Johan Trittelfitzes holk, vilken
torde vara indentisk med Ugglan. Det andra skeppet torde ha varit Samson.

Johan Trittelfitzes holk, Sundska Holken
Köpt från Johan Trittelfitzes m fl i Stralsund för 2 700 lybska mark vilket
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enligt lybsk uppgift inte betalades (HR 3:8, nr 673, § 2, nr 674, § 92; Sjödin, s 406, not 2). Troligen identisk med Ugglan nedan.

Ugglan Skepp
Troligen identisk med Johan Trittelfitzes holk (ovan) men kan möjligen
vara Hans Burmesters skepp. Deltog i höstexpeditionen 1522 (HR 3:8, nr
675, § 44, Strödda historiska handlingar nr la).Nämnd 10/81523 (Finlands
medeltidsurkunder, 8, Helsingfors 1935, s 110) och 20/81526 (GR 3, s 260).
Var 1528 på handelsresa i Västersjön (GR 5,85 f, 22/5 -28, FR, s 856). Avrustad i Sth skg före 1/3 1531 (FR, s 798 f).
U~~lan står först i inventarielistan på hösten 1526 (FR, s 850); det var då
det enda skeppet med både.stor- och fockmärssegel och kan ha varit flottans största effektiva enhet. Stora Svan var vid denna tid ej riggad.

Samson, VerJers holk
Troligen köpt från Stralsund 26/6 1522, skeppare var Kort Farwer eller
Verfer (HR 3:8, nr 674, § 71, 75, jfr ovan). Försänkt eller förlorad
1523/24; har enligt Gustav Vasa kostat 2400 lybska mark (HR 3:8, nr 675,

§ 9).
Lybska Svan Kravell
Stor kravell köpt från skeppar Hans Tidemann i september 1522 för 7600
lybska mark varav endast 402~ mark betalades (Sjödin, s 468; HR 3:8, nr
674, § 93, nr 675, § 7). Flottans största skepp åren 1522-24. Sprang läck på
väg från Gotland och sattes på grund vid Horn på norra Ö land omkring
1/101524 (HSH 2, s 40). En del utrustning: artilleri, ankare, bärgades (FR,
s 799).
Omständigheterna kring förlisningen har återgivits olika i litteraturen;
bl a har en sammanblandning skett med Kravelen som förliste 1525. En
granskning av tidigare forskning finns i Bertil Daggfelt, Lybska Svan, Tidskrift i Sjöväsendet 1/1963, s 8 ff.
Under operationerna i Stockholms skärgård i november 1522 erövrade
de svenska och lybska flottorna ett av Sören Norbys skepp, vilket övertogs av lybeckarna. Gustav Vasa värderade sin andel i skeppet till 500
lybska mark (HR 3:8, nr 675, § 23, nr 675, § 7).
Två skepp ägda av lybeckare var 1523 (?) i svensk tjänst. Gustav Vasa
erkände 3/8 1523 en skuld på 2325 Gulden för utrustningen av ett skepp
på vilket Hans Techel var skeppare och den 5/8 1523 en skuld på 1665
Gulden för utrustningen av ett skepp på vilket Bartell van Vreden var
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skeppare. A v namnen på de totalt 13 lybeckare som stod som ägare att
döma var skeppen inte identiska med något av de 1522 köpta skeppen
(HR 3:8, nr 510).

Kort Konigs kravel
Kravell, till hälften ägd av lybeckaren Kort Konig köpt för 1000 eller 2000
mark. Kan ha köpts i samband med Gotlandsexpeditionen 1524 som Kort
Konig var en av varuleverantörerna för (Hammarström, s 426, GR 4, s
336, 7/10 -27).

Skepp avgångna 1523-26: Ett betydande antal av Gustav Vasas skepp utgår ur flottan under åren 1523-26. I de flesta fall kan skeppen inte säkert
identifieras' med något till namnet känt fartyg. Två skepp, däribland
sannolikt Carsten Todes holk, försänktes på hösten 1523 av lybeckarna i inloppet till Köpenhamn i samband med stadens belägring (HR 3:8, nr
600, § 117). Två andra skepp som på hösten kvarhållits i Liibeck som en
beredskapsåtgärd förliste omkring årsskiftet 1523/24 vid Listerlandet i
Blekinge (GR 3, s 13 f, 15/1 -26 HR 3:8, nr 583). Gustav Vasa ansåg att
lybeckarna var ansvariga för att dessa 4 skepp gått förlorade för hans
flotta och ville därför avräkna kostnaden för skeppen från skulden till
Liibeck. Enligt hans uppgift var de (HR 3:8, nr 675, § 9):
Namn

Joden holk
Kronenberges holk
Verfers holk
(texten skadad)

Köpt för
3200 mark
2800 mark
2400 mark
600 mark

Troligen: Carsten Todes holk
Kan vara: Gronenbergs skepp
Troligen: Samson
Kan ej identifieras

I samband med operationerna vid Gotland erövrades ett större svenskt
skepp av Sören Norby genom en kupp i slutet av juni 1524 (HSH 2,37).

Under 1525 eller början av 1526 drev ett av Gustav Vasas skepp i land
vid Ahus i Sk.:':le efter att ha övergivits av sin besättning (GR 3, s 376, 17/2
-26; s 378, 18/2 -26).

Kravelen
Beordrades 5/6 1525 (GR 2, s 142) från Finland till Kalmarsund. Sannolikt
den kravell som omkring månadsskiftet juli/aug 1525 gick på grund och
därefter sjönk på 25 famnars djup mellan Dalarö och Djurhamn. Beskrivs
som ett av flottans bästa skepp (HSH 2, s 47; GR 2, s 197, 17/8 -25, Daggfeh, a a, s 8 ff).
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Kan vara något av de tidigare nämnda skeppen, t ex Kort Konigs kravell.
Kungens svåger, greve Johan Hoya vilken hade Viborg som förläning,
ägde 1526 en kravell och en holk. Gustav Vasa godkände 9/5 1526 att
greven sålde holken (GR 3, s 135, 9/5 -26; s 169, 11/6 -26; s 317, 9/11
-26). Jfr kapitel 5.3., not 22, s 73.
Flera av de nedan upptagna skeppen, vilka nämns ffg 1526, kan vara
identiska med tidigare nämnda skepp.
Lumper Skepp
Låg i juni 1526 vid Lödöse (GR 3, s 197, 11/7 -26). Kungen föreslog att
borgarna i staden skulle köpa en halvpart i skeppet för eventuella handelsresor. Kan av namnet att döma möjligen tidigare ha tillhört Stockholmsborgaren Jakob Lumpe vilken år 1519 ägde ett bestyckat skepp (Stockholms stads tänkeböcker 5, s 235).
Björnen Skepp
Nämns ffg 20/8 1526 (GR 3, s 260) då det var krigsrustat. Senast nämnt
1/31531 (FR, s 797). Skeppet gjorde 1530 en handelsresa till Liibeck (FR, s
231, 563). En av flottans största fartyg omkring 1530.
Ett fartyg BJö'rnen använt för transportändamål nämns 1541-42; kan möjligen vara samma skepp, men alla uppgifter om fartyg med detta namn
saknas för åren 1523-40. Jfr del IV:3, s 54.
.
Stora Svan se del I, s 33.
Lilla Svan se del II:2, s 41.
Lån,qa Barken se del II:2, s 41.
Bryntan, Holken, fr o m 1534 Gamla Holken Holk
Byggt vid Älvsborg enligt kungens instruktion till Måns Bryntesson 12/4
1526. Skulle utrustas på våren 1527 (GR 3, s 104 f, 12/4 -26; s 336 f, 26/12 26; GR 4, s 153, 27/4 -27; FR, s 854). Var 1535-36 krigsrustad. Avrustad i
Sth skg 1543-44 (SkgR 1543, s 55, 60; SkgR 1544, s 59). Upphuggen vid
Valmundsön (s Djurgården) 1549 (SaltR 1549).
Lastade 1530 187 läster (Hammarström, s 440 f; FR, s 233 ff). Troligen
det skepp som Gustav Vasa 24/3 1535 uppgav vara på 200 läster (GR 10, s
95; jfr s 124, 23/4 -35).
2. Smärre fartyg (barkar, jakter, skärbåtar)
Fr o m april 1521 opererade Stockholmsborgarna Jöns Varg, Petter Fre-

40

dag, m fl som kapare på en jakt, i huvudsak i Sths skärgård (Sjödin, s
145 f, 220, 232 ff).
I finska skärgården utnyttjades under 1521-22 ett antal skärbåtar under Nils Grabbes befäl i gerillakrigföringen i Finland (Tegel I, s 37; Sjödin, s 375, 383).
En jakt utrustad från Danzig opererade 1521 tillsammans med kravellen Bartuneren; erövrad av Sören Norbys flotta utanför Öregrund vid
månadsskiftet aug/sept 1521 (Sjödin, s 327 f).
Under 1521 utrustade Joakim Kameke åtminstone ett kaparfartyg i
Liibeck och på våren 1522 omtalas en kaparjakt som opererade för
svensk räkning från Liibeck. Den synes ha anslutit sig till den flotta som
30/5 1522 s~glade till Sverige. Både under 1521 och 1522 erövrades åtminstone ett danskt skepp av dessa kapare (Sjödin, s 234, 389, 399).
Från våren 1522 opererade svenska kapare med stöd från estniska kusten. Revalborgaren Bertel Bomhouwer köpte i juli 1522 en jakt för 120
mark att utnyttjas av tre kapare i Gustav Erikssons tjänst (Sjödin, s 386;
Hammarström, s 426; Strödda kamerala handlingar, nr 62).
Flera små fartyg nämns i samband med expeditioner som på våren
och hösten 1522 utrustades från Liibeck. Skeppar Henrik Möller har varit med i vårexpeditionen med ett mindre fartyg, vilket kan vara warnemiindeskutan Raven som 1520 fört Gustav Eriksson till Sverige (Sjödin, s 406 f; HR 3:8, nr 674, § 33; Strödda historiska handlingar, nr la).
I samband med höstexpeditionen 1522 nämns Hegemesters jakt (båt), en
wernemiindebåt och "Rybben barken". Den sistnämnda kan vara Jesper
Bruns bark (se del I) eller en erövrad bark. Gustav Vasa vägrade att betala utrustningskostnaderna för Hegemesters båt och "Rybben barken"
(HR 3:8, nr 674, 675).
Med all sannolikhet har även andra småfartyg under åren 1521-23
utnyttjats i krigföringen.
Under Gotlandsoperationen 1524 förliste en jakt vid Gotland (GR 2, s
12, 24/1 -25).

Finska jakter. Under 1525-27 nämns en rad jakter baserade i Finland
(Viborg, Aba, Raseborg, Kastelholm) vilka disponerades av fogdar och
läntagare; Nils Grabbe, Erik Fleming, Ivar Fleming, Johan av Hoya,
eventuellt även andra icke namngivna finska frälsemän och rådsherrar
(GR 2, s 142, 5/6 -25; GR 3, s 129, 5/5 -26; s 169, 11/6 -26; s 250 ff, 17/8
-26; s 269,1/9 -26; s 317, 9/11 -26; GR 4, s 26,13/1 -27). I samband med
mobiliseringen mot Sören Norby 1526 nämns 6 8 jakter, de flesta

a
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sannolikt från Finland (GR 3, s 260, 20/8-26). Två av Ivar Flemings
jakter kom senare från Aland till Sths skg, se nedan samt III:3, s 48.

Den store jakt
Beordras 31/51525 gå från Abo till Sthm (GR 2, s 133). Troligen en av de
ovannämnda finska jakterna.
Berend von Mehlens jakt
Nämd 30/5 1525 i Kalmar (GR 2, s 130). Kan vara Böse Hund nedan.
Snörenålen Jakt
Fanns i Kalmar 30/5 1525 och stationerad där tills 1529. Beordras 24/8 1529
till Sth där den före 1/3 1531 har avrustats (GR 2, s 130, 30/5 -25; s 240,
11/11 -25; GR 4, s 86, 2/3 -27; GR 6, s 276, 24/8 -29; FR, s 798 f).
Böse Hund Jakt
Nänd 1525-29 då den har varit stationerad i Kalmar (GR 2, s 240, 11/11
-25; GR 4, s 82, 28/2 -27; GR 6, s 276, 24/8 -29).
Lilla Svan, Svanen Mindre skepp
Fanns på hösten 1526 i Sth skg (FR, s 853 ff). Senast nämnd 1540 (VoH, Sth
1540).
Långa Barken Bark
Fanns på hösten 1526 i Sth skg (FR, s 851). Senast nämnd 29/71539 (SmH
1533:1A, s 137).
Rhuternbergs (?) jakt
Fanns i Sth skg på hösten 1526; avrustad före 1/3 1531. Troligen en stor
jakt; tre master med stångsegel på stormasten (FR, s 850 ff).
Ivar Flernings lilla jakt
Överlämnad till kungen från Ivar Fleming senast på hösten 1526. Förbyggd (ombyggd) och sänd till Lödöse före 1/3 1531 (FR, s 852). Kan vara
en av de ovan nämnda finska jakterna.
Biskop Erik i Aba skänkte på hösten 1526 en jakt till kungen som beordrade den till Sth för ombyggnad och utrustning för örlogstjänst (GR 3, s
316, 9/11 -26; GR 4, s 53, 13/2 -27).
III FARTYG TILLKOMNA 1527-1539
Källor: Foughternes Rekenskaper 1529-1533, s 789-859
Löningsregister, vol 3: Uppsala stift 1554
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Strödda militiehandlingar före 1631: Flottan, vol 7:
löningsregister 1535-36, arkliinventarier 1540-talet
Landskapshandlingar , Småland: Kalmar slott 1533-44
Räntekammarböcker 1527-42
Skeppsgårdshandlingar 1541-47, 1555-60
Varuhus och handlingar, Stockholms slott 1539-56
Klädkammarräkenskaper 1539
Konung Gustaf I:s registratur 1527-60
Övriga källor anförs i texten
1. Kraveller, holkar, större skepp

Stora Kravelen (I) Kravell
Byggd av mä~ter Hans i Sth skg under perioden hösten 1526-1/31531; den
exakta byggnadstiden är inte känd. Flottans största skepp, se 4.2. och 5.3.
Senast nämnd i ett inventarium 8/11 1552 (SMH/Fl vol 4). Ej med i räkenskaper för 1554/55. Uppbörd av rundbult m m från skeppet i AR 1554/3
tyder på att det huggits upp i Sth 1553/54. Enligt en tysk uppgift pl 500
läster (Lundkvist, s 117, not 3). Dimensionsuppgifter, se 4.2, s 33f.
(Lilla) Kravelen, from 1541 även Falken Kravell
Stod på stapel i Sth skg 1/3 1531 och gjorde senare detta år en handelsresa
till Liibeck (FR, pass; RKB 4, s 45 t). Senast nämnd 2/1 1560. (SkgR, Sth
1560)
Detta skepp blev på senhösten 1534 arresterat i Danzig efter att ha kapat
fartyg utanför denna stad. Det frisläpptes först 1536 efter långa förhandlingar (Lundkvist, s 120 ft) .
1 februari 1536 föreslog Gustav Vasa att Lilla Kravelen skulle övertas av
det finska frälset (se 5.3., s 53 t).
Nye Holken Holk
Nämnd ff g 20/6 1534 (GR 9, s 153). Sändes 1536 till Lödöse för att övertas
av frälset i Västergötland och Småland vilka dock ansåg det vara för stort
(se 5.3., s 53t). Senast nämnd 29/7 1539 (SmH, Kalmar slott 1533: lA,
f138). Kan vara identiskt med Kil;en, se s 44.

Riksens Råds skepp
Skulle enligt beslut på våren 1534 utrustas på bekostnad av riksråden och
frälset i Uppland. Byggdes 1534-35 i Finland genom riksrådet Erik Flemings försorg. Senast nämnt 23/71536 (GR 9, s 142 f~ 13/6 -34; s 270 f, 24/9
-34; GR 10, s 124, 23/4 -35; s 156, 23/5 -35; GR 11, s 167, 21/7 -36). Se vidare 5.3, s 52 ff.
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Enligt Gustav Vasa skulle det bli på 200 läster (GR 9, s 142 f, 13/6 -34);
enligt Tegel II, s 32, var det på 150 läster.

Kampermann, Kampmann, Kamp(er)kravelen Kravell
Stor kravell från den nederländska staden Campen; tvångslånad av den
svenska flottan då den var på väg från Riga på sommaren eller hösten 1534.
Fördes till Stockholm och krigsrustades; ingick 1535-36 i flottan som dess
näst största fartyg. Aterlämnades troligen till ägarna efter grevefejdens slut
1536 (GR 9, s 158 f, 6/7 -34; s 253,27/8 -34; GR 10, s 355 f; GR 11, s 388).
Troligen på 300 läster (GR 10, s 95, 24/3 -35; jfr s 124, 23/4 -35).
Den 10/6 1535 erövrade den allierade flottan utanför Wismar en lybsk
holk med 3 märsar, vilken enligt Tegel II, s 63 togs i svensk tjänst. Clement Retzel (HSH 2, s 53) och Rasrnus Ludvigsson (HH 20, s 21) - troligen påverkad av Retzel - uppger att detta skepp var Petter Hollender
(Svanen). Tegel (II, s 63) uppger att detta var ett annat skepp som erövrades något senare. Retzel som skrev sin krönika strax efter händelsen
kan bygga på hörsägner där två erövrade skepp har blandats samman;
Tegel måste däremot ha haft skrivna källor - antagligen rapporter - som
underlag för sin framställning. Detta utesluter inte förväxlingar men Tegels version kan antas vara den mest sannolika. Den av honom nämnda
holken kan dock inte identifieras med något skepp som stannade i svensk
tjänst.

Galionen
Sannolikt den galeon med 2 märsar som den allierade flottan erövrade från
lybeckarna vid Svendborgsund 16/6 1535 (Tegel II, s 63). Användes under
1540-talet endast för transporter; ej upptagen bland de bestyckade fartygen. Senast nämnd 1546 (SkgR).
Synes av besättningsstyrkan 1536 att döma ha hört till de större skeppen
(SMH/FI, vol 7).
Petter Hollender, ca 1536/38 omdöpt till (Stora) Svanen Kravell (?)
Erövrad från lybeckarna i s Östersjön vid Neue Tief efter den 16/6 1535
(Tegel II, s 63, jfr dock den holk som erövrades 10/61535; se ovan); ingick
som krigsrustad i den svenska flottan 1536 (SMH/Fl, vol 7, löningsregister 1536) fortfarande under namnet Petter Hollender. Lybeckarna försökte
1536-37 få skeppet återlämnat; det uppgavs härvid vara erövrat "vid pingsttiden 1535", platsen anges som Revshalsen (Amager) (HR 4:2, nr 360, § 3;
nr 383, § 3a; m fl notiser i HR 4:2). Förliste vid Lödöse i slutet av 1546 el-
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ler början av 1547; bärgat gods kom till Sth skg 8/6 1547 (SkgR 1547).
250 "småläster" (Peterzen, Samfundet S:t Eriks årsbok 1943, s 62).
Om skeppets handelsresor till Holland 1545 och 1546, se Ingvar Peterzen, Skeppets Svanens resa till Holland 1545. En episod ur Stockholms
handelssjöfarts historia, Samfundet S:t Eriks årsbok 1943 och Carl Ekman,
Skeppet Svanens resa till Holland 1546, Sjöhistorisk årsbok 1951/52.

Kijlen, Löse Holken Holk
Nämnd ffg 1542 (RKB 14) men finns med i en odaterad bestyckningslista
som kan vara från 1541 (SMH/FI, vol 7). Har sannolikt byggts av eller disponerats av Severin Kijl, fogde på Alvsborg till april 1540 (Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870, Gbg 1949, s 443), vilken i början av
1539 hade ett skepp för västvartshandel (GR 12, s 165 f, 15/2 1539). Det är
tänkbart att Kijlen är identisk med Nya Holken som 1536 sänts till Lödöse.
Kijlen användes för handelsresor men har fört en relativt stark bestyckning, se bilaga C. Såld för 3000 mark örtug i februari 1546 till några Stockholmsborgare, bl a Mickel Bengtsson (GR 18, s 16 f, 22/2 -46).
2. Mindre skepp, barkar, bojorter , seidenskepp

Älgen Troligen ett mindre skepp eller en bark
Nämnd i SkgR 1526/31 (FR, s 795, 844 f, 847), 22/3 1534 (GR 9, s 78) 29/7
1539 (SmH, Kalmar slott, 1533:1A, s 138).
Uppgifter saknas om detta skepp åren 1535-36 vilket tyder på att det kan
vara ett dubbelnamn för ett annat skepp, troligen Kalmar Barken.
Spilla vå'lling
Nämnd i SkgR 1526/31, Sth skg. Ett mindre fartyg, kanske en jakt.
Blockhuset
Nämnd i Sth skg 1526/31 (FR, s 829, namnet dock svårläst). Troligen ett
flytande batteri. Ett riggat fartyg med namnet Blockhuset avrustas i Sth skg
1543, se IV: 3, 54.
(Minst) Ett skepp tillhörigt greve Johan av Hoya, läntagare på Viborg,
nämns 1532-34 då kungen uppmanar honom att utrusta det (GR 8, s 63,
25/3 -32; s 254, 29/7 -33; GR 9, s 126, 31/5 -34). Skeppets storlek är
okänd.

Snapphanen
Nämnd i aug (?) 1533 (GR 8, s 270). Fartygstyp och storlek okänd.
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Kalmar Barken
Nämnd ffg 19/12 1534 (GR 9, s 328). Senast nämnd 1538/39 (KlädR
1539). Älgen ovan kan vara ett andra namn på detta fartyg som i så fall
fanns redan under perioden 1526/31.
(Nya) Segelskeppet, Seidenskeppet, Sidenskeppet, Segerskeppet Seidenskepp
Nämnd i Kalmar 13/1 1535. (GR 10, s 14 f) Kan vara det segelskepp som
den danske ståthållaren på Gotland Henrik Rosenkrantz på sommaren 1534
sänt till Kalmarsund; Gustav Vasa ville i augusti 1534 köpa eller låna detta
(GR 9, s 208, 7/8-34; s 241,15/8-34). I tjänst 1535 och är med all sannolikhet identiskt med något av de segelskepp som nämns fr o m 1536; se s 46f.
S varte Prisen
Nämnd ffg 2/6 1535 (GR 'W, s 162) men är troligen ett av de fartyg som
uppbringats på sommaren eller hösten 1534 (Tegel II, s 34, 39). Senast
nämnd 27/7 1541 i Sth skg (SkgR). Typ okänd men var sannolikt ett
mindre fartyg.
Under 1533 uttryckte Gustav Vasa flera gånger intresse för att förvärva
bojorter från holländarna (GR 8, s 242, 6/7 -33; s 251, 14/7 -33; Lundkvist, Scandia 1961, s 39; se 5.3.). Den 11/9 1533 instruerade han Hans
Conradt i Danzig att försöka köpa en bojort på 30 40 läster lämpad att
föra artilleri (GR 8, s 279 f). Detta kan vara ursprunget till (Gamla) Bojorten. En lybsk bojort beslagtogs 1534 i Lödöse och utrustades för örlogstjänst. I löningsregistren från 1535-36 nämns minst 4, kanske 5, bojorter men deras ursprung kan inte i något fall klarläggas med full säkerhet. Flera kan vara erövrade 1534-35.

a

Bojorten, fr o m 1535 troligen Gamla Bojorten
Nämnd ffg 1534 (RKB 7, s 44) som Bojorten; som Gamle Bojorten 23/4 1535
(GR 10, s 124) och i löningsregister 1535. Kan vara Bojorten nämnd i löningsregister 16/7 1536 (SMH/FI, vol 7).
Lybska Bojorten, Severin Kijls bojort
Lybsk kravellbyggd bojort, beslagtagen i Lödöse 1534 och utrustad för örlogstjänst av borgmästare och råd i staden (GR 9, s 284, 7/10 -34; s 336ff,
20/12 -34; GR 10, s 144, 12/5 -35; s 296 f, 10/11 -35; s 300,19/11 -35; s 375,
20/12 -35). Utrustades på våren 1536 av frälset i Västergötland och Småland och beordrades senare följa huvudflottan till Sth (GR 11, s 49 f, 24/236; s 75,31/3-36; s 81 ff, 8/4-36; s 117,26/5-36). Kan vara Stora Märsebojorten, nämnd fr o m 1536; se s 46f.
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Nya Bojorten
Nämnd ffg 23/41535 (GR 10, s 124); visade sig vara en dålig seglare (GR
10, s 164, 4/6 -35). Senast nämnd i löningsregistret för 1535.
Lilla Bojorten
Nämnd i löningsregister för 1535 och 1536. Ej vidare nämnd förrän 1543
då Lilla Bojorten avrustades i Sth skg; sannolikt samma bojort (SkgR 1543.
Var inte med i den flotta som på våren 1535 avseglade från Sth (GR 10, s
124, 23/4 -35); kan ha erövrats 1535.
(Stora) Märsebojorten , (Stora) Bojorten , fr o m 1544 vanligen Gamla Bojorten
Nämnd ffg i löningsregistret för 1536. Kan vara Severin Kijls bojort eller
möjligen Gamla Bojorten från 1534 men kan även vara en av de 3 kravellbojorter med 2 märsar som den allierade flottan erövrade från lybeckarna i
Svendborgsund 16/6 1535 (Tegel II s 63). Fanns 1560.
40 läster (1565)
Viho~l.?s Barken, Fr o m 1541 Gamla eller Stora Viborgs Barken
Troligen identisk med den jakt som kungen 24/9 1534 beordrar Nils
Grabbe på Viborg att bygga (GR 9, s 274). I löningsregister från 1536
nämns "skeppet som kom från Viborg"; namnet Viborgs Barken nämns ffg
1538/39 (KlädR 1539). Låg på våren 1546 vid Älvsborg där en holländare
erbjöd sig att köpa barken för 320 daler, vilket kungen accepterade (GR
18, s 81 f, 9/5 -46). Ej vidare nämnd. Jfr IV:6, s 80.
Denna bark kallas ibland Finska Barken (t ex SkgR 1541).

Finska Barken, (Finska) Ugglan Bark
Troligen byggd i Finland. Nämnd ffg i löningsregister 16/7 1536. Senast
nämnd i inventarium 8/11 1552 (SMH/FI, vol 4).
Två "segelskepp" erövrades i september eller oktober 1535 vid Landskrona (HH 20, s 24, 27). Ett av dessa beordrades 5/12 1535 (GR 10, s
317) till Kalmar för att tjäna som modell för ett nybygge. Ett nytt segelskepp byggdes i Kalmar under vintern/våren 1536 och beordrades till
Sth (GR 11, s 19, 31/3 -36; s 95, 13/4 -36; s 101, 21/4 -36). I ett avlöningsregister från 1536 förekommer 2 fartyg med namnet Kalmarna Segelskepp, sannolikt det nybyggda segelskeppet och Nya Segelskeppet från
1534/35. Det erövrade segelskeppet synes ha kvarstannat i Kalmar och är
troligen identiskt med det 1542-44 nämnda segelskeppet Stålnäbben. De
båda Kalmarna Segelskepp är troligen identiska med Stora och Lilla Segelskeppet, nämnda fr o m 1538/39 (KlädR 1539). Med tanke på livslängden
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är det sannolikt att Stora Segelskeppet var det yngre av de båda fartygen.
Den 24/2 1536 instruerar kungen Severin Kijl, fogde på Älvsborg, att
bygga ett "skönt segelskepp" vid Lödöse. Borgarna i denna stad skulle
uppmanas att bygga två segelskepp riket till tjänst (GR 11, s 49 f; jfr
5.3., s 55). Okänt om dessa instruktioner efterlevdes.

Segelskeppet, Stålnäbben Segelskepp
Erövrades vid Landskrona sep/okt 1535 och sändes till Kalmar (se ovan).
Kvarstannade sannolikt vid Kalmar där ett "seijdenskepp" fanns i april
1538; det skulle upprustas och stanna i Kalmar (GR 12, s 32,6/4 (?) 1538).
Ett segelskepp fanns här 1540-43 (SmH, Kalmar slott) och kallades fr o m
1542 Stålnäbben Ufr GR 14, s 84 f, 8/7 -42; s 314,19/10 -42). Avrustad i Sth
skg 1544 (SkgR).
Stora Segelskeppet
Ursprung; se ovan. Senast nämnt 18/7 1547 då det bråddes vid Sth skg
(SkgR).
Lilla Segelskeppet
Ursprung; se ovan. Avrustat ("slets av") i Sth skg 31/7 1543 (SkgR, s 57).
Flemingen
Byggt av Erik Fleming 1537/38 i enlighet med kungens instruktion av den
3/5 1537. Skeppet var en del av hans rusttjänstskyldighet; "av sakören håller han skepp" (Se 5.3; Viljanti, s 89). Nämnt i kronans räkenskaper ff g i
mars 1540 (VoH, Sths slott 1540). Användes som lastdragare. Senast nämnt
15/5 1546 (SkgR).
Enligt inventariet 1544 hade fartyget 2 master utan märsar (SkgR) .
Bunte Ko
Skepp i vilket kungen ägde en andel. Det låg i början av 1539 kantrat i
Göta älv; kungen yrkade på att borgarna i Lödöse skulle hjälpa till med
bärgningen (GR 12, s 169, 26/2 -39). Storlek ej känd.
Furublåsan, Finska Maisan Furublåsa
Byggd i Viborg 1539 eller 1540; kungen var missnöjd med fartyget (GR
13, s 227,13/3 -41). Användes som lastdragare. Nämnd i Sth 22/71555 och
förliste senare samma år vid Viborg ("sönderrevs") (SkgR 1555).
3. Jakter
Ett betydande antal jakter nämns i SkgR för Sth 1526/31. Namnskicket
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gör att det exakta antalet är osäkert; eventuellt kan några av de här upptagna namnen avse ett och samma fartyg.

Ivar Flemings jakt
Kom från Aland 1526/31, senast nämnd 1/3 1531 (FR, s 797ff, 854).
Braskens jakt
Har före 1527/28 tillhört biskop Hans Brask i Linköping. Nämnd i Sth skg
1528 (FR, s 827).
Lilla jakten som kallas Långe Hans jakt
Nämnd. 1526/31; sändes till Lödöse (FR, s 827).
Lilla jakten som kallas Leonen
Nämnd 1526/31 (FR, s 806 ff, 844) och 1532 (RKB 4, s 43).
Bengt Svenssons jakt
Nämnd 1526/31; förbyggd (FR, s 820).
Måns Svenssons jakt
Nämnd 1526/31 som en jakt som sändes till fogden på Abo slott (FR, s
856).
Lilla jakten
Nämnd 1526/31 (FR, s 816 ff).
Nya jakten
Nämnd 1526/31, förbyggd (FR, s 806ff, 820).
Lilla Nya jakten
Nämnd 1526/31; fanns 1/3 1531 (FR, s 797 ff).
De två sistnämnda jakterna är med säkerhet inte identiska.
Källmaterialet rörande jakter vid andra platser än Sth skg är nästan
obefintligt för åren 1526/31. För åren 1531-39 finns inget räkenskapsmaterial från någon skeppsgård och de jakter som sannolikt funnits
skymtar endast i notiser i Riksregistraturet.
Ivar Flemings jakt ingick 30/6 1534 i kungens flotta (GR 9, s 157)
Kungen beordrar 24/9 1534 Nils Grabbe på Viborg att bygga en jakt
(GR 9, s 274). Blev sannolikt (Gamla) Viborgs Barken.
3 jakter låg på våren 1534 i Abo; kungen uppmanade 23/4 1535 det
finska frälset att utrusta dessa (GR 10, s 125).
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Anders Vestgötes märsejakt
Skulle utrustas enligt kungens order 2/6 1535 (GR 10, s 162). I övrigt ej
nämnd.
4. Skutor, pråm
Uppgifter om skutor, m fl mindre transportfartyg finns för perioden
1527-39 nästan enbart i SkgR för Sth skg 1526/31. I övrigt finns endast
några strödda notiser.

Pråmen
Nämnd 1526/31, förbyggd under denna period (FR, s 820). Kan vara
samma pråm som from 1541 nämns i Sth skg; se IV, s 69.
Aländska skutan (I)
Aländska skutan (II)
Två grundgående skutor, byggda på Aland av Ivar Fleming enligt kungens
instruktion 26/2 1527 (GR 4, s 77). Den ena såldes i Liibeck 1530; den
andra fanns troligen kvar 1/3 1531.
Mäster Jörans skuta
Tillhörde tidigare mästerJöran Turesson (Tre Rosor), domprost i Uppsala;
beslagtagen 1529 (FR, s 816 ff).
Under perioden 1526/31 fanns även en skuta som såldes till fogden och
köpmannen Erik Svenske (FR, s 806ff, 820, 835); vidare en "skuta som
plägar finnas vid slottet", som troligen var kvar i tjänst 1/3 1531 (FR, s
852). Detta datum fanns även en skuta i Västerås (FR, s 799).
En skuta tagen från en Rostock-borgare gavs 19/2 1536 till Per Jonsson
och Lasse Ytson i Lödöse (GR 11, s 40).
En (privat?) krejare sändes 1536 för att hämta Lilla Kravelen i Danzig.
Samma år sändes ett antal fetalie-(proviant-)skepp till flottan under
element Retzels befäl (SMH/Fl, vol 7löningsregister). Detta kan ha varit privata fartyg.
5. Båtar, håpar
Uppgifter om båtar, mm finns för perioden 1527-39 endast i SkgR för
Sth skg 1526/31; därefter finns inga notiser av betydelse förrän 1540.
Under 1526/31 nämns

Lilla Skärjebåten, Gamla Skärjebåten
Köpt i Söderköpingsskären.
4 - Forum Navale
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Min Nådif!e Herres Skärjebåt, Nya Skärjebåten
Kungens skärbåt; kan vara samma som nämns fr o m 1540, se s 67.
Vidare nämns 2 håpar, slottsfiskarbåten och en båt vid ladugården (FR, s
827, 829).
IV FARTYG TILLKOMNA 1540-1560
Källor: Löningsregister, vol 3, 11, 13 och 18
Strödda militehandlingar före 1631: Flottan, vol 1, 3, 4, och 7
Landskapshandlingar, Östergötland: Stegeborg Vadstena slott
Småland: Kalmar slott
Provianträkenskaper, Stockholm slott 1551-60
Kalmar 1556-60
Söderköping 1556
Alvsborg/Lödöse 1559-60
Fälttåg, Sjötåg 1560
Räntekammarböcker 1540-60
Skeppsgårdshandlingar 1541-47, 1555-60
Varuhus och handling: Stockholms slott 1539-58
Kalmar 1548-60
Alvsborg/Lödöse 1549-60
Finska cameralia, vol 34, 36, 37, 46 och 54
Kungliga och furstliga arkiv, K 339-341
Arkliräkningar, 1550-60
Militieräkningar, 1540-60
Klädkammarräkenskaper 1540-60
(Finska) Fogderäkenskaper: Hertig Johans furstendöme
Krigsväsendet, nr 187
Abo slott 1541-60
Kastelholm 1546-60
Raseborg/Helsingfors 1540-60
Viborgs slott 1541-60
Konung Gustaf I:s registratur 1540-60
Övriga källor anförs i texten
1. Kraveller

Leonen, Leijanet
Nämnd ffg 1541 (SkgR) då dess båt byggdes i Sth skg. Leonen har förmodligen byggts i Sth skg under de närmast föregående åren. Fanns 1560.
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Ett av flottans största skepp; endast Stora Kravelen (I och II) och kanske
S:t Erik har varit större Ufr bilaga C).
Engelen
Byggd i Sth skg; stod på stapeln 6/11 1544, utrustningsarbetet pågick ännu
i början av 1547. Fanns 1560.
200 läster (1565).
Stora Kravelen (II), fr o m 1559 Elefanten
Byggd i Sth skg fr o m 1554; sjösatt på sommaren 1555 (GR 25, s 573,2/10
-55); i huvudsak färdig 1556/57 men blev inte riggad förrän 1559 och utrustades ffg 1560. Bygget leddes åtminstone t o m 1556 av Mäster Jacob.
Döpt till (Nya) Elefanten enligt Gustav Vasas brev 1/6 1559 (GR 29, s 168).
400 läster (1565).
En redogörelse för utgrävningen av Elefantens vrak vid Björkenäs finns i
Svenska flottans historia (1942), s 88ff (Carl Ekman). Rekonstruktion och
rekonstruktionsritning av skeppets rigg finns i Svensk skeppsbyggeri, s
109, 112 (Sam Svensson).
Sanct Erik
Byggd i Björkenäs skg av Mäster Hollinger; bygget förbereddes i aug 1558
(GR 28, s 577, 15/8 -58; 16/8 -58) och var färdigt i mitten av 1560.
350 läster (1565).
(Finska) Svanen
Byggd i Abo skg av Mäster Jacob 1559-60; disponerades under 1560 av
hertig Johan.
250 läster (1565)
Troilus, Troyan, Troykaren
Troligen det nya skepp som stod på stapeln i Sth skg 11/4 -59; färdigbyggt
1560/61. Troligen byggd av Mäster Adrian.
100 läster (1565).
Hector
Byggd i Sth skg; nämnt ffg 19/3 1560 då det nyligen påbörjats. Färdigbyggd 1562. TrDligen byggd av Mäster Adrian.
300 läster (1565).
2. Holkar, större lastfartyg
Ar 1544 arresterades i Lödöse ett skotskt skepp tillhörigt Jacob Scotte;
kungen beordrade 28/61544 Gustav Olsson på Älvsborg att tvinga fram
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ett köp av detta skepp. Detta blev inte av men skeppet låg ännu i juni
1545 kvar i Lödöse. Kungen beslöt 2/6 1545 att det skulle friges och avvisade 29/6 1545 Jacob Scottes erbjudande att sälja det för 2000 mark
(GR 16, s 439, 28/6 -44; GR 17, s 346f, 2/6 -45; s 404, 29/6 -45).
~ästerviks llolken
Virke till detta skepp höggs i Västervikstrakten 1547-48 och det byggdes
här på en tillfälligt ordnad varvsplats under skeppare Tord Bagges ledning.
Påbörjad våren 1548; färdig i mitten av 1549 (GR 19, s 110 f, 11/3 -48; s
164 f, 2/4 -48; s 199, 9/4 -48; GR 20, s 258 f, 4/7 -49; SmH 1548:2). Senast
nämnd 2/6 1550 (VoH, Sth slott). Kan ha sålts.

Abo Furuholken
Byggd i Abo enligt kungens instruktion 9/4 1548; färdigbyggd 1550 (GR
19, s 199 f, FRA 511, 512, 521). Senast nämnd 1557; troligen avrustad i Sth
skg 1558/59 men kan även vara den Stora Furuflåsan som såldes 1557,
troligen i Holland (KlädR A 22, SkgR); jfr Alands Furuholken, nedan.
Skulle enligt kungens instruktion bli ett skepp på 200 läster.
Flera namnformer förekommer: i Älvsborg kallas den 1552 Stora eller
Gamla Furullolken/Furuflåsan.
Enligt kungens brev till Botvid Larsson, Stockholms slott 9/4 1548 (GR
19, s 200) skulle ett skepp på 200 läster byggas i Sth skg om reparationsarbeten inte lade hinder i vägen. Inga belägg finns för att detta skepp
byggdes.
Ett skepp var i aug 1549 under färdigställande i Älvsborg (GR 20, s
276,11/8 -49) och ett annat (?) i mars 1551 (GR 22, s 99 f, 6/3 -51). Atminstone det sista var avsett att sändas västvart, se vidare s 80 fr.
Kalmar llolken, Stora (Furu-) skeppet
Byggt i Kalmar 1550-52 (SmH 1550:1, 1551:5, 1552:4A) av Mats skeppsbyggare. I SkgR för Sth skg 1556 nämns att Kalmar llolken hade förlist vid
Norge; riggen hade bärgats.
Bestyckning på resan till Holland 1553: 2 halvslangor, 2 5 tums stenbössor, 6 skeppskvarter, 6 skeppshakar; S:a 16 järnskytt (AR 1553/2.)
Alands Furuholken
Byggd vid Kaste1holm 1550-51 (FRA 2626, 2630; SMH/Fl vol 10) och var
i mars 1552 färdig att med trälast gå från Sth till Holland (GR 23, s 155,
28/3 -52). Senast nämnd 1557 och är troligen den Stora Furuflåsan som säldes
1557, troligen i Holland (KlädR A 22, SkgR); kan dock vara den furuholk
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som avrustades i Sth skg 1558/59; jfr Abo Furholken ovan.
Bestyckning på resan till Holland 1553: 2 6 tums stenbössor, 6 halvslangor 2 skeppskvarter, 4 falkuner; S:a 14 järnskytt (AR 1553/2; för identifieringen jfr RKB 31).

Olof Skottes skepp
Skepp tillhörigt stockholmsborgaren Olof Skotte; övergick genom danaarv i kungens ägo i maj 1551 men denne avböjde att lösa ut en andel i skeppet som ägdes av Harald Olsson (GR 22, s 189, 30/5 -51, s 223, 13/6 -51).
Senast nämnd i inventarium 8/11 1552. Synes av kungens skrivelser att
döma ha varit ett stort lastfartyg.
Ekenå'sskeppet Holk (?)
.
Skepp påbörjat av ekenäsborgare som inte hade medel att fullborda bygget; kungen betalade på våren och sommaren 1551 resterande timmermanslön och bekostade skeppets upptackling och utrustning för en handelsresa
(GR 22, s 194, 5/5 -51; s 265 f, 16/7 -51; FRA 2989, fo136, FRA 2990, foI60).
Troligen den "nya furuholk" som kom från Nyland till Sth 1551 (RKB 26, s
96). Ej nämnd efter 1551.
Stockholmsborgaren Hans Gammal köpte på sommaren 1553 en skeppsandel från kungen för 200 daler (GR 24, s 156, 27/10 -53); kan avse ett av
de två ovannämnda skeppen.

Alekråkan
Byggt i Kalmar 1553-54 av Mats skeppsbyggare; kallas under byggnadstiden "Stora Skeppet" (SmH 1553:5A, 1554:9A). Skulle på sommaren 1554
eventuellt sändas på en handelsresa västvart (GR 24, s 250,17/3 -54). Strandade på Nylandskusten i juli eller augusti 1555 (GR 25, s 381, 26/8 -55);
riggen bärgad (SkgR 1556· 57).
Viborgs Holken, Furuholken
Byggt i Viborg 1554-55 (FRA 5075, 5090; GR 25, s 144, 20/4 -55). Användes för handelsresor för hertig Johans räkning; stationerad i Ekenäs och
Abo. Skulle enligt kungens instruktion 23/1 1560 sändas västvart och säljas
(GR 29, s 407). Senast nämnd 7/6 1560 (KlädR A 26:8).
100 läster (FRA 5075, fol 15)
Den 28/4 1556 (GR 26, s 271) skrev kungen till stockholmsborgarna
Joseph Arvidsson och J öns Andersson och gav dem tillstånd att efter eget
bedömande använda det skepp de ägde gemensamt med kungen.
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3. Mindre skepp, barkar, bojorter, pinkor

Nya Viborgs Barken
Byggd vid Viborgs slott sommaren 1540 (GR 13, s 226, 13/3 - 41). Senast
nämnd i Sth skg 19/8 1547; förliste senare samma år vid Danzig (SkgH
1547).
Bjö·rnen
Fartyg av okänd typ och storlek, nämnd 1541 (SkgR) och 1542 (RKB 14)
Användes 1541 som transportfartyg och är inte identisk med den fr o m
1543 nämnda galären Björnen. Denna kallas till en början Nya Bjö·rnen, synbarligen för att markera skillnaden till ett äldre fartyg med samma namn.
Detta kan vara det från 1520-talet kända skeppet (se s 39) med det är i så
fall förvånande att det helt saknas i källorna åren 1532-40.
Blockhuset
Synes ha avrustats i Sth skg fr o m 9/4 1543. Troligen ett flytande batteri;
kan ha funnits redan 1526/31; se III:2, s 44.
Hade stor-, fock- och mesanmast samt stång på stormasten.
Lilla Bojorten
Synes ha avrustats i Sth skg 1543 (SkgR 1543, s 60). Troligen Lilla Bojorten
från 1535-36; se III:2, s 46.
Bremer Bojorten , Lilla Bojorten
Köpt i Bremen 1543 av kanslern Konrad von Pyhy; seglade till Älvsborg
men ansågs vara föga duglig (GR 15, s 335 f, 20/6 -43; GR 17, s 219, 1/445). Nämns 5/9 och 12/12 1545 (yR 17, s 492, 583). Låg i mars 1547 i Amsterdam och såldes i Holland för 55 daler (GR 18, s 410,11/3 -47; GR 19, s
85, 21/2 -48).
Kungen gav 27/5 1543 en allmänt hållen instruktion till Gustav Olsson i
Älvsborg att bygga skepp lämpliga för Västerhavet i stället för den galär
som kungen tidigare beordrat (GR 15, s 297 f). Det är inte känt 0 ..1
några skepp verkligen byggdes i Älvsborg vid denna tid.

(Stora) Gripen, 1544-47 även Nya Bojorten Bojort, fr o m 1547 bark
Byggd i Sth skg av Mäster Jakob; bygget pågick 2/6 1543, stod ännu 20/11
1543 på stapeln, färdigbyggdes i mitten av 1544. Ursprungligen bojort
men ombyggdes och omriggades på våren 1547 till tremastare och kallas
1548 bark (SkgR 1547, GR 19, s 167, 2/4 -48).
60 läster (1565).
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Grundstötte 1555 i Alands skärgård;togs flott efter det att nästan hela lasten, 43 läster salt, lämpats överbord (GR 25, s 537, 31/12 -55).

Gripgeten
Nämnd ffg 12/3 1545 (SkgR) . Kallas 1552 "nskebysse" (större nskefartygstyp ) (GR 23, s 156, 28/3 -52). Senast nämnd i inventarium för Sth skg
8/11 1552 (SMH/FI vol 4).
(Gamla) Pinkan, Löse Pinkan, Mersepinkan, Storpinkan
Byggd i Kalmar 1545 (SmH 1545:10A, s 65). Fanns 1560.
Nya Pinkan, från 1552 Hollands Pinkan
Enligt brev från kungen 15/2 1545 skulle (slottsbyggmästaren?) Petter
Hollender sätta upp en pinka vid Sth skg. (GR 17, s 91). En pinka stapelsattes dock först omkring 20/11 1546; bygget pågick ännu 24/31547. Fanns
1560.
Segelskeppet
Stapelsatt i Sth skg i okt 1547; bygget pågick i april 1548 (GR 19, s 200,9/4
-48). Fartyget var av byggnadsräkenskaper och byggnadstid att döma av
en helt annan typ än galärerna; det nämns inte efter byggnadstiden men
kan vara identisk med Långe Barken (1552).
Nya Bojorten, från 1560 Stora Råbojorten
Stod på stapel 2/4 1549 i Sth skg; kungen krävde att den skulle byggas färdig till "första öppet vatten" (GR 20, s 135, VoH, Sth slott 1549, SaltR
1549). Fanns 1560 då den även kallas Kalmar Bojorten (se s 29f).
40 läster (1565).
Nya Segelskeppet
Byggd 1549; se galärer, IV:4, s 61.
I Älvsborg byggdes (1548-) 1549 ett skepp, 1550-51 ytterligare ett och
1553 ett tredje. Ett av dessa, troligen det sistnämnda, bör vara Vise (ÄlvsborRs) Galeonen, nämnd fr o m 1555, Se IV:6, s 56 och 81 f.

Långa Barken (II)
Kan vara Barken nämnd 12/9 1551 (GR 22, s 343); Långa Barken nämns ffg
26/21552 (GR 23, s 79) då kungen hänför det till de äldre skeppen; han ansåg att den hade för lågt fribord varför den liksom galärerna borde höjas
och ytterligare ett däck byggas till. Långa Barkens ursprung är okänt men
bl a med tanke på det låga fribordet skulle den kunna vara identisk med
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Segelskeppet byggt 1547-48 och därefter ej nämnt. Långa Barken fanns 1560.
40 läster (1565).
Var 1555 bestyckad med en~ kartog som grövsta pjäs (se bilaga C) vilket
tyder på att den kan ha haft stävbestyckning liknande en galär.
Kungen begärde 1550, trots invändningar från slottsfogden Måns
Nilsson, att några skepp och galejor skulle byggas vid Viborg; kungen
föreslog skepp med tre master och ett segel på varje mast. Järnleverans
till bl a skeppsbygget nämns 19/4 1551 (GR 22, s 105 f) men i räkenskaperna för Viborgs slott (FRA) finns inga spår av skeppsbyggnad förrän
1554; jfr Vibor~s Holken, s 53 samt s 78 f.

Vå'sterviks Barken
Virke till ett n'ytt fartyg höggs 1552 i Tjust under ledning av skeppar Tord
Bagge; nybygget sattes upp vid en tillfällig varvsplats vid Samsvik i Västervikstrakten och pågick 1553-54 under ledning av skeppar Olof Alenning (GR 24, s 12 f, 24/1 -53; s 512, 7/6 -53; VoH, Sth slott 1553, 1554).
Fanns 1560.
50 läster (1565).
Lo'se Caleonen, Älvsborgs Caleonen, Caleonen
Troligen byggd vid Älvsborg 1553; nämnd ffg 1555. Skänktes 5/4 1557
till greven av Oldenburg (SkgR 1557, GR 27, s 67, 24/4 -57).
Användes 1555-56 endast för transporter men avsågs 1556/57 ingå i en
krigsrustad flotta. Av förslaget till besättningsstyrka (126 man) att döma
har den varit jämnstor med Camla Pinkan och mindre än de samtida barkarna (SMH/FI, vol 1).
Identifieringen med det skepp som 1553 byggdes i Lödöse grundas på att
Olof Bagge var skeppare för detta (VoH, Lödöse/Älvsborg 1553); denne
liksom Lo'se Caleonen saknas i Sth skg 1554 (LönR vol 3). Under 1555-56 är
Olof Bagge skeppare på Löse Caleonen i Östersjön, och det är tänkbart att
han varit knuten till ett och samma fartyg sedan 1553. Jfr s 81.
(Stora) Draken
Stor galär byggd 1541; i SkgR fr o m 1555 upptagen bland skeppen. Se
IV:4, s 58.
Nye eller Lybske Barken
Lilla Pinkan , Kalmar Pinkan
(Nye) Bojorten
Nämnda fr o m 1554-56 i Kalmar skeppsgård; synes endast ha använts som
transportfartyg. Se IV:5.3, s 70.
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Nya Barken, från 1560 Kalmar Barken (II) 1560 även Målade Barken
Kölsträckt i Sth skg ca 22/11-1555; bygget pågick i sep 1556. Fanns 1560.
50 läster (1565).
Ett nytt skepp byggs i Abo 1556 (FRA 598) och ytterligare ett byggs
1557 av Nils skeppsbyggare (FRA 642). De är identiska med de små
skeppen Hiiken och Falken vilka nämns ff g 1558. Båda var stationerade i
Abo och disponerades av hertig Johan.

Falken, 1560 även Finska Falken
Ursprung, se ovan. Fanns 1560.
Av bestyckningsuppgifterna (se bilaga C) var Falken av ungefär samma
storlek som Höken nedan.
Höken, 1560 även Finska Höken
Ursprung, se ovan, Fanns 1560
60 läster (1565).
Nyköpings Barken
Skeppsbyggare anlände på hösten 1556 till Nyköping (GR 26, s 656,4/1256). Nyköpings Barken nämns ffg 1558. Fanns 1560.
50 läster (1565).
I brev till fogden på Nyköpings slott 19/7 1558 (GR 28, s 316) talas om
"de skepp" som låg under utrustning där. Utöver Nyköpings Barken är
inget fartyg känt som med säkerhet byggts här före 1561. Fr o m 1561
nämns dock Nyköpingsskeppet/Nyköpingskrejaren.

Lotsmans Pinkan (1558 Nya Pinkan)
Byggd i Sth skg av Mäster Adrian; nämnd ff g 14/51558 då den var under
utrustning. Fanns 1560.
24 läster (1565).
Lilla Råbojorten, Lilla Bojorten (1558: Nya Bojorten)
Byggd i Sth skg av Mäster Adrian; nämnd ff g 18/8 1558 då den var under
utrustning. Fanns 1560.
24 läster (1565).
Hollands Barken (1559: Hollands Kravelen eller Nya Barken).
Troligen byggd i Sth skg av Mäster Adrian; sannolikt den "Nye byggningen i skeppsgården" som nämns 8/9 1558 då den synes ha stapelsatts.
Hollands Kravelen nämns ffg i Sth skg 25/5 1559. Fanns 1560.
30 läster (1565) .
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~lvsborgs

13arken
Kungen instruerade 19/7 1558 (GR 28, s 297) Gustav Olsson, ståthållare på
Älvsborg, att bygga ett skepp till "riksens behov". ~lvsborgs 13arken nämns
ff g 1560 då den fanns i Älvsborg.
50 läster (1565).

Viborgs 13arken
Kungen anbefallde 4/4 1559 (GR 29, s 82) att några jakter skulle byggas i
Viborg. En "ny bark" byggd och upptacklad vid Viborg kvitterade proviant här 4/9 1560; ett skepp "med sitt fulle tackel" - uppenbarligen
samma - kvitterades i Sth skg 23/11 1560. Detta skulle kunna vara Viborgs
13arken nämnd i Sth skg fr o m 1561. I räkenskaperna för Viborg 1560
nämns emellertid byggnad av både "nya skeppet" och Viborgs 13arken och
den sistnämnda anges i ett inventarium för slottet 8/12 1560 ännu stå i
byggning. Det ena av dessa fartyg kan vara (Viborgs) Gripen nämnd fr o m
1561 (FRA 5197, 5200, 5219).
40 läster (1565).
4. Galärer (galejor)

Ulven, från 1541 Lindormen
Nämnd ffg 1540 (VoH, Sth slott 1540); kallas från mitten av 1541 Lindormen (SkgR 1541, VoH, Sth slott 1541). Avrustad och upphuggen i Sth skg
1559.
En av de större galärerna; förde 1544/45 en fr kartog som grövsta pjäs.
Slangan
Nämnd ffg 1540 (VoH, Sth slott 1540); senast nämnd 1547. Har sannolikt
funnits även efter detta år men har utgått före 1554/55.
(Store) Draken, Stora Galejan Stor galär
Byggd i Sth skg våren och sommaren 1541. Troligen ombyggd under perioden 1552/54; den är i räkenskaperna fr o m 1555 upptagen bland skeppen och hade då överlopp och kobrygga; samt var riggad med stor- och
fockmärssegel samt bogspröt med blinda (inventarier 1556-58) vilket skiljer den från galärtypen. Fanns 1560.
Uppgavs 1549 kunna lasta 40 50 läster spannmål (GR 20, s 279 f, 22/8 49) vilket dock inte behöver ha varit den maximala lastkapaciteten. Om
detta fartyg, se även 4.3., s 40.

a

Igeln, Liljan, 1541-42 även (Lilla) Fusten Fusta, liten galär
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Byggd i Sth skg våren 1541. Senast nämnd 29/6 1555 (AR 1555/1) förliste
("sönderrevs") vid Viborg före 12/5 1556; riggen bärgades (SkgR 1556).

Sniirepilen 1542 även Lilla Fusten Fusta, liten galär
Troligen den galär som stod på stapel i Sth skg aug/sep 1541; nämnd ffg
1542 (VoH, Sth slott 1542). Fanns 1560.
Synes på 1540-talet ha använt som ett slags chefsfartyg med endast lätt
bestyckning. Jacob Bagge var skeppare på Snörepilen åtminstone till 1547
samtidigt som han upprätthöll ledande befattningar inom krigsmakten.
Bjijrnen
Färdigbyggdes i Sth skg under vintern 1543. Fanns 1560.
En av de större galärerna; förde 1544/45 3 ~-kartoger.
Enhörningen
Färdigbyggdes i Sth skg under vintern 1543. Fanns 1560.
En av de större galärerna; förde 1544/45 och 1555 en ~ kartog som grövsta pjäs.
Uroxen
Byggd i Sth skg vintern och våren 1543. Fanns 1560.
Större än den samtidigt byggda Buffeln; förde ursprungligen en (?) ~ kartog (SkgR).
16 läster (1565).
Buffeln 1544/45 även Lilla Galejan
Byggd i Sth skg vintern och våren 1543. Fanns 1560.
Kungen godkände 27/5 1543 att den galär som han tidigare beslutat
bygga vid Älvsborg inte skulle komma till stånd. Typen hade där ansetts
vara olämplig för Västersjön (GR 15, s 297 f).

Finska Galejan
Byggd i Abo 1543 under ledning av skeppare Lasse Västervik. Upphuggen
i Viborg 1556 (FRA 492; 5108, fol 9; utförlig beskrivning av bygget i John
Gardberg, Fartygsbyggen vid Abo slott 1540-1544, Kulturhistorisk Arsbok
1935, Ekenäs 1936).
Rosen, 1544/45 även Snörenålen
Byggd i Sth skg våren och sommaren 1544. Byggd för kungens eget bruk
(GR 16, s 228, 16/4 -44) och hade till skillnad från övriga galärer två kajutor, en stor och en liten (SkgR 1544). Fanns 1560.
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Jrurken, Jrurkaren
Byggd i Sth skg jan-juni 1545 efter den "fansuun" kungen själv "föregivit" (GR 17, s 110, 18/2 -45), sjösatt omkring 23/5 1545. Senast nämnd
8/11 1552 och har utgått till 1554/55 då en ny Jrurken byggs.
Galejan i Vadstena, Galejan på Vättern
Byggd i Vadstena. Virke till galejan höggs våren och sommaren 1545 (ÖH
1545:6B); färdigbyggd under vintern 1546 med material från Sth skg.
Byggd under ledning av Mats Timmerman. Senast nämnd i början av 1559
(GR 29, s 544 ff) men har sannolikt funnits 1560.
Soldanen (betyder Sultanen)
Byggd i Sth skg under första halvåret 1546; sjösatt omkring 1/6 1546.
Fanns 1560.
En av de större galärerna; hade 1555 en ~ kartog som grövsta pjäs.
Moreanen
Byggd i Sth skg under första halvåret 1546. Fanns 1560.
Hjorten
Stapelsatt i Sth i sep (?) 1546; sjösatt omkring 4/4 1547. Fanns 1560.
16 läster (1565).
En ny galär stapelsattes i Sth skg i juli 1547 och synes ha färdigbyggts
under hösten 1547. Enligt ett brev från kungen 9/4 1548 (GR 19, s 200)
var en galär under byggnad i Sth skg. Sannolikt rör det sig om två olika
fartyg; 1549 fanns i Sth både Havfrun och Nye Galejan.
En galär byggdes i Älvsborg från hösten 1547 till våren 1548 (GR 18, s
763,29/9 -47; GR 19, s 170 f, 4/4 -48; s 267, 2/6 -48). Fanns i Älvsborg i
början av 1550 (GR 21, s 98) och troligen även 1552 (VoH, Älvsborg/Lödöse 1552). Kan vara Lö"se Klinkan nämnd ffg 1554; jfr dock den galär
som byggdes i Älvsborg 1553. Jfr s 80 f.

Nya Galejan
Nämnd 1/8 1549 i Sth; var då i :!!:tiv tjänst. Troligen byggd 1547 eller
1548, se ovan; troligen identisk med någon av de galärer som nämns ffg
1551/52.
Havfrun
Nämnd ffg 20/9 1549 i Sth. Troligen byggd 1547 eller 1548, se ovan.
Fanns 1560.
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Nye Segelskeppet, Vise Segelskeppet, från 1559 Lo'se Galejan
Byggt i Sth skg 1549; skulle enligt kungens brev 2/4 1549 (GR 20, s 135)
göras färdig till "första öppet vatten". A vgick i maj 1550 till Lödöse
(VoH, Sth slott 1550, AR 1550/2). Ater till Sth 1554 (AR 1554/5). Fanns
1560.
Upptas i räkenskaperna bland galärerna och har samma bestyckning som
dc flesta av dessa (se bilaga C).

Den 17/4 1550 beordrar kungen bygge aven liten galär i Sth skg; den
skulle ha en aln kortare köl än Rosen (GR 21, s 160). Den 20/61551 beordrar han Jacob skeppsbyggare att bygga en galär i Sth skg (GR 22, s
250). Dessa torde vara två av de galärer som nämns ffg 1551/52.
Under 1550 övervägde kungen att bygga galärer vid Viborg (GR 21, s
284 f, 11/7 -50); inga spår av galärbygge finns i räkenskaperna för Viborgs slott.
Den 20/6 1551 beordrar kungen bygge aven galär i Abo; beslutet
återkallas 19/9 1551 (GR 22, s 250, s 325).

Flytspånen, 1552 även Lilla Nya Segelskeppet, Lilla Galejan; 1553 även Flyormen
Nämnd ffg 1551; fanns 1560.
Ulven; 1552 även Stora Nya Segelskeppet, Stora Galejan
Nämnd ffg 1552; fanns 1560
16 läster (1565).
(Lilla) Gripen
Nämnd ffg 1552 då den även kallas Nya Galejan; fanns 1560.
20 läster (1565) .
(Lilla) Leonen
Nämnd ffg 1552 då den även kallas Nya Galejan; fanns 1560.
24 läster (1565).
Flera "nya galejer" nämns 1552-53 i Alvsborg; se s 80 f. En galär byggs
här 1553; jfr Löse Klinkan nedan.

Löse Klinkan; ibland kallad Lo'se Galejan
Anlände till Sth från Alvsborg i sep 1554 (AR 1554/5). Har troligen byggts
i Älvsborg 1547/48 eller 1553. Fanns 1560. Jfr s 80 f.

62

Turken Liten galär eller stor håp.
Byggd enligt kungens instruktion 28/8 1554; bygget utfördes vid Ekolsunds gård och den var i tjänst i juni 1555 (GR 24, s 394; SkgR 1555; inventarium 1556, SkgH; UH 1555:17). Fanns 1560.
Kungen önskade bygga en liten galeja, något större än hans största håpar. Kallas under byggnadstiden skärbåt; upptas i räkenskaperna 1556 bland
håparna, därefter bland galärerna.
16 läster (1565).
Kan vara Ekolsunds Håpen nämnd i Viborg 1556-57; jfr s 73.
Kungen beordrade 22/8 1555 bygge av 3 galärer i Sth i skg varav två så
stora som Flytspån och en något mindre; hertig Erik ändrar 3/10 1555
detta till att gälla 2 galärer (GR 25, s 370, 22/8 -55; s 564, 16/9 -55; s 573,
3/10 -55). Jacob skeppsbyggare påbörjade i slutet av 1555 en galär av
Lilla Leonens storlek (troligen Näcken) men kungen beordrade honom 6/1
1556 att i fortsättningen bygga 2 eller 3 små galärer av Flytspånens storlek
eller ännu något mindre (GR 26, s 11). Två galärer byggdes i Sth skg
under första halvåret 1556; de kallas båda t o m 1558 Nya Galejan och Ur
därefter namnen Näcken och Springhuaien.

Näcken; t o m 1558 (Stora) Nya Galejan
Ursprung; se ovan. Fanns 1560.
24 läster (1565).
Springhuaien; t o m 1558 (Lilla) Nya Galejan
Ursprung; se ovan. Fanns 1560.
16 läster (1565).
Galeja byggd i Alvsborg
Byggd "under Älvsborg" enligt hertig Eriks instruktion 28/2 1556; skulle
utrustas med materiel från Sth skg under vintern 1557 (GR 26, s 711, 28/2
-56; GR 27, s 30, 11/2 -57). Senast nämnd 26/12 1559 (VoH, Älvsborg/
Lödöse 1559). Jfr s 81.
(Lilla) S lianen
Troligen den Lille Nya Galejan på stapeln som nämns i slutet av 1556 eller
början av 1557 (SMH/FI vol 1); en galär byggdes i Sth skg 1557. Svanen
nämns ffg 16/7 1558 (GR 28, s 286). Fanns 1560.
16 läster (1565). Var 1559 bestyckad med en dubbel och två enkla falkunetter samt 17 hakar (AR 1559/3); kan ha haft falkunetterna uppställda enligt den plan som kungen föreslog 22/8 1555 med en pjäs förut, en midskepps och en akterut (GR 25, s 370).
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(Nya) (PC;r-) Målade Galejan; på 1560-talet Hollands Galejan
Byggd av Mäster Adrian i Sth skg ca 1557/58; nämns ffg 19/61558 då den
beordras till Kalmar (GR 28, s 262). Fanns 1560.
16 läster (1565)
Två galejor i Vå'nern
I sep 1558 sändes Söffrid Hendersson och Mats Timmerman till Vadsbo vid
Vänern för att bygga några galärer (GR 28, s 403 f, 5 brev från 11-13 sep
1558). Den 10/81559 (GR 29, s 250) nämns att två galärer byggts; de skulle
då förses med segel. Galärerna vid Tunaholm (Mariestad) nämns 18/7 1561
(VoH, Älvsborg/Lödöse 1561).
5. Fartyg redovisade lokalt vid slott och gårdar
a. Skutor, krejare, furuflåsor, pråmar m fl transportfartyg
b. Jakter, skärbåtar, håpar, espingar m fl smärre farkoster
5.1. Stockholms skeppsgård; centralförvaltningen och hovet
Transportfartyg

Nylendska skutan
Byggd vid Raseborg vintern/våren 1541; kvitterad i Sth skg 28/5 1541
(FRA 2921). Senast nämnd 1543 (avrustad?).
Pedersiire skutan, Psöra skutan
Troligen byggd vid Pedersöre i Österbotten ca 1540/41 Ufr GR 13, s 193).
Senast nämnd 17/11547 (SkgR).
Kvarnskutan
Nämnd 1543.
Två Kalkskutor
Byggda i Nerpes socken, Österbotten och köpta 1545 Ufr GR 17, s 444,8/7
-45) från Arvid Olsson för 26 mark och från Pelle Persson för 1~ mark.
Båda fanns troligen till åtminstone 1548.
Minst en vedskuta fanns 1546 (SkgR 3/4 -46).

Kalkskuta
Ny Nerpesskuta för kalk nämns 5/6 1546. Fanns troligen till åtminstone
1548.
Minst en bastukarsskuta fanns 1546-47, en hundskuta nämns 1546 och en
rysskuta 1547.
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Kalkskuta
Byggd vid St Laurentii gränd i Sth; bygget nämns 17/5 1547 (SkgR).
Henrik RÖ'nebergs kalkskuta
Bygget pågick 17/5 1547 i Sth (SkgR) .
1548 nämns 5 kalkskutor, troligen de 5 ovannämnda (RKB 23). Därefter
finns till följd av luckor i räkenskaperna inga uppgifter om skutor i Sth
förrän 1554 då 8 kalkskutor nämns (LönR, vol 3). Under 1555-60 nämns
ett betydande antal skutor m fl transportfartyg men avsaknaden av egennamn och täta byten av skeppare gör det omöjligt att upprätta någon
egentlig lista över dessa.
1555 nämns; 4 kalkskutor , 1 kolskuta, 1 mjölskuta, 1 saltskuta.
1556 nämns: 4 kalkskutor, 1 kolskuta, 1 saltskuta, 2 Alandsskutor, 1 Viborgsskuta.
1557 nämns: 2 kalkskutor, 1 Viborgsskuta, 1 maltskuta.
1558 nämns: Ett antal kalkskutor, 1 Alandsskuta, 1 Arbogaskuta, 3 eller
flera andra skutor.
1559 nämns: 5 kalkskutor, 1 spannmålsskuta, HärinRe Skutan, Lasse Fö'rdels skuta, ArboRaskutan,
1560 nämns: Stora Furuflåsan (Stora Märsekrejaren), 3 Fördelsskutor (Fördelen och 2 Nya Fö'rdelen), Hå'ringe Skutan, Arboga Skutan,
Alands Skutan (Alendskan) , Rysseskutan (=Rysselodjan), 1
ekeskuta (= Vedebåten) , 1 botneskuta (dvs från Bottenviken), 4 kalkskutor samt en annan (kalk?) skuta med
samma skeppare Göns Holst) som den 1561 nämnda Lilla
Furuflåsan.
Ur bl a dessa uppgifter kan följande ofullständiga lista härledas:

Alandsskuta (I)
Byggd på Aland 1554, 20 läster (FRA 2643). Troligen en av de ålandsskutor som nämns i Sth skg 1560/62.
Alandsskuta (II)
Byggd på Aland 1556 och korn till Sth (FRA 2651). Troligen en av de
ålandsskutor som nämns i Sth skg 1560/62.
Viborgsskuta
Nämnd i Sth skg 1556-57; kan vara "slotsens skepp" Presteskutan nämnd i
Viborg 1556 (FRA 5108, fol 24), och Rysselodjan 1558-60, se s 69.
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Arboga Skutan
Byggd i Arboga och kCJm 20/10 1558 till Sth skg. Fanns 1560.
Häringe Skutan
Troligen byggd vid Häringe gård; kallas 1559 en "ny skuta". Fanns 1560.
Lasse Fö'rdels skuta, FÖ'rdelen; kallas 1561 Gamla Fö'rdelen
"Skänkt" av Lasse Fördel, fogde i Pedersöre m fl socknar i Österbotten,
nämnd ffg 1559. Fanns 1560.
Två skutor båda kallade Nya Fö'rdelen
Två nya skutor, en på 45 och en på 16 läster, kvitterades i Sth skg 5/9 1559;
överlämnade av Lasse Fördel, fogde iSalo, Karleby, Kalajoki och Pedersöre socknar i Österbotten: En av dessa hade byggts av bönderna i dessa
socknar under 1559, troligen som en del av deras skatt (FRA 4606, fol 45 f).
Dessa är troligen två av de tre "fördelsskutor" som nämns i Sth skg 1560.

Joen Bagges furuJlåsa
Byggd i Österbotten "till K Mts behov" 1559; Joen Bagge var fogde på
Korsholms gård och i 4 österbottensocknar (FRA 4601, fol 50). Nämnd
ff g 1561 men kan vara den skuta i Sth skg som Jöns Holst var skeppare på
1560 Ufr ovan).
Den "botneskuta" som fanns i Sth skg 1560 kan vara identisk med någon av "fördelsskutorna" eller Joen Bagges FuruJlåsa.

Stora Furujlåsan, Stora Märsekrejaren
Nämns ffg i mars 1560; kallas då "den nya skutan". Fanns 1560.
Rysseskutan
Se Rysselodjan, s 69.
Ekeskutan, Vedebåten, Helsingforsbåten Stor båt eller skuta
Nämnd 1558-60. Hade samma skeppare som den 1561 nämnda Vedeskutan:
troligen samma fartyg. Jfr s 69.
Håpar
Håpen; 1546 Gamla Håpen
Byggd i Sth skg i maj-juni 1543. Senast nämnd 1546 men kan vara en av
de håpar som nämns senare.

Stora Håpen
Lilla Håpen
Byggda i Sth juli-aug 1546; enligt kungens brev 28/7 1546 (GR 18, s 115)
5 - Forum i\l,Wilfl'
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skulle den större rymma två skift med 32 roddare vardera; den mindre två
skift med 26 a 28 roddare vardera.

Ny Stor Håp
Var under byggnad i Sth skg i aug 1547.
De ovannämnda håparna har främst använts av kungafamiljen, hovet
och centralförvaltningen vid resor. 1549 nämns Stora, Mellersta och Lilla
Håpen (RKB 24, s 237 ff); 1551-52 nämns Stora och Lilla Håpen (RKB 26,
s 89; inventarium 8/11 -52, SMH/FI vol 4). De kan vara identiska med
några av de håpar som nämns fr o m 1555.

Gamla Håpen .
Nämnd 1555-56; kan vara någon av de ovan nämnda håparna.
Hertig Eriks Håp
Nämnd 1555-60; var 1555 en "ny håp". 1559-60 i Kalmar.
Två Stegeborgs Håpar; ibland kallade Gamla resp Nya Stegeborgs Håpen
Byggda vid Stegeborg 1554; både nämnda t o m 1557. En av dem finns
1560. Båda har varit stationerade på flera olika platser.
En ny håp byggdes i Sth skg från sep (?) 1554; färdig senast i juni 1555.
Ytterligare en håp byggs okt-dec 1555; båda kallas Nya Håpen. De är
med säkerhet ej identiska med någon av de ovan nämnda håparna. Den
sistnämnda byggdes enligt kungens instruktion 22/8 1555 (GR 25, s
370); den skulle vara byggd på "galejvis" och något bredare än tidigare
håpar med en falkunett förut, en pjäs midskepps och en tredje akterut.
Enligt hertig Eriks instruktion 30/8 1555 skulle den byggas med 35 alnars
köl (GR 25, s 558).
I fartygsinventariet för Sth skg 1556 nämns:
Nya Håpen
Håpen
Vår Nådige Herres Håp
De torde vara identiska med några av de 1555 nämnda håparna.
I arkliräkenskaperna för Sth nämns 1555 totalt 8 håpar (AR 1555/2)
vilka kan ha kommit både från Sth och från andra orter. Några av dessa
kan vara nedannämnda håpar:

Lärkan (Håpen benämnd Läreken )
Nämnd 1555-57. (FRA 5113, AR 1557/1 KlädR A 18).
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Kalmar Håren
Byggd i Kalmar 1547/55; se s 71. Nämnd ffg 1556 och stationerad på
flera platser 1556-60.
Hertig Magnus Håp
Nämnd 1556; troligen en håp som tillfälligt använts av hertigen.
Lilla Brympsen (Håpen benämnd Lilla Brympsen)
Nämnd 1556. Kan vara Lilla Håpen, nämnd 1557 (FRA 5113, AR 1557/1)
Två håpar byggs i Sth skg 1557.
De flesta av de håpar som nämns i Sth ,;kg 1555-57 finns inte med i räkenskaperna för 1558-60. Några kan ha flyttats till andra orter eller utgått ur fartygsbeståndet men det är troligt att flera har funnits kvar i Sth
utan att längre ha egen skeppare. De har i så fall inte redovisats som enskilda fartyg i räkenskaperna. De nedan nämnda håparna kan vara identiska med några av de tidigare nämnda.

Vår Nådige Herres Håp, Håpen
Nämnd 1558-60.
Håpen
Nämnd 1560, då den sändes till Helsingfors
Jakter, skärbåtar, m fl smärre farkoster.
I SkgR 1541-47 nämns ett stort antal båtar med olika funktioner; fatbursbåtar, fetaliebåtar, ladugårdsbåtar, mäldbåtar fiskebåtar, etc. De flesta av dessa har direkt anknytning till Sth slotts förvaltning. Den följande förteckningen upptar endast en mindre del av dessa, nämligen sådana båtar som av typbeteckning eller andra förhållanden kan antas ha
varit av större typ: jakt eller skärbåt. Källmaterialet för åren 1548-54 är
mycket bristfälligt: egentliga skeppsgårdsräkenskaper saknas. I SkgR
1555-60 redovisas endast ett Bital båtar med namn: de flesta inrangeras
under de kollektiva benämningarna espingar och båtar. Flera tiotals båtar redovisas även i Sth slotts räkenskaper (Landskapshandlingar, Uppland) men dessa har inte medtagits här.

Vår Nådige Herres Skä~;ebåt, Gamla Skärjebåten
Nämnd 1540-44. Kan vara samma skärbåt som nämns 1526/31, s 50.
Sälfköparbåten
Nämnd 1541-47 (Sölf = silver).
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Vernem yndebåten, Vernem yndaren
Nämnd 1541-45 och är troligen en av de två "vernemyndare" som nämns
1546-47.
Hundebåten, kallas 1545 Gamle Hundebåten
Nämnd 1541-45; kan vara en av de "hundebåtar" som nämns 1547.
Kammarskrivarbåten
Nämnd 1543-60; eventuellt kan flera båtar med samma beteckning ha funnits under perioden dock inte mer än en samtidigt. Den 10/4 1545 begärde
Gustav Vasa att en större båt skulle inredas för kammarskrivarna (GR 17, s
233).
V år Nådige Herres SkärJebåt som kallas Rame (?)
Nämnd 1543.
Mynt;akten
Byggd maj-juni 1543 i Sth skg. Kan vara Pennin~båten, nämnd 1544-46.
Vår Nådige Herres SkärJebåt benämnd Fegetaskan
Nämnd 1544-45.
Kanslibåten
Nämnd 1544-60; eventuellt kan flera båtar med samma beteckning ha funnits under perioden, dock inte mer än en samtidigt.
Karl Kammarsvens båt
Nämnd 1544-45
Bastukarsbåten
Nämnd 1545, 1551-52. Kan vara flera olika båtar.
jägarebåten
Nämnd 1545-52.
Svante Stures ;akt
Köpt från S~ante Sture våren 1545 (GR 17, s 246 f, 19/4 -45). Inreddes i
Sth skg och skulle i aug 1545 sändas till Kalmar. Ej vidare nämnd.
Myntarebåten
Finsk båt, inreddes i sep 1545 för "myntet". Nämnd 20/4 1547.

I SkgR 1545 och 1547 talas om "hundebåtar" varav den sedan 1541
nämnda Hundebåten torde vara en.
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Andre Vernemyndaren
Två vernemyndebåtar fanns 1546-47 varav den ena även kallas Store Vernemyndaren; jfr Vernemyndebåten från 1541 ovan.
LitelI skärbåt
Byggd i Sth skg i sep 1546.
K Mts skärjebåt
Nämnd 6/3 1552 (GR 23, s 174).
Rysselodjan, Viborgslodjan, 1560 även Rysseskutan
Nämnd 1558-60. Kan vara Viborgsskutan 1556-57, se s 64.
Vedebåtell , Ekeskutall , Helsingforsbåten Stor båt eller skuta
Nämnd 1558-60. Hade samma skeppare som den 1561 nämnda Vedeskutall ; troligen samma fartyg. Jfr s 65.
Kolbåten
Nämnd 1559.
Pråmar
Sege/pråmen, S/ottspråmen, Stenpråmen; från 1544 även Gamla Pråmen
Nämnd 1541-44; kan vara Pråmen som nämndes 1526/31, se s 49.
(Lilla) Pråmen
Byggd till slottets behov i Sth skg i maj 1544.
Ytterligare två pråmar till slottet byggdes; en i juli 1546 och en jan-mars
1547 (Stora Segelpråmen).
Inga uppgifter om pråmar finns 1548-54 då SkgR saknas. En "pråm
som för sten" nämns 1555 och "slotsens pråm" nämns 1559-60.
5.2 Älvsborg/Lödöse
P g a av brister i källmaterialet finns praktiskt taget inga uppgifter om de
smärre farkoster som utan tvivel varit stationerade vid Göta älvs mynning. Ståthållaren Gustav Olssons jakt nämns i maj 1544 (GR 16, s 341)
och kungen beordrade 30/4 1550 att en håp skulle byggas vid Älvsborg.
(GR 21, s 209) 1552 nämns här "Nye rodd;akten" och 1553 en_fiskeskuta
(VoH, Älvsborg/Lödöse 1552/53).
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5.3 Kalmar slott, Björkenäs skeppsgård, Borgholm
Transportfartyg
Furublåsan; från 1553/ 54 Gamla eller Stora Furublåsan; ibland kallad Furuskutan eller Stån5!eskeppet
Byggd vid Abo slott 1540-41, kvitterad i Sth skg 12/8 1542 (FRA 486)
och sändes till Kalmar på hösten 1542 (VoH, Sth slott 1542). Stationerad i
Kalmar 1542-59. Förbyggd (reparerad) här 1547 och 1554; upphuggen
1559 vid Kalmar slott.
En utförlig beskrivning av detta fartygsbygge finns i John Gardberg,
Fartygsbyggen vid Abo slott 1540-1544, Kulturhistorisk Arsbok 1935,
Ekenäs 1936.

Lilla Furublåsan
Byggd vid Kalmar slott 1552; troligen det furuskepp på 60 läster som
kungen 8/3 1552 gav Germund Svensson på Kalmar tillåtelse att bygga
(GR 23, s 116). Fanns 1560.
Lybske Barken, (Nye) Barken
Nämnd ffg 1554 som Kalmar Barken (i Abo) (FRA 559, fol 44). Fanns
1560.
Lilla Pinkan, Pinkan, Stenpinkan
Nämnd ffg 24/3 1556 (GR 26, s 206) som Kalmar Pinkan; fanns då i Finland och har troligen kommit dit redan 1555. Fanns 1560.
(Nye) Bojorten
Nämnd 1556-60.
(Kalmar) Stångeskeppet, Stångekrejaren, Kalmarskeppet
Byggd vid Borgholm 1557-59. Fanns 1560.
Kallas i byggnadsräkenskaperna skuta om 24 alnars längd (LH, SmH
1559:25).
Västerviksskutan , Västerviksskeppet
Byggd vid Långvik i Tjust under ledning av fogden Olof Nilsson 1558-59;
utrustades i början av 1560 (SkgH 1558; GR 29, s 403). Fanns 1560.
BorRholmsskutan
Fanns 1560; troligen byggd i Borgholm detta år. Jfr s 71.
Håpar, skär båtar
En håp byggs i Kalmar 1547 och ytterligare en 1552. Sommaren 1553
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anbefaller kungen bygge av flera nya håpar vid Kalmar (GR 24, s 123,
23/7 -53, s 131, 11/8 -53). Bygge aven håp nämns 1554 och ytterligare
en byggs 1555. Den sistnämnda kan vara den fr o m 1556 nämnda Kalmar
Håpen, (se s 67); jfr kungens brev till Germund Svensson på Kalmar
26/8 1555 där denne beordras bygga några håpar och sända dem till
kungen i Finland (GR 25, s 381). Ar 1556 fanns minst två håpar vid Kalmar slott; 1557 nämns endast Håpen. 1559-60 nämns Nye Håpen eller
SIatsens Håp; 1559 även Kvarnehåpen.
Kungen uppmanade i april/maj 1545 Germund Svensson på Kalmar
att skaffa sig en liten skärbåt för att föra brev (GR 17, s 255, 27/4 -45; s
336, 30/5 -45). Ar 1552 nämns Skå"~;ebåten; 1557 nämns Stora Skå"~;ebåten
och lilla Skär;ebåten. 1559-60 nämns Kolebåten; 1560 Gärdslösabåten och
e>/båten.
I inventariet för Borgholm nämns vid årsskiftet 1559/60 en "ny
färdebåt" på 7 läster; kan vara Bor~holmsskutan, nämnd 1560.
Pråmar
En pråm byggs vid Kalmar slott 1550. Sannolikt den pråm som nämns
1553, 1555 och 1557. Aren 1559-60 fanns i Kalmar och Björkenäs Gamla
Pråmen och Nya Pråmen
5.4 Stegeborgs slott
1544 nämns två pråmar, därav en "från Eknö". Ar 1545 leder Henrik
Timmerman byggande aven ny pråm vid Söderköping. 1554 byggs en
ny pråm samt de båda Stegeborgs Håparna; se s 66. I övrigt nämns
endast några småbåtar.
5.5. Nyköpings slott
Inga räkenskaper för detta slott finns bevarade för tiden t o m 1560, varför det inte går att avgöra om några fartyg fanns stationerade här. Zetters ten (aa, s 276) uppger att 5 småfartyg fanns här 1559 men någon
källa för uppgiften anges inte. En skeppsgård vid detta slott är känd först
under 1500-talets sista årtionden då hertig Karls fartyg var stationerade
här. Fartygsbygge har dock förekommit redan på 1550-tale~, se Nyköpings Barken, s 57. Nykö'pingskrejaren (Nyköpingsskeppet) nämns ffg
1561 och kan vara byggd i Nyköping före detta år.
5.6. Vadstena slott
Den 1/111542 nämns 2 skärbåtar vid Vadstena (GR 14, s 336). Den 12(7
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1543 anbefaller kungen att nägra timmermän ska sändas frän Sth till
Vadstena för att bygga 2 eller 3 "goda och starka" bätar "uppä de We rnemynderebätevis". Vidare ämnade kungen lät a bygga nägra bätar efter
annan typ för att användas pä Glan och Roxen (GR 15, s 410).
Den 15/6 1544 anbefaller kungen att nägra skeppsbyggare sänds till Vadstena för att bygga nägra prämar för materialtransporter till slottsbygget; vidare skulle 1 eller 2 prämar byggas för att användas pä Roxen.
Prämarna skulle föra segel (GR 16, s 392). Den 30/81545 klagar kungen
över att den nya präm som byggts vid Vadstena var "onyttig" och inte
kunde föra segel - troligen hade den byggts flatbottnad och utan köl. En
ny präm pä 70 a 80 läster, byggd med köl och tillräckligt bred för att
föra segel Skulle byggas (GR 17, s 181).
1545/46 byggs en galär vid Vadstena, det enda verkliga örlogsfartyget pä Vättern under denna period. Se IV:4, s 60.
Slotsens pråm, Pråmen

Var 1545 en "ny präm" och är säkerligen den av Gustav Vasa kritiserade
prämen (se ovan); den förde aldrig nägon tackling. Senast nämnd i slottets
inventarium till 1555.
Ekeskutan , troligen det fartyg som ibland kallas Oxen

Virke till denna skuta höggs april-sep 1545; fanns 1546. Senast nämnd i
slottets inventarium till 1555.
Furuskutan

Byggd 1546 vid Vadstena troligen enligt kungens instruktion 30/81545 (ovan). Var enligt 1554 ärs inventarium "försliten" och ej med i slottets inventarium till 1555.
En skärbät byggs under ledning av Mats Timmerman 1546. I detta ärs
inventarium nämns totalt 3 skärbätar vilket torde innefatta nägra av de
bätar som nämns 1542-43. Se vidare bätar 1552/55.
Nya Furuskutan, troligen det fartyg som ibland kallas Munken

Nämnd ffg i inventariet vid ärsskiftet 1551/52; senast nämnd i inventariet
till 1555. (Kungen ville 15/1 1549 ha nägra timmermän till Vadstena för
att bygga nägra skutor sommaren 1549, GR 20, s 21 f).
Långe Båten

Riggad bät; nämnd ffg i inventariet 1551/52. Senast nämnd 1554.
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Hjorten
Riggad farkost, troligen en större båt. Nämnd ffg i inventariet 1551/52;
senast nämnd i slottets inventarium till 1555.
Skärebåten
Nämnd ffg 1554 och var med i slottets inventarium till 1555.
Nya Håpen
Nämnd ffg 1554 och var med i slottets inventarium till 1555.

Sammanställningen ovan bygger på Vadstena slotts räkenskaper (CH;
Vadstena slott 1545-60; Vadstena slotts inventarium 1548-55 SIA).
Fr o m 1555/56 finns enda.st enstaka notiser om fartygen vilket omöjliggör att följa dem längre än till ingående inventarium 1555. Galejan på
Vättern fanns dock kvar till åtminstone 1559 och båtsmän och skeppsbyggare avlönas i Vadstena ännu i början på 1560-talet (RKB, Hertig
Magnus; LönR, vol 11).
Det är tänkbart att vissa fartyg även varit stationerade vid Jönköpings
slott men räkenskaperna för detta har gått förlorade.
5.7. Mälaren, Hjälmaren, Vänern
Gripsholms Skärjebåt
Nämnd i Sth skg 1543 och 1546. I räkenskaperna för Gripsholms slott
nämns inget om detta fartyg; "nytt skärjebåtstackel" omtalas dock 1553
(LH, Södermanlands handling: Gripsholms slott 1539, 1542-45, 1553-56,
1561) .
I räkenskaperna för Ekolsunds gård 1547 (LH, Upplands handling

1547:13) nämns bl a 2 gamla, origgade, skärbåtar av ek. De har troligen
ingått bland de båtar som redovisas tidigare är utan precisering av typ
eller antal.
Ekolsunds Skärjebåt
Byggd i Sth skg i aug 1547 och nämnd i räkenskaperna för Ekolsunds gård
1547 som "den nya skärjebåten". Ej vidare nämnd.
I räkenskaperna för Ekolsunds gård 1552 nämns 2 skärbåtar av furu (?).

1555 byggs en ny skärbåt vid Ekolsund (LH, Upplands handling
1555:17) vilket torde avse den lilla galären/stora häpen Turken (se s 62).
I Vi borg fanns 1556-57 Ekolsunds Håpen (FRA 5108, 5132) vilket även
kan vara Turken. Räkenskaperna för Ekolsund är inte bevarade för åren
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1556-60 varför det inte går att kontrollera om någon håp eller andra farkoster av betydelse funnits här under dessa år.
Örebroskutan
Örbrohåpen
Byggda vid Örebro slott 1554/55; virke till en håp höggs 1554.

Två håpar nämns i Örebro 1555.
Räkenskaper från Örebro slott finns endast för 1554-56 (LH; Närkes
handling). Visst material till den nybyggda skutan och håpen levererades
från Sth skg 1555 (SkgH 1555).
Den 11/31558 erhöll Olof Stake, fogde i Östersyssel i Värmland instruktion att bygga en skuta i sitt fögderi för transport av skattepersedIar m m på Vänern (GR 28, s 123). Mauritz Stake, fogde i Dalsland,
fick 26/6 1558 kungens löfte att snarast fl en skeppsbyggare; ändamålet
är inte känt (GR 28, s 264). I samband med att bygget av galärer på Vänern förbereddes i september 1558 nämns i ett brev att även skutor skulle
byggas här. (GR 29, s 403, 11/9 -59). Det finns dock inga belägg för att
några skutor byggts i Vads bo eller någon annanstans vid Vänern i slutet
av 1550-talet. De lokala fögderiräkenskaperna för Dalsland, Östersyssel i
Värmland och Vadsbo i Västergötland är dock så fragmentariska för
åren 1558-63 att det inte kan uteslutas att fartyg byggts här utan att detta
lämnat några spår i bevarat källmaterial.
5.8. Kastelholms slott
Jakter har varit baserade på Aland redan på 1520-talet; se 11:2. Räkenskaper finns fr o m 1546.
Slotsens stora skå'rjebåt, Slotsens jakt, (Gamla) Jakten
Nämnd ffg 1547; har troligen funnits tidigare. Byggd av ek på 24 alnars
köl. Senast nämnd 1556 som "gammal jakt".
Slotsens lilla skå'rjebåt
Nämnd ffg 1547; har troligen funnits tidigare. Byggd av furu på 15 alnars
köl. Senast nämnd 1553 men är troligen en av de två skär båtar av furu som
nämns 1556.
Gregerby skå'rjebåt
Båt av furu på 13 eller 16 alnars köl köpt för Gregerby avels gård 1547.
Nämnd 1549 och kan vara den båt som nämns vid Gregerby 1554.
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Nya skå'rjebåten
Byggd vid Kastelholm 1552; förhöjdes "en omgång" 1553, Byggd av ek
på 18 alnars köl. Ej nämnd senare såvida den inte är en av de skärbåtar av
furu som nämns 1556 eller den nya skärbäten av ek på 25 alnars köl nämnd
1556. I så fall föreligger någon felaktighet i källorna.
I inventariet 29/9 1556 nämns:
1 ny skärbåt 25 alnars köl
2 skärbåtar av furu
1 gammal Jakt av ek.
Efter 1556 nämns inga skärbåtar på Aland men 1559 nämns "skärjebåtssegel". Sannolikt har skärbåtar funnits utan att nämnas i räkenskaperna.
I FRA 2651 fo121 nämns att 9 skutor byggdes till kungens behov 1556;
dessa kan inte spåras i andra källor och troligen avses endast förbyggnad
(reparation) av dessa skutor.
Foreskuta
Byggd på Aland 1559; nämnd 23/10 1559. 24 alnars köl.
Lång båt
Nämnd i inventarium för Kastelholms slott 23/10 1559.
5.9. Abo slott
3 jakter fanns här på våren 1535 (GR 10, s 125, 23/4 -35) men i de första
slottsräkenskaperna från 1538 (FRA 484) nämns inga fartyg överhuvudtaget.
(Slotsens) Skärjebåt; från 1550 Gamla Skärjebåten
Nämnd 1541-54.
Stålnäbben (Slotsens) Jakt eller skär båt
Byggd 1549 vid Abo slott. Ursprungligen odäckad men fick överlopp
1552. Senast nämnd 1556.
Var 1553 bestyckad med 2 falkunebarsser och 8 mickhackar (AR
1553/2).
Håpen, Abo Håpen eller Finske Håpen
Byggd vid Abo slott 1552; 46 alnars köl. Fanns 1560.
En skärbåt om 22 alnars köl byggdes vid Abo 1552 och en annan om 18
läster byggs här 1553. Dessa synes båda ha funnits under de följande åren
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och torde vara identiska med Aba Jakten och SIatsens Skätjebåt nämnda
from 1556.
(Aba) Jakten
Nämnd 1556-60; ursprung se ovan. Fick överlopp och förhöjd bordläggning 1556.
14 läster (1565).
SIatsens Skärjebåt; fr o m 1559 Gamla Skätjebåten
Nämnd 1556-60; ursprung se ovan.
Rysseskutan
Nämnd 1556-60; troligen erövrad under ryska kriget.
Ryssebåten
Nämnd 1557; troligen erövrad under ryska kriget.
Fetaliebåten
Nämnd 1557-60.
Segelbåten
Nämnd 1558-60.
Hertig Johans Håp
Nämnd 1559; Kan vara Nye Håpen nedan.
Nye Håpen
Fanns 1560; kan vara HertiJ!. Johans Håp ovan.

Pråmar
En pråm byggs vid Abo slott 1549 och ytterligare en 1553 om 15 läster
1554 nämns Pråmen vid slottet. Ytterligare två pråmar byggs; en 1555
och en 1557.
5.10. Raseborgs gård (slott)/He1singfors gård
Någon eller några jakter fanns vid Raseborg på 1520-talet; se 11:2. I de
första räkenskaperna från 1540 nämns bara en båt men flera tillkommer
under 1540-talets lopp. Skeppsgården överflyttades 1551-53 successivt
till Helsingfors gård där en ny stad anlagts 1550.
Skätjebåten
Byggd vid Raseborgs slott 1543. Sannolikt den skärbåt som nämns till åtminstone 1551 och kan ha varit en av de skärbåtar som nämns till 1555.
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Esping
Byggd vid Raseborgs slott 1544. Nämnd 1547.
Jakten, Från 1556 Gamla jakten
Nämnd ffg 1551. Senast nämnd 1559/60
30 läster.

Ar 1551 nämns en skärbåt vid Raseborg, troligen den ovannämnda från
1543. Samma år nämns en "liten skärbåt" vid Helsingfors och 1552 fanns
där två skärbåtar. En skärbåt om 1~ läst fanns 1553 vid Raseborg.
1554-55 nämns en skärbåt vid Helsingfors.
Ar 1552 planerades stapelsättning aven ny jakt vid Helsingfors. vilket
emellertid inte synes ha blivit av (FRA 3007, fol 27).
En håp fanns vid Helsingfors 1552 och en liten håp fanns vid Raseborg
1553.
Gamla Pråmen
Nämnd 1555.
Skärjebåten
Byggd vid Helsingfors gård 1555. Fanns 1559/60.
Nya Jakten; från 1559 Lilla Nya jakten
Byggd vid Helsingfors 1556. Fanns 1560.
Två håpar
Nämnda 1557-1559/60.
Stora Nya jakten
Byggd vid Helsingfors 1559. Fanns 1559/60.

Ett fribytarfartyg tillhörigt Meynert Frijss uppbringades 1558 men synes
inte ha tagits i tjänst (FRA 3098, fo131, GR 28, s 371 f. 6/9 -58). Se även
s 78 om bakgrunden till fribytarfartygens uppbringning.
5.11. Viborgs slott
På 1520-talet och i början av 1530-talet fanns jakter och även större fartyg stationerade vid Viborg; se 11:1-2 och III: 2-3. På 1540-talet och
1550-talet fanns 15 a 20 småbåtar (156028 båtar) vid slottet och ca 4 nya
båtar ingick i slottets årliga skatteuppbörd från Lappvesi och Vekelax
socknar.
1549 fanns 1 jakt och 3 skärbåtar. SIatsens jakt och enstaka skärbåtar
nämns 1552-53. I slottets inventarium till 1555 nämns:
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En jakt om 8 läster
En skärbåt om 5 läster
En skärbåt om 4 läster
En skärbåt om 3 läster.
Dessa fartyg är troligen desamma som fanns 1549 och är med all sannolikhet identiska med de 4 nedannämnda jakterna.
Bocken Slotsens jakt
Nämnd 1556-60. I inventariet 1560 är antecknat "duger till intet".
Hjorten Slotsens jakt
Nämnd 1556-60.
Långe Juthen Slotsens jakt
Nämnd 1556.
Hinden Slotsens jakt
Nämnd 1556-60.
Prcsteskutan Slotsens skepp
Nämnd 1556. Kan vara ViborJ!sskutan nämnd i Sth skg 1556-57; se s 64.
Under åren 1558-59 var Viborg tillfälligt stapelstad får den ryska exporten. Ryska lodjor kom med köpmansvaror från Narva och Nyen där de
såldes för export västvart. Detta innebar ett förbigående av den traditionella stapelstaden Revaloch från denna utrustades kaparfartyg för att
stoppa de ryska småfartygen. Dessa fick då eskort av svenska örlogsfartyg, varvid åtminstone 3 "Revelske jakter" erövrades 1558-59 (Attman, a a, s 125 fI). Dessa fanns kvar i Viborg ännu i slutet av 1560:
Stora Jakten, Busmandsjakten
Tagen från Bertil Busman. Förde 5 falkuner och 2 porthundar av koppar
samt 3 falkunebarsser och 2 thellehakar av järn; S:a 12 skytt.
Pinkan
Tagen från Dirick Rawentamb. Förde 3 mickhakar, 1 skeppshake och 1
porthund av koppar; 3 falkunebarsser, 6 skeppshakar, 2 thellehakar och 1
porthund av järn, S:a 17 skytt.
Fingerhott
Tagen från Melden van Berg. Förde 5 falkuner av koppar; 6 falkunebarsser, 2 skeppshakar och 6 thellehakar av järn. S:a 19 skytt.
Två fartyg synes ha varit under byggnad vid Viborg 1560. Det ena var
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med säkerhet Vibo~l?s Barken; det andra kan vara jakten Gripen nämnd
i Viborg fr o m 1561. Jfr s 58 (Vibor~s Barken J.
Pråmar
Två pråmar nämns 1542; pråmar nämns även 1549. Ar 1553 byggdes en
pråm på ~ läst. 1555 nämns 7 (2?) pråmar.
5.12. Kumogårds län (Ulfsby, från 1558 Björneborg)
Den 1/6 1545 anbefallde kungen Måns Nilsson, fogde i Kumogårds län,
att bygga tre eller fyra håpar till kungens behov; en med 12 och en med
10 par åror och ingen mindre än med 8 par åror. I väntan på att dessa
blev byggda skulle Måns Nilsson sända över ett par små håpar som
kungen fått veta fanns i hans fögderi (GR 17, s 345 f). Inga belägg finns
för att någondera instruktionen ledde till något resultat. 1546-47 byggdes i stället tre håpar för kungen vid Sth skg; se IV;5.1, s 65 f.

Furuskepp byggt vid UlJsby
Fogden på Kumogård Nils Ingesson fick 16/3 1552 (GR 23, s 131) tillåtelse
att bygga ett skepp om 40 läster för kronans räkning. Skeppet byggdes under överinseende av Mats v eleven 1553-54; Nils Ingesson rapporterar
17/9 1554 att det var så gott som färdigt (GR 24, s 566). Sannolikt det
skepp (skuta) som fanns vid Björneborg 1559/60 (FRA 1954, 1966, 2066,
2100).
5.13. Insjöar och floder i Finland
Sannolikt har beväpnade båtar funnits vid Nyslott för Saimen. Den 16/1
1548 tillstyrkte kungen Erik Flemings förslag att bygga håpar på Vuoksen. (GR 19, s 36).
I början av 1552 har 3 håpar med knektar funnits på Uleträsk (GR
23, s 166ff, 31/3 -52).
6. Fartygsbyggnad i Älvsborg/Lödöse 1540-1560
Källmaterialet om skeppsgården och fartygsbyggandet vid Göta älvs mynning är mycket bristfälligt för denna period. Slotts- eller skeppsgårdsräkenskaper saknas helt. Det fragmentariska material som finns tyder på att
Älvsborg/Lödöse jämte Kalmar har varit den näst Stockholm mest betydande flottbasen. De viktigaste källorna är brev från kungen till ståthållaren på Älvsborg (GR); Varuhus och handling, Älvsborg/Lödöse
1549-1560; Landskapshandlingar, Västergötland 1551:9 samt notiser i
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andra källor om fartyg som frän Östersjön detacherats till västkusten.
Vid periodens början (1540) fanns troligen holken Kijlen vid Lödöse.
Den har senast 1541/42 kommit till Östersjön (se s 44). Det är inte känt
om några andra fartyg fanns vid Älvsborg i början av 1540-talet. Under
1542 sände kungen en skeppsbyggare till Älvsborg för att bygga en galär
men ståthållaren Gustav Olsson avstyrkte användandet av galärer på västkusten. Kungen godkände 27/5 1543 detta och gav ett bemyndigande till
Gustav Olsson att i stället bygga skepp lämpade för Västersjön men han
begärde att skeppsbyggaren skulle sändas tillbaka (GR 15, s 297 f). Det
finns inga belägg för att nägot fartyg byggdes vid denna tid.
Under ären 1543-46 fanns Bremer Bojorten vid Älvsborg. Pä vären 1546
läg Gamla Viborgs Barken här och kungen förhandlade om att lämna den i
avräkning mot en holländsk bojort som han ville köpa. Säljaren till denna
begärde 571 daler och var villig att överta barken i avräkning mot 320 daler. Kungen godtog motvilligt detta 9/5 1546 (GR 18, s 81 f) men uppmanade sina ombud att försöka a ett bättre bud. Det är okänt om denna
affär blev av men Gamla Viborgs Barken försvinner därefter ur källorna. I
mars 1547 och i mars 1548 fanns ätminstone ett skepp vid Älvsborg eftersom kungen instruerade Gustav Olsson om att det skulle sändas ut pä handelsresor (GR 18, s 410, 11/3 -47; GR 19, s 19, 21/3 -48). Detta kan inte
identifieras med nägot känt fartyg sävida det inte är nägot av de ovannämnda.
Fr o m 1547 kan byggandet aven rad fartyg beläggas. 1547-48 byggdes
en galär vilken till 1550 var den enda av sin typ pä västkusten (se IV:4). Ett
skepp var under färdigställande i aug 1549 (GR 20, s 276, 11/8 -49) och ytterligare (?) ett nytt skepp var under utrustning i mars 1551 (GR 22, s 99 f,
6/3 -51). Det sistnämnda skulle enligt kungen eventuellt sändas västvart pä
handelsresa. Dessa bäda skepp - som möjligen kan ha varit ett enda - kan
inte identifieras med nägra till namnet kända skepp. Det är tänkbart att det
rör sig om lastfartyg av samma typ som de holkar vilka byggdes vid Västervik, Abo, Kalmar, Kastelholm och Viborg ären 1547-55. Flera av dessa
har sälts efter ett atal :ir och det är tänkbart att de i Älvsborg byggda skeppen gått samma väg (Jfr s 52 f). Deras vidare öden är okända; måhända
är det skepp som Sven Hollandsfar var skeppare på under 1552 identiskt
med det som färdigställdes år 1551. Detta hade då utrustats av just Sven
Hollandsfar (VoH, Älvsborg/Lödöse 1551-52).
Under 1550 kom Nye Segelskeppet frän Stockholm till Alvsborg. Detta
fartyg kallas i källorna galär och är sannolikt tillsammans med den 1547-48
byggda galären de "galleier" som Ödger Tordsson under 1552 kvitterar
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material till (VoH, Älvsborg/Lödöse 1552). Under 1551 har visst material,
bl a åror och segel, lämnats ut till ett fartyg som kallas Nye Calion (möjligen står dock Nye Calien) vilket inte har haft egen skeppare (VoH, Älvsborg/Lödöse 1551). Sannolikt rör det sig om en av de båda galärerna, det
är i alla händelser ett roddfartyg och det framgår av räkenskaperna att det
inte kan vara identiskt med det under 1551 färdigställda skeppet. Under
1552 utlämnas material till skeppare Olof Bagge för "nye galleien" vilken
kan vara någon av de här nämnda galärerna men lika gärna den 1553
byggda galären, se nedan (VoH, Älvsborg/Lödöse 1552).
Under 1553 har ett skepp byggts vid Älvsborg; skeppare Olof Bagge har
varit uppbördsansvarig för detta. Sannolikt är detta identiskt med Löse
(Älvsborgs) Caleonen, nämnd 1555-57 (VoH, Älvsborg/lödöse 1553; jfr
IV:3). I räkenskaperna för Varuhus och handling 1553 nämns även "galleyden som bygdes ao 53" vilket torde avse ett annat fartyg, även om det
finns en viss möjlighet att vederbörande skrivare blandat ihop beteckningarna galeon och galej. I räkenskapen talas även om "två nye galleier"
vilka med säkerhet inte är identiska med det 1553 byggda skeppet (dvs det
som identifierats som Löse Caleonen). I september 1554 anlände galärerna
Vise Segelskeppet och Löse Klinkan till Stockholm från Älvsborg (AR
~.554/5). Den förstnämnda torde vara Nye S~gelskeppet som sänts till
Alvsborg1550; den andra bör vara en av de vid Älvsborg byggda galärerna. Det är oklart om det efter denna förflyttning fanns några galärer vid
Älvsborg. Under 1554/55 har även Löse Caleonen anlänt till Östersjön. Det
synes därför som om västkusten varit nästan tömd på örlogsfartyg under
ryska kriget.
Den 28/21556 meddelade hertig Erik att han sände en "skamplun" (modell eller byggnadsbeskrivning) för den galär som Gustav Olsson skulle
bygga vid Älvsborg (GR 26, s 711). Denna galär var i början på 1557 färdigbyggd och skulle förses med redskap och skytt från Stockholm (GR 27,
s 30, 11/2 -57). Den nämns därefter flera gånger, senast 26/121559 (VoH,
Älvsborg/Lödöse 1556-60). I en av anteckningarna i räkenskaperna för Varuhus och handling, 27/11 1557, nämns "K M galleier" vilket skulle tyda på
att en av de äldre galärerna ännu fanns kvar. I mitten av 1559 tycks endast
en galär ha funnits vid Älvsborg; kungen nämnde 29/6 1559 "den galeja
som herr Gustav hade vid Älvsborg" (GR 29, s 212).
Det sista fartyg som byggdes i Älvsborg under perioden var Alvsborgs
Barken som nämns ffg 1560. Det är sannolikt det skepp som Gustav Olsson
enligt kungens instruktion 19/7 1558 skulle bygga vid Älvsborg (GR 28, s
297).

82

Utöver de här nämnda fartygen har smärre farkoster funnits vid Älvsborg, se s 69.
Skeppsgården vid Älvsborg har således haft en betydande produktion av
fartyg men den har inte varit helt självförsörjande. vid fartygsbyggandet
åren 1547-51 och 1556-57 har segel, tackling, diverse redskap och tyngre
artilleri sänts frän Stockholm, och till byggnationen åren 1552-53 har en
hel del utrustning köpts frän Holland. Det är dessa materialleveranser till
skeppsgärden som ger en viss möjlighet att följa dess verksamhet (kungens
brev om materialleveranser; Varuhus och handling om inköpen) trots avsaknaden av skeppsgårdsräkenskaper. En sammanfattning av den ovan
förda diskussionen kring det spröda källmaterialet ger denna bild av fartygsbyggandt;t vid Älvsborg/Lödöse 1540-1560:
Fartygstyp
Calär
Skepp (Holk?)
Skepp (Holk?)
Skepp, troligen Caleon
Calär
Calär
Bark

Byggd år

1547-48
1548-49
1550-51
1552-53
1553
1556
1558-60

Kan vara Vise Klinkan
Möjligen samma fartyg

Löse/Älvsborgs Caleonen
Kan vara Löse Klinkan
"Galejan vid Elfsborg"
Älvsborgs Barken

Algen
Unga Barken
Lilla Svan
Ivar Flemings jakt
Leonen
Lilla Nya Jakten
Ett antal jakter i Finland, eventuellt

Långa Barken
Lilla Svan
Snörenälen
BöseHund
Rhutembergs jakt
Ivar Flemings lilla jakt

Danziger Svan
U gglan (holk?)
Samson (holk)
Carsten Todes holk
Walter Kremers skepp
Henrik Kroens skepp
Peter Heysens skepp
Hans Burmesters skepp
Simon Schultens skepp
Henrik Berges skepp
Henrik Gronenbergs skepp
Greger Barckes skepp
Hans Brasks skepp

Jasper Bruns bark

Ett antal jakter och
skärbätar

Skepp

Mindre skepp,
barkar

Jakter

Stora Kravelen
Lilla Kra..elen (u b)
Holken
Björnen
Johan av Hoyas skepp

Holken (u b)
Stora Svan
Ugglan
Björnen
Lumper?
Johan av Hoyas kravell

Lybska Svan

Stor kravell

Mars 1531

Sep 1522

Fartygstyp

Dec 1526

FARTYGSBESTANDET SEPTEMBER 1522, DECEMBER 1526 OCH MARS 1531

Tabellerna bygger på bilaga A. Fartygen är parallellställda typ för typ men inte fartyg för fartyg.

Bilaga B. Flottans styrka 1522-1560

(,;l

00

Sep 1522
även i Kalmar och Alvsborg

Ett antal jakter i Finland

Blockhuset?
Alands Skutan
Ytterligare en eller ett par skutor och pråmar
K Mts Skärjebåt
Eventuellt ytterligare någon eller några
skärMtar och häpar

Mars 1531

Dec 1526

Våren 1536

Stora Kravelen
Kamperman (hyrd)
Petter Hollender (P)
Lilla Kravelen

Bryntan
Nya Holken
Galionen (P)
Riksens Räds Skepp

Finska Barken
Viborgs Barken

Fartygstyp

Kraveller

Holkar, skepp

Barkar

Nya Viborgs Barken
Ugglan

Kijlen
Bryntan
Galionen

Stora Kravelen
Leonen
Svanen
Lilla Kra velen/Falken

Jan 1542

Gripen
Ugglan

(Bryntan)
Galionen?

Stora Kravelen
Leonen
Engelen
Lilla Kravelen/Falken

Dec 1547

FARTYGSBESTANDET VAREN 1536, JANUARI 1542 OCH DECEMBER 1547

(u b) = under byggnad.
? = fartygets existens osäker

Övriga fartyg

Fartygstyp

00

.j:o.

Galärer

Galärer
Stor Galär

Blockhuset?

Flytande batteri?

Lindormen (G)
Slangan

Draken

Blockhuset

Galeja u b i Alvsborg
Ny galeja
Hjorten
Galejan i Vadstena
Moreanen
Soldanen (G)
Turken
Rosen
Finska Galejan

Draken

Gripgeten
Flemingen?

Lilla Svan
Svarta Prisen (P)

Mindre skepp

Flemingen
Svarta Prisen

Segelskeppet (u b)
Stora segelskeppet

Stora Segelskeppet
Lilla Segelskeppet
Stälnäbben

Kalmar Segelskepp (I)
Kalmar Segelskepp (II)
Ett eller två erövrade seidenskepp (P)

Seidenskepp (Segelskepp)

Stora Märsebojorten

Dec 1547

Hollands Pinkan
Gamla Pinkan

Stora Märsebojorten
Lilla Bojorten

Gamla Viborgs Barken

Kalmar Barken
Långa Barken

Stora Märsebojorten (P?)
Bojorten
Nya Bojorten?
Lilla Bojorten (P?)
Möjligen ytterligare en bojort

Jan 1542

Våren 1536

Pinkor

Bojorter

Fartygstyp

(Xl

U1

J akter. skärbätar

Häpar

Mindre transportfartyg

Fusta

Fartygstyp

Ett mindre antal jakter

Vären 1536

K Mts skärjebåt (eventuellt flera)
Sölfköparbåten
Vernemyndebåten
Skärjebäten (i Abo)
Troligen ytterligare nägra skärbåtar i Finland och vid Vadstena

Furublåsan
Pedersöre Skutan
Finska Maisan
5 kalkskutor och kanske
ytterligare skutor i Sth
2 skutor i Vadstena

Furubläsan
Pedersöre Skutan
Nylendska Skutan
Finska Maisan
Björnen

K Mts skärjebätar
Kanslibåten
Kammarskrivarbäten
Sölfköparbåten
Myntarebäten
Jägarebåten
Bastukarsbåten
2? hundebätar
2 vernemyndebätar
Gripsholms skärjebåt
3 skärbätar vid Ekolsund

3 :i 4 häpar för hovet
Eventuellt några häpar i
Finland och en i Kalmar

Snörepilen
Igeln/Liljan

Buffeln
Uroxen
Björnen (G)
Enhörningen (G)
Lindormen (G)
Slangan

Dec 1547

Snörepilen
Igeln/Liljan

Jan 1542

O>-

00

En präm i Sth
2 prämar i Viborg

En pråm i Sth?

Pråmar

3 eller 4 prämar i Sth
Troligen nägon pråm vid Stegeborg
En pråm i Vadstena
Flera prämar vid Viborg

3 skärbätar i Vadstena
3 skärbätar på Åland
En skärbåt i Åbo
En skärbät i Raseborg
Troligen nägra skärbätar i Viborg

Dec 1547

Dec 1552

Stora Kravelen (I)
Leonen
Engelen

Fartygstyp

Kraveller

Stora Kravelen (II) (u b)
Leonen
Engelen

Dec 1556

Elefanten
Sancte Erik
Leonen
Hector (u b)
Svanen al
Engelen

Sep 1560

200

300
250

400
350

Lästetal
1565

FARTYGSBESTANDET DECEMBER 1552, DECEMBER 1556 OCH SEPTEMBER 1560

(P) = erövrat under grevefejden 1534-36.
(G) = galär av större typ. ga/ra.
(u b) = under byggnad.
? = fartygets existens osäker.

Jan 1542

Våren 1536

Fartygstyp

--..]

00

Hollands Pinkan
Gamla Pinkan

Gripgeten

Pinkor

Fiskebysse?

24

Löse Galeonen

Ny galeon u b i Alvsborg?

Galeon

Lotsmanspinkan
Hollands Pinkan
Gamla Pinkan

40
40
24
Stora Räbojorten
Gamla Bojorten
Lilla Räbojorten

Nya Bojorten
Gamla Bojorten

Nya Bojorten
Gamla Bojorten

Bojorter

Hollands Pinkan
Gamla Pinkan

60
50
50
50
50
40
40
30
Gripen
Alvsborgs Barken
Nyköpings Barken
Kalmar Barken
Västerviks Barken
Viborgs Barken (u b?)
Länga Barken
Hollands Barken

Gripen
Nya Barken
Västerviks Barken
Länga Barken

Gripen
Länga Barken
Ugglan

60

Barkar

Höken al
Falken al

100

Lästetal
1565

Nytt skepp i Abo

al (u b)

al

Troilus (u b)

Lilla Kravelen/Falken
Abo Furuholken
Alands Furuholken
Viborgs Furuholken

Lilla Kravelen/Falken

Abo Furuholken
Alands Furuholken
Kalmar Holken
O lof Skottes skepp
Ekenässkeppet?
Skepp byggt i Alvsborg?

Sep 1560

Dec 1556

Dec 1552

Mindre skepp

Holkar, stora
lastfartyg

Fartygstyp

00
00

Liten galeja u b
Flytspän O)
Snörepilen
Turken (häp)

Flytspän
Snörepilen
igeln/Liljan

Mindre galärer

Draken
Galeja u b i Alvsborg*
Lilla Nya Galejan
Stora Nya Galejan
Lilla Leonen
Lilla Gripen
Ulven
Löse Segelskeppet
Löse Klinkan
Havfrun
Hjorten
Moreanen
Soldanen
Galeja i Vadstena *
Rosen
Buffeln
Uroxen
Björnen
Enhörningen
Lindormen
Eventuellt en galeja i Alvsborg*

Lilla Leonen
Lilla Gripen
Ulven
Löse Segelskeppet
Galeja byggd i Alvsborg*
Havfrun
Hjorten
Moreanen
Soldanen
Galeja i Vadstena *
Turken
Rosen
Finska Galejan *
Buffeln
Uroxen
Björnen
Enhörningen
Lindormen

Draken

Galärer
Stor Galär

Dec 1556

Galärer

Dec 1552

Fartygstyp

Lilla Svanen
Flytspän O)
Snörepilen
Turken

Galeja pä Vänern *
Galeja pä Vänern *
Mälade Galejan
Galeja i Alvsborg*
Springhualen
Näcken
Lilla Leonen
Lilla Gripen
Ulven O)
Löse Galejan
Löse Klinkan
Havfrun
Hjorten
Moreanen O)
Soldanen
Galejan i Vadstena * (?)
Rosen
Buffelen
Uroxen
Björnen
Enhörningen

Draken

Sep 1560

16

16

16

16

16
24
24
20
16

16

Lästetal
1565

\C

ex

Lärkan
Lille Brympsen
Kalmar Häpen
Nya Stegeborgs Häpen
Gamla Stegeborgs H~pen
Minst 2 häpar i Kalmar

En h~p i Helsingfors
3? häpar pä Uleträsk

H~pen

(Gamla?)

NyaH~pen

H~pen

a

AboH~pen

K Mts h~p
Hertig Eriks Häp

K MtsHäp
Hertig Eriks Häp

Stora H~pen
Lilla Häpen
En tvä häpar i Kalmar

Häpar

Kalmar H~pen
Stegeborgs H~pen
Nye Häpen (i Kalmar)
Abo H~pen al
Nya Häpen (i Abo) al
2 h~par i Helsingfors
Troligen ytterligare nägra

Borgholmsskutan
Västerviksskutan
(Kalmar) St~ngekrejaren
Lybska Barken
(Kalmar) Pinkan
(Kalmar) Bojorten
Skuta vid Kastelholm
Rysseskutan al
Skuta i Björneborg
Troligen nägra skutor p~ Vänern,
Vättern och Hjälmaren

Furubl~san

Stora Furufl~san
Gamla Fördelen
2 nya för9elsskutor
Häringe Skutan
Arboga Skutan
Ca 8 andra skutor i Sth

Minst 9 skutor i Sth
Stora Furubl~san
Lilla Furubl~san
Lybska Barken
(Kalmar) Pinkan
(Kalmar) Bojorten
Rysseskutan al
Ulfsbyskutan
Orebroskutan
2? skutor i Vadstena

Finska Maisan
Ett antal skutor i Sth
Stora Furubl~san
Lilla Furubl~san
3 skutor i Vadstena
En skuta u b vid Ulfsby

Sep 1560

Mindre transportfartyg

Dec 1556

Dec 1552

Fartygstyp

Lästetal
1565

\O

o

K Mts Skärjebåt( ar)
Kammarskrivarbåten
Kanslib:l.ten
Jägareb:l.ten
Bastukarsb:l.ten
Skärje b:l.ten (i Kalmar)
Unge Bhen (i Vadstena)
Hjorten (i Vadstena)
Gripsholms skärjeb:l.t?
2 skärb:l.tar vid EkoIsund
En jakt och
3 skärbätar pä Aland
Stålnäbben
2 skärb:l.tar i A bo
(Raseborgs) Jakten
2 3 skärb:l.tar vid HeIsingfors/Raseborg
En jakt och 3 (?) skärb:l.tar i Viborg

J akter. skärbåtar

a

Dec 1552

Fartygstyp

Lästetal
1565

Kammarskrivarbåten
Kanslibhen
R ysselodj~n
Gärdslösabåten
Ny färdebåt vid Borgholm?
Kanske några skärbåtar vid Vadstena
Unge Båten (vid Kastelholm) och
kanske ytterligare skärb:l.tar pä Aland
AboJakten al
Gamla Skärjeb:l.ten (i Abo) al
SegeIbäten (i Abo) al
Fetaliebhen (i A bo) al
Stora Nya (Helsingfors) Jakten
Lilla Nya (Helsingfors) Jakten
Gamla (Helsingfors) Jakten
Skärjebäten (i Helsingfors)
Bocken (i Viborg)
Hjorten (i Viborg)
Hinden (i Viborg)
Busmandsjakten (i Viborg)
Pinkan (i Viborg)
Fingerhott (i Viborg)
(Viborgs) Gripen? (u b?)

häpar. bl a pä Vättern och
Hjälmaren

En häp i Vadstena (?)
2 h:l.par i Örebro (?)
Abompenal
Troligen ytterligare n:l.gra
h:l.par i Finland
Kammarskrivarbåten al
Kanslibåten al
Ryssebåten al
Stora Skärjebåten (i Kalmar)
Lilla Skärjeb:l.ten (i Kalmar)
Hjorten (i Vadstena)?
Skärjebåten (i Vadstena)?
Kanske n:l.gra skärbätar vid Ekolsund och Gripsholm
En jakt och 3 skärbätar pä Aland
AboJakten al
Stälnäbben al
Skärjeb:l.ten (i Abo) al
Nya (Helsingfors) Jakten
Gamla (Helsingfors) Jakten
Skärjebäten (i Helsingfors)
Bocken (i Viborg)
Hjorten (i Viborg)
Unge Juthen (i Viborg)
Hinden (i Viborg)

Sep 1560

Dec 1556

\O
......

,', =

ub

=

under byggnad.
galär av okänd storlek.
? = fartygets existens osäker.

= disponerades av hertig Johan av Finland.

Minst en pråm i Sth
En pråm i Kalmar
En pdm i Vadstena
Troligen en pråm i Abo
och flera i Viborg

Pråmar

(J)

Dec 1552

Fartygstyp

Sep 1560

Minst en pråm i Sth
Nya Pråmen (i Kalmar)
Gamla Pråmen (i Kalmar)
Troligen flera pdmar i Abo
och Viborg

Dec 1556

Minst en pråm i Sth
En präm i Kalmar
Troligen en pråm i Stegeborg
Minst en präm i Abo
Troligen en präm i Helsingfors
och flera i Viborg

Lästetal
1565

tv

'-D

14

Sep 1522

Mars 1531

ca lO?
1+

2

5+
1+

2+

3

4/5 + 1 u b 4 + 1 ub

Dec 1526
4
4/6
8+1ub
22
ca 15?
8+
ca 25
4+

4
1/2
7/8+1ub
17 + 1 u b
ca 10
4+
ca 25
8+

4
4
12/14

5+
3+

4
3
10/11
5
5+

Dec 1552

Dec 1547

Vären 1536 Jan 1542
3+1ub
3
9+1ub
22/23+2ub
ca 20
15 +
ca 22 +
5+

Dec 1556

16
26
ca 27
10+
ca 22 +
4+

5+2ub

Sep 1560

Vid en jämförelse av flottans styrkeutveckling mellan olika år är det nödvändigt att ta hänsyn till att det fanns väsentliga skillnader i slagkraft. storlek och användningssätt mellan olika fartygstyper. Se kapitel 4 samt kommentaren till bilaga A (periodindelning och fartygsklassificering).

+ efter en uppgift anger att denna mäste anses som en minimiuppgift.
u b anger att fartyget var under byggnad.
1 Mindre skepp, barkar, bojorter, pinkar och seidenskepp som inte klassificerats som galärer.
2 Seidenskepp (segelskepp) som i samtida källor betecknas som galärer ingär här.
3 Vissa jakter har varit så stora att de var jämförbara med mindre örlogsfartyg men på grund av gränsdragningssvårigheter har de placerats i gruppen jakter, skärbåtar.

Kraveller
Holkar. större lastfartyg
Mindre örlogsfartyg I
Galärer 2
Mindre transportfartyg
Häpar
J akter, skärbåtar 3
Pråmar

Fartygstyp

FLOTTANS STYRKA 1522-1560. TABELLSAMMANDRAG
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Bilaga C Flottans artilleri bestyckning
Kanontyper och effektberäkning
En översiktlig framställning av artilleriet under perioden finns i avsnitt
3.3. Följande kanontyper har under perioden utnyttjats - eller kunnat utnyttjas - ombord på kronans fartyg:

Kopparskytt
Notslangor
Hela Kartoger
~ Kartoger
~ Kartoger
Fält- (hela) slangor
~ slangor
~ slangor

Dubbla (stora) falkunetter
Enkla (små) falkunetter

Falkuner
Mickhakar

Järnskytt

Fält- (hela) slangor

i slang or
~ slangor

! slangor
(Skepps-) kvarterstycken
Falkunetter
Falkunetebarsser ':'
Dubbla skerpentiner
Skerpentiner
Falkuner
Falkunebarsser ':'
Mickhakar
Mickhakebarsser ':'
Skeppshakar
Thellehakar

'.' I bestyckningslistorna räknas falkunetebarsser som falkunetter, falkunebarsser som falkuner och mickhakebarsser som mickhakar .

Stenbo'ssor
Stora stenbössor ("Djävulen" och "Djävulens Moder")
Stenbössor för 10 tums sten ("Apostlar")
Stenbössor för 9, 8, 7, 6, 5, 4~ och 4 tums sten.
Vid beräkningar av effekten av fartygsartilleri är det vanligt att framräkna en summa för projektilvikten aven salva från samtliga kanoner. Un-
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der denna period försväras sädana beräkningar av tvä förhällanden; det
finns inga samtida uppgifter om projektilvikter och kanonernas effekt varierade avsevärt beroende pä om kanonen var gjuten eller smidd, framladdad eller bakladdad (se 3.3.). Ett försök till effektberäkning har ändä gjorts
i anslutning till de bestyckningslistor som äterges i denna bilaga men det
mäste understrykas att de framräknade effektuppgifterna har stora felmarginaler.
Koppar- och järnkanonernas projektilvikter har beräknats med ledning
av ett kontrakt för gjutning av kopparstycken frän 1564. Det finns inga belägg för att samma projektilvikter har varit förhärskande för äldre kanoner
av samma typ men det är rimligt att anta att uppgifterna frän 1564 ger
godtagbara värden för en approximativeffektberäkning:

Kanontyp
~ Kartog

Notslanga
Fältslanga
i slang a
~ slanga
Dubbel falkunett
Enkel falkunett

Eldrörets längd
fot
12
18
14
11

12
9
7

Eldrörets vikt
skeppund
16
24
12
7
3~
2~
lio

Projektilvikt
skälpund
20
20
10
7
3
2
1

Vissa kanontyper som användes under 1540- och 1550-talen nämns inte i
detta kontrakt. Effektberäkningarna baseras här pä antagna projektilvikter
vilka grundas dels pä konontypens benämning, dels pä dess placering i
arkliräkenskaperna. I de sistnämnda systematiseras kanontyperna efter storleksordning.

Kanon typ

! slangor

(Skepps-) kvarterstycken
Dubbla skerpentiner
Skerpentiner
Falkunetter Uärn)

Antagen projektilvikt, skälpund
2
2
2
1
1~

För falkuner och hakar kommer ingen effekt att beräknas - sannolikt har
de varit avsedda för projektiler lättare än ett skälpund.
Inga uppgifter har päträffats om vikten av de stenkul or som de svenska
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stenbössorna var avsedda för. L G Carr Laughton har angivit följande uppgifter för engelska flottan "stone-guns" under första hälften av 1S00-talet.
De grundas dels på samtida uppgifter, dels på Laughtons egna beräkningar. Vid en rent approximativ beräkning saknar det betydelse att de
engelska och svenska tum- och fotmåtten är något olika:

Stenbössornas kaliber
tum
4
5
6
7

Stenkulans vikt
skålpund
2

5 (?)

9

8
14
20
27

10

37

8

I det svenska ark lie t fanns på 1540- och 1SS0-talen även två "stora stenbös-

sor", benämnda "Djävulen" och "Djävulens moder". Projektilvikten för
dessa pjäser är inte känd; vid beräkningen av Stora Kravelens artillerieffekt
1544/45 har de antagits avfyra 50 pundskulor vilket dock är en gissning.
Tyngre kulor bör dock ha varit mycket svårhanterliga ombord på ett fartyg.
Tillförlitligheten för de här lämnade uppgifterna minskas ytterligare av
att standardiseringen vid tillverkningen av kanoner och kulor var föga utvecklad under denna period. Man kan därför inte uppfatta de angivna
pundingtalen som annat än ungefärliga värden - i bästa fall genomsnittsvärden.
Vid beräkningen av effekten har kanonerna indelats i fyra grupper:
A. Kopparskytt (gjutna, nästan alltid framladdare)
B. Järnskytt (smidda bakladdade kammarstycken)
C. Stenbössor (smidda bakladdade kammarstycken av järn)
D. Falkuner och hakar.
För de tre första grupperna har effekten beräknats genom att projektilvikten aven salva från samtliga pjäser summerats. För grupp D anges endast antalet pjäser vilket för dessa lätta, i första hand anti-personella, vapen
kan vara ett lika gott mått som en summering av bristfälligt kända projektilvikter. En summa anges även för effekten av kanonerna i grupperna
fort på s 104
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ARTILLERIET pA FLOTTANS BEVÄPNADE FARTYG 1541/42
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A & B Koppar- och järnskyti l
Notslanga
1/2 kartager
Fältslangor
2
3/4 slangar
2
19
4
1/2 slangar
1/4 slangar
Kvarterstycken
2 12
Dubbla skerpentiner
Stora falkunetter
Små falkunetter
Summa
(23) 18

9

eStenbössor
9 tum

4

8"
7"
6"
5"
4"
Summa

Summa summarum

2

2

4
3
8
4
1
3
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2
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5
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9

7

7

7

7

4 12 18

9

7

7

7

7

6

18
36

8
24

12

4
12

6

6

54

32

12

16

6

90

43

22

22

4

8

16

2
4

17

4

13

4

(25) 41 26 20 15 18

D Lätta pjäser
Falkuner
Hakar
Summa

Effekt - vikt i skålpund
A

~

>Q

2
(75) 54 38
16 323 230

2

36

10

18
8

(91)379 268 94 137 36

10

26 58 90

74
6
20 131

48
10

13 1/ 2

43 22 22

13 1/ 2

Källa: Odaterad bestyckningslista i SMH/Fl vol 7; denna kan med hjälp av bilaga A dateras till
1541 eller 1542.
1) Samtliga kanoner på galärerna samt ett kvarterstycke på Leonen var av koppar. övriga av järn.
2) Minst en sida av handlingen har förkommit varför Stora Kravelens tyngre pjäser inte finns med.
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Källa: Odaterad bestyckningslista i SMH/Fl vol 7; denna kan med hj1i.1p av bilaga dateras till 1544 eller 1545.
1) Troligen Gamla Viborgs Barken.
2) Troligen Nya Viborgs Barken.
3) Gripen.
4) Buffeln eller Turken; möjligen Finska. Galejan.
5) Rosen.
6) Draken.
• 4'/2 tums stenbössor har antagits avfyra 3-pundskulor.

Summa

A vikt i sHlpund
B "C "-

Effekt

Hakar
Summa
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av de här upptagna kanonerna lämnades 1555/56 till fästningar och fälthären i Finland men de synes ursprungligen ha ingätt i fartygens egen

Källor: AR 1555/1 och AR 1555/2. Listan omfattar de fartyg för vilka det varit möjligt att särskilja de kanoner som varit fartygets egen bestyckning fr~n dem som endast medfarts som last till Finland. De flesta av de här nämnda galärerna medfarde ett antal stenbössor som last. Vissa
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BestyckningslIr: S:t Erik, Svanen, Troilus, Kalmar Barken, Älvsborgs Barken och Stora RlIbojorten 1562; övriga fartyg 1560.
Källor: AR 1559/3, 1560/5, 1561/6b; Diplomaträkenskaper, vol 3; Arkliinventarium 1562, SkgH 1562; FRA 845, fol 29ff.
• varav 2 enkla falkunetter .
•• varav 4 enkla falkunetter.
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forts från s 96
A, B och C men denna lämnas med reservation. De skillnader som fanns i
mynningsenergi, eldhastighet och projektilens verkan vid en träff framkommer inte i detta effektmått Ufr 3.3.)
Med alla dessa reservationer mot effektberäkningars tillförlitlighet kan
det förefalla mindre meningsfullt att överhuvudtaget genomföra dem. Det
har emellertid visat sig att skillnaden i artillerieffekt mellan en större kravell och ett mindre örlogsfartyg eller en galär var så stor och otvetydig att
effektberäkningarna trots alla osäkerhetsmoment ger en god uppfattning
om skillnaderna i slagkraft. Denna skillnad har varit en viktig faktor vid
den i undersökningen och bilagorna A och B genomförda differentieringen mellan.större och mindre örlogsfartyg.
Kommentaren bygger på en genomgång av Arkliräkningar 1535-1561
(KrA) samt Th Jakobsson, Beväpning och beklädnad, s 25 ff. Uppgifterna
om projektilvikten för engelska stone-guns ur L G Carr Laughton, Early
Tudor Ship-guns, MM4/1960, s 266ff.
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Bilaga D Skeppsbyggmästare 1527-1560
Skeppsbyggmästarna - själva titeln har inte päträffats under denna period avlönades som timmermän. Deras ställning som fartygskonstruktörer och
arbetsledare vid skeppsgärdarna markeras i löningsregistren genom att de
nämns först och vanligen tituleras "Mäster". Den här uppgjorda förteckningen upptar endast de skeppsbyggmästare som varit fast anställda vid
de större skeppsgärdarna. Atskilliga andra skeppstimmermän, bäde säd ana
som varit fast anställda och sädana som anställts som tillfälliga daglönare,
har verkat som ledare för fartygsbyggen pä olika häll i landet. Vissa av
flottans skeppare, t ex Tord Bagge och Olof Alenning, har likaledes varit
arbetsledare vid skeppsbyggen. Listan nedan är säledes pä intet vis uttömmande men de fem nämnda skeppsbyggmästarna mäste betecknas som de
ledande under perioden; bl a har de lett byggandet av flottans kraveller.
Källor: Löningsregister för timmermän vid skeppsgärdar och varv i serien
Räntekammarböcker. Enstaka uppgifter i serierna Löningsregister , Skeppsgärdshandlingar , Landskapshandlingar och (finska)
Fogderäkenskaper samt i Konung Gustaf I:s registratur ..
Mäster Hans nämnd i Sth skg 1527-1532.
Mäster jakob Olsson nämnd i Sth skg 1532 (1533?)-1540.
Mäster jakob Henriksson, Finske jakob nämnd i Sth skg 1533 (1532?)-1557;
den ledande skeppsbyggmästaren där fr o m 1540/42. Nämnd i Abo
1558-1561; vid Älvsborg 1562-1563.
Mäster Hollinger (Holger, Ho Ilegerd) Olsson nämnd i Sth skg 1532-1558;
fr o m 1540/42 andre man efter Jakob Henriksson. Till Björkenäs skg i
mitten av 1558 och verkade där ännu i början av 1560-talet.
Mäster Adrian, Adrian Hollender nämnd i Sth skg 1557-1563; därefter vid
kronovarvet i Västervik.

Alvsborg
Lödöse

4

3

2

2
Abo

4

1

Kalmar
Björkenäs
1
2

4

Raseborg/
Helsingfors

1(?)

2

Borgholm

5

2

Viborg

Västervik

4
Ulfsby

2

Stegeborg

1) För vissa klassificeringsfrägor se kommentarerna till tabellsammandraget i bilaga B.

Kraveller
Holkar
2(?)
Mindre örlogsfartyg l
8
2
Galärer l
24
3
Mindre transportfartyg 2
Håpar
8
3
Jakter, skärbåtari
Pråmar
3
Vadsbo
Kastel(Vänern) holm
Kraveller
Holkar
Mindre örlogsfartyg l
Galärer 1
2
Mindre transportfartyg
3
Håpar
Jakter, skärbåtari
Pråmar

Stockholm
5

5

Österbotten

1(?)

3
1
3

2

NyHäringe Vadstena Ekol- Öre- Arköping
sund bro
boga

Tabellen bygger på bilaga A och omfattar endast fartyg byggda för kronans räkning på med visshet känd plats. För fartyg byggda före 1540 är
byggnadsorten i de flesta fall okänd eller osäker. Nedan lämnade uppgifter är för de mindre fartygen att betrakta som minimiuppgifter då byggnadsplatserna för en del av dessa är osäker. I samtliga fall har fartygsbyggena genomförts i kronans egen regi - entreprenadverksamhet förekom inte.

Bilaga E Kronans fartygsbyggnad 1540-1560 fördelad efter byggnadsorterna
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Underlag för framställningen
Otryckta källor
RIKSARKIVET
Handlingar och räkenskaper i Kammararkivet t o m 1630
Gärder och hjälper 1535
Salträkenskaper 1543-1560
"Foughternes rekenskaper 1529-1533" (egentligen 1527-1535)
Löningsregister
Hoven 1553-63
Allmänt 1500-tal
Uppland 1549-60
Strängnäs och Västerås stift 1550-60
Västedls stift 1553-61
Östergötland 1549-62
Småland 1552-61
Västergötland 1560
Kammarens kvittensregister 1528-73
Gärderäkenskaper 1552-60
Strödda kamerala handlingar, nr 62
Strödda militiehandlingar före 1631
Handlingar angående armen 1535-60
Handlingar angående flottan
Sjöexpeditioner 1550-60
Fartygsbyggnader 1530-1725
Flottans styrka 1536--1611
Strödda räkenskaper och handlingar 1535-75, odaterade
Handlingar angående skeppsgårdar och varv 1544-60, odaterade
Landskapshandlingar
Upplands handling
Stockholms slott 1540-60
Ekolsunds gård 1543-55
Häringe gård 1557
Södermanlands handling
Gripsholms slott 1539, 1542-45, 1553-56, 1561
Nyköpings slott 1556
Östergötlands handling
Stegeborgs slott 1543-46, 1549-51, 1554-55, 1559
Vadstena slott 1545-47, 1549-52, 1554-58, 1561
Smålands handling
Kalmar slott 1533-57, 1559-61
Borgholms gård (slott) 1553-59, 1561
Gärdslösa gård 1559
Tunaläns härad/Tjust 1547-51, 1553, 1557, 1559
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Västergötlands handling
Alvsborg 1543, 1551
Vadsbo 1559
Dalsland handling 1560:9
Närkes handling
Örebro slott 1554-56
Diplomaträkenskaper 1542-62
Provianträkenskaper
Kalmar 1556--61
Stockholms slott 1551-61
Vadstena 1559-61
Alvsborg/Lödöse 1559-61
Fälttäg/Sjötäg 1560
Räntekammarböcker 1527-60
Räntekammaroöcker, furstendömena
Hertig Magnus räntekammare 1559-65
Skeppsgärdshandlingar 1541-62
Varuhus och handling
Stockholms slott 1539-61
Norrköping 1548-62
Kalmar 1538-62
Alvsborg/Lödöse 1545-60
Strödda finska räkenskaper och handlingar, vol 1-7
Finska cameralia
Fogderäkenskaper
Åbo län 1548--62
Åland 1544--62
Viborg 1554-62
Österbotten 1547-62
Löningsregister
Finland i allmänhet 1552-61
Kastelholm 1556--62
Åbo 1555-61
Egentliga Finland 1553-60
Proviant (fält-)räkenskaper 1555-58
Klädkammarräkenskaper Åbo 1556--58
Kungliga och furstliga arkiv
Svenska prinsars och prinsessors arkiv
Hertig Johans av Finlands brev och handlingar K 338-341
Militära ämnessamlingar (Militaria)
Krigshistoriska samlingen
M 1270 Grevefejden 1534-36
M 1271 Ryska kriget 1554-57
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Adminstrativa handlingar rörande flottan
M 1754 Fartygsbyggnader 1530-1725
M 1761 Flottans styrka 1536-1679
Sjöexpeditioner
M 1848 1557-1648

Strijdda historiska handlingar
Vol 1a Handlingar rörande befrielsekriget
SLOTTSARKIVET, Stockholm
Klädkammarhandlingar och -räkenskaper 1531-60
Kalmar slotts inventarieförteckningar 1560-62
Vadstena slotts inventarieförteckningar 1548-55
KRIGSARKIVET, Stockholm
Militieräkningar 1537-61
Arkliräkningar 1535-61
Axel L Zetterstens samling, band 7
(FINSKA) RIKSARKIVET, Helsingfors
Foszderäkenskaper 1537-1634 (Äldre räkenskapsserien )
Handlingar rörande hertig Johans furstedöme 1555-62
Handlingar rörande krigsväsendet, krigsfolket 1550-61
Abo slott 1538-60
Kumogårds län 1552-54, 1559-60
Kastelholm 1546-60
Raseborg/Helsingfors 1540-60
Österbotten 1559
Viborgs slott 1541-60
STATENS SJÖHISTORISKA MUSEUM, Stockholm
Örlog ens handling (O H) 1457, Föredrag och rapporter om skeppet Elefanten av kommendör Carl Ekman
Fartygsregistret: Svenska örlogsfartyg 1521-1562

Tryckta källor
Christiern II:s arkiv, del I-II, utgivet av N J Ekdahl, Sth 1835-36
Finlands Medeltidsurkunder, del 8, 1519-1530, utg av R Hausen Helsingfors 1935
Konung Gustaf I:s registratur, del 1-29, utg av Riksarkivet, Sth 1861-1916
Hanserecesse von 1477-1530, del 3:7-9, Leipzig 1905-13
Hanserecesse von 1531-1560, del 4:1-2, Weimar 1941, Köln 1970
Stockholms Stads Tänkeböcker, del 5. 1514-1520, utg av J A Almquist, Sth 1933
Svenska Riksdagsakter jämte andra handlingar 1521-1718, del 1:1:1-2,1521-1560, utg
av E Hildebrand och O Alin, Sth 1887-88
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Tryckta krönikor och äldre historiska skrifter
Clement RenseIs Berättelse: hörande till Konung Gustaf I:s Historia, utg av E M Fant i
Handlingar rörande Skandinaviens Historia, del 2, Sth 1817
Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken, del 2, Uppsala & Sth 1912
Rasmus Ludvigssons krönika om konung Gustaf I, utg av J A Almquist, tryckt i Historiska Handlingar, del 20, Sth 1905
Tegel, Erik Jöransson, Konung Gustaf I:s historia, del I-II, Sth 1622

Bearbetningar
Ahnlund, Nils, Den svenska utrikespolitikens historia, del 1:1, Tiden före 1560, Sth 1956
Attman, Artur, Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik 1558-1595, Lund 1944
Barkman, Bertil C:son, Kungl Svea Livgardes historia. I. 1523-1560 , II. 1561-1611, Sth
1937-39
Bass, George F, m fl, Sjöfartens historia baserad pll undervattensarkeologi, Malmö 1974
Bathe, Basil W (& Macintyre, Donald), Örlogsfartyg genom sekler, Gbg 1968
Bennell, J E G, English Oared VesseIs of the Sixteenth Century, Mariner's Mirror 60
(1974), nr 1, 2
Börjeson, Hjalmar, Stockholms Segelsjöfart, Sth 1932
Börjeson, Hjalmar & Hafström, Georg, Skeppshövidsmän vid örlogsflottan under 1500talet, Biografiska anteckningar, Uppsala 1949
Cipolla, Carlo M, Guns and Sails in The Early Phase of European Expansion 1400-1700,
1965, ny upplaga 1970 i European Culture and Overseas Expansion
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Distinktionstecknet jÖ'r Tapperhet till Sjöss
Av adjunkt Christopher von Warnstedt

I början av år 1789 anhöll storamiralen hertig Carl av Södermanland hos
Konungen att fl instifta ett särskilt "hederstecken" för "de på Örlogsflottan tjenande Under = Officerare och Gemena". I Kungl. Brev den 6
april s å bemyndigade därefter Gustaf III sin broder att "uppgiva och projektera" ett dylikt. Hertigen instiftade därefter ombord på "Örlogs =
Skeppet Hedvig Elisabeth Charlotta til Ankars på Carlscronas Redd d. 18
Junii 1789" genom allmän kungörelse ett "Fö'rtjenst = Tecken" för "Utdelande ibland Flottans Sårade och Tappraste Stridsmå'n, hvilke synnerligen distinguerat sig".
Tilldelningsrå'tten knöts till Storamiralsämbetet. Statuternas viktigaste paragrafer är följande:
"2:0. Den, som under en Bataille blir blesserad eller synnerligen utmärker sig, undfår Första Graden af detta Förtjenst = Tecken.
3:0. Den, som redan med Första Graden belönt, under en Bataille tilkänna gifver Oförskräckthet, Mannamod och Rådighet, undflr Andra
Graden af detta Förtjenst = Tecken.
4:0. Första Graden af detta Förtjenst = Tecken består uti 2:ne korslagde
Svärd öfver et Ankare af Silfver.
5:0. Förtjenst = Tecknets Andra grad består uti 2:ne öfver et Ankare
kors slag de Svärd förgylte, hvaromkring en Lagerkrants flätar sig, på ena
sidan står: Trohet och Tapperhet; på den andra: Ära och Dygd.
6:0. Desse Förtjenst = Teckens bägge Grader bäras uti et Svart och Gult
Band, Färgorne af et Vapen".
A v bevarade original framgår att å den första satsen utdelade tecken ankaret var försett med ankarstock. När man emellertid senare fick anledning tillverka även den högre graden, befanns denna ankarstock störande
för lagerkransen och borttogs därför. A v denna senare version är dessutom två ganska olika versioner kända, den ena (äldre?) grövre, den andra

Distinktionstecknet för Tapperhet till Sjöss. Äldsta versionen av l:a graden (tv). Halv
storlek. Foto: Livrustkammaren.
Distinktionstecknet för Tapperhet till Sjöss, 2:a graden, framsidan. Inskription på framsidan: "Trohet och Tapperhet". Inskription på baksidan: Ära och Dygd" (t h).

Distinktionstecknet för Tapperhet till Sjöss l:a graden. De senare versionerna, t v den
yngre, t h den äldre. Den äldre här förminskad till 2/3. Foto: Livrustkammaren.
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finare utförd. Den äldsta typen utdelades troligen i huvudsak endast för
förtjänster under krigsåren 1788/89, medan de senare typerna torde ha tilldelats för förtjänster under krigsåren 1789-1790.
Den högre gradens lagerkrans utfördes i grön emalj, såsom framgår av
originaldekorationen i Kungl. Livrustkammaren. Den i litteraturen förekommande uppgiften, att högre graden endast skulle ha tilldelats underofficerare, är oriktig. I ytterligare paragrafer i statuterna stadgas bl a att Förtjänsttecknet ej fick tilldelas eller fortfarande bäras av den, "som vanhedrande straff lidit", att tecknet alltid skulle bäras, att det vid bärarens begravning skulle vara "fästadt på Kistan" och att det sedan skulle "återlämnas" till "Högsta Befälhafvaren i Carlscrona". Faktiskt stadgas också
att en "Regements Officer;ue" skulle närvara vid begravningen och att
denne från kistan skulle borttaga tecknet i samband med att tvenne "Salvor
af Handgevären" avgavs.
Tilldelning skulle endast ske efter skriftligt förslag från vederbörande
fartygschef, bestyrkt av lägre chefer. Det är därför anmärkningsvärt, att
inga dyliga förslag kunnat påträffas i bevarade delar av Storamiralsämbetets arkiv eller i hertig Carls egna efterlämnade papper.
Över huvud taget är mycket litet hittills känt om, vilka som innehaft
tecknet. En hel del bärare kan dock påträffas i Örlogsflottans generalmönsterrullor sedan man fr o m år 1802 börjat anteckna innehav av medaljer och "hederstecken" i dem. Självfallet gäller detta också vid denna
tid i tjänst kvarstående bärare av tecknet vid armeförband, som under olika
sjöstrider hade varit kommenderade ombord på Örlogsflottan. A v denna
anledning förekommer tecknet i en del fall ännu i de förteckningar på
medaljerade, som åren 1815/16 insändes till Generaladjutantsämbetena såsom underlag för tilldelning av medaljpensioner . Tyvärr redovisas dock
Distinktionstecknet öppet endast av 2 förband, nämligen Konungens Eget
Värvade Regemente och Drottningens Lifregemente. Örlogsflottan gjorde
helt enkelt en dygd av nödvändigheten och redovisade tecknet såsom medalj. Annars hade ju uppenbar orättvisa uppstått gentemot Armens Flotta,
därest för samma drabbningar erhållna tecken ej skulle ha medfört pension
bara för att Armens Flotta fltt medaljer men Örlogsflottan distinktionstecken.
Att märka är att personalen vid Örlogsflottan sålunda ursprungligen - dvs
för förtjänster krigsåren 1788-1790 - i princip endast tilldelades "Förtjänsttecknet för Tapperhet till Sjöss". Utom i statuterna kallas detta fö nästan
aldrig så i order eller rullor. Där betecknas det nästan uteslutande såsom
"Distinctions = Tecknet", ofta med tillägget "af Ankare". I Örlogsflottans
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rullor används omväxlande förkortningarna "D.T.A." och enbart "D.T.",
vilken senare förkortning blev den längst kvarlevande, som även intogs i
de tryckta rullorna och författningssamlingarna. För undvikande av oreda
har tecknet därför i denna uppsats i rubriken kallats "Distinktionstecknet". Författarens utmärkelseförkortning blir av samma skäl:
DTts (= Distinktionstecknet för Tapperhet till Sjöss).
I Armens rullor används i regel ordet "Hederstecken". Men detta är tvetydigt, då det även används om olika medaljer. Frågan om vad uttrycket
verkligen avser måste alltså där närmare undersökas från fall till fall.
Armens Flotta däremot belönades frän början och till slutet endast med
Medaljen för Tapperhet till Sjöss. "Förtjänsttecknet" synes ej ha utdelats
sedan Storarniralsämbetet avskaffats år 1797. U nder Franska kriget
1805-1807 förekom inga stridsinsatser från Örlogsflottans sida. Fr o m
krigsutbrottet 1808 utdelades med säkerhet endast Medaljerna för Tapperhet till Sjöss även vid Örlogsflottan.
Litteraturen om förtjänsttecknet är mycket sparsam. Genom ett par samtidas tryckta memoarer - Fredrik Hjertas och A. F. Skjöldebrands - vet vi
att statuterna utfärdades samma dag som hertig Carl personligen företog de
första dekoreringarna. De skedde ombord på linieskeppet Hedvig Elisabeth Charlotta, som hade inlett anfallet vid Hogland den 17 juli 1788. Det
framgår i varje fall att "några underofficerare, flere soldater och en båtsman" denna dag dekorerades. Urvalet tyder på att utmärkelsen tillkom
helt oväntat även för fartygsbefälet.
I övrigt återfinns tecknet i Gynthers författningssamling (band III, s. 27)
under rubriken "Distinktionstecken För tapperhet till sjös". Hjalmar Sjöblom har skrivit två snarlika uppsatser om Distinktionstecknet, dels i Vår
Flotta 1912, dels i Numismatiska Meddelanden 1913. Slutligen har Ernst
Areen (se nedan) 1938 redovisat det under den missvisande beteckningen
"Hoglandstecknet", vilket namn tyvärr även använts av Karl Löfström i
en del tidnings- och tidskriftsartiklar (t ex som rubrik i Numismatisk Arsskrift 1950). Troligen har Areen läst ovannämnda Hjertas notis om tecknet
felaktigt och därför fltt uppfattningen att det instiftats till minne av sjöslaget vid Hogland 1788. Areen och Löfström har icke känt till Distinktionstecknets statuter, av vilka klart framgår att det icke har någon annan
förbindelse med slaget än att hertigen fann det lämpligt att första gången
dekorera med det ombord på det skepp, som inlett Hoglandsslaget. Men
han inväntade inte ens den nära i tiden liggande årsdagen av sjöslaget.
Tecknets förbindelse med slaget är sålunda synnerligen lös vad tillkomsten
beträffar.
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Distinktionstecknet tilldelades bevisligen åtminstone för tapperhet visad
vid Hogland 17 juli 1788 (retroaktivt), Skagerack 15 augusti 1788 (retroaktivt), Ölands södra udde 26 juli 1789, Baltischport 17 mars 1790, Reval
13 maj s å, Kronstadt 3-4 juni s å samt Björkösund ("Wiborgs gatloppet")
3 juli så.

Tryckta källor och litteratur:
Underdån. Berättelse af ... Prins Carl ... om förloppet af Sjö = Slaget emellan Kongl.
Svenska och Käjs. Ryska Flottorne, den 26Juli 1789 ... ", (Sthlm 1789), s. 30-32 (distinktionstecknets statuter in extenso).
(Hjerta, Fr:) Journal hållen öfver Kongl. Svenska Örlogs Flottans Krigs = Rörelser uti
Östersjön år 1789 (Sthlm 1790), s. 11-12.
(Skjöldebrand, A. F.:) Excellensen Grefve A. F. Skjöldebrands memoarer, utgifna af
H. Schuck, I (Sthlm 1903), s. 154-155.
Gynther, S. v.: Författningsamling för Kungl. Maj:ts Flotta, III (1851), s. 27, art. Distinktionstecken.
Sjöblom, Hj.: Ett numera sällsynt gammalt Heders- och Förtjänsttecken (i Vår Flotta,
årg. 8, 1912), s. 121 (med bild av högre klassens tecken).
Densamme: samma rubrik (i Numismatiska Meddelanden, årg. 1913), s. 94-95 (med
samma bild förminskad).
Areen, E.: De nordiska ländernas officiella belöningsmedaljer, heders- och minnestecken från 1500-talet till våra dagar (Sthlm 1938), s. 70 och 136.
Löfström, K.: Hoglandstecknet (i Nord. Numismatisk Arsskrift 1950), s. 105-128 (bilder av tecknets båda grader).
von Warnstredt, ch.: Medaljerna för Tapperhet till Sjöss (i Forum Navale, årg.
1974), s. 28 och 127.

Bilaga
Femtiofem innehavare av Distinktionstecknet för Tapperhet till Sjöss
Nedanstående listor ha sammanplockats dels ur Marinens och Armens
äldsta tryckta rullor, dels ur otryckta rullor av olika slag, dels slutligen ur
militärhistorisk litteratur. Åtskilligt är rent händelsevis påträffat under materialgenomgång i helt andra syften.
Då tapperhetspensionerna år 1816 infördes, anmäldes en del innehavare
av DTts av dådkraftiga kompanichefer helt enkelt såsom medaljinnehavare. De tilldelades därför i en del fall medaljpension. Detta gällde
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vissa kaptener vid Sjöartilleriregementena i Karlskrona samt cheferna för
3. Blekinge och 3. Södermöre Båtsmanskompanier. Atminstone den näst
sistes samtliga mannar fin go medalj pension för sina DTts. Men flertalet i
tjänst kvarstående innehavare av DTts torde icke ha att medalj pension.
Otvivelaktigt en stor orättvisa.
Observeras bör att varken i tryckta eller otryckta rullor någon enda innehavare av DTts påträffats inom Armens Flotta. A andra sidan känner
man för 1788-1790 års krig inga andra innehavare av SMts vid Örlogsflottan än medlemmar av Gotlandskompanierna. Dessa vora emellertid då
kommenderade till tjänstgöring vid Armens Flotta.
Tydligt är sålunda att de båda flottorna under kriget 1788-1790 vor o helt
skilda åt i dekorationshänseende. Vid Örlogsflottan infördes tapperhetsmedaljerna först fr o m år 1808.
Märkligt nog har hittills inga innehavare av Distinktionstecknets 2:dra
(högre) grad påträffats i materialet.
A.

Örlogsflottan

Aspe/und, Peter, *1766, levde 1823. - Antogs 1786; blev flaggskeppare
18.1.1815; gmstr 1815: "Swarat ganska wäl, 7 sjöresor med uppbörd, 14
som biträde, rekommenderande uppförande, god conduite, god hälsa".
- DTts 1788 för "blesseur till sjöss", dvs för slaget vid Hogland 17.7.
s å; dekorerad Carlskrona 18.6.1789 av storamiralen hertig Carl av Södermanland personligen.
Berggren, Magnus, *1753, levde 1831. - Antogs 1783; var 1816 nr 31 vid
Blessings kompani av 2. Sjöartilleriregementet i Carlskrona; gmstr
1817: "Kan läsa, skrifva och räkna; att hederstecken". - DTts för slaget vid Hogland 17.7.1788; dekorerad Carlskrona 18.6.1789 av storamiralen hertig Carl av Södermanland personligen.
Bre/in, Salomon (1775-1830). - Skeppsgosse 1789; fänrik 3.6.1790; slutligen
1826 överste vid Flottorna. - DTts för slaget vid Ölands södra udde
26.7.1789.
Ekeberg, Nils Olofsson, *1748, levde 1821. - Antogs 1769; var 1816 nr 13
vid af Tralles kompani av 1. Sjöartilleriregementet i Carlskrona; gmstr
1817: "Wälbefaren; kan läsa och skrifva; gjort Und: Officers tjenst";
avsked 26.6.1821 (vid 73 års ålder!). - DTts för slaget vid Ölands södra
udde 26.7.1789.
Fagrell (även Faegrell), A F, *1758, levde 1829. - Antogs 1780; blev flagg-
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konstapel 23.10.1790; hade 1823 gjort 17 "sjötig"; var i tjänst ännu
1829. - DTts senast 1790.
Heland, Johan Fredrik, *1768, levde 1825. - Var 1789 kommenderad pi Örlogsflottan med ett armeförband; antogs vid Örlogsflottan 1791; var
1816 musikant vid Silfverswärds kompani av 1. Sjöartilleriregementet i
Carlskrona; gmstr 1817: "Kan läsa, skrifva och räkna; fitt Hederstecken"; avsked 28.5.1824 "sisom gammal och lighalt". - Var 1823
gravör och ogift. - DTts för slaget vid Ölands södra udde 26.7.1789.
Carlströ'm, Niklas Jönsson (1761-1830). - Antogs 1785; var 1816 korpral nr 1
vid Sjöbohms kompani av 2. Sjöartilleriregementet i Carlskrona; gmstr
1817: "Wälbefaren, kan läsa, skrifva och räkna. Har Tapperhets Medaille. Under kriget förr;it: Und: Officerstjenst"; avsked 1824; "bor i
Blekinge". - DTts för slaget vid Ölands södra udde 26.7.1789; SMts
1808; medalj pensionsbrev nr 28.
Kärrstriim, Nils Carlsson, *1775, levde 1816. - Var 1790 skeppsgosse; antogs 1792 för nr 174 Kärremila (Visfjärda sn) vid 3. Södermöre kompani; gmstr 1810: "Befaren". - DTts för insats if 1790.
Lindman, Nils Nilsson, *1769, levde 1816. - Antogs 1789 för nr 93 Bellstorp (Torsis sn) vid 2. Södermöre kompani. - DTts 1789 eller 1790.
Majstriim, Anders Olsson, *1770, levde 1816. - Antogs 1789 för nr 103 Majdegärde (Torsis sn) vid 3. Södermöre kompani; gmstr 1810: "Befaren". - DTts 1789 eller 1790.
Oldevik, Sven Johan (1759-1826) (SAÄ: 1, sonen adlad 1860). - Antogs
30.11.1778; blev 21.6.1788 konstapel; blev 1789 arklimästare; fänrik
15.5.1796; underlöjtnant 1803; löjtnant 23.11.1807; kapten 20.6.1815. DTts för slaget vid Hogland 17.7.1788, där han blev lätt sirad i högre
benet och dkade i rysk fingenskap; dekorerad 1791. - Hans originaldekoration finns nu i Livrustkammaren.
Palmqvist, Nils Peter, *1776, levde 1843. - Antogs till skeppsgosse
21.2.1776; lärarstyrman 1787; flaggjunkare 1800; underlöjtnant
12.9.1805; löjtnant 1812; övergick pi exspektansstat 1824; chef för 2.
Södermöre Bitsmanskompani; avsked 1843. - DTts för slaget vid
Ölands södra udde 26.7.1789.
Pettersson, Lars (1766-1818). - Antogs 1786; flaggskeppare 15.8.1803; examen 1816: "Swarat wäl, med god practisk kännedom; god conduite". DTts för insats ir 1790.
Rääf, Georg Wilhelm (1763-1819). - Antogs 1778; arklimästare 31.10.1781;
konstapel 29.8.1788; fänrik 13.5.1790; löjtnant 16.11.1801; avsked 1813.
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- DTts för slaget vid Hogland 17.7.1788; dekorerad 1789.
Sparf, se Torsk.
Sundewall, Isak (1768-1808). - Var 1788 konstapel; fänrik 30.8.1789; avsked såsom löjtnant 16.6.1801. - DTts för slaget vid Hogland 17.7.1788;
dekorerad 1789.
Svanberg, Anders (1765-1823). - Antogs 1785; konstapel 9.3.1795; flaggjunkare 1812; konstit underlöjtnant 1813; underlöjtnants karaktär 1814; examen 1816: "Känd kunskap; berömligt uppförande". - DTts för insats
år 1790; SMts 1808; ånyo SMts 1813 (pensionsbrev nr 1); GMts för
Stettins belägring så. - Han var Örlogsflottans mest tapperhetsdekorerade underofficer.
Så'llberg, Peter, .*1765, levde 1825. - Antogs 1789; var 1816 korpral nr 1 vid
Modees kompani av 1. Sjöartilleriregementet i Carlskrona; gmstr 1817:
"Befaren; gjort Under Officers tjenst till Sjöss; kan läsa, skrifva och
räkna. Benådad med Hederstecken"; avsked 1814. - DTts för insats år
1790; fick medaljpension 1816 (pensionsbrev nr 25).
Söderberg, Sven Pettersson, *1767, levde 1819. - Antogs 1782; var 1816 volontär nr 5 vid Cederströms kompani av 1. Sjöartilleriregementet i
Carlskrona; gmstr 1817: "Sjövan; gjort Under Officers tjenst; har Hederstecken"; avsked 4.6.1819. - DTts för insats år 1790.
Telosius, Carl Axel, *1773, levde 1825. - Antogs till skeppsgosse 3.11.1779;
extra lärstyrman 1788; lärstyrman 20.3.1789; medelstyrman 7.1.1790;
sjöofficersexamen 1796; flaggjunkare 2.1.1800; överstyrman 30.7. så;
underlöjtnant 12.9.1805; slutligen kapten. - DTts för slaget vid Ölands
södra udde 26.7.1789.
Torsk, sedan ca 1820 Sparf,Jöns Nilsson, *1768, levde 1831. - Antogs 1788
för nr 117 (Torslunda sn) vid 2. Ölands kompani; gmstr 1816: "Välbefaren"; avsked 1.9.1830. - DTts senaste 1790.
Trast, Lars Arvidsson, *1765, levde 1823. - Antogs 1787 för nr 230 (Elleholm sn) av 3. Blekinge Båtsmanskompani 1787; gmstr 1816: "Wälbefaren"; avsked 1822. - DTts för slaget vid Ölands södra udde 26.7.1789;
fick medalj pension 1816 (pensionsbrev nr 55).
Wå'nlig, Olof Bengtsson (1762-1830). - Antogs 1783 för nr 359 (Mellby sn)
vid 3. Blekinge kompani; gmstr 1816: "Wälbefaren". - DTts för slaget
vid Ölands södra udde 26.7.1789; SMts 1808; då han av kompanichefen anmäldes såsom dubbelmeda?;erad vid tapperhetspensionens införande år 1816, torde pensionen (pensionsbrev nr 60) ha avsett den
äldre dekorationen, dvs DTts.
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Ödman, Peter Zachrisson, *1765, levde 1816. - Antogs 1787; var 1816 volontär nr 16 vid 1. Sjöartilleriregementet i Carlskrona Livkompani;
gmstr så: "Gjordt Under Officers tjenst til Sjöss". - DTts för insats år
1790.

B. Armen
Dekorationen torde i de flesta fall ha intjänats under kommendering såsom
förstärkningsmanskap ur Armen till Örlogsflottan. De flesta tilldelningarna torde därför gälla slagen vid Hogland den 17 juli 1788 och vid
Ölands södra udde den 26 juli 1789. En och annan av nedanstående hade
dock under kriget 1788-1790 tillhört Örlogsflottan, men senare tagit tjänst
vid Armen.
Ahlbom, Hans Fredrik Peter (1753-1808. - Soldat vid Skaraborgs Regemente
1775; förare vid Västgöta-Dals Regemente 1781; sergeant där 1789;
fältväbel s å; avsked 1792. - DTts för slaget vid Hogland 17.7.1788, då
han var kommenderad på fregatten Camilla.
Ahlgren, Christian Fredrik, *1774, levde 1798. - Volontär vid Sprengtportens rgt 28.1.1774; furir där 31.10.1777, förare 5.4.1780; fältväbel
2.8.1782; generalgevaldiger 12.8.1789; fänrik där 19.9. s å; löjtnant vid
sedermera Göta Livgarde 13.2.1791; stabskapten vid Jämtlands Dragonrgt 7.4.1795. - DTts för slaget vid Hogland 17.7.1788; dekorerad
5.7.1789.
Alm, Peter, * Skåne 1765, levde 1818, - Antogs 1796; var 1815 soldat nr 80
vid major von Bildsteins kompani av Konungens Eget Värvade Rgt;
avsked 10.6.1817: "tjent utmärkt väl. Bevistat Sjö Bataillerna under
1788, 89 och 1790 årens fält tåg; är utmärkt med Anckaret för Tapperhet till Sjöss". - DTts senaste 1790; dekorationen icke utsatt i någon
rulla utom vid avskedet.
Bogren, Magnus Jonsson, * Småland 1760, levde 1806. - Antogs 23.1.1778
för nr 101 Boda (Stenberga sn) av Östra Härads komp vid Kalmar Rgt;
transport till nr 28 Äflingebo (Tveta sn) vid Livkompaniet av Kalmar
Rgt 5.4.1792; deltog i pommerska fälttåget 1806-1807. - DTts för insats
1788/90; tilldelad senast 1790; SMts för insats 1790; tilldelad efter
19.10.1792.
Edenquist, Zacharias (1762-1843). - Soldat vid Västerbottens Rgt 30.6.1779;
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rustmästare där 9.3.1785; fältväbel 15.8.1788; batalj onsadj utant
3.9.1789; stabsfänrik 16.6.1801; slutligen major där 1816. - DTts för slaget vid Hogland 17.7.1788; SMtf för Uttismalm 28.6.1789.
EIgsträrn, Johan,
Småland 1764, levde 1808. - Antogs 1782 för nr 46 vid
sedermera Överstelöjtnantens komp av Konungens Eget Värvade Rgt;
korpral före 1803; transp till nr 41 där 31.12.1806; avsked för sjuklighet
10.7.1808. - DTts 1788/90.
Friberg, Carl,
Finland 1767, levde 1822. - Antogs 1782; var 1815 soldat
nr 37 vid kapten Widegrens kompani av Konungens Eget Värvade
Rgt; avsked 12.6.1822: "Bevistat 1788, 89, 90 samt 1813 och 14 årens
Campagner; tjent utmärkt väl". - DTts senast 1790.
Granbeck, Per,
1780, t 20.10.1824. - Ryttare vid Östgöta Kavallerirgt
16.8.1783; korpral 17.1.1784; sekundkvartermästare 2.6.1789; fältväbel
vid avsittningen 1791; var 1817 och 1820 tjänstefri. - DTts för slaget vid
Ölands södra udde 26.7.1789.
Grep, Jonas Eriksson,
1759, levde 1797. - Antogs 3.2.1785 för nr 85 Höghult (Näshulta sn) av Östra Härads komp vid Kalmar Rgt; avsked å
gmstr 21.6.1797 såsom "sjuk och swag". - DTts för insats 1788/90; tilldelad före 28.1.1792.
Herwerdt,Johan,
Kurpfalz 1747, levde 1817. - Antogs 1779 vid sedermera
Överstelöjtnantens komp av Konungens Eget Värvade Rgt, där han
1803 var korpral nr 1; avsked å gmstr 10.6.1817: "Har bevistat Sjö Batailler 1788, 89 och 90. Bevistat Expedition åt Gottland; har tapperhets
Medaille; under sin tjenste tid hafvit värdigt uppförande." - DTts
1788/89; SMts för Svensksund 1790.
Hägrnan, Magnus Andersson,
Småland 1754, levde 1792. - Antogs
2.5.1776 för nr 124 Högagärde (Sandsjö sn) av Wästra Härads komp
vid Kalmar Rgt; avsked å kassationsmstr 5.8.1790. - DTts för insats
1788/90; tilldelad senast 1791.
Callersträrn, Johan Erik (1768-1847). - Kadett vid Örlogsflottan 20.2.1789;
avsked 1791; konst fänrik vid Västerbottens Lantvärn 15.5.1808; konst
löjtnant där 19.1.1809; fänrik i armen 18.5.1810; kommenderad till
Gotlands Nationalbeväring 11.3.1811; kommenderad till tyska fälttåget, där han hela kriget tjänstgjorde vid "Fältartilleri Parken";
fången vid Rossiau 13.10. s å, men rymde snabbt; löjtnant i armen
16.1.1814 och deltog i Norgefälttåget; kaptens n h o v 11.3.1817; kapten
i armen 25.1.1820. - DTts för Rogersvik 17.3.1790; dekorerad 3.5. så.
Cronsander, Nils Louis,
1760, levde 1807. - Antogs vid Artillerirgt
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12.5.1785; konstapel där; fältväbel vid Storamiralens Rgt 15.5.1789;
fänrik där 14.11. s å; transport till Livregementsbrigadens Lätta Infanteribataljon (senare Göta Livgarde) 1791; slutligen kapten där 1803; avsked 9.7.1806 på grund av svåra sår ådragna i Pommern. - DTts för slaget vid Ö lands södra udde 26.7.1789, där han tjänstgjorde på chefsfartyget Gustaf III.
KruselI, Otto Fredrik (1764-1844). - Volontär vid Kalmar Rgt 1775; förare
där 26.7.1784; sergeant 24.3.1789; fänrik 22.7.1790; löjtnant 20.4.1796;
avsked 18.12.1799. - DTts för slaget vid Hogland 17.7.1788; SMts för
Svensksund 9-10.7.1790.
Kullberg , Adam,
Småland 17.5.1762, levde 1816. - Antogs 25.1.1783 för
nr 110 Sjögle (Skirö sn) av Östra Härads komp vid Kalmar Rgt; 5. korpral 29.7.1786; gmstr 1793: "Giör under Officer tjenst"; rustmästare
här 11.7.1795; sergeant vid Wästra Härads komp 27.12.1798; avsked
18.12.1815. - DTts för insats 1788/90; tilldelad senast 1791.
Laurin, Anders Christopher,
Småland 1763, levde 1796; ej i släktboken,
men var son av fältväbeln Kronobergs Rgt Nils Laurin (x Berg sn
5.1.1731), som levde 1771 och var broder till Anders C L Laurin, adlad
Klöfversköld. - Antogs såsom "frivillig" för nr 63 Gölghult (Äseda sn)
av Östra Härads kompani vid Kalmar Rgt 20.2.1781; 4. korpral där
27.2.1786; rustmästare 24.7.1788; tapperhetsbefordrad till sergeant
4.12.1789; bataljonsadj 16.9.1793; avsked 3.12.1795. - DTts för Hogland 1788; tilldelad senast 1791.
Lindeberg ,Johan Adolf,
1752, levde 1796. - Antogs vid Smålands Kavallerirgt 1770; sekundkorpral 1778;2. korpral vid Överstelöjtnantens
kompani 1785; kvartermästares karaktär 10.6.1793; avsked 15.10.1795.DTts för slaget vid Ölands södra udde 26.7.1789.
Lån,~, Peter Magnusson,
Småland 1761, levde 1806. - Antogs 3.2.1784 för
nr 33 Heda (Nåttebäck sn) av Östra Härads komp vid Kalmar Rgt; 2.
korpral där 23.7.1788; transport till nr 137 Ekeberg (Korsberga sn)
13.11.1797; deltog i pommerska fälttåget 1806 och i Västerbotten 1809.
- DTts för insats 1788/90; tilldelad före 28.1.1792.
Maeehel, Gustaf Didrik (1756-1819). - Ryttare vid Östgöta Kavallerirgt
22.10.1776; sekundkorpral där 20.6.1778; korpral 19.9.1782; kvartermästare 28.3.1787; fänrik vid Livgrenadjärrgts Rusthållsdivision
8.7.1793; löjtnant 1801; avsked 9.3.1813. - DTts för Ölands södra udde
26.7.1789.
Mästerbom, Jonas Persson,
Småland 1744, levde 1797. - Antogs 20.5.1767
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för nr 8 Mästreda (Sjösås sn) av Östra Härads komp vid Kalmar Rgt;
avsked å gmstr 21.6.1797. - DTts för Hogland 1788; tilldelad senast
1791.
Pihl, Georg Wilhelm,
Småland 21.1. 1757, levde 1793. - Antogs
11.4.1774 såsom "frivillig" vid Överstelöjtnantens komp av Kalmar
Rgt (ej rullförd); rustmästare vid Sekundmajorens komp där 22.6.1776;
furir där 27.6.1778; sergeant vid Wästra Härads komp 30.6.1780; sekundadj där 13.5.1782; fältväbel 16.6.1783; avsked med bataljonsadj:s
karaktär 19.12.1791. - Bevistat slaget vid Hogland 1788 å fregatten
Grip och slaget vid Ölands södra udde 1789 å Manligheten. - DTts för
Ölands södra udde 1789; dekorerad så.
Pihl, Per Persson,
Småland 1733, levde 1793. - Antogs 8.3.1757 för nr 5
Pelås (Sjögesås sn) av Östra Härads komp vid Kalmar Rgt; avsked å
gmstr 17.6.1793: "Bewistat Pomerska kriget, fången vid Demmin
(18.1.1757 enl äldre gmstr), ransonerat sig sjelf (30.6.1760 enl äldre
gmstr); bewistadt 1788 (års ) Sjö Expedition och Batailen wid Hogland,
der han fådt en swår Contusion; bröstet; likaledes bewistadt 1789 års
Sjö Campagner - bägge åren warit Canon Comendeur." - DTts för
Hogland 1788; tilldelad senast 1791.
Plaisant, Martin Christian Julius,
Berlin 17.4.1765, t Sthlm 29.8.1839. Kom i tjänst vid Örlogsflottan 1788; soldat vid Storamiralens Rgt
2.1.1789; korpral där s å; furir vid sedermera Göta Livgarde i nov 1790;
förare där 29.11.1791; sergeant 15.4.1793; fältväbel 5.2.1796; fanjunkare
6.11.1800; officersexamen under pågående krig i Pommern 1807; konst
fänrik vid Älvsborgs Rgt i mars s å; dito vid Alands Lantvärn i maj
1808; dito och chef för 4 kompaniet vid Gyllenbögels Fribataljon 21.7.
s å; fänrik i armen 1.12. s å; placerad vid Livregementsbrigadens Vargeringsbataljon 20.3.1809 samt vid Södra Skånska Infanterirgt 8.2.1812;
kommenderad tjänstgöra på Gotland 30.3. s å; fänrik vid Gotlands N ationalbeväring 2.4. s å; tjänstgjorde på egen begäran vid von Engelbrechtenska (pommerska) Rgt under fälttåget i Tyskland 7.5.1813 7.7.1814; löjtnant i armen 22.5.1814 och vid Gotlands Nationalbeväring 21.2.1815; kapten och kompanichef där 27.3.1819; avsked
28.9.1824. - Bevistade ryska kriget 1788-1790 ombord på Örlogsflottan; deltog härunder i slagen vid Hogland 1788, Ölands södra udde
1789, aktionen vid Reval13.5.1790, sjöslaget vid Kronstadt 4.6.s å; deltog 1805-1806 i fälttåget i NordtyskIand med sedermera Göta Livgarde
samt i de hårda utfallsstriderna vid Stralsund 1807 med Älvsborgs Rgt;
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bevistade 1808 i Finland bl a affärerna vid Kjock 20.7., Lappfjärd 29.8.
och Jutas 13.9. ("lysande tapperhet"); bevistade alla Engelbrechtenska
Rgts strider i Tyskland, Brabant och Holstein åren 1813-1814 och särdeles slagen vid Gross Beeren och Dennewitz samt belägringarna av
Liibeck, Jiilich och Maastricht. - DTts för Kronstadt 4.6.1790; dekorerad 3.7. s å; SMtf för strider i Pommern 1806; tapperhets befordrad till
fänrik 1807; GMtf 15.2.1809 (föreslagen 13.9.1808) för Jutas; dekorerad
14.6.1809.
Roswall, Peter Lorentz,
Småland 10.11.1741, t 6.8.1806. - Volontär vid
Konga Härads kompani av Kalmar Rgt 10.11.1761; 2. korpral för nr 43
Björnhult (Stockaryd sn) vid Wästra Härads komp 19.8.1762; furir där
29.8.1764; förare 14.10.1775; sergeant där 28.6.1780; avsked med bataljonsadj:s karaktär 19.12.1791; fänriks karaktär 10.11.1793. - DTts för
slaget vid Hogland 1788; dekorerad 1789.
Röding, Måns Persson,
Småland 1758, levde 1807. - Antogs 25.9.1778 för
nr 40 Repperda (Alseda sn) av Wedbo komp vid Kalmar Rgt; transport
till nr 32 Rackaberg (Skirö sn) 13.11.1797; deltog i pommerska fälttåget 1806-1807; icke kvar i tjänst sommaren 1809./- DTts 1788/90; tilldelad före 11.2.1792.
von (1749) Seitz, Georg Friedrich,
Frankenstein (Schlesien) 16.2.1740, t
Landskrona (Garn) 13.10.1830 av ålderdomssvaghet, begravd 17.10. s å
- Upphöjd i tysk-romerskt adligt stånd 18.6.1749; volontär vid Posseska infrgt 11.9.1751; rustmästare där 29.4.1758; förare 1.5.1761; stod i
mecklenburg-schwerinsk militärtjänst 1766-1773; förare vid Konungens Eget Värvade Rgt 17.5.1773; lön 1.6.1774; fältväbel där 28.8.1778;
lön 18.9.1782; bataljonsadjutant vid rgts Landskronabataljon 5.5.1795,
avsked vid rgts upplösning 18.5.1829; han hade då 70 svenka tjänsteår
och i allt 77 militära tjänsteår samt var nära 89 1/2 år gammal. - DTts
1789; SMtSvsund 1790.
Silfverbom, Carl Jonsson,
Småland senast ca 1765, levde 1790. - Antogs
3.2.1784 för nr 28 Silvereke (Älghults sn) vid Uppvidinge komp vid
Kalmar Rgt; avsked 28.4.1789. - DTts för Hogland 1788, där han fick
höger hand avskjuten; tilldelad 1789, men efter avskedet.
Struppen, Johan August Fredrik,
Burg (stiftet Magdeburg, Preussen)
20.8.1756, levde 1824 (son av sergeanten vid preussiska fysiljärrgt von
Wietersheim Johann Christopher S.). - Pipare vid Överstelöjtnantens
komp av Sprengtportens infrgt 1.5.1770; avsked 10.7.1781; efter tre års
utländsk krigstjänst sergeant 11.11.1784 vid major von Normans komp
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av Konungens Eget Värvade Rgt; fältväbel vid kpt Danckwardts komp
där 7.8.1785; fanjunkare 17.6.1806. - 1817: "utmärkt hedrande vandel"; haft smittkoppor. - DTts 1789. - 00 senast 1804Johanna Christina
Carlström.
Traneus, Erik,
1736, levde 1800. - Ryttare vid Östgöta Kavallerirgt
17.12.1762; korpral 20.9.1770; kvartermästare 21.9.1773; avsked
18.9.1799. - DTts för Ölands södra udde 26.7.1789, där han blev svårt
sårad; i gmstr anges: "Fådt Heders-Tecken af Silfver".
WallberJ!, Johan Fredrik,
1764, levde 1812. - Antogs vid Östgöta Kavallerirgt 25.4.1777; korpral 20.6.1778; kvartermästare 18.6.1785; transport
till Smålands Lätta Dragonrgt 1.10.1792; fanjunkare vid Livkompaniet
där 16.6.1805; avsked 25.7.1811. - DTts för slaget vid Ölands södra
udde 26.7.1789.
Åkerberg, Sven,
1759, levde 1824. - Antogs 1783 för nr 35 Akersberg vid
Livkompaniet av Smålands Kavallerirgt; avsked 10.9.1812. - DTts för
Ölands södra udde 26.7.1789 där han blev sårad i huvudet; för odlingsflit tilldelades han 30.9.1823 SMLantbr.
Österrnan, Per Andersson,
Småland 1740, levde 1806. - Antogs 8.9.1762
för nr 16 Östenhage (Sjösås sn) av Östra Härads komp vid Kalmar Rgt;
avsked å gmstr 6.6.1806: "Lång och trogen samt berömlig tjenst." DTts för insats 1788/90.
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