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s
Förord
Leos Muller och Mats Kero
Sjöhistoriska Samfundet fick på årsmötet 2007 en ny ordförande, kommendör Bo Wallander. Bo presenterar sig själv på annan plats i detta
nummer. Vi hälsar Bo välkommen och tackar samtidigt kommendör
Sune Birke för den tid han varit ordförande, 1999-2007. Det har varit
år av kraftig utveckling av Samfundets verksamhet under Sunes ordförandeskap framförallt genom starten av Forum navales skriftserie.
Under 2007 utkom fem titlar i skriftserien: Stefan Lundblads doktorsavhanding Hedersam handelsman eller verksam företagare: Den ekonomiska kulturens omvandling och de ledande ekonomiska aktörerna i Gävle
1765-1869; Nils Bruzelius licentiatavhandling "near friend/y shores ": The
Deployment ofthe Fleet Ballistic Submarines and US Policy towards Scandinavia, 1957-1963; Henrik Breides licentiatavhandling Sjövägen till Estland:
En medeltida färdbeskrivning från Utlängan till Reva!; den första boken i
Samfundets nyutgivning av klassiska sjöhistoriska verk, Herman Wrangels
Kriget i Östersjön 1919-1721 samt Hans Soops monografi Flytande palats:
Utsmyckning av äldre svenska örlogsfartyg. Av titlarna utgavs fyra av andra
förlag med stöd från Sjöhistoriska Samfundet genom Sune Örtendahls stiftelse,
en utgivningsform som även framgent kommer att dominera verksamheten.
Detta nummer av Forum navale inleds med en artikel av dr Michal Wanner, en tjeckisk historiker och arkivarie, som med hjälp av nya källor
belyser en föga känd aspekt av det trettioåriga kriget: Wallensteins planer på att bygga upp en kejserlig flottstyrka för att behärska Östersjön.
I år är det det 200 år sedan 1808-1809 års krig ubröt, ett krig som slutade med
att Sveriges östra rikshalva gick förlorad. Forum navale uppmärksammar detta
genom att publicera en artikel av Thomas Rothsombelyser skärgårdsflottans
operationer i Öresund vid denna tid, också en föga känd aspekt av vår sjöhistoria.
Åland är ett välkänt maritimt landskap och det har bedrivits mycket forskning om dess sjöhistoria. Ett av de mindre kända kapitlen är dess historia
under andra världskriget som kom att hårt drabba den åländska handelssjöfarten. Genom krigsförlisningar, konfiskeringar och återföring av till
Åland inflaggade fartyg förlorades ett 40-tal fartyg - att jämföra med att
Ålands hela handelsflotta bestod av 70 fartyg vid krigsutbrottet. Elis Högnäs analyserar i sin artikel - en omarbetat C-uppsats i historia förändring-
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arna av det åländska tonnaget i samband med Finlands tre krig 1939-1945.
Bengt Grisells bidrag är en tidigare inte publicerad intervju med Anders
Franzen från 1992. Året före sin död blickar Franzen tillbaka på sitt livsverk:
upptäckten och bärgningen av Vasa. Bärgningen kom att bli ett projekt av
nationell betydelse där flera intressen kolliderade: museala, karriär- såväl
som akademiskt revirmässiga samt, inte minst, politiska och ekonomiska
intressen. Anders Franzens här redovisade minnesbilder av de många kontroverserna kring Vasa och hans person är naturligtvis en partsinlaga. Men
med tanke på attFranzenvar Vasaprojektets upphovsman och drivande kraft
under de första åren, publicerar vi intervjun för att användas i forskningen
om detta unika marinarkeologiska projekt. Intervjun föregås av en kort
biografi och några personliga minnesbilder av Franzen av Bengt Grisell.
Björn Marten, som medarbetade i Forum navale nr 62 med en artikel om
sjöofficeren och konstnären Herman af Sillen, behandlar i detta nummer
marinmåleri med utgångspunkt i den sjöhistoriska tidskriften Longitude.
Tidskriften torde vara känd av de flesta sjöhistoriskt intresserade och dess
vackra utgåvor har numera status av samlarobjekt. Vi får också en allmän
bakgrund till marinmåleriet och dess roll i kända veckotidningar som Allers
Familj-Journal och Hemmets Veckotidning. Artikeln är, som sig bör, vackert
illustrerad.
Som vanligt avslutar vi även detta nummer med några recensioner av
nyligen utkommen litteratur av sjöhistoriskt intresse och vi uppmanar våra
medlemmar att komma in med egna recensioner och förslag på verk som
borde recenseras.
Till sist vill vi uppmärksamma att fil dr Ulrica Söderlind inträtt i redaktionen
för Forum navales skriftserie. Ulrica är välkänd för Samfundets medlemmar
bl.a. genom sin avhandling Skrovmål: Kosthållning och matlagning i den
svenska flottan från 1500-tal till 1700-tal (Forum navales skriftserie nr 17).
Det innebär en välkommen förstärkning med tanke på Sjöhistoriska Samfundets omfattande utgivning.
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Ordföranden har ordet
Bo Wallander
Då jag verkat som Sjöhistoriska Samfundets ordförande sedan årsmötet 2007
är det hög tid att Samfundets alla medlemmar får lite mer information om vem
jag är och hur jag ser på mitt uppdrag.
Min bakgrund helt kort är attjag tog sjöofficersexamen år 1974 och utbildade mig därefter till artillerist. Mina första kommenderingar kom därför med
naturlighet att hamna på jagare och torpedbåtar. När vi sedermera köpte in
patrullbåtar från Norge ägnade jag många år på patrullbåt både som sekond
och fartygschef. Jag var t. ex. fartygschef på HMS Magne under den omtalade
ubåtsjakten på Hårsfjärden i början av 1980-talet. Efter genomgången Högre
Teknisk Chefskurs på dåvarande Militärhögskolan (MHS) fickjag möjligheten
att studera vidare på US Naval Postgraduate School i Kalifornien, som en
av de första svenska eleverna där. År 1989 avlade jag en dubbel Master of
Science examen inom radar och motmedel samt undervattensakustik Under
90-talet var jag omväxlande sjökommenderad och landkommenderad. Exempelvis var jag kurschef på MHS, sektions- och sedermera avdelningschef på
Högkvarteret och 90-talet kröntes med flottiljchefsskapet för andra ytstridsflottiljen. Under de senaste åren har jag varit marinattache i Washington och
nu senast Institutionschef för Säkerhet och Strategi på Försvarshögskolan. l
november 2007 gick j ag i pension vid 55 års ålder och arbetar nu som konsult
för Saab Microwave Systems i Göteborg.
Jag ser mycket fram emot mitt uppdrag som ordförande i Sjöhistoriska
Samfundet och gläds åt de mycket kompetenta och erfarna kollegorna i
styrelsen som jag vet kommer att hjälpa och stödja mig i mitt arbete. Min
målsättning för Samfundet är att vi i första hand skall ägna oss åt den kärnverksamhet som utgör Samfundets grundvalar enligt statuterna, nämligen
att främja forskning och publicering av svensk sjöhistoria. Detta hoppas jag
kommer att resultera i nöjda medlemmar. Emellertid måste alla organisationer
och föreningar kontinuerligt utvecklas för att ha förmågan att anta de utmaningar och möjligheter som gives. Samfundets styrelse tog därför i höstas ett
beslut att utarbeta en medlemsenkät för att utröna hur ni medlemmar ser på
Samfundets utveckling innan vi går vidare. På det kommande årsmötet skall
vi ägna en hel del tid åt att diskutera era svar och förhoppningsvis komma
fram till en bra framtidsinriktning.
Väl mött då!
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Albrecht of Wallenstein as "General of the
Ocean and the Baltic Seas" and the
Northem maritime plan
Michal Wanner
On 21 April 1628 an unusual military appointment was made in the castle of
Prague. Emperor Ferdinand Il issued a letter of appointment to his military
leader Albrecht ofWallenstein, the Duke ofFriedland, Sagan and Mecklenburg,
lieutenant general and general commander of the Imperial army. Wallenstein
was given the additional title of "General of the Ocean and the Baltic Seas"
or "Captain General of the Armada", both of which were ranks w hi ch had
not existed before this time. The letter of appointment gave him the right to
nominate captains of ships who were to hold similar positions as in the land
forces. At the same time he had "jurisdiction in civil and criminal affairs
for the better administration of justice". H e was not on ly commander of the
who le fleet, bu t als o of all the soldiers on board the ships. His duties included
overseeing construction, appointments and food supply for the emerging navy.
The Captain General could levy taxes and contributions but he had also the
right "to capture foreign ships, to hold them andtakethem captive according
to (the Emperor's) orders". lt was supposed that, as with other cases, the Duke
of Friedland would al so be in charge of the financial aspect of constructing
the navy and therefore great interest was devoted to keeping good accounts.
This involved an obligation "to keep regular registers for our officers as well
as accounts for everybody and pay salaries to everybody", and as for the general's own purchases everytbing had to be "substantiated with the general's
own signature and fumished with proofs of purchases and given to officers
for regular checks". 1
This unusual document was the result of a complicated political game in
which Wallenstein, as in many other cases, heJd all the trumps. The driving
P hDr. Mi chal Wanner, Ph. D. [* 1968] - currently employee of the Department of the Archives
Administration andRecords Management of the Ministry oflnterior ofthe Czech Republic. In
addition to archival science he is interestedin history of trade; trade companies and colonial
expansion in ear ly modern period. He is author of dozens of articles and studies. His last books
are Sedmiletti wilka v orientu (2001) [Seven Year's War in the Orient] and Zrozeni imperia:
Vychodoindicka 'poleenost a britskj stat 1600-1773 (2003) [Birth of Empire: The East lndia
Company and British state 1600-1773].
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Riding portrait ofAlbrecht of Wallenstein, 17th century, engraving, Narodni archiv National Archives in Prague (further only NA), Valdstejniana, JiCin (further only VL), No. 13

lO
force be hind this game, how ev er, was the Spanish govemment. It had outlined
an ambitious plan to merge the Spanish and Imperial naval forces, build naval
bases in the Baltic and North Seas, drive out the Dutch sailors and merchants
from these waters, and replace them with a new trading company Iinking
Spanish and Hanse merchants into one commercial network. This grandiose
plan, which came to be called the Northem maritime plan, is the subject of
this article.

The "Southern roats" of the Northern maritime plan
The main root of the N orthem maritime plan can be traced to a global context
the establishment of a Portuguese joint-stock company pattemed on the Dutch
and English East India Companies. Portugal had become a part of the united
Iberian empire through the union of the Castilian and Portuguese Crowns
in 1580. The enemies of Spain thus also became enemies of Portugal. As a
result, the Portuguese empire in Asia was subjected to attacks by their Dutch
and English rivals at the end of the 161h century. This led Portugal to look for
away to deal with their Dutch and English adversaries, who had succeeded in
building up private fortunes and forming efficient trading companies able to
oust the Portuguese from their Asian possessions. Therefore, the Portuguese
Crown became increasingly interested in supporting the above-mentioned
joint-stock company. 2
It is not certain w hen and by whom the idea of the establishment of this
Portuguese company for trade with Asia was suggested. 3 In 1618 a New
Christian merchant, Duarte Gomes Solis (1562-1630), outlinedan idea to
establish a chartered company to trade in silk and china "in imitation of that
ofHolland". 4 This plan was not published until 1622; however, manuscript
copies had probably already circulated during the previous ten years. The
Viceroy of Portugal, Dom Diogo da Silva de Mendon9a, the Duke of Francavilla and Marquis de Alenquer, encouraged this proposal. His intercession
probably contributed to the Iberian crown's decision to put this suggestion
into practise. On 19 February 1619 kingPhilipIII announced the founding
of the Indian Company. Investment in the company was broadly encouraged
and the Portuguese municipalities (camaras) were asked to set an example
and come up with publicly-declared support. 5
But no other steps were taken over the next five years to enable the actual
establishment of the company. 6 This delay can be explained by the chan ge in
political elimate in Madrid and Lisbon following the death ofPhilip III on 21
March 1621. The death of the king put an end to the political domination of
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the Duke ofUcedo. The new sovereign, sixteen year-old Philip IV (in Portugal
Philip III), quickly entrusted his former tutor, Gaspar de Guzman, promoted
Count Olivares (from 1625 Count-Duke Olivares), with the management of
state affairs. In the following year O livares won recognition as the indisputable
first minister and became the real arbiter of all important state decisions. This
al so invalved affairs conceming Portugal. The Duke of Francavilla was dismissed from the post of viceroy and was replaced by a group of govemors. 7
The end of the twelve-year truce between the Iberian states and the N etherlands [ 1621] and the fall of Hormuz - an important Portuguese fortress in
the Persian Gulf- into the hands of Anglo-Persian forces [1622] reminded
Philip IV of the necessity of helping the Portuguese in Asia and the planned
India Company. But in 1622 and 1623 a swift decline in supplies of American
silver complicated the possibilities of financing the company from govemment sources. 8
In spite of this, a plan to establish the Portuguese East lndia Company
was well-received by Portuguese society. Allthese events were related to the
return of Dom Jorge Mascarenhas, the Count ofCastelo-Novo and govemor
ofAlgarve, to the court. A Jesuit living in Goa, father Belebior de Seixas, won
over this man's heart with re gard to the idea of a trading company. Soon Mascarenhas became the main promater ofthis idea, and in 1624 the Portuguese
Council recommended him as a potential president of the company. 9
The first step in this direction was the appointment of Dom J orge Mascarenhas as the president of the Lisbon earnara on 3 June 1624. 10 The aim
of this move was to safeguard this earnara's support for the company. Dom
Jorge later became the president of the Board called Junta das Cornpanhias da
India, whose responsibility was to work out concrete advancements leading
to the establishment of the India Company. 11
The most urgent question deal t with by the Board was how to attract investors. The Lisbon earnara was asked to set an example and declare a sum which
could be subscribed to the new company. In January 1625 the council expressed
its support for the project and for one month it undertook the necessary steps
to attract capita! by making new city bonds available. But at the end of 1625
the crown issued an order that money collected for the company was to be
used for the building of necessary fortifications in Lisbon. This initiated protest
from the earnara, which showed the negative impact of this wanton decision
on optional subscription. N evertheless the council gave over the money, which
was to be paid in govemment bonds later. This postponed the realization of
the project by three years. The money collected for the company was retained
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for the most urgent requirements for shipping to India in the following years.
The Lisbon earnara allocated 150,000 cruzados as its share in the company
up to December 1628 and additionally 1oaned it 4,500 cruzados at a rate of
6.25%. In the meantime, very few provincial towns in Portugal were excited
by the idea of the company. Although they verball y supported the company,
in practice they offered on ly 1,000 cruzados a year over a 1Oyear period. The
municipalities in Portuguese Asia contributed even less. 12 The resistance of
private investors al so rather prevented the establishment of the company. This
negative response was typical especially from a New Christian (Ibero-Jewish)
community which viewed the idea with distrust 13 There were several eauses
for this. The most important factor was ideologically conditioned repressive
measures by the Iberian Crown against New Christians who formed the core
of merchant communities in the cities. The charter of the Company allowed for
the purchase of any state office according the amount of money subscribed to
the company, but this capita! could be confiscated in the case that a shareholder
was found to be a heretic. 14 In Jul y 1625 two of Portugal 's govemors, the
Counts of Basto and Portalegre, informed the Crown that no other investors
could be expected. 15
Before the plan to establish the trading company forAsia could be realised
it was integrated into a broader concept: Duke Olivares' so-called "Great
project". In compliance with this concept the India Company was incorporated
into a series of Iberian companies w hi ch were to take on all the overseas trade
of both Iberian states and become the Habsburgs' sword against the Dutch
and German Protestants.

0/ivares' "Great Project"
In February 1624, in reaction to the establishment of the Flemish company
in Sevilla, Olivares developed his "Great project" aiming primarily at the
disruption of the Dutch trade in the Baltic in a similar way to how the Dutch
had disturbed Spanish and Portuguese trade in America and Asia. In addition to efforts to suppress the Dutch rebels, so long resistant to their Spanish
overlord, there was a need to undermine the power of the Dutch fleet, for
the Dutch ships posed a permanent danger to deliveries of silver and other
products from Latin America. lt was also obvious that land operations in the
Netherlands, consisting oflaying siege to separate cities, could not decisively
undermine the power of the Dutch estates which primarily sprang from sea
trade. Therefore Spain airned to separate the interests of the Hanse cities from
the Dutch policy by building its own naval base in Northem Europe, which
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could become the base for corsair activities. The ports in Bastern Friesland
had been at the centre of Spanish focus from the beginning. 16
The Flemish-Sevillian trade community was interested in the background
to the plan. The Crown was bombarded with plans for the establishment of
Flemish-Spanish trade companies. These plans were authored by merchants
of varied origins - a Portuguese Jew living in Antwerp, Manuel Sueyro; a
German settled in Spain, Agustin Bredimus; and Gabriel de Roy, a native
from Artois trading in Madrid. All these people embodied a combined role
of tradesman and spy of the court of Madrid. 17
Olivares wanted to exploit the trade company as a weapon against Dutch
competition. At the core of his plan was the establishment of the HabsburgHanse Trade Company financed by Flemish, German and Spanish merchants
in cooperation with the Iberian and Imperial Crowns. This company was to
proteet its own trade; destroy Dutch shipping, trade and fishing. 18 It was to
gain the monopoly on trade between the Baltic and Iberian Peninsula; and the
Dutch should be expelled from this trade. The Company was called Almirantazgo in the terminology of those days. 19 The system was based on calling
together Flemish, German and Hanse ships in Sevilla, where convoys were
to be formed. This tactic was to proteet Spanish vessels from attacks by the
English and Dutch privateers. Convoys were to head for Liibeck, Hamburg
and other Hanse cities. The exchange of goods between both regions would
have been safeguarded this way. Victuals, especially grain, would thus arrive
in Spain, while Portuguese sugar, pepper, salt, tobacco and other commodities
would be supplied to Northern Europe. The ships could also at any time form
reserves to act as the mainstay for the Emperor. 20
In a broader context, the "Great project" assumed that a series of mutually
connected companies would be established to undertake trade with Northern
Europe, the Middle East, Spanish America and Portuguese Asia. 21 Their aim
was not only to weaken Dutch trade but also to place Iberian trade on a new
footing. The establishment of the company for Portuguese Asia would allow
for more e:fficient repelling of the English and the Dutch from Asia. 22
Dom Jorge Mascarenhas, who was one of the leading propagators of the
plan, described his intention in a letter to the Lisbon municipality dated 24
January 1628. H e was convinced that the above-mentioned mutually connected
companies would be founded quickly and that they would take over all trade
with Portuguese Asia, the Mediterraneau and Western Europe. Great squadrons
would be formed in Ltibeck, Hamburg and other Hanse ports and that would
attract the required capital from the Baltic to the Iberian Peninsula. "This
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company", he described, "would work in harrnony with our one in India." At
the same time, "other campanies would be established for the Castilian Indies
and Levant and all Italy would be subordinated under the Lev ant one." 23
Different variations of the plan were deliberated. One ofthem relied on the
paraHel blockade of river trade. The plan of 24 January 1624 expected that
the Scheldt, Rhine, Lippe and later even the Wesser would be closed to Dutch
trade. This part of the plan would be realised by the land force s, in particular
the army of the Catholic League. 24
Olivares appointed Gabriel de Roy as his negotiator on 20 August 1625.
His duty was to attract Flemish merchants to the above-mentioned plan and
establish Flemish inspectorates ofships and goods, which would complement
similar offices working in Iberian ports as branches of Madrid's Junta del
Almirantazgo. The project was submitted to the Brussels Conference in the
same year but Bavaria farestalled the implementation of the plan. The plan
was viewed as unrealistic because the Catholic powers did not have any Baltic
port at their disposal. Therefore a series of military operations was required
to precede the creation of the company, particularly the occupation of the
East Friesian ports which the Dutch had taken control of in 1623. Madrid
decided to involve the Emperor and Catholic League in its fight against the
Dutchmen. 25
Olivares wanted to win over the brother ofEmperor Ferdinand, the Austrian
Archduke Charles. He was to conclude the marriage of the In fan ta Mary to
Ferdinand's son. The Archduke came to Madrid, accompanied by Bohemian
nobleman George Ludwig ofSchwarzenberg, but soon di ed from fever. George
Ludwig ofSchwarzenberg, who returned to Vienna in spring 1625, described
in detail the entire plan to create an Imperial naval power in a proposal for the
Emperor (Ferdinand II). The draft of this letter survivesin the Trebon archives
in southem Bohemia. Schwarzenberg referred to the growing Dutch power and
to the necessity of cutting off the ir overseas trade as pursued in the northem
European countries and Indies. Thereby the treasures ofthe "Indian kingdoms"
would flow not only to Spain but to all of Europe. In order to implement the
plan Imperial authority had to be stamped on the North and Baltic seas and
cooperation with Spain had to be increased. lt would also be necessary to tak e
possession of East Fries land, in compliance with Spanish wishes, first of all
ofthe ports ofNordeich and Greetsiel. This would close offDutch access to
the Empire. Schwarzenberg concluded that it would be appropriate to place
an arrny of the Catholic League in Friesland and to recruit Count Rithberg's
regiment to occupy these ports. The fleet of seven ships under Imperial c om-
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mand would guarantee the safety of trade. The project had to remain secret
from all members of the Court Council excluding the Duke of Eggenberg. 26
The Emperor was generally weil disposed towards these ideas, 27 but
he di d not want to undertake the implementation of the military part of the
project. This part of the plan was to rest on Spanish shoulders. Atthat time the
Emperor's adviser was Johann Ulrich ofEggenberg. He considered the plan
viable but he was aware of the problem eaused by the number ofparticipants
and the ir different interests and he feared the enemies' reactions. Therefore
he advised that any proceedings should be entered into cautiously. If the
Emperor became the leader of the project, the opinion of electors had to be
sought. The Spanish king should be warned that the Emperor alone couldn't
finance implementation of the plan because of the economic devastation of
his countries had already suffered. Schwarzenberg indicated several reasons
in favour of creating a naval power belonging to the Austrian House at the
end of the memorandum. The Imperial fleet would be a too l to increase the
Glory of the Holy Roman Empire and a means to acquire wealth. The existence of the fleet should impro ve possibilities of successful outcomes in fights
against the enemies of the Empire and propagation of the true faith. The nations which had been lured away by heretics could be forced into dialogue
along the example of the Indian nations. Eggenberg advised the Emperor to
keep everything secret and ask his confessor's advice. 28
Olivares tried to persuade the Emperor and the Catholic League to participate in open war against the Dutch. A letter of9 May 1627 written to Franz
Christoph Khevenhiiller, the Emperor's ambassador in Madrid, offers proof
of this:
The Emperor and all other Princes demand that the Catholic League gives a helping
hand in situation conceming the safety of their provinces and peace in the Empire.
King [Philip IV] demands the same from his provinces in The Spanish Netherlands and
requests the lmperial side to oppose the Dutch. The answer isthatthere is no desire to
make an open declaration against the Dutch. The King therefore declares, let general
agreement be concluded that will give a helping hand to every sovereign against the
rebels and if the Dutch are not rebels they will be excluded from the agreement. If this
[the king's proposall is refused the statement that the League has been established in
defence against rebels and that this is its main motive does not keep its end would be
invalidated. Let the League be created for the benefit of all members and not only my
lord, the Catholic king. As concerns me r would go even further and in the form of
discussion I suggest it here: Two things sh ou! d be concluded with the king: firstly, land
forces should be provided to hi m for the defence ofthese countries in case of attack on
them and two ports won from our enemies should be given to him in the name of the
Emperor and rivers should be closed to our enemies in the name of the Emperor. Then
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we will allow the League to access them. But, my Lord, in order to create the League
with accurately prescribed obligations [asistencias ], all accessing member parties must
have personal interest in it but my king, my lord [Philip IV] would access jo in it without
any profit and without any help not only during his attacks on the Dutch rebels but also
in the rightful defence of the hereditary countries of His Majesty included in Empire
and hel d according to so many titles, it is, Your Honour, so great an injustice and I do
not know the reason for such exception.

Polish plans
Before cooperation between the two branches of the Habsburg dynas ty was
established based on the above plan, a new ally of the Spanish king appeared
bringing a new variant to Olivares' plan. Jean de Croy, the Count of Solre,
a Flemish diplomat, came from Warsaw to Madrid in November 1626. His
original reason for coming to Poland was to hire ships and their crews. The
Polishking Sigismund III and his older son Ladislav had acquainted him with
their version ofOlivares' project. The Spaniards were to acquire ports either
in Prussia, from where the Polish would drive out the occupying "Swedish
tyrant", king Gustav II Adolph, or in Pomerania, which the Emperor would
take away from the Duke ofPomerania. The Duke was childless and it was
very probable that his lands would pass to the Emperor through reversion
anyway. The plan assumed the movement of the Spanish fleet from F landers
to the Baltic. The Polishking had first to acquire the ports and would then later
hand them over to the Spaniards. The purchase or hire ofHanse ships would
follow and they would be used to pursue Dutch trading vessels. 30
The Junta (assembly of ministers from separate councils) of Madrid and
the State Council discussed the Polish plan, which was classified as "the matter of great importance". 31 Count de Sorle's project was later changed in that
the fleet of 40 vessels destin ed to fight Gustav II Adolph, and later against the
Dutch, was not to be extracted from the Spanish fleet but rather hired with
crews from the Hanse League. The Flemming baron de Auchy was nominated
to negotiate in Warsaw; whilst the Flemming Gabriel de Roy was to deal with
the cities of Danzig and Liibeck. De Roy even received 200,000 escudos in
order to hire ships, equipment and crews. Francisco de Moncada, Count de
Osuma and marquis of Aytona, was to support Spanish interests at Vienna.
His duty consisted of obtaining a rapprochement between the Emperor and
Poland. 32
The Spanish-Polish squadron was to be formally subordinated to Prince
Ladislav's command; the Infanta Isabella had to find a real commander-in-chief
in Flanders. A problem soon emerged in terms offinances. The implementa-
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tion of the plan was halted by the bankruptcy of the Spanish state treasury on
31 January 1627. 33 This stumbling-block in the realisation of the "Great
project" only served to further inspire Olivares's continued activity. The implementation of the plan required several preliminary steps. First of all it was
necessary to isolate France and to initiate hostility between France and England. Sweden was to be occupied by the war with Poland supported by Spain.
Madrid, in the meantime, tri ed to resolve the enmity between the Emperor and
the Danish king. Olivares encouraged the Catholic League, particularly the
building ofTilly's army, but he himselfmaintained strict neutrality allegedly
because of the possibility that he might play the ro le of intermediary between
both sides. The aim ef Spanish policy was to tum the Emperor against the
new enemy-the Swedish king Gustav II Adolph. Christian IV did not view
himself as defeated even after his army was beaten at Lutter am Berenberg on
27 August 1626. He calculated on help from Gabor Bethlen as well as disagreement among his enemies. 34
Auchy met with the Spanish ambassador Aytona in Vienna at the start of
June and was alerted by him to the unfavourable conditions for the Polish
mission, for the General Estates in the Netherlands were trying to persuade
Gustav II Adolph to conclude peace with Warsaw. While Prince Ladislav and
most of the Polish Court was against it, the aristocratic circle and citizens of
Danzig who profited from the export of grain encouraged this development.
Therefore Auchy tri ed to win the Polish Court over with the promise of rapid
helpin the form of the Baltic fleet, which would be supported by 18,000 men
from the Polish land army against 12,000 men on the side of the Swedish king.
In October 1627 both diplomats continued their mission by visiting Danzig.
Swedish naval forces as well as land forces were blockading the city. Therefore the city refused the proposal; incidentally, the fleet was not in a position
to enable the plan to be realised. Thus Auchy headed for Warsaw. He hoped
thatAlbrecht ofWalleristein's successes would change the atmosphere in the
Hanse cities of the German North. 35

Wallenstein s campaign in northern Germany
Albrecht ofWallenstein's military success in the war against Denmark was
the immediate catalyst for updating Olivares' plan. Wallenstein succeeded
not only in building up the Imperial army with his own funds but h e defeated
Christian IV at Tangermiinde and Dessau and forced him out of Silesia. His
triumphs continued in the next year when the Danish army abandoned positions in Brandenburg, Mecklenburg, Schleswig, Holstein and even a part of
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Jutland. Wallenstein occupied the port of Wismar at that time, besieged the
city of Stralsund and was preparing an invasion of the Danish islands. 36
An invasion ofthis kind depended on the existence of strong and numerous
fleet, whi ch Wallenstein di d not have at his disposal. Therefore he approach ed
his Spanish ally, the govemment in the Spanish Netherlands, and at first he
requested that people with extensive experience of ports and shipping be sent to
him. 37 The Emperor was anxious to accommodate the Spanish plan to capture
any port in northern Germany and to close the north-German harbours to the
enemies of the Spanish king in this new situation. 38 He agreed to the presence of the Spanish garrison in the Baltic region and the unimpeded activity
of the Dunkirk fleet in the Baltic Sea, and he even indirectly encouraged its
operations against Dutch trade. 39
Wallenstein's impressive campaign also attracted Olivares' interest In May
1627 Olivares wrote a letter for the Spanish ambassador Marquis of Aytona
to take to Vienna to canvas the attitudes of the Duke of Friedland toward his
Baltic designs. Aytona's answer was encouraging. Wallenstein was the Emperor's most loyal man, a friend of the Spaniards and enemy of the French.
In spite of the fact that it was very difficult to gain access to the world of his
silent and terrified servants, Aytona determined that Wallenstein was not a man
to take serious military risks, because h e be lieved that if his army were ever
destroyed the Emperor lacked the resources to reassemble them again. 40
Wallenstein, who had indicated in August 1627 that he might respond
favourably to cooperation, meanwhile proposedanother plan. 41 This was the
project to build a canallinking the North and Baltic Seas. The canal was to
be created by extending the river Eider through Jutland. This would allow
the access of Spanish trade and military ships to the Baltic Sea. The work on
the canal actually started in the autumn of 1627 but proceecled in an entirely
unsatisfactory manner. 42 The canal construction evidently stretched the technical possibilities of the times and even if it had been feasible the canal would
only have been completed after several years' work. 43
The main supporters of Olivares' ideas became George Ludwig of
Schwarzenberg and the Imperial Councillor Doctor Wenzel. They were
entrusted with undertaking negotiations with the Hanse League. 44 They discussed the chartering or purchasing of ships for the Emperor's fleet and also
the opening of trade, free shipping and the participation of the Hanse cities in
the new Spanish-Hanse Company. 45 Wallenstein passed this information on
in a personalletter in which he mentioned the need to get at least 24 Spanish
sh ips to the Baltic Sea. 46 At the same time, Wallenstein notified the Polishking
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Sigismund III of the fact that he was building the fleet ["Schiffarmata"] and
urged him to merge his ships with this new fleet. H e wanted to send the Polish
ships to Wismar, "where everything good would be given to them". 47
The Infanta and the Governor of the Spanish Netherlands, Isabella Clara
Eugenie, sent Count Octavio de Sforza Visconti as her negotiator to Wallenstein. 48 Her government in Brussels was unenthusiastic about the idea of
Spanish ships passing through the dangerous and well-defended Sound en
route to the Baltic Sea. Moreover, Brussels made this development dependent
on the participation ofWallenstein's army in battle against the Netherlands.
But Wallenstein did not want to engage militarily with such a strong enemy,
in a remote area lying outside the immediate sphere of interest of the Austrian
Habsburgs. Therefore he asked the Infanta to send him an expert on shipping
to act as his advisor. Notlong afterwards he sent a message through Count
Sforza to Marquis Spinola, the leader of the Spanish forcesin the Netherlands,
that he would seek advice from the former admiral from Dunkirk, Don Pirmin
de Lodosa. 49 The Infanta allowed the admiral to be sent to Wallenstein. The
Imperial Court opposed the idea, as it viewed the Spaniards with suspicion.
De Lodosa was hardly acceptable as an advisor, far less an admiral of the
Emperor's fleet. Therefore George Ludwig of Schwarzenberg warned Wallenstein in his letter of27 October 1627: "he maybe the bestman in the entire
world, but he is inappropriate for this because they do not want to see any
Spaniard here; and nobody wants to serve him and he will sow the seeds of
doubt in the enemies' minds." 50
Brussels finally responded to Wallenstein's request by sending their councillor, Gabriel de Roy. This man was charged with building the fleet, which
would be at Wallenstein's disposal. Wallenstein looked favourably on this
step, although this procedure was not fully compatible with his purpose. The
two men met on 25 October 1627. They determined their immediate aim: the
conquest of the Prussian and Pomeranian ports occupied by Sweden, and later
the conquest of the Danish islands. The invasion of Sweden was to follow.
They were relying on a fleet consisting of l Owarships belonging to the Polish
king, 12 warships arrned by de Roy, and 24 ships proroised by the Infanta. 51
But none of the allies fulfilled Wallenstein's requirements. The Polishking
Sigismund III proceeded slowly because he di d not want to become embroiled
in a war in which he was not very interested. Poland was fully engaged in
war with Sweden but without great success. Dutch agents were active in the
country. Their aim was to end the war by bringing about reconciliation. Their
efforts successfully undermined the willingness of the different factions to
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continue the war. Nevertheless Sigismund III successfully employed the
negotiations for the Northern maritime plan in order to increase his demands
on Wallenstein to supply help in the form ofland forces. Wallenstein allowed
Sigismund the use of Adolph ofHolstein's regiment through the end of 1627
hutthese 3,000 men were never used and were returned due to the fact that
king did not have enough means to maintain themin winter. In January 1628
there is evidence that 12 Polish ships from Danzig were prepared for an expedition and a further four ships were equipped, 52 hut little progress was made.
The negotiations for the Emperor's help were resumed in spring 1628 hut
without greater success. Sigismund III finall y allocated seven of his l O ships
to Wallenstein on the condition that Wallenstein's crews would man them. 53
In spite of that, the Spaniards continued to play with the Polish card. They
endeavored to maintain Poland at war with Sweden and thereby restrain the
force s of this protestant power. 54
The uncertain nature of Poland as an ally forced Wallenstein to rely on
negotiations with the Hanse cities. He had no authority to direct talks and
therefore he depended on the abilities of the Emperor's negotiators. From
the start Olivares' plans hinted at a distrust of the Hanse cities. They feared
Danish and Swedish retaliation, mainly the Danish closure of the Sound. Such
a step could stop all trade in the Baltic. At the same time they did not want
to endanger their positive relations with the Netherlands. They feared the
strengthening of lmperial power in northern German y and that their capita!
would be misused for the Emperor's own political purposes. The Hanse cities
therefore remained steadfastly neutral and refused to provide even minimal
supplies to Wallenstein to build the navy. Even the city ofWismar, which was
occupied by his forces, refused to give him a single ship. 55
The attitude of the Hanse cities also resulted from their bad experience of
trade in the Iberian states where they had met with open discrimination and
their ships were often seized. The idea ofSpanish protection did not sufficiently
attract the Hanse cities, they refused to arm their ships and this condemned
the entire plan to relegation. The Hanse cities, on the contrary, requested a
chance to trade with Spain based on Ghent Law, to get compensation for old
wrongdoings and the confinnation of their privileges given by the Spanish
kings. 56 The validity of privileges given by the Portuguese sovereigns was
to be widened to include the whole Spanish Empire. The city of Hamburg
requested free shipping on the El be for itself and the guarantee that non e of
the sides would use the river for military purposes. They requested a treaty
with the Dutch with regard to this. 57
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These requests came to nothin g in spite of the fact that even Doctor Wenzel
spoke up on their behalf to the Spaniards. The Hanse cities accommodated
several requests made by the Emperor (such as contribution for the Turkish
war) but overall they resorted to delaying tactics. The small congress of the
Hanse League postponed all issues until the Great Congress in October 1628
in Liibeck. 58
Wallenstein kept strictly to Olivares' plan at the time. On 12 January 1628
he issued a charter authorizing Spanish trade ships and warships to sail in and
out of all harbours in lands occupied by the Imperial army, thus in Pomerania, Mecklenburg, Holstein, Schleswig and Jutland. This step was of rather
symbolic importance for the Spanish ships because Wallenstein did not have
enough forces to open up the Baltic Sea. 59
Olivare s understood that the chance of implementing his plan with the support of the Polishking and the Hanse cities was small and directed himself to
Wallenstein. But the focus of Spanish interest mo ved mo re westwards, to the
region of the North Sea. Without breaking initiatives in Warsaw (continuation
in this direction was approved by Philip's councillors at a meeting of the Junta
on 24 March 1628) Madrid started to take a gamble on Wallenstein and his
ambitions. A document of the State Council shows that Gabriel de Roy was
instructed to inform Wallenstein to change his direction against the Dutch.
An opportunity to acquire the Sound region as a pledge and a chance to keep
the German states on a tight rein, should be relayed to him. That day he got
yet another opportunity to acquire further wealth. 60

Spanish cooperation with Wallenstein and the Brussels plan
The N orthem maritime plan relayed to Wallenstein was linked with the Brussels plan. The Infanta Isabella and her advisors considered that beyond this
long-term plan Wallenstein could immediately influence Dutch affairs by
quartering his army in Eastem Friesland, a part of the Empire occupied by
the garrisons of the United Provinces. Brussels would be very much relieved
by it because they would not have to mo ve a part of their army required on
the western front. Sforza had already described this option to Wallenstein in
September 1627, bu t in vain. The ships, w hi ch were in Flanders, would now
be offered to him with the approval of Madrid. This was the fleet of 24 vessels. Wallenstein could defeat the Danish kingand take the Sound for himself
with their help. 61
The matter was dealt with at a meeting between Wallenstein, Aytona, Sforza
and Lodosa in Prague on 22 January 1628. They met in order to coordinate
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the plans of the Emperor with Spanish intentions in the Netherlands and the
northem part of the Empire. The most important result of this meeting was the
fact that Wallenstein refused to engage in a campaign in Eastem Friesland, for
the army of the Catholic League was engaged in these military operations. He
preferred to fortify his garrisons in Jutland before the conquest of the Sound.
His attitude signified that the Spanish vision of controlling the N orthem Seas
and building up passessions behind the backs of the Dutch were beginning
to deteriorate. 62
Count Sforza wrote a memorandum for Brussels and Madrid that gives a
more detailed idea of the content of the negotiations. In Sforza's view Wallenstein did not want to place his army in the Sound as longas h e had his own
fleet at his disposal, w hi ch could support his attack and supply his soldi ers with
all necessities. Wallenstein determined that a salary of 5,000 guilders. monthly
was required for Admiral Fermin de Lodosa (apart from his soldier's pay in
Flanders ). H e wanted to send him to the Baltic ports to check their quality
and capacity and also their fortifications. He was to find out how many ships
and sailors could be obtained in Mecklenburg and Pomerania. Until this was
known Wallenstein di d not want to decide the number of squadrons needed
because everytbing depended on the number of ports. Tentatively he counted
on three ports - Kolberg in Pomerania, Wismar in Mecklenburg and Ålborg
in Jutland. He preferred a greater number of squadrons because the enemy
would not be able to surround them in time. 63
Wallenstein had expressed his willingness to help Tilly in the west, but a
message was delivered that leader of the Catholic League, CountAnholt, had
invaded Eastem Friesland. Therefore Wallenstein wanted to concentrate on
fortifying the ports and building up the fleet and by this means help to close
the Oder and Elbe off to the Dutch. Hesupposed Tilly would do the same on
the Weser and Ems. His primary aim was to eliminate the delivery of Dutch
goods in Hamburg. Wallenstein did not omit to alert Spanish emissaries that
the continuation of the war depended on a subvention of l million thalers.
Otherwise he would be forced to conclude peace. It was decided that the
Emperor would be satisfied with 600,000 thalers, of which 200,000 would
be given to the army of the Catholic League. Philip ofMansfeld was sent to
Count Schwarzenberg in Ltibeck. Admiral de Lodosa had to find out how
many ships could be procured. The Polishking promised 12 ofthem. Wallenstein requested that the Dunkirk fleet should be in a state of readiness and
the Spanish ships in La Corufia were to discourage the English and the Dutch
from entering the Baltic. 64
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This was the principal content of the Prague meeting on 22 January 1628.
The participants dispersed on Saturday evening, but Wallenstein summoned
Sforza once again on Sunday morning. He announced to him that he had been
pondering the situation for six hours during the night and had come to the
unavoidable conclusion that it was necessary to conclude peace in Germany
because it was not possible to continue the war without money. He invited the
option of hel p from Spain bu t emphasized the fact that the Spanish king di d
not have enough money for his own arrnies in Flanders and Milan. Therefore
he considered it better to declare war on the Ottoman Empire, because the
Empire, the pope, and even the Spanish king, would contribute to it, but he
would only undertakethis on condition that he would be free of the war against
the Dutch. Thus Sforza had to inform Brussels that negotiations would begin
with a delegation from the Danish king. Wallenstein judged that it would be
better if peace were concluded not only by the Empire, bu t also by the Spanish
king and the Dutch in order to discourage the Danes from peace. Wallenstein
made reference to the Duke of Eggenberg having the same opinion during the
talk. Sforza emphasized that both Brussels and Madrid had to be familiarized
with the draft of the text and had to have an opportunity to correct it. Wallenstein assured him of it. 65
Sforza advisedAytona ofWallenstein 's new attitude. H e was overwhelmed
by the events and decided to verify the matter in conversatian with Eggenberg.
Aytona, Sforza and Eggenberg met in Eggenberg's house in the evening. Aytona
assured themall that he did not consider the Duke ofFriedland's assertion as
justified and to speak of peace was a duty of all ministers. Therefore Aytona
charged Sforza with informing the Infanta that the war would continue and that
Western Friesland should be offered to Wallenstein with the title of Duke. In
the case that the Tnfanta decided to start peace negotiations he recommended
starting with the Dutch at first, because it would be possible to reach better
conditions with them than in Germany. Sforza assured the Infanta at the same
time that ifSpain had not given l million thaiers to the Emperor the war could
not continue. 66 Wallenstein 's approach augured the end of O livares' plans in
the Baltic as weil as the solution to the Dutch question.
The immediate reaction to this meeting was that an extraordinary session
of the Madrid Junta washeldon 29 February 1628, to discuss Count Sforza's
accounts and further advancement in the realisation of the Northern maritime plan, and the opening of the seeond front in the Netherlands in close
cooperation with Wallenstein. The alternative was an abandonment of this
Iine of actions and concentrating on land operations. The Spaniards were

24
willing to coordinate their actvancement with Vienna, but they could hardly
subordinate the Dunkirk fleet to Wallenstein and accept the fact that it would
not be used against the Dutch in the North Sea but to attack the Sound and
the Danish is lands. The predominant opinion was that the Duke of Friedland
did not want to share power over the N orthem seas and therefore it would be
better to give the Catholic forcesin German states new orders and use them
to fight against the Dutch. This actvancement depended on the continuation
of the war in Germany and it needed an injection of funds for the Imperial
army. Therefore they had to discuss the nature of the sum to be given to the
Emperor in exchange for a promise that he would enter the war against the
Dutch rebels and that the Spanish-Dutch fight would be directly connected
with every peace settlement. The Northern maritime plan, which had been
developed by Auchy and Roy up to this point, was now almost abandoned;
but it could not be to tally abandoned due to reasons of prestige. Therefore the
Polishking as well as Wallenstein still remained as potential players. 67
When the Great Congress of the Hanse League metat Li.ibeck in February 1628, Doctor Wenzel and Count Schwarzenberg were present at it. The
Swedish agent Christian Ludwig Rasche became their apparent opponent. He
thwarted their plans whenever it was possible. In spite ofthat, Schwarzenberg
persuaded Wallenstein from Liibeck that everything was well on the way and
that 16 ships were arrned in Danzig funded by Gabriel de Roy. 68 The Congress did not actually decide on anything and a final resolution was postponed
until the autumn session. Wallenstein blarned Schwarzenberg for the failure
in negotiations with the Hanse League because he acted clumsily, rudely and
even threatened them with reprisals. 69 Wallenstein, on the contrary, preferred
a gentie approach to the Hanse because h e was weil aware of the influence of
the Dute h in northem Europe. 70 H e knew that every restriction on trade, w hi ch
depended on the Dutch, would be a great problem for the Empire, especially
its northern part. 71 Schwarzenberg, who tried to fix the b lame on the intrigues
of Gabriel de Roy 72 , preferred a mo re severe approach because h e was afraid
that the northern German cities could separate from the Empire with help of
the Dute h, just as the Dutch had done. Therefore heproposed that Travemuode
be occupied and Liibeck harbom closed. These tactics should compel the
city to arm the Imperial fleet. The alternative was to take their ships from
them by force. 73 These disagreements eaused a rupture between Wallenstein
and Schwarzenberg and the Duke of Friedland ask ed that Schwarzenberg be
recalled. 74 The Secret Council removed Schwarzenberg from negotiations in
the seeond half of April 1628. 75
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Wallenstein also mistrusted Gabriel de Roy for similar reasons. Gabriel de
Roy probably also over-promoted Spanish influence, undoubtedly of extend
whi ch was acceptable for the Hanse League. In his letter to Collalto in Vienna
of 4 June 1628 Wallenstein recommended that he speak with the Spanish ambassador and inform Khevenhi.iller of the necessity to replace Gabriel de Roy.
In a letter of 17 June 1628 he even wrote: " ... as cancerns Gabriel de Roy, I
see that he is "bestia", and according to this, ifhe is not eliminated, his king
will suffer more than me." 76
Still in February 1628 another stage of talks occurred between Spanish
emissaries and Wallenstein. The Duke ofFriedland indicated to the Spaniards
that his willingness to enter a war against the Dutch depended completely on
the subordination of the fleet to his command. The Spaniards when confronted
with the new situation were not able to agree with this proposal. They could
agree with the appointment of a German commander loyal to the Spanish
Crown. He would act in close cooperation with Wallenstein, who would have
general command of the whole operation. Apart from 24 ships which were to
be built by Gabriel de Roy, they promised another 28 vessels ofunclear origin.
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Thefinancial help for Wallenstein depended on the Emperor's declaration of
the Empire's anatherna on the United Provinces and tagether with Catholic
League on a declaration of war against the Netherlands. The Emperor should
not commit to conclude peace without the prior knowledge of Madrid and
Brussels. 77
Wallenstein 's response to these plans was ambiguous. H e argued that his
army did not have sufficient knowledge and experience of fortress-sieging,
the main method of war in the Netherlands. This was indisputably true, hut it
was also clear that Wallenstein simply did not want to start a war against the
Dutch Republic. At this point he turned away from the plan to close offriver
access to Dutch trade because he thought that this step would only bring further losses for the Empire. He suggested that the Catholic League undertook
the war against the Dutch to accommodate Spanish ideas. His primary aim
was to end the war against Denmark. He did not abandon the principal idea
of the Northern maritime plan. He put forward the idea of changing the treaty
regarding the loan of the fleet in return for the handing over of several Danish
ports to Spain. The Emperor also shared this view because he did not want to
declare the anatherna without the approval of the lmperial Diet. 78
As said before, on 21 April 1628 Wallenstein attained the appointment
as"General of the Ocean and the Baltic seas", or Captain-General of the hitherto
non-existent "Armada". 79 During his April stay in Prague, the seeond round
ofnegotiations occurred between him, the Spanish ambassador in ViennaAytona and the Spanish emissary Bruneau. The Spanish envoys tried to persuade
Wallenstein to undertake operations in western Europe, hut the only response
they received was a mixture of prevarication and rational arguments against
such proceedings. The two most important ofWallenstein's arguments were
the renewal ofDanish military operations and the impossibility of splitting the
Emperor's forces. The Spanish diplomats, however, took this approach as a
manifestation ofWallenstein's egoism and his unwillingness to share his power
in northern Germany with anybody. Therefore the Spanish diplomats decided
to make ciaser approaches to Bavaria or the Catholic League because they
wanted to limit Wallenstein's power, or even to remave him from office. 80
Despite this, in June 1628 Wallenstein requested that the Spanish admiral
de Roy come to Prenzlau. Hepresented him with a plan to construct shipyards
with a capacity to build 40 or 50 ships. The fleet was to be built with Spanish money. lt was to operate under the Emperor's name in the Baltic and the
North Seas. Wallenstein indicated a possibility of attacking the Netherlands
to de Roy hut only once the entire northern coast of German y had been oc-
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cupied. From the Spanish point ofview these moves came too late. Olivares
did not believe Wallenstein; the Spanish Council under Olivares' presidency
refused the proposals w hi ch Prenzlau presentedat a meeting on 16 September
1628. 81
Nevertheless, the Madrid junta was anxious to create the impression that
everything was continuing without problems and disseminated news which
indicated that steps were still being taken toward the realisation of the plan on
the Iberian Peninsula. Some optimism prevailed in certain group s of Madrid
society. In June 1628 an anonymous informer wrote from the Spanish capital
to his earrespondent in Lisbon: "the companies are formed and there are four
ofthem". 82 The mainsupporters of the plan- Dom Jorge Mascarenhas, along
with Olivares's Jesuit confessor Hernando de Salazar- were both convinced
that the Portuguese Indian Company, with headquarters in Lisbon, would be
created, as weil as other companies for trade in northem Europe, the Spanish
Tndies (with headquarters in Seville) and with the Levant (with headquarters
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in Barcelona). This wishful thinking was not realistic. Olivares' great design
was actually abandoned and the declaration that campanies had been founded
was not true. 83
Even so the preparation for building the fleet continued in northern
Germany. In early 1628 Philip of Mansfeld was appointed the Emperor's
admiral and started to work on the Imperial fleet in several cities of n orthem
Germany and in Danish Friedrichstadt (Fredericium). The exact number of
ships finished is not known. 84 The admiralty was established in Wismar in
September 1628. Its provisional members were Philip of Mansfeld, Johann
Aldringen, Adriaan van Dusen and Gabriel de Roy (now general superintendent of the Imperial fleet of the North and the Baltic Seas). In his letter
of appointment, dated 13 September 1628, Wallenstein charged the "distinguished and high-bom Mr. Gabriel de Roy with building and equipping
ships everywhere on the Oceanic [means probably Atlantic] and the Baltic
shores." 85 De Roy succeeded in hiring six ships from the city of Ltibeck.
Three of them even captured a Dutch trade ship at the start of 1629. 86

The end of the Northern maritime plan
In spi te of all this, Olivares' plans were in fact dead. A definitive blow to the
Northem maritime plan had been delivered by the Hanse congress when it
met on 19 September 1628 in Ltibeck. The Spanish-Hanse Company project
was refused courteously and the congress indicated that the Hanse League
always decidedits commercial matters itself. Thecongress fell back on welltried delaying tactics at the end. The Hanse declared that they would discuss
the proposal in better conditions sometime in the future. The Hanse League's
point ofview depended on their fear of the reaction by the Danish and Swedish fleets to the project and by the unprecedented support which both those
states allocated to its partner, the city of Stralsund. The unwillingness of the
Hanse cities to promote the project, on one side, and unwillingness of the
Emperor and Spain to agree to their terms, on the other side, in the end foiled
the Baltic part of the plan. 87
Despite this Count-Duke Olivares turned to Poles and requested that the
Polish fleet anchored in Danzig be jo ined with Wallenstein 's forces in Wismar.
Olivares at least offered the merchants of Danzig a share in the Spanish trade
company. King Sigismund III felt insulted by this proposal and refused it. In
spite ofthat a fleet comprising ninePolish ships under the command of Adriaan
van Dusen, a Dutchman in Habsburg service, was sent out in January 1629.
Together with the Imperial fleet, Dusen's fleet engaged in a series of smaller
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fights hut larger operations were prevented by the unwillingness of the Spaniards to send their fleet to the Baltic Sea, as well as the continuing Swedish
blockade of Danzig. These actions came to an end after the armistice between
Poland and Sweden was concluded in Altmark on 26 September 1629. 88
The level of support given by first Denmark, then Sweden, to Stralsund
compelled Wallenstein to stop besieging it in August 1628; it also signified the
end of all maritime plans in the region. Wallenstein sought protection for his
duchy of Mecklenburg and therefore he himself initiated the peace negotiations with Denmark The treaty signed at Ltibeck on 22 May 1629 prevented
the Danes from giving further support to the Protestants in northem Germany
but it al so resulted in the evacuation of vas t areas occupied by the Imperial
army. The removal of Wallenstein from the post of commander of the Imperial army in the Empire followed on 13 September 1629. This event finally
put an end to the idea of creating a trading company to connect the two great
Habsburg powers. 89
The main failing of Olivares' plan was the weakness of its components.
Spain 's allies on the Baltic Sea acted untrustworthily; their allies in Central
Europe did not want to engage in any war with the Netherlands and refused to
move westwards; and finally their own Dunkirk squadron was poorly funded
and full y occupied by duties in the English Channel and the North Sea. 90 There
were also other reasons which contributed to the end ofOlivares' plans. The
war for the Mantuan succession had just started and in September 1628 the
Spanish silver fleet was captured by the Dutch admiral Piet Heyn. These events
disrupted the Spanish treasury and made even partial financing of Olivares'
project extremely difficult. The skeptical attitude of the Barcelona merchants
to the project of the Levant Company also played a negative role. 91
However, the project to create the Portuguese Indian Company survived the
failure ofthe Northem maritime plan. It was established for its own reasons
that went beyond the "Great project". Preparations for the development of
the company moved forward by leaps and bounds in 1628 and it was almost
impossible to stop it. The Portuguese Indian Company emerged in 1628 and
existed for almost five years. It was liquidated on 12 April 1633. The company was only a half-hearted solution to the difficulties encountered by the
Portuguese in Asia. lt was not successful in the struggle against Dutch and
English competition, neither in preventing the oppression of the Portuguese
state apparatus and private merchants in Asia. But that story lies outside the
scope of this stud y. 92
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skärgårdsflottan i Öresund
av Thomas Roth
Att armens flotta, eller skärgårdsflottan som den också kallades, var en viktig
del av den svenska krigsmakten under krigen i Finland 1788-90 och 1808-09
är sannolikt känt för många historieintresserade. Mindre känt är väl att denna
småbåtsflotta i flera år vid 1800-talets början också hade Öresund som operationsområde, vilket denna uppsats skall behandla. Främst behandlas perioden
1801-1809.

Armens flotta
Uppkomsten av en särskild flotta av mindre fartyg var en direkt följd av erfarenheterna från stora nordiska kriget. De ryska härjningarna längs kusterna
hade visat på svårigheterna att försvara framför allt Finland mot en flotta av
roddfartyg, som kunde röra sig inomskärs, utan risk att bli angripna av den
svenska linjeflottan. Under 1700-talet framstod det som allt tydligare att den
som behärskade skärgården med dess trånga farleder, hade möjligheter att
landsätta en arme i fiendens rygg samt att avstänga hans förbindelser och
underhållstransporter. Genom anläggandet av marinbasen Kronstadt utanför
S:t Petersburg hade den ryska galärflottan nu nära till riksgränsen och södra
Finlands skärgård. De svenska flottbaserna, främst huvudbasen i Karlskrona,
anlagd för att möta det danska hotet, låg nu strategiskt avlägset. Behovet av en
stark skärgårdsflotta och en eskaderhamn i Finland, blev därför uppenbart.
Fartyg avsedda för strid i skärgårdarna var i och för sig ingen nyhet i
Sverige, sådana hade funnits under lång tid, men efter de ryska härjningarna
började man också att bygga galärer efter fiendens förebild. satsningen blev
större mot 1700-talets mitt och under kriget mot Ryssland 1741-43, drogs
nyttiga lärdomar. Utvecklingen ledde 1756 till en uppdelning så att ansvaret
för skärgårdsflottan överfördes från Amiralitetskollegiet till Krigskollegiet.
Den kom nu att kallas armens flotta och landet fick därigenom två olika flottor
med olika krigsuppgifter. Detta ledde naturligtvis till en konkurrens om de
ekonomiska anslagen och till en partipolitisering, då armens flotta dominerades
Thomas Roth, f. 1956, fil. mag., l :e intendent på militär- och kulturhistoriska avdelningen
vid Statens Försvarshistoriska museer. Har skrivit boken Försvar för folkhem ochfosterland
och publicerat ett 80-tal artiklar om Skandinavien under andra världskriget, byggnadshistoria,
Stockholmiana, vapen- och uniformshistoria m.m. Även verksam som översättare.
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av hattpolitiker med revanschistiska mål, medan örlogsflottans ledning ansågs
bestå av företrädare för mösspartiet.
Under Augustin Ehrensvärds (1710-1772) starka ledning utvecklades
armens flotta kraftigt, samtidigt som Ehrensvärd också skapade fästningen
och flottbasen Sveaborg. Huvudstationerna fanns i Stockholm och Sveaborg
medan mindre eskaderstationer etablerades i Göteborg, Stralsund och Åbo samt
på ett par andra platser i Finland. Armens flottas officerskår kom p.g.a. den
nyskapande verksamheten att framstå som något av en intellektuell elit inom
den svenska krigsmakten och tjänstgöringen där tycks ha varit meriterande,
även för civila befattningar. Rekryteringen hade också drag av ståndscirkulation. Det framstår som om det skulle ha varit lättare för en oadlig och/eller
fattig officer att vinna avancemang inom armens flotta än inom örlogsflottan
och armen. skärgårdsflottan gynnades också av Gustav III och gjorde mycket
uppmärksammade insatser under ryska kriget 1788-90. Slaget vid Svensksund,
Sveriges största seger till sjöss, den 9 juli l 790 vanns av armens flotta, inte
av örlogsflottan.
Bakom de nya fartygs- och båttyperna stod den tidens främste fartygskonstruktör, nämligen Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808), så småningom
varvsamiral i Karlskrona. Efter hans ritningar byggdes de större fregattyperna
Tururna (170 man, 11 12-pundiga kanoner) och Hemmema (310 man, 18
12-pundiga kanoner), samt de mindre typerna Udema och Pojama. Namnen
var hämtade från de finska länsnamnen och flera versioner av de olika fartygstyperna byggdes under 1700-talets senare del. Det har dock diskuterats
hur effektiva dessa fartyg egentligen var. De stora serierna av små, men
mycket användbara kanonslupar och de mindre kanonjollarna var sannolikt
viktigare.
Kanonslupen, den mest använda fartygstypen, var en billig konstruktion
som gick relativt snabbt att tillverka. Den krävde heller inte någon större
besättning, i regel c:a 60 man. Kanonslupen enligt den 1804 fastställda modellen var drygt 20 meter lång, 4,5 meter bred och hade ett djupgående på
l ,5 meter. Den var utrustad med två sprisegel men roddes ofta, framför allt
vid strid. Den normala var att manskap ur armeförband tjänstgjorde som roddare och vanligtvis fanns 15 par åror med två man vid varje. Alla regementen
löpte risken att behöva kommendera manskap till tjänstgöring som roddare,
vilket är anledningen till att Livgardets dragonbataljon (f.d. K l) är ett av de
sannolikt mycket få kavalleriförband som har ett sjöslag (Svensksund) som
segernamn på sitt standar. Kanonjärerna som betjänade kanonerna ombord
tillhörde dock armens flotta och bestod huvudsakligen av värvade soldater.
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Armens flotta hade vid dess inrättande också fått överta ett antal indelta båtsmän från örlogsflottan.
Sluparna var vanligtvis utrustade med en 24-pundig kanon i för och akter
samt 4 nickhakar. De stora pjäserna vägde 1900 kg, mynningens diameter
var 15 cm och kulans vikt var cirka 11 kg. På avstånd under 1200 meter sköt
man direktriktad eld (kärnskott) och på avstånd upp till2000 meter användes
rikoschettskott Den normala ammunitionstilldelningen var 20 skott per kanon
och eldhastigheten var ett skott på 4-5 minuter. Nickhakarna, små vridbara
pjäser avsedda för närstrid, vägde 250 kg, hade 4,5 cm:s kaliber och kulans
vikt var l ,3 kg. Slupens eldkraft var stor, medan målytan var relativt liten.
Det fanns också kanonjollar och barkasser med en 24-pundig eller 18-pundig
kanon som bestyckning. Skärgårdsflottan hade också ett antal stora galärer
med 20 par åror, men i likhet med skärgårdsfregatterna kom dessa inte till
användning i Öresund.
Den stora nackdelen med sluparna var att det inte fanns förläggningsutrymme för besättningen. Ombord förvarades i regel mat för 8 dygn och vatten för 4-5 dygn, men man måste bivackera och laga mat iland. De odäckade
öppna sluparna gav dåligt skydd för väder och vind, vilket naturligtvis var
särskilt besvärligt under vinterhalvåret. Detta spelade väl en mindre roll i
skånska farvatten, men var ett kännbart problem i Finska viken och Ålands
hav. Under kriget 1808-09 kom manskapet vid årorna till stor del att utgöras
av lantvärnssoldater, som oftast var sämre utrustade än andra förband. Armens
flotta i de norra delarna av Östersjön kom därför att drabbas särskilt hårt av
sjukdomar.
Vid seklets början utgjordes armens flottas totala personalstryka av cirka
165 officerare, 250 underofficerare, 30 spel 1, l 330manskap och l 500 indelta
båtsmän. Vid krigsutbrottet 1808 fanns 11 skärgårdsfregatter, 27 galärer, 135
kanonslupar och 83 kanonjollar i tjänst, förutom ett stort antal obestyckade
fartyg, båtar och jollar.
År 1803 förenades den fredsmässiga ledningen för de bägge flottorna,
genom bildandet av Förvaltningen för sjöärendena under ordförandeskap av
chefen för armens flotta.

Krigshändelserna i Öresund vid 1800-talets början.
Revolutions- och Napoleonkrigen kom tidigt att beröra Skandinavien och
hade att göra med tillträdet till Östersjön via Öresund. Under intryck av
revolutionskrigen på kontinenten ingick Sverige, Danmark, Ryssland och
Preussen i december år 1800 ett väpnat neutralitetsförbund för att hindra de
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krigförande staternas, framför allt Frankrike och England, tillträde. England
motsatte sig detta och framför allt den neutrala konvojeringspolitik som
danskarna tillämpade. Man ville på alla sätt hindra handel med Frankrike och
kontrollera handelsvägarna. Efter flera komplicerade diplomatiska turer ledde
dessa motsättningar till att England i mars 180 l sände en flotta på 50 större
fartyg- häribland 20 linjeskepp om minst 74 kanoner- mot Östersjömakterna.
Befälhavare var amiralen Sir Hyde Parker, med amiralen Lord Nelson som
ställföreträdare. Danmark och därefter Ryssland och Sverige skulle tvingas ut
ur neutralitetsförbundet Efter att den 30 mars ha passerat Kronborg (Sundet
är här knappt 4 000 meter brett och de danska kanonernas längsta skottvid
var l 600 meter) gick britterna under Nelson den 2 april till angrepp mot
den danska flottan på Köpenhamns redd. Ett efter ett bekämpades de danska
fartygen, som med stöd av befästningar iland låg för ankar längs en defensionslinje. Efter fyra timmars strid hade Nelson tilltvingat sig kontrollen över
inseglingsrännan Kongedybet. Örlogsflottan med dess varvsanläggningar och
staden Köpenhamn kunde nu beskjutas utan hinder. Inför detta hot begärde
danskarna förhandlingar, vilket ledde till ett vapenstillestånd och att Danmark
lämnade förbundet. Den svenska flottan hade inte hunnit att gå till sjöss snabbt
nog för att hindra inseglingen i Öresund och fick sedan order att avvakta
händelseutvecklingen. Britterna fortsatte in i Östersjön och demonstrerade
sin existens utanför Karlskrona och Reval, utan att några stridshandlingar
företogs. Genom intervention av den nye ryske tsaren Alexander I, förmåddes
Sverige att i princip gå med på de engelska villkoren. Neutralitetsförbundet
var därmed i praktiken upplöst. Mot slutet av juli seglade den engelska flottan
hem, men nu använde man sig för första gången av Stora Bält. Själland hade
nu verkligen blivit en ö, även ur strategisk synpunkt.
Efter dessa dramatiska händelser var det under några år åter lugnt vid
Öresund. Danmark-Norge försökte föra en neutral politik medan Sveriges
hållning under den Napoleonhatande Gustav IV Adolfblev allt mer fientlig mot
Frankrike. I oktober 1805 förklarade Sverige, i allians med England, Ryssland
och Österrike krig mot Frankrike. Planen var att i samverkan med engelska
och ryska förband försöka besegra fransmännen i norra Tyskland, men efter
hand som Napoleon gick segrande fram på kontinenten, försämrades läget.
Efter många vapenvilor, marscher- och kontramarscher, förhandlingar och
mindre drabbningar tvingas svenskarna till slut evakuera Svenska Pommern
i september 1807. Fred utan landförluster slöts formellt inte förrän 1810. För
Rysslands del avslutades kriget med fredsfördraget med Frankrike i Tilsit i juli
1807, vilket anslöt Ryssland till kontinentalblockaden, riktad mot Englands
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handel. På sikt gav fördraget också Ryssland fria händer att erövra Finland.
Frankrikes mål var nu att tvinga även Danmark och Sverige att ansluta
sig till kontinentalsystemet och att stänga Öresund. Därmed skulle handeln
med de för Englands flotta så viktiga förnödenheterna timmer och tjära
kunna hejdas. Napoleon ville också komma över den danska flottan. Läget
för Danmark blev inte bättre av att England inte stillatigande avvaktade
händelseutvecklingen. Den 3 augusti 1807 ankom en stark engelsk flotta med
26 000 soldater ombord under amiral Gambiers befål till Öresund. I augusti
var Själland effektivt blockerat och den danska armens huvudstyrka, som
under kronprinsen-regenten Fredriks (VI) befål stod i Holstein i avvaktan på
ett franskt angrepp, var därmed avskuren från huvudstaden. Engelsmännen
krävde antingen allians med England och den danska flottan ställd under
engelskt befål eller utlämnandet av flottan som pant för Danmark-Norges
neutralitet. Något svar kom aldrig och den 16 augusti gick engelska trupper
iland under Sir Arthur Wellesleys, den blivande hertigen av Wellington, befål. De dåligt utrustade och utbildade danska lantvärnsförbanden splittrades
i "träskos laget" vid Kö ge och Köpenhamn omringades. Under tre nätter blev
staden utsatt för historiens första terrorbombardemang och man beräknar att
cirka en femtedel av bebyggelsen brann ner. Under press från befolkningen
tvingades stadens kommendant att kapitulera och utlämna flottan. Den 20 oktober kunde engelsmännen lämna Själland efter en av historiens mest lyckade
amfibieoperationer. Med sig förde de 15 danska linjeskepp, 15 fregatter, 7
briggar och ett antal mindre fartyg. Dessförinnan hade engelsmännen bränt
4linjeskepp som varit under byggnad i Köpenhamn. Segern var vunnen men
följden blev att Danmark allierade sig med Napoleon. Nu var Sverige, som
så många gånger förr, hotat från två håll.

Sverige mellan två eldar
Natten den 21 februari 1808 gick ryska trupper utan föregående krigsförklaring
över gränsen till Finland och den 14 mars överlämnade den danske ministern
i Stockholm Danmarks krigsförklaring. Det första halvåret under 1808 kom
kriget mot Danmark att ta huvuddelen av Gustav IV Adolfs uppmärksamhet
i anspråk, till förrang förfronten i Finland. Kungen hoppades att kunna erövra Norge och kom senare att umgås med planer på en invasion av Själland.
Inledningsvis fick generalguvernören och fåltmarskalken Johan Christopher
Toll order om att vidtaga åtgärder för att möta det danska hotet.
Den danska inställningen till kriget var från början tveksam. Naturligtvis
var man intresserad av en erövring av delar av Sverige, men Napoleon var en
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besvärlig allierad. Kejsaren krävde att en invasion skulle utföras under franskt
överbefäl och skickade marskalken Jean Baptiste Bernadotte, vid denna tid
fransk guvernör i hansestäderna, till Danmark.
Den 5 mars satte sig Bernadotte i rörelse mot Danmark, med en arme
bestående av 12 500 fransmän, en spansk kår om 14 000 man och en holländsk division om 6 000 man. De disponibla danska trupperna uppgick till
12 500 man. Bernadotte drabbades omedelbart av svårigheter. Allvarligast
var att våren kom tidigt och därmed hindrades inte den engelska flottan av
isproblem.
Redan i mitten av mars kunde den engelska flottan gå till danska farvatten
och hotade därmed alla rörelser över vattenvägarna. Bernadottes trupper fick
stanna på Jylland och Fyn. Napoleon gav nu order om att de franska trupperna
skulle avbryta sin framryckning mot utskeppningshamnarna och danskarnas
situation blev allt allvarligare. Man befarade en svensk erövring av Norge och
fälttåget verkade vara avslutat innan det kommit igång.
Vid underrättelsen om det ryska angreppet ville Napoleon sätta igång invasionen mot Sverige men engelsmännens närvaro gjorde ett sådant företag så
gott som omöjligt. Visserligen hade danskarna på kort tid lyckats bygga upp
en småbåtsflotta, men dessa var naturligtvis inte någon värdig motståndare
för de engelska linjeskeppen. Innan Bernadotte fattat något beslut kom den
l april en ny order från kejsaren, som innehöll så många reservationer och
förhållningsregler att Bernadotte lugnt kunde avstå från att omedelbart gå
till aktion. Politiska omvälvningar i Spanien medförde också att de spanska
trupperna blivit opålitliga och i mitten av april var de dansk/franska planerna
på en invasion i praktiken avskrivna.

De svenska åtgärderna kring Öresund
Armens flotta hade varit verksam i Öresund sedan hösten 1805. Då hade
nämligen en bataljon kanonslupar från Göteborgseskadern förlagts till Malmö, under namnet Malmö eskader eller eskaderdivision. Som eskaderhamn
utnyttjades sydöstra delen av fästningsgraven som omgärdade Malmöhus
och norra delen av nuvarande slottsparken. Förläggningsutrymmen fanns i
fästningen. Förberedande arbete hade vidtagits redan 1803 då man började
gräva en kanal mellan stadens båthamn och fästnings graven. Kanalen försågs
med stora slussportar för att även kunna användas som docka, men uppgifter
om så verkligen skedde saknas.
Sedan Svenska Pommern i augusti-september 1807 besatts av franska trupper, förflyttades den Pommerska eskadern, även benämnd Stralsunds eskader
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eller eskaderdivision, till Landskrona. Den aldrig fullbordade fåstningsön
Gråen utanför hamninloppet hade använts som tillfållig bas redan l 790-92 och
kung Gustav Adolfhade bevittnat slaget på Redden från dess murar. Ett varv
hade anlagts på ön redan på 1760-talet och det kom nu åter till användning.
Förläggningsutrymmen disponerades i Adolf Fredrik-kasernen, nuvarande
Landskrona museum.
Redan innan den danska krigsförklaringen hade fåltmarskalk Toll den 25
februari, med anledning av oroande underrättelser från Danmark, vidtagit
vissa krigsförberedelser. Samtliga indelta trupper som skulle lyda under
honom, det s.k. generalbefålet vid södra gränsen, hade fått order om att vara
redo för uppbrott och de värvade förbanden fick order om att hemkalla sina
permittenter. Detta gällde främst Konungens eget värvade regemente om 650
man som var garnisonerat i Landskrona och Drottningens Livregemente om
knappt 600 som låg i Malmö. Dessa båda förband beordrades också att sända
besättningsmanskap till skärgårdseskadern på respektive orter. Så snart isen
medgav skulle fyra kanonslupar utläggas i inloppen till vardera hamnarna.
Kungen hade utfårdat rustningsorder för de bägge flottorna redan den 9 februari, så förberedelsearbetena var redan igång. Längs Öresund organiserades
posteringar för kustbevakning, men så länge isen kvarlåg, var läget enligt Tolls
bedömning inte omedelbart hotande.
Varvsarbetena i Malmö och Landskrona fortskred så raskt att vid de båda
eskaderdivisionerna de fyra första kanonsluparna var fårdigreparerade och
beredda att mottaga utrustning vid februari månads slut. Övriga fartyg var
fårdiga vid Malmödivisionen den 14 och vid Landskronadivisionen den 21
mars. I Landskrona hade en däckad kanonslup försetts med besättning och
gjorts klar den 29 februari, men för eskadrarna i övrigt dröjde det med inmönstringen. Dels saknades personal och dels var isbildningen så stark att
Toll först i slutet av mars började ge order om inmönstring.
Som tidigare sagts skulle bemanningen vid armens flotta utgöras dels av
den s.k. sjömilisen, d. v. s. personal från flottans stater och dels av personal från
armen, lantmilisen. Bemanningen vid eskaderdivisionen i Landskrona skulle
utgöras av 16 officerare och 233 man sjömilis samt 9 officerare och 739 man
lantmilis; i Malmö 12 officerare och 190 man sjömilis samt 7 officerare och
528 man lantmilis. Av denna personal var i fred endast en del av sjömilisen
i tjänst vid eskaderstationerna. Behoven fylldes dels genom rekvisition hos
befålhavande amiralen i Karlskrona och hos generalbefålet samt dels genom
inhyrning av civil personal. Bristen på underofficerare fylldes bl.a. genom
anställande av kofferdistyrmän. De rekvirerade kronobåtsmännen utgick ur
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Norra Hallands kompani och anlände till Malmö och Landskrona runt den
l O mars. Den 18 mars befallde Toll så att divisionerna skulle utläggas och
bemannas. Garnisonskommendanterna skulle på rekvisition avdela behövliga
besättningar, i Malmö från Drottningens livregemente och Skånska karabinjärregementets vargering (reserv), i Landskrona från Konungens eget värvade
regemente och Skånska husarregementets vargering.
I mitten av april var Öresundseskadern, som namnet blev, fårdigutrustad.
Till eskaderchefhade den14mars utnämnts viceamiralen von Stedingk som
till sin hjälp hade en liten stab om 6-8 personer. I eskadern ingick följande
enheter:
Landskrona bataljon - chef överstelöjtnanten C. Hansson - bestod av 17
kanonslupar (därav en däckad), l kokslup och l proviantfartyg. Den indelades
i 4 divisioner om 4 slupar i varje.
Malmö bataljon- chefmajoren C. J. Hjärne- utgjordes av l chefsfartyg,
12 kanonslupar, l kokslup, l transportbåt och l proviantfartyg. Den indelades
i 3 divisioner om likaledes 4 slupar. I slutet av april hade också armeförbanden
genomfört mobilisering och uppmarsch längs Öresund. Armen i Skåne bestod
bl.a. av två infanteribrigader och två kavalleribrigader med en sammanlagd
styrka om c:a 7 500 man. Förbanden var relativt jämt utspridda någon mil in
i landet längs Sundet, med framskjutna förpostkedjor vid stränderna.

Händelserna till sjöss under våren
I början av aprilljusnade läget betydligt för den svenska sidan. Redan i mars
hade en engelsk eskader under amiral Parker skänkt en viss trygghet åt Skåne,
men nu ökade överlägsenheten ytterliggare genom ankomsten av en ny engelsk eskader, som den 13 april ankrade utanför Råå. Befålhavare var amiral
Hood, som i sin tur stod under befål av amiral Saumarez. Dennes uppgift var
att bistå svenskarna mot Napoleon och hans allierade, men Saumarez hade
också order att hålla sig avvaktande mot Ryssland. Hoods eskader uppgick
till 8 linjeskepp, 3 fregatter och l O smärre krigsfartyg.
Dagen för ankomsten sammanträffade Hood med Toll i Hälsingborg och
man bestämde att Hood skulle lägga två linjeskepp mellan Ven och Köpenhamn, för att skydda konvojtrafiken och hindra ett eventuellt invasionsförsök
De svenska kanonsluparna skulle vara beredda att understödja engelsmännen.
Dessförinnan hade de svenska sluparna företagit ett antal spaningsföretag mot
Saltholm och Dragör utan att någon stridskontakt med danskarna uppstått.
Öresundseskaderns verksamhet kom att inskränkas till passiv vakthållning,
avbrutet av ett och annat danskt överfallsförsök på svenska fartyg. Det första
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av dessa ägde rum den 27 april, då en dansk kapare försökte ta en svensk
kolskuta norr om Hälsingborg, menjagades bort av ett par armerade svenska
patrullbåtar. Dessa var ursprungligen avsedda för tullbevakning, men hade
på Tolls order försetts med bestyckning och talrik besättning, för att kunna
bevaka farvattnet utanför Hälsingborg. En av dessa båtar var bestyckad med
tre pjäser. Senare samma dag gick två andra kapare och fYra kanonslupar ut
från Helsingör och lossade några skott mot Hälsingborg. Elden besvarades av
den däckade kanonslupen, som den 22 april flyttats från Landskrona.
Den spärrning av de skånska hamnarna som Toll anordnat i början av
mars upphävdes efterhand i april och sjöfarten började komma igång igen.
Ett system med större eller mindre konvojer under beskydd av engelska eller
svenska örlogsmän började utvecklas. Den 2 maj anlände den första konvojen om 15-16 fartyg till Hälsingborg på sydgående kurs, med en eskort av
två brittiska örlogsbriggar. Danskarna gick ut från Helsingör med 8 kapare,
2 bevärade skonerter och 4 kanonslupar, men någon verklig strid utbröt inte.
De engelska linjeskeppen mellan Ven och Hälsingborg satte några slupar i
sjön och dessa roddes tillsammans med de svenska patrullbåtarna fram mot
de danska kaparn, som följde efter konvojen. Kaparna fann det då för gott
att återvända.
De engelska fartygens närvaro kom nu att motverka alla danska fartygsrörelser och en lugn period inleddes. En svensk örlogseskader under konteramiral Cederströms befäl kunde nu koncentrera sig på att stävja franska och
danska kapare i Östersjön och att skydda landets södra kuster. I slutet av mars
hade engelsmännen, efter en strid vid norska kusten, lyckats förstöra det sista
danska linjeskeppet, vilket också förbättrade det svenska läget.
När Hoods eskader efter några veckor gick till Stora Bält och kvarlämnade
endast ett linjeskepp och en fregatt började dock danskarna uppträda mer aktivt. Visserligen var risken för en dansk invasion nu överstånden, men hotet
mot sjöfarten var påtagligt. Den 19 maj angrep t.ex. danska kapare svenska
kolskutor på väg från Höganäs till Hälsingborg tre gånger. Den rådande osäkerheten vållade stockningar i sjöfarten och stora konvojer- ibland 50 fartyg
- hopade sig både norr och söder om Öresund samt i Malmö i avvaktan på
gynnsam vind och örlogseskort. För att i någon mån uppväga hotet från de
snabbseglande kaparna lät Toll reparera och öka beväpningen på kronakuttern Kronprins Gustav. Kuttern tillhörde tullverket och hade varit stationerad
i Y stad. Den kom sedan till mycken användning som spanings fartyg.
Det ganska passiva svenska uppträdandet, främst bevakningstjänst, under
de första krigsmånaderna fick till följd att kungen fick ett ofördelaktigt intryck
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av Stedingk. I kungens ögon roreföll amiralen och hans underlydande chefer
inte vara besjälade av offensivt tänkande.

storpolitik
I slutet av april och början av maj ändrades det strategiska läget genom den
ryska erövringen av Gotland och Sveaborgs kapitulation, vilket framtvingade
svenska motåtgärder. Gotland kunde snabbt återerövras, bl.a. med hjälp av
trupper från Södra armen, i vad som måste bedömas som den mest lyckade
svenska operationen under hela kriget. Mot slutet av maj ankrade Saumarez
själv upp med en transportflotta utanför Göteborg. Ombord på flottan fanns
generalen Moore med"l O 000 brittiska soldater. Långa förhandlingar fördes
för att komma överens om ett samfällt krigsmål. Kungen ville använda de
engelska trupperna till ett gemensamt anfall mot Själland och önskade understöd från flottan för en sjöoffensiv mot Ryssland, medan Storbritannien såg
Ryssland som en möjlig allierad på sikt och inte önskade skrämma Ryssland
i armarna på Frankrike. Inte heller en landstigningsoperation mot Själland låg
i direkt engelskt intresse. Trots detta förstärktes trupperna i Skåne inför det
tänkta anfallet. Till förstärkningarna hörde det nyuppsatta lantvärnet, en slags
värnpliktstrupp i svensk tappning, bestående av utskrivna män i åldern 20-25
år. Man kunde köpa sig fri från utskrivningen och många undantag gavs för
olika kategorier av personer. Lantvärnet skulle indelas i landskapsvisa brigader
och den skånska brigaden skulle innehålla 5 bataljoner om 600 man. Dessa
kom dock inte att sammandras för utbildning förrän i augusti och uppgick då
sammanlagt till omkring 2 700 man.
Detaljerade planer för en landstigning på Själland och ett anfall mot Köpenhamn gjordes upp men när det i juli stod klart att engelskt understöd inte
var att vänta, försköts kungens intresse istället österut. Förband från den västra
rikshalvan förflyttades till Finland och planerna på en landstigning skrinlades. Den engelska expeditionskåren seglade hem i mitten av juli utan att ens
ha landstigit på svensk mark, för att istället användas på krigsskådeplatsen i
Spanien.
Som tidigare nämnts utgjordes en stor del av trupperna under franskt befäl
i Danmark av spanska förband. Situationen i Spanien hade under våren hastigt
förändrats, den spanske monarken hade fångslats och istället hade Napoleon
låtit en av sina bröder beträda den spanska tronen. I protest mot detta hade
en militäijunta bildats som trätt i allians med Storbritannien. Fransmännen
försökte hålla de spanska förbanden på Jylland och Fyn i okunnighet om
händelseutvecklingen, men genom engelsk förmedling fick spanjorerna kän-
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nedom om läget i början av juni. Den spanske befälhavaren, markis de la
Romana, beslöt att verkställa ett uppror mot fransmän och danskar. Upproret
genomfårdes den 7 augusti och lyckades nästan fullständigt. Den 13 hade de
la Romana fårenat över 9 000 man på Langeland och innan framryckande
danska och franska trupper hunnit ingripa inskeppades spanjorerna på en flotta.
Denna bestod av en engelsk örlogseskader samt 74 engelska och beslagtagna
danska transportfartyg, under befäl av konteramiralen Keats. De två spanska
regementen som varit förlagda på Själland, kunde dock inte undkomma utan
blev internerade av danskarna.
Den engelska flottan seglade till Göteborg, där omlastning skedde till större
fartyg. Ett fartyg inkom emellertid till Hälsinborg med 700 spanjorer, som
efter ett mycket välvilligt mottagande från befolkningens sida, till fots fortsatte
marschen till Göteborg. Den 13 september avseglade transporten till Spanien
och Keats fortsatte att patrullera de danska farvattnen.

Krigshändelserna till sjöss under sommaren
Liksom tidigare inskränkte sig krigshändelserna till sjöss till ganska obetydliga
kaperier eller kaperi försök, varvid danskarna som tidigare visade den största
företagsamheten. En sjöstrid av något större omfattning ägde dock rum den
9 juni i Flintrännan söder om Saltholm. På Malmö redd befann sig denna dag
en större konvoj, på väg sydvart, bestående av 76 handelsfartyg. Konvojen
eskorterades av ett engelskt bombfartyg ("bombkitz") och tre engelska kanonbriggar. l Malmön låg tre divisioner av skärgårdseskaderns Malmöbataljon
och två divisioner av Landskronabataljonen, sammanlagt ett chefsfartyg och
20 kanonslupar. På morgonen var vinden laber, men friskade i under dagens
lopp, så att kanonsluparna i Malmö måste förhalas till den inre hamnen. Vid
15.30-tiden på eftermiddagen avseglade konvojen, utan att följas av eskadern,
som av den hårda vinden hindrades att gå ut.
Vid Dragör låg en dansk flottilj under befäl av kommendören Kieger,
bestående av 21 kanonslupar, indelade i två bataljoner, och 7 mörsarslupar.
Denna flottilj löpte ut så snart konvojens avsegling från Malmö redd iakttagits
och mötte de engelska örlogsfartygen söder om Saltholm vid 18.00-tiden. De
engelska fartygen styrde sydväst ut för att passera väster om Lille grund. Den
ena bataljonen gick till anfall och lyckades efter några timmars strid tvinga
örlogsbriggen Turbulent att stryka flagg samt tillfoga ett av de andra fartygen
avsevärd skada. Den andra bataljonen försökte nå konvojen, men denna lyckades till större delen undkomma tack vare sin högre fart. Dock förlorades 11
fartyg som blev avskurna från huvudstyrkan av danskarna. Av dessa togs sex
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som priser och infördes till Dragör, medan fem gick på grund vid Lillegrund
och blev uppbrända. Briggen Turbulent fördes till Köpenhamn där den så
småningom införlivades med den danska flottan.
Först vid 17.30, då vinden bedarrat, fick major Hjärne order. av viceamiral
Stedingk att gå ut med divisionerna och understödja konvojen och eventuellt
försöka återta erövrade fartyg. Klockan 18.30 var alla sluparna på väg mot
grunden söder om Saltholm. Där upptäcktes de danska kanonsluparna inne
bland konvojfartygen och några av dessa syntes stäva in mot det danska landet,
följda av danska slupar. För att återerövra de tagna priserna försökte Hjärne
styra ner mot Dragör, men dessa befann sig på för stort avstånd. Hjärne lät vid
mörkrets inbrott, då man förlorade navigeringsmärkena ur sikte, divisionerna
ankra för att invänta gryningen. När så vinden åter friskade i, ville Hjärne inte
längre riskera sina slupar utan styrde tillbaka mot Malmö. På återvägen mötte
en order från viceamiralen att anfalla fienden och återtaga vad som återtagas
kunde. Då Hjärne ansåg det lönlöst att vända om i mörkret, begav han sig i sin
slup in till Malmö, för att framlägga sin mening för Stedingk. Denne vidhöll
emellertid sin order, men gjorde tillägget att om Hjärne vid dagbräckningen
fann, att inget gick att uträtta, skulle han återvända.
Återkommen till eskadern lät Hjärne denna ånyo sätta kurs mot Saltholm.
I gryningen upptäckte han fyra brända skepp och tre priser som låg under
Dragörs kanoner, men ansåg sig inte kunna uträtta något. Då besättningarna
dessutom var uttröttade av det ständiga roendet fram och åter, fick eskadern
återgå till Malmö. Några dagar senare återvände de två Landskronadivisionerna
till sin ordinarie förläggningsort.
Kungen, som av de inkomna rapportema fann att eskadern inte uppträtt
tillräckligt kraftfullt, befallde tillsättandet av en krigsrätt för att närmare utreda omständigheterna. I samband med detta försattes Stedingk och Hjärne
ur tjänst, varvid överstelöjtnant Diedrichs fick befälet över eskadern i Sundet
och kapten Dorph över Malmö bataljon. Inte förrän i april 1809 avslutades
ärendet efter överklagande i Högsta domstolen, som fann att Hjärne inte kunde
lastas. Stedingk hade frikänts redan tidigare.
Några dagar efter ovannämnda strid kom en annan stor konvoj från Kattegatt
in i Öresund. Denna, som ankrade på Malmö redd den 14 och 15 juni, bestod
av 73 fartyg, som bl. a. fraktade engelska gevär och ammunition till Stockholm.
Konvojen eskorterades av det engelska linjeskeppet Africa, två bombskepp,
två briggar och den svenska örlogsbriggen Maria. Medan konvojen kvarlåg
på redden fick Toll order av kungen, att själv befatta sig med sjöärenden. Toll
beordrade Stedingk, som då fortfarande förde befälet, att överlägga med chefen
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på Africa och att ständigt vara beredd att gå offensivt till väga. Diedrichs fick
också denna order då han övertog befälet den 23 juni.
Den 26 på morgonen avseglade omsider den stora konvojen, varpå Diedrichsmed 22 kanonslupar löpte ut mot Dragör. Här låg den danska eskadern,
bestående av 30-40 kanonslupar och mindre fartyg samt 3 flytande batterier,
stridsformerade tätt under land. Den svenska eskadern bildade linje ungefår i
höjd med Saltholm, med front mot danskarna och med de engelska krigsfartygen, nu förstärkta med den svenska fregatten Camilla, på vänstra flygeln.
Båda motståndarna förblev i samma läge under hela förmiddagen och under
tiden passerade konvojen ostört bakom den svenska linjen genom Flintrännan
ut i Östersjön. På aftonen återvände Diedrichs utan att ha anfallit danskarna.
Toll ville efter detta en gång för alla undanröja det danska hotet från Dragör,
men befästningar och grund lade hinder i vägen för någon större aktion. De
danska sjöstridskrafterna lämnades ostörda. För att öka möjligheterna för
ett angrepp förhyrdes 8 fartyg, som utrustades i Landskrona och som bestyckades med var sin mörsare. Betjäning till mörsarna hämtades från Södra
armens artilleri brigad, medan befäl hämtades från kanonsluparna. Dessa blev
i sin tur ersatta av befäl från de truppförband som lämnade besättningar till
skärgårdseskadern. Under hösten blev det aktuellt att använda fartygen i den
finska skärgården, men deras otillräckliga sjövärdighet gjorde att man avskrev
planerna. Efter en utflykt till Karlskrona återkom mörsarfartygen till Skåne
i början av november.
För att ytterliggare stärka försvaret övervägdes även ett befästande av Ven,
men planen övergavs, främst eftersom tillgången på dricksvatten på ön inte
var tillräcklig för den avsedda garnisonen.

Sjökriget under hösten och vintern
Under hösten fortsatte danskarna sina djärva kaperiförsök Den 14 september
blev en svensk båt jagad iland mellan Barsebäck och Landskrona och kaparna
kunde lägga beslag på båten sedan besättningen räddat sig genom att vada
iland. Ä ven längs den Halländska kusten visades sig danska kapare och kustsjöfarten oroades. Trots att danskarna gjorde sitt bästa för att oroa konvojerna
kunde dessa dock i regel passera Sundet utan att lida några förluster. En större
konvoj av engelska och svenska fartyg som på grund av vindförhållanden
nödgades ligga utanför Malmö, kunde den 9 september nå Landskrona under
eskort av åtta kanonslupar utan att oroas, för att sedan fortsätta norr ut med
engelsk eskort. Ä ven den 19 september kunde en konvoj passera utan att
oroas från Dragör.
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Den 19 oktober på eftermiddagen kom en konvoj på 13 7 svenska och
engelska fartyg in i Sundet på nordlig kurs. Konvojen eskorterades av linjeskeppet Africa, mörsarfartyget Thunder och två· örlogsbriggar. När den nått
in i Flintrännan kastade vinden över mot sydost, vilket fick till följd att flera
fartyg gick på grund utanför Saltholms östra strand. Africa hade nödgats att
ankra redan i den södra delen av Flintrännan, medan den övriga eskorten
följde med norrut. Konvojen hade upptäcks från Malmö under eftermiddagen,
men kanonsluparna där kunde först inte löpa ut natt på grund av väder och
vind. Trots mörker och regn gick 22 kanonslupar ut vid midnatt, för att möta
konvojen som då inte hunnit förbi Skanör. Befälet fördes av majoren Roswall,
eftersom överstelöjtnant Diedrichs var sjuk. I dagningen formerade eskadern
linje och gick med god vind mot grundet Nordre Flint utanför Saltholm, där
man upptäckte de fartyg som stod på grund. Då danska kanonslupar siktades
utanför Dragör gick Roswall dessa till mötes och lyckades driva undan dem
med ett fåtal skott. Roswall återvände sedan med eskadern för att biträda med
bärgningen med de strandade skeppen. Vid middagstid syntes emellertid en
ny dansk styrka om 19 kanonslupar och 3 mörsarfartyg närma sig från Köpenhamn. Roswall formerade linje på nytt men den danska flottiljen fortsatte
sydvart mot linjeskeppet Africa, som befann sig ensamt i södra delen av Flintrännan, nu på kurs mot Malmö. När den danska flottiljen vid 15.00-tiden nått
fram till Africa, gick den genast till anfall. Eftersom vinden bedarrat kunde
sluparna närma sig Africa i vinklar där det stora fartygets kanoner hade svårt
att nå dem. Danskarna anföll både för och akterifrån och tillfogade Africa
svåra förluster. striden pågick till mörkret tvingade danskarna att återgå till
Köpenhamn. Då hade Africa förlorat 9 döda och 53 sårade, fockmasten var
avskjuten, bogsprötet krossat på mitten, hela akterspegeln ramponerad och
alla segel i trasor. Hon måste efter striden gå till Karlskrona för reparationer.
Danskarna förlorade 28 döda och 36 sårade.
Roswall försökte under stridens gång undsätta engelsmannen, men hann
inte fram innan mörkrets inbrott. På natten och följande dag lyckades alla
de grundstötta fartygen ta sig loss utom ett som brändes. skärgårdseskadern
återvände till Malmö och konvojen kunde fortsätta sin resa utan att oroas.
Under hösten förstärktes skärgårdseskadern, dels av 2 slupar byggda av
kronan men också av flera slupar och andra fartyg som skänkts av olika städer i
södra delen av landet. Malmö stad skänkte en kanonjolle och ett mörsarfartyg,
Ystad skänkte en kutter, från Karlskrona och Visby kom vardera 2 kanonslupar
och Västervik, Kalmar och Karlshamn skänkte vars en. Endast en av sluparna
kom av olika skäl fram till Öresund innan isen lade sig.
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Under resten av hösten förekom några småstrider, främst i samband med
konvojers passage genom Sundet, utan större förluster. Natten mellan den 8
och 9 november tog danskarna till och med två mindre fartyg utanför inloppet
till Landskrona hamn. Den l Onovember blev fyra fartyg, därav två engelska
kutterbriggar, anfallna av sex danska kanonslupar vid Hittarps rev norr om
Hälsingborg. Den främsta kutterbriggen anfölls omedelbart, men fick hjälp av
kustbatteriet vid staden, som med sin eld försökte hålla angriparna på avstånd.
Den däckade kanonslupen gick ut och anföll danskarna i flanken och så småningom kom också tre engelska kanonslupar och några bevärade barkasser
från den närliggande engelska eskadern till hjälp. Danskarna tvingades dra
sig tillbaka till Helsingör.
Ä ven om förluster i strid under slutet av året var små, råkade de svenska
styrkorna ut för stormar och olyckshändelser med allvarliga följder. I början
av december förlorades två slupar och l Oman omkom när ett hastigt inträffat
oväder drev en division kanonslupar på grund utanför Lomma. Den 4 december
skadades också två mörsarfartyg i en svår storm utanför Y stad och ett tredje
drevs på grund på Bomholm där dess besättning tillfångatogs. Dessa och
andra händelser bidrog till att det vid årsskiftet fanns en brist på 11 Oman vid
styrkoma i Öresund vilket i sin tur gjorde att tre av kanonsluparna i Malmö
måste kvarlämnas varje gång eskadern skulle gå ut under rodd.
Redan i november isbelades Malmö hamn och i december avstannade
krigshändelsema. Den engelska eskadern, bestående av två linjeskepp, en kutterbrigg och ett transportfartyg lämnade Sundet den 22 december på grund av
drivisen. Den hade då legat på Hälsingborgs redd under senhösten. Eskadern
låg sedan utanför Viken, där den förstärktes med en fregatt och två kutterbriggar. Den l januari lämnade eskadern definitivt de svenska farvattnen.
Under januari månad ökade, trots problemet med drivis, danskamas aktiviteter kring Ven. Den 31 december landsteg besättningar från tre danska kapare,
c:a 40 man, och bemäktigade sig en livsmedelslast, som invånarna hade bärgat
från en strandad jakt. Den däckade kanonslupen lyckades på grund av isen
inte komma ut från Landskrona förrän följande dag, samtidigt som det kom
meddelande om en ny dansk landstigning på ön. Med en förstärkt besättning
och följd av en barkass från den i Landskrona liggande fregatten Fröja styrde
kanonslupen mot Ven och mötte på eftermiddagen vid öns södra udde fyra
kapare som nu var på återtåg. Dessabesköts ochjagades så långt isen medgav.
En infanteristyrka sattes iland och kvarblev i två veckor för öns försvar.
Innan Sundet frös till i mitten av januari och omöjliggjorde all skeppsfart,
lyckades danskarna göra svårigheter för densamma. Särskilt en större konvoj
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om ett trettiotal svenska och engelska handelsfartyg led förluster när den av
stark ström och drivis blev skingrad. Sju seglare ur denna konvoj kom den
7 januari drivande i isen norrut nära det danska landet och blev beskjutna
från strandbatterier och Kronborg. Ett av fartygen, örlogsbriggen Vänta lite,
strök till och med flagg, men isen hindrade danskarna från att ta fartyget.
Det fördes av strömmen vidare norrut in i Kattegatt, där det blev liggande
vid Torekov ända till slutet av mars. Danskarna lyckades däremot ta två av
handelsfartygen. Konvojeskorten försökte komma till undsättning men den
svenska fregatten Camilla hindrades av isen att nå fram och drevs av strömmen in i Höllviken, där den fastnade. Den engelska korvetten Magnet gick
på grund utanför Limhamn, där den kantrade och fem man omkom. Fartyget
blev vrak, men en dansk starkt bemannad båt försökte senare ta sig fram till
det i syfte att plundra och bränna det. Försöket avvisades dock av en postering
från Limhamn som gått ombord på vraket.
Mellan mitten av januari och mitten av mars låg all stridsverksamhet nere
på grund av is och kyla. Under perioden avmönstrades till stora delar besättningarna och sändes hem.

Våren 1809
I början av januari började danskarna åter umgås med planer på ett anfall mot
Skåne. Det hela rann så småningom ut i sanden men planerna blev kända på
den svenska sidan och vissa motåtgärder företogs i form av ändrade dispositioner. Som ett led i propagandakrigföringen använde sig danskarna av små
ballonger som lastade med proklamationer och som av vinden fördes in över
Skåne. Minst tre sådana ballonger nådde sitt mål, men samtliga flygblad blev
raskt hopsamlade och denna innovativa åtgärd fick ingen som helst framgång.
Under mars månad bedömdes det danska anfallshotet ha upphört.
I december planlades stora förändringar inför våren. Kungen avsåg att
låta bygga nya däckade slupar samt andra mindre fartyg och låta de öppna
sluparna förstärka eskadrarna i Stockholm och Göteborg. Ganska lite av de
planerade förändringarna kom dock till utförande. Den 20 februari förordnades
viceamiral Stedingk åter till befälhavare för Öresundseskadern. Ordern upphävdes redan tre dagar senare av en ny, där Stedinkg på grund av sjukledighet
efterträddes av konteramiralen C. L. Hjelmstjerna.
Sundet hade knappt börjat bli trafikabelt i mitten av mars förrän danska
kapare på nytt började sin verksamhet. Man försökte bland annat på nytt närma
sig den vid Limhamn strandade engelska korvetten, men företaget misslyckades. Svenskarna höll sig som vanligt på defensiven, men engelsmännen för-
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sökte sig på ett angrepp mot den danska kusten. Natten till den 13 mars sände
chefen för örloggsbriggen Charger, som låg i Landskrona, ut en slup och en
barkass för att erövra några danska fartyg som låg i Nivå hamn, lastade med
spannmål. Danskarna lyckades dock samla en betydande överlägsen styrka
och driva undan engelsmännen, som förlorade några fångar.
Det politiska läget i riket förändrades tvärt genom statsvälvningen den
13 mars där kungen greps på Stockholms Slott och avsattes av revolterande
officerare. Kungens farbror hertig Karl trädde till som riksföreståndare och
utropades senare till kung. En av den nya regeringens första åtgärder var
att rikta ett stilleståndsförslag till danske kungen, som dock avvisade det.
Meningen med detta var att man ville få ryggen fri för att helt ägna uppmärksamheten mot Ryssland, som nu intagit Åland och som marscherat in
i Västerbotten över Torne älv. Regeringen lät även avsätta fältmarskalk Toll
som befälhavare för Södra armen och ersätta honom med generalmajor Mörner, senare efterträdd av översten J. H. Tawast. Upprorsmännen vågade inte
riskera att ha kvar en pålitlig Gustavian som Toll i sin tjänst och han erhöll
tjänstledighet även från generalguvernörsämbetet När generalmajor Mörner
övertog befälet var Öresundseskaderns rustning inte slutförd. Försvaret vilade
först enbart på landstridskrafterna, vilkas styrka uppgick tiii omkring 6 650
man. Till denna kom fästningsbesättningarnas sammanlagda styrka om l 900
man. Öresundseskadern blev inte operationsfårdig förrän i början av maj.
Den bestod då av 32 kanonslupar, indelade i tre bataljoner, en av dem var nu
försedd med nybyggda däckade kanonslupar.

Sommaren och hösten
När stilleståndsförslaget till Danmark avvisats riktade Regeringen en begäran
om hjälp till England. Man ville få engelska flottans understöd Iör försvaret av
Öresund och Skåne, vilket också utlovades. Den 16 april ankom konteramiral
Bertie med två linjeskepp till Landskrona och den omedelbara faran för en
dansk landstigning var överstånden. Från denna tidpunkt till årets slut höll
engelsmännen starka krafter i Öresund, Bälten och södra Östersjön. I slutet
av maj övertog engelsmännen helt ansvaret för skyddet av södra Sveriges
kuster och frigjorde därmed Öresundseskadern som avgick till Stockholms
skärgård den 14 juli, för att förstärka skyddet av huvudstaden inför ett väntat
ryskt anfall från Åland. En stor engelsk flotta under amiral Saumarez med 15
linjeskepp ankrade utanför Karlskrona i början av juni, för att därefter avsegla
och blockera den ryska flottan i finska viken. Det visade sig emellertid att de
engelska fartygen kring Öresund inte räckte till att skydda konvojtrafiken från
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de aktiva danska styrkorna, varför man omgrupperade 22 kanonslupar från
Göteborgseskadern till Sundet. Dessa nådde fram den l Oaugusti och grupperades med en division vardera i Hälsingborg, Landskrona och Malmö. Denna
gruppering bibehölls under återstoden av kriget. Tförening med de engelska
fartygen lyckades man nu freda konvojerna under sommaren. Endast några
smärre skärmyttslingar förekom.
Ä ven Södra armen uttunnades till förmån för norra och mellersta delama av landet samt användes som förstärkningsmanskap vid flotta. Efter
Öresundseskaderns avseglig kvarstod bara c:a l 000 man infanteri samt
fästningsbesättningarna under Tawasts befäl.
Efter den svenska expeditionen till Västerbotten inleddes fredsförhandlingar med ryssarna i Fredrikshamn den 14 augusti och den 17 september
undertecknades freden i Fredrikshamn. Finland och Åland var förlorat för
den svenska Kronan.
Efter fredsslutet med Ryssland var freden med Danmark endast en formsak. Den undertecknades i Jönköping den l O december och föregicks av ett
stillestånd som ingicks den 12 november. I mitten av november inleddes
demobiliseringen med att de indelta kavalleriregementena hemsändes. Den
26 november hemförlovades det skånska lantvärnet, kust- och fältbatterier
indrogs och de värvade regementena, Konungens eget värvade regemente,
Mörnerska husarregementet och Vendes artilleriregemente övertog garnisonstjänsten i landskapet. Den 25 december var Södra armen slutligen upplöst.
Den 19 oktober avgick den däckade kanonslupsbataljonen som sista förband
ur Öresundseskadern från Stockholms skärgård, men skingrades av storm
under hemfärden. De första fartygen anlände till Landskrona den 27 november
och såväl dessa som fartygen ur Göteborgseskadern lades upp i Malmö och
Landskrona, varefter besättningarna hemförlovades.

Avslutning
Fred med Frankrike slöts inte förrän 1810. En av följderna med denna fred
var att Sverige tvingades in i kontinentalsystemet, som var avsett att avskära
England från handel med resten av Europa. Sverige tvingades 1811 även
förklara England krig, men ingen av kontrahentema ingav sig i några stridshandlingar. Danmark och Sverige fick på grund av detta uppleva en kort tid
av allians. Allteftersom den nyvalde kronprins Karl Johans politik blivit allt
mer ryskvänlig, försämrades relationerna med Frankrike och i början av 1812
besatte Napoleons trupper åter Svenska Pommem. Detta ledde till att Sverige
på våren 1812 slöt fred med England och 1813 anslöt sig till den stora koa-
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litionen mot Napoleon. Danmark stod däremot kvar vid kejsarens sida och
kom åter i krig mot Sverige. Under 1811-12 var en svensk Öresundseskader
åter rustad, men några krigshandlingar förekom som sagt inte. Under hösten
1813 förekom strider mellan Svenska och Danska kanonslupar, men nu av
mindre omfattning än kriget 1808-09. Det svenska angreppet mot Danmark
kom denna gång, som så ofta förr, söderifrån och avslutades med fred i Kiel
1814. Redan 181 O hade eskaderdivisionen i Landskrona omgrupperats till
Göteborg och 1812lämnades Malmö, även om tillfälliga grupperingar förekom senare.
Om man skall försöka sig på en bedömning av de svenska kanonsluparnas verksamhet -i Öresund kan man kanske finna fog för kung Gustav
Adolfs uppfattning om bristande initiativkraft. Å andra sidan kan man säga
att eskadern löst sin huvuduppgift, konvojeskort och avvärjande av eventuella landstigningsförsök, på ett tillfredställande sätt. Man skall kanske inte
förvånas över att skärgårdsflottan inte hade stora framgångar i farvatten som
saknade skärgård.

Litteraturhänvisningar
Det är inte mycket skrivet om de händelser som uppsatsen behandlar. Huvudkällan är Sveriges krig 1808 och 1809, det s.k. Generalstabsverket, utgivet
1890-1922. Här har främst använts band I, VII och XI. En i viss mån användbar källa är även Sveriges krig med Danmark och Norge 1808 och 1809,
av C. Meijer, Stockholm 1867, även om denna bok är starkt ålderstigen. Ett
modernare verk som innehåller flera uppsatser om den behandlade perioden
är Öresunds strategiska rolle i et historiskt per~pektiv, utgiven 1988 som ett
resultat av ett symposium hållet 1996. Av stort värde är även universitetslektor
Hans Normans artikel om armens flotta i boken Kriget kring Kvarken, Vasa
1999. För vidare studier hänvisas till det rika arkivmaterial som förvaras på
Krigsarkivet i Stockholm.

Noter
1 Gängse benämning på trumslagare och hornblåsare vid denna tid.
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Förändringar i det åländska handelstonnaget

1939- 1945
av Elis Högnäs
Inledning
Perioden 1939-1945 blev ett tungt bakslag för den finländska sjöfarten.
Den återuppbyggnad och modemisering av handelsflottan som påbörjades
efter första världskriget raserades och den finländska sjöfarten försvagades
kraftigt. Efter andra världskrigets slut var tonnaget på samma nivå som efter
första världskriget. Så var även fallet på Åland där kriget innebar en kraftig
inskränkning av handelstonnaget. 1
Samtidigt lades ett stort ansvar på de sjöburna transportema på grund av
de svårigheter kriget medförde i fråga om landfasta förbindelser. Landets
utrikeshandel blev i det närmaste helt beroende av sjöfarten, som trots stora
svårigheter lyckades upprätthålla kontakten med omvärlden. De ledande hamnarna var Helsingfors, Hangö, Mariehamn och Åbo. Både Helsingfors och
Åbo var vid denna tid relativt stora städer till skillnad från Mariehamn som
hade drygt 3 000 invånare. 2 Orsaken till Mariehamns starka ställning inom den
finländska sjöfarten var det behov av en fungerande sjöfart som funnits under
landskapets hela historia på grund av avsaknaden av landfasta förbindelser. Att
ett litet samhälle som Åland förfogade över ett så pass stort tonnage innebar
att hela landskapet var beroende av sjöfarten. Under kriget kom sjöfarten att
lida svåra förluster vilket kom att påverka hela det lilla samhället.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna artikel är att studera den åländska handelsflottan under kriget
utifrån en kvantitativ kartläggning av fem faktorer som påverkade tonnaget
under perioden:
- Utflaggning
-Förlisningar
- Konfiskering
Elis Högnäs, f.l981 i Mariehamn, studerar till gymnasielärare vid lärarprogrammet vid Uppsala
Universitet. Artikeln är en något förkortad och redigerad version av hans c-uppsats i historia
vid Uppsala Universitet från höstterminen 2005 med titeln: Förändringar i det åländska handelstonnaget 1939-1945.
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-Försålda fartyg
- Nyanskaffningar
Resultaten av kartläggningen ger en bild av hur andra världskriget drabbade
Ålands handelssjöfart, men även av vilka problem denna näringsgren drogs
med allmänt under kriget. Resultatenjämförs med förändringarna som går att
finna inom hela den finländska sjöfarten under perioden. Det visar sig därvid
att den åländska sjöfarten under andra världskriget skiljer sig från det övriga
landet. Kartläggningen föregås av en översikt av de åländska och finländska
handelsflottornas utveckling under mellankrigstiden för att ge den nödvändiga
bakgrunden för näringens läge vid krigsutbrottet 1939.

Forsknings läge, litteratur och källor
Det har varit svårt att hitta finländska studier som enbart berör andra världskriget och handelssjöfarten. Överlag är den maritima forskningen inriktad på
de långsiktiga förändringarna inom branschen. Den kanske mest framstående
historikern i Finland inom det angivna forskningsområdet är professor Yrjö
Kaukiainen vid Helsingfors universitet. Mycket material har hämtats från hans
bokA history ofFinn is h shipping. Detta verk belyser den finländska sjöfartens
historia och tar i grova drag upp de förändringar som näringrenen genomgått.
Fokus ligger på att förklara och se skillnaderna inom den finländska sjöfarten
och hur den moderniserats för att i linje med andra länder utvecklas till vad
den är idag. Kaukiainen tar dock i ganska grova drag upp den finländska
sjöfarten under andra världskriget vilket leder till en ganska mager studie av
denna period. 3
Övrig litteratur som använts har varit av lokalhistorisk karaktär. De åländska
författarna Justus Harberg och Georg Kåhre, 4 vilka även Kaukiainen använder
sig av, har bidragit med mycket material i form av statistik och rederiernas
historia. Dessa verk har även hjälpt till i sökandet efter tryckt och otryckt
material. Utöver Harberg och Kåhre har även en rad andra lokalhistoriker
utnyttjats.
För att få en bättre inblick i hela den finländska rederinäringen under de
berörda åren har också Christoffer H. Ericssons Finlands redareförening
1932-1957 använts. 5 Detta verk har bidragit med material i form av siffror
och statistik. Utöver Ericsson har det varit svårt att hitta maritim litteratur
som rör de aktuella åren och hela Finland. Lyckligtvis väljer de åländska
lokalhistorikerna att till en viss del belysa hela den finländska sjöfarten, även
om materialet är lite tunt. Men överlag har de lokalhistoriska verken bidragit
med väsentlig information för detta arbete.
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Ångaren Agnes, tillhörande Albert Jansson - minsprängd på Östersjön l november 1942
- Alands museums samlingar

I fråga om tryckta källor har tidningen A land, som utkommit sedan 1891,
använts för de aktuella åren 1939 -1945, då tidningen utgavs varannan
veckodag. Den andra tryckta källan från den aktuella perioden har varit de
åländska redamas egen tidning Alands sjöfart eller Aland shipping gazette.
Publikationen har sedan 1939 utkommit fyra gånger om året med undantag
av år 1939 då endast ett nummer utgavs. 6 Tidningen har bidragit med en stor
mängd kvantitativt material såsom uppgifter om tonnage och skeppslistor.
Den enda otryckta källa som använts är det åländska fartygsregistret där
fakta rörande fartygen samt dess ägare finns att tillgå.

Bakgrund
Första världskriget innebar en förändring i strukturen för den finländska
handelsflottan. segelfartyg, som vid krigets utbrott varit den dominerande
fartygstypen, hade passerats i antalet enheter av ångfartyg och motorfartyg. I
fråga om tonnage var dock segelfartyg ännu den dominerande typen. segeltonnagets totala andel i hela Finland uppgick 1918 till 64 %, om det upplagda
tonnaget inräknas och insjöseglare utesluts. Motsvarande siffra för 1913 var
76 %. 7 Överlag hade hela världens handelsflotta blivit hårt ansatt under första
världskriget, enbart i Skandinavien minskade handelsflottan med 25 %. Finland
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utmärkte sig med förluster över det normala, som endast var jämförbara med
de tyska. USA var det enda landet som lyckades expandera sin handelsflotta
under forsta världskriget. 8
Brytningen med Ryssland 1917 innebar for Finland en omstrukturering i
de traditionella handelstradema, vilket gynnade sjöfarten. Samarbetet med
den tidigare största handelspartnem Ryssland hade brutits vilket ledde till en
förändring inom den traditionella godstrafiken. Tack vare goda förbindelser
med Ryssland hade en stor del av handeln tidigare gått landvägen. Nu ändras
dock detta och Finland fick därefter inrikta sig på västliga trader vilka forverkligades tack vare sjöfarten. Under 1920-talet ökade handeln över haven
med 70-95 %. 9 Följden av detta blev att efterfrågan på tonnage ökade kraftigt
i landet. Varvsindustrin i Finland upplevde en renässans och byggande av
segelskutor fick sin sista stora uppgång, och då speciellt på Aland. Mellan
1917 och 1923 kölsträcktes ett tjugotal större segelskutor i landskapet. Om
galeaser och jakter inräknas stiger siffran ytterligare. 10
Expansionen berodde på de starka segeltraditioner som ännu levde kvar
inom landskapet på grund av att finländska och åländska handelsflottan förlitade sig på en gammal teknologi och inte kunde upprätthålla en modern handelsflotta. En annan faktor som gynnade den finländska tonnageexpansionen
var den effektivisering av världens handelsflottor som inletts under 1920-talet.
Nya och mer effektiva motorfartyg blev den tongivande modellen inom många
länders handelsflottor vilket medförde ett överskott på andrahandstonnage,
särskilt i Storbritannien och USA. Dessa äldre fartyg kom att forsäljas till
fattigare länder, bland annat Finland. 11
Då den stora depressionen når Norden i slutet av 1920-talet stagnerar under
en tid nybyggnationen och fartygsinköpen. Till skillnad från resten av världen
varar denna nedgång endast tillfälligt för Finland. Redan 1932-1933 införlivas 120 nya fartyg om 191 046 bruttoton (brt) till mycket låga priser vilket
visar hur väl den finländska rederinäringen kunde utnyttja depressionen. 12
Fram till 1936 kom den finländska handelsflottan, den åländska inkluderad,
att expandera som följer:
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Tabell l: Finländska handelsflottans expansion i antal fartyg per år
Ar

Antal fartyg

Bruttoton

1932
1933
1934
1935
1936

99
106
122
132
150

201 029
229 589
262 840
284 317
325 750

Källa: Ericsson (1957) s.42
Av dessa nyanskaffningar handlade det främst om seeond hand-tonnage (begagnade fartyg), men efter 1936 sker det dock en förändring och nyanskaffningama består främst av nybyggt tonnage. Orsaken till detta var att det fanns
ett större ekonomiskt kapital att röra sig med och införskaffandet av seeond
hand-tonnage inte längre var lönsamt då priserna steg. 13
Det totala antalet fartyg i den finländska handelsflottan sjönk dock från och
med 1920, men trots detta sker en ökning av tonnaget. Mellan 1920 och 1939
minskar antalet enheter från 1076 till603 medan tonnaget ökar från 163 000
nettoton till368 400 nettoton, exkluderat insjö tonnaget. Siffrorna är dock i hög
grad antaganden eftersom det finländska skeppsregistret först på 1930-talet kan
anses trovärdigt. 14 Denna ökning av tonnaget i samband med en minskning av
antalet enheter visar ändå på en modemisering av den finländska handelsflottan. Det gamla tonnaget ersattes av större och modemare fartyg.
I likhet med resten av Finland expanderade även den åländska handelsflottan med en kulmination under år 1935. Det året förfogade landskapets redare
över sammanlagt 79 752 bruttoton. Orsaken till den ansenliga mängden
tonnage var införskaffandet av djupsjöseglare, större segelfartyg, vilka de
flesta trafikerade på Australien. Fartygen ägdes tiii stor del av redaren Gustaf Erikson i Mariehamn. Några av dessa segelfartyg var ännu i bruk under
mellankrigsperioden. Andra typer av fartyg som ökade kraftigt under denna
period både på fastlandet och på Åland, var segelskutor med hjälpmotor, så
kallade Maux-fartyg. 15
Från och med 1933 börjar världshandeln att sakta återhämta sig, och år
1936 kommer den riktiga uppgången. Innebörden av detta blir att seeond handtonnaget, som fanns att tillgå i de tidigare krisdrabbade länderna, åter sattes
i bruk. Priset på seeond hand-tonnage steg med 50-70 % och lönsamheten
i införskaffande av denna typ av tonnage minskade. De finländska redarna
valde istället att satsa på nybyggnation. 16
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Att Finland vid denna tidpunkt var ett lågkostnadsland innebar att utländska
redare, huvudsakligen från Sverige och Storbritannien, valde att registrera delar
av sitt fartygsbestånd i landet. Det fanns mycket och vinna på en utflaggning;
sjömännens löner kunde sänkas och kraven på kost och logi var inte samma
i Finland som i andra länderY Mellan 1931 och 1939 överfördes cirka 50
utländska skepp till det finländska fartygsregistret. En del av dessa fartyg
övertogs av sina finländska korrespondenter under perioden de var förlagda i
Finland. Vid krigsutbrottet återstod 27 utländska fartyg i fartygsregistret, eller
111 O av det totala finländska handelstonnaget. 18
Finlands handelsflottas återhämtning efter första världskriget hade nu kulminerat och 1939 förfogade landet över ett tonnage som inte skulle uppnås
förrän tio år senare. Flottan var nu större än den förkrigstida.
Ser man till den totala expansionen för världens tonnage från 1913 fram t i Il
1939 ökade det med lite mindre än 50%. Svenska handelsflottan hade vuxit
med cirka 50% medan den brittiska minskat. Endast den grekiska expansionen
kan jämföras med den finländska, men där bestod största delen av tonnaget
av utländska fartyg som överförts till det grekiska registret. 19
Finländska handelsflottan utgjorde dock även fortsättningsvis en väldigt
liten del av världens totala tonnage. Mellan 1920 och 1939 ökade andelen från
0,4 % till l %. De finländska fartygen var dock mer vinstgivande än många
andra länders på grund av de låga lönerna och billiga fartygen. 20

Aländska och finländska tonnaget vid andra världskrigets utbrott
Vid krigets utbrott omfattade den finländska handelsflottan cirka 651 500 brt.
Fördelningen av tonnaget ges i följande tabell.
Tabell 2: Finländska handelsflottan vid andra världskrigets utbrott
Typ

Ang- och motorfartyg
segelfartyg
Insjötonnage
Totalt

Antal
539
64
163
766

596
34
20
651

brt
500
500
500
500

Källa: Kaukiainen ( 1993) s.137.
Den 26.11.1939 utbröt vinterkriget i och med Sovjetunionens anfall på Finland.
Den åländska handelsflottans storlek och sammansättning var vid krigsutbrottet som följer i nedanstående tabell.
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Tabell 3: Aländska handelsflottan vid vinterkrigets utbrott
Antal
Hemmaägda ångfartyg
29
Flaggfartyg
15
Djupvattenseglare
11
Andra segelfartyg
5
segelfartyg med hjälpmotor 11
Motorfartyg
4
Totalt
70

Typ

brt
54 500
32 000
27 800
1 900
3 100
1 500
120 800

Källa: Kåhre (1959) s. 60 -62
De åländska siffrorna inkluderar inte mindre tonnage, små segelfartyg med
och utan hjälpmotor, vilka inte var anslutna till Ålimds redarförening. Av
flaggfartygen var samtliga ångare. Den största redaren var GustafErikson med
11 fartyg om 27 800 brt vilka utgjorde landskapets hela sammanlagda djupsjöflotta.21 I fråga om segelfartygens fördelning på Åland kontra hela Finland
finns det en klar skillnad. På Åland stod år 1939 fortfarande segelsjöfarten
för över 30% av det totala tonnaget medan samma siffra för hela Finland var
5 %. GustafErikson förlitade sig ännu på segelfartygen. På grund av fartygens
låga omkostnader kunde hans flotta ännu segla in goda inkomster. Erikson
använde sig bland annat av det så kallade apprentice-systemet, vilket innebar
att fartygsbefål under utbildning måste göra praktik ombord på en djupsjöseglare. Under denna praktik var lönen obefintlig. 22 Därför fanns det heller
ingen anledning för GustafErikson att omstrukturera sin flotta. På fastlandet
moderniserades däremot handelsflottan och de gamla segelsjöfartstraditionerna
var helt på utdöende.
Andra världskrigets utbrott medförde att många redare trots Finlands
neutrala status valde att lägga upp många av sina fartyg eller beordra dem att
uppsöka neutral hamn. I början av september är fyra ångfartyg om 9 530 brt
samt ett motorfartyg upplagda i Mariehamn i väntan på krigets utveckling. 23
Trots landets neutrala status uppbringades under hösten, innan vinterkrigets
utbrott, åtta stycken åländska fartyg av de tyska sjöstridskrafterna. Tyskarna
gjorde dock stor skillnad på fartygen beroende på vart de var destinerade.
Handlade det om en neutral hamn kvarhölls fartyget enbart för visitation.
Var fartyget däremot destinerat till Storbritannien kvarhölls det för en längre
tid och lasten beslagtogs. De fartyg som kvarhölls längst i tysk hamn var
destinerade till USA. För att fartygen skulle få fortsätta krävdes det att ame-

60
rikanska regeringen gav tyska myndigheterna en försäkran om att de åländska
fartygen på sin hemresa inte skulle föra med sig last till ett krigförande land.
Sammanlagt uppbringades ett tiotal finländska fartyg i tyska hamnar under
sensommaren och hösten 1939. 24
Under krigets första år kunde de finländska fartygen ännu segla utanför
Östersjön genom att fårdas längs svenska och norska kusterna. Detta får
dock ett abrupt slut då Tyskland invaderar Norge i april 1940 och spärrar av
Skagerack. Den finländska handelsflottan delas och cirka 60 % av tonnaget
stannar kvar i Östersjön och får tillgång till de nordtyska hamnar som kan nås
via Kielkanal en. Tonnaget som blivit kvar utanför Skagerrackspärren kan fortsättningsvis skeppa varor till den nordfinländska hamnen Petsamo. Men även
detta tog slut i och med fortsättningskrigets början i juni 1941. Innebörden
av detta blev att finländska handelsflottan helt fick inrikta sig på handel med
Sverige samt Tyskland och dess ockuperade områden. 25 I viss mån bedrevs
även handel med Italien, varorna skeppades till den nordtyska staden Stettin
varifrån de sedan fraktades vidare med tåg till Italien. 26

Utflaggning
Under hela 1930-talet drogs stora delar av världens handelsflottor med problem i form av tonnageöverskott och olönsamma frakter på grund av den stora
depressionen 1929. Trots detta lyckades Finland vända denna negativa trend.
De låga lönerna på finländska fartyg var en av orsakerna. Somjämförelse kan
sägas att lönerna för engelska och övriga skandinaviska ombordanställda var
70 -120% högre än i Finland. Till och med i Grekland låg lönerna 20-30%
högre, endast baltiska fartygslöner låg under de finländska. 27 Den andra orsaken
var den låga standard som krävdes ombord på finländska fartyg, framförallt
beträffande kost och logi. Fartyg som inte kunde uppfylla de förordningar som
fanns i högkostnadsländer kunde istället användas effektivt i Finland, som inte
ställde samma krav. Detta innebar att den finländska handelsflottan byggdes
upp av gammalt seeond hand-tonnage, det mesta från slutet av 1800-talet.
Av de 44lastångare, som införskaffades tilllandskapet Åland under perioden 1928- 1939, var alla byggda i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Problemet med dessa ångare var det stora manskap som krävdes för att driva
fartygen. Ett exempel var den åländska ångaren s/s Thornbury, byggd 1905,
som krävde en besättning på 22 man till skillnad från ett modernare motorfartyg
där besättningen uppgick till cirka 11 man. 28 Men trots detta kunde fartygen
segla in vinst på grund av de låga lönerna och omkostnaderna för fartygen.
Att Finland var ett lågkostnadsland innebar att det blev ett attraktivt land
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för utländska redare att omregistrera sina fartyg till. Mellan åren 1931-1939
kom cirka 50 stycken utländska fartyg, huvudsakligen från Sverige, att införas i
det finländska fartygsregistret. Av dessa fartyg hamnade 15 enheter om 32 000
brt på Åland. Fartygen som flaggades ut till Åland var huvudsakligen gamla
ångfartyg, det äldsta byggt 1882. Dessa flaggfartyg var av samma ålder som
de åländska ångfartygen men hade cirka 20 % större lastkapacitet. 29 Under
åren på Åland kom flaggfartygen att sysselsätta cirka 300 sjömän vilket var
av stor betydelse för ett landskap med cirka 20 000 invånare, där så mycket
som 6-8 % av befolkningen i vissa socknar arbetade till sjöss. 30
Då världen börjar återhämta sig efter den stora depressionen på 1930-talet,
försvinner många av de utländska flaggfartygen från det finländska registret
och återförs till sina ursprungliga länder. En del av fartygen övertas även av
sina finländska korrespondenter. 1939 återstod endast 27 utländska flaggfartyg vilka utgjorde 1110 av det finländska handelstonnaget. 15 av dessa var
fortsättningsvis registrerade på Åland. 31
1939 överfördes det sista svenska flaggfartyget till Åland. 32 Efter detta
kommer de utländska flaggfartygen att minska fram till 1941 då de sista
sju överförs till sina ursprungliga rederier i Sverige. 33 Troligtvis började de
utländska redarna se en fara i att låta sina fartyg gå under finländsk flagg då
Finlands läge försämras under andra världskriget. Ett exempel på detta är
de flaggfartyg som flaggades ut till Åland. Redan under andra världskrigets
början beslagtogs ett av dessa flaggfartyg i Tyskland. 34 Efter denna incident
överförs endast ett svenskt fartyg till det åländska registret. Då fartygsförlustema stiger 1941 och fortsättningskriget bryter ut innebär det att samtliga
kvarvarande svenska flaggfartyg i det åländska registret överförs till sina
ursprungliga redare. 35
Inom Finland förekom det även en annan form av utflaggning som gick
under namnet "managing ownership" vilket innebar att ägaren av ett fartyg
kunde anlita en eller flera experter inom rederinäringen för att driva en del eller
hela fartygets verksamhet. Det var dock fortsättningsvis fartygets huvudägare
som hade det ekonomiska ansvaret. 36 Till Åland inregistrerades två stycken
fartyg hemmahörande i Helsingfors under år 1939. 37 Att fartygen överfördes
till Åland berodde på den stora kunskap som fanns inom landskapet då det
kom till rederinäring. Ä ven inom Åland förekom det en typ av managing
ownership. Ser man till det åländska fartygsregistret under perioden för andra
världskriget och de registreringar som rör mindre tonnage och motorseglare,
går det att urskilja vissa tendenser. I många fall är det de mest framträdande
åländska redarna som varit med och sponsrat fartygsköpen, ägandeskapet har
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dock lagts på någon helt annan person. Ofta går det att finna samma person
som står som huvudägare for mindre fartyg trots att denne inte varit någon av
de större finansiärerna. 38 Det kan diskuteras om detta är en form av managing
ownership eller helt enkelt ett sätt att undvika att forknippas med fartygen. I
de flesta fall handlar det om skutor som seglade på den norska kusten for den
tyska organisationen Transportflotte Speer.
Ä ven finländska och åländska redare kom att flagga ut sina fartyg, men då
handlade det inte om att sänka lönerna eller standarden ombord utan snarare
om ett försök till att rädda fartygen från konfiskering. Då Finland anfaller
Sovjet i juni 1941 forklarar de allierade krig mot landet den sjätte december
1941. Redan under .hösten forstod många redare att en krigsforklaring från de
allierades sida var oundviklig. Ä ven finländska staten uppmanade rederierna
att flagga ut de fartyg som befann sig i amerikanskt farvatten. Allt for att undvika att fartygen skulle beslagtas av de allierade. I augusti 1941 flaggades sju
stycken åländska ångfartyg om 15 430 brt samt två stycken segelfartyg om
5 618 brt ut till Panama. 39 Utflaggningen visade sig dock vara av foga nytta
då sammanlagt 22 finländska fartyg om 97 460 brt beslagtagits i Storbritannien och USA i samband med de allierades krigsforklaring gentemot Finland.
Denna siffra inräknar även de nio utflaggade åländska fartygen som i princip
kom att styras av USA efter en statskupp i Panama 1941, även om USA aldrig
officiellt förklarade krig mot Finland. 40
Utflaggningen till Finland som skedde under 1930-talet var av stor betydelse för hela landet. Fartygen som överfordes till det finländska registret
sysselsatte under sin tid uppemot l 000 finländska sjömän och inbringade
en ansenlig mängd pengar till landet, vilket var av stor vikt for Finland som
fortfarande kunde betraktas som ett lågkostnadsland. Återforingen av flaggskeppen innebar därfor ett hårt slag for landet. På Åland blev foljden under
kommande period en hög arbetslöshet bland sjöfolk. I mars 1942 skriver
tidningen Åland foljande:
Arbetslöst sjöfolk finnas denna vinter på Åland i betydligt större utsträckning än tidigare, förklarar mönstringsförrättare, kapten Anton Häggblom på tidningens förfrågan.
Det förgår knappast en dag utan att han uppvaktas av arbetslediga sjömän, vilka höra
sig för om möjligheterna att få hyra. Och man kan inte heller förvåna sig över denna
företeelse. Sju under finländsk flagg gående svenska fartyg blevo som bekant nyligen
återbördade till Sverige och därigenom blevo minst halvtanat hundratal sjömän av olika
grader lediga. De allra flesta av dem voro ålänningar. 41

Artikeln berättar även att det for tillfället inte var ett enda åländskt fartyg
i trafik. Problemen bottnade huvudsakligen i återföringen av flaggfartygen
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men man måste även ta i beaktande den stränga isvinter som rådde under
1941-1942. Finland var efter förlusten av Petsamodet enda landet i världen
som saknade en isfri hamn under stränga vintrar: 42
Överlag rådde det en form av missnöje gentemot de svenska redare som
valde att fly landet då lyckan vände. Finländska staten valde bland annat att
stämma den svenska redaren Gustaf Thorden på ett hundratal miljoner finländska mark då han överförde sin flotta till Sverige. Stämningen resulterade
i ett skadestånd på blott l 000 finländska mark, en valuta som vid tidpunkten
inte var mycket värd. 43 Ä ven i de åländska medierna ifrågasattes återföringen
av flaggfartygen och följderna det innebar. 44 Men trots allt fanns det en viss
förståelse för de svenska redamas agerande. Deras fartyg löpte en stor risk
att förolyckas så länge de gick under finländsk flagg och de finländska krigsförsäkringarna täckte inte upp förlusterna.

Konfiskering av fartyg
Trots att Finland vid tiden innan vinterkrigets utbrott stod som neutral stat
uppbringades ett flertal finländska fartyg av de tyska sjöstridskrafterna under
hösten 1939. Vanligtvis handlade det om fartyg destinerade till ett gentemot
Tyskland krigförande land, varpå lasten beslagtogs. De fartyg som låg i tysk
hamn vid vinterkrigets utbrott i november 1939 prisförklarades av tyska
staten, vilket var fallet för ett åländskt och tre finländska fartyg. 45 Tack vare
Finlands och Tysklands närmande återbördades dock fartygen under sommaren 1942.46
Det stora bakslaget för den finländska handelsflottan under vinterkriget kom
i samband med krigets slut. Sammanlagt 24 7 finländska enheter om 24 054
brt konfiskerades av Sovjetunionen. Främst handlade det om fartyg som legat
i de områden som förlorats till Sovjetunionen. Antalsmässigt rörde det sig till
största del om pråmar, därav det låga bruttotonnaget Förlustema innefattade
inte några åländska fartyg. 47 Orsaken till detta var Ålands geografiska läge
samt att inte några åländska fartyg befann sig i de drabbade områdena vid
vinterkrigets slut.
Efter vapenstilleståndet fanns det en viss tvekan bland landets redare om
hur och på vilka områden handeln skulle bedrivas. Följden blev att ett flertal
fartyg lades upp. Efter en kort tid valde dock flottan inom Östersjön att helt
inrikta sin handel på svenska, tyska och tyskockuperade hamnar vilket kom
att sysselsätta det finländska handelstonnaget fram till 1944. Trots att F inland
låg i krig med Sovjetunionen fanns det inte några större risker med att bedriva
handel på Östersjön då de sovjetiska sjöstridskrafterna inte var kapabla att göra
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någon större skada utanför den gravt minerade finska viken. Denna handel
bidrog även till att det åländska tonnaget kunde utnyttjas till fullo, förutom ett
antal av Gustaf Eriksons djupsjöseglare som av naturliga orsaker inte kunde
trafikera inom Östersjön. 48
I juni 1941 befann sig Finland åter i krig, den stora skillnaden jämfört
med vinterkriget var att Tyskland nu kunde ses som en samarbetspartner till
Finland. Detta medförde en större risk för finländska fartyg att bedriva handel
utanför Skagerrackspärren. Redan innan de allierade förklarat Finland krig
blockerades Petsamo, Finlands enda hamn utanför Östersjön, vilket resulterade
i en konfiskering av sju finländska fartyg. Kort därefter kom de allierades
krigsförklaring och samtliga finländska fartyg i hamnar styrda av de allierade
beslagtogs. Antalet finländska fartyg som i början av 1941 seglat utanför Östersjön hade på ett år reducerats från 71 fartyg om 338 462 brt till40 fartyg om
181 120. Denna nedgång berodde huvudsakligen på konfiskeringen av fartyg
utförd av de allierade. Några fartyg lyckades dock ta sig in i Östersjön vilket
ledde till att det finländska fartygsbeståndet i Östersjön steg från 148 ti11174
fartyg om 481 000 brt under 1941.49 Den direkta påverkan på det åländska
handelstonnaget, orsakat av samarbetet med Tyskland, blev en konfiskering
av sju ångfartyg vilka beslagtogs i England och USA, samt tre stycken djupsjöseglare av vilka två beslagtogs i Nya Zeeland och en i Sydafrika. 50
De totala finländska tonnageförlusterna uppgick 1941 ti1145 enheter om
217 000 dwt. De totala åländska förlustema under 1941 uppgick till 23 enheter, vilket även blev krigets mest ödesdigra år för såväl den finländska som
åländska sjöfarten. 5 1 Efter kriget tog de finländska och åländska redarna till
rättsliga åtgärder för att söka ersättning för de beslagtagna fartygen vilket även
den amerikanska staten efter en rad påtryckningar godkände. Bland annat ersattes det åländska rederiet Pandia i oktober 1949 med 59 827 493 finländska
mark för förlusten av ångaren Pandia. Valutan som skadeståndet utbetalades i
var amerikanska dollar, men finländska staten gick in och tvingade rederierna
att växla över dessa till finländska mark. Detta sågs inte med blida ögon av
de finländska och åländska redarna men ansågs ligga i nationens intresse.
skadestånden som utbetalades resulterade i nya fartygs inköp vilket var till
stor hjälp då den finländska handelsflottan skulle återuppbyggas. 52
Sjömännen som var mönstrade på de beslagtagna fartygen internerades,
vilket innebar att de kvarhölls i respektive länder. Det var dock inte tal om
någon regelrätt fångenskap då de var tillåtna att röra sig någorlunda fritt.
Störst antal internerade finländska sjömän fanns på ön Isle of Man där antalet
uppgick till ett hundratal, varav endast en liten del var ålänningar. Ä ven i USA
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och på Jamaica intemerades finländska och åländska sjömän och kvarhölls i
många fall fram till krigets slut. 53
Fram tilll944 pågick den finländska sjöburna handeln utan några förluster.
Orsaken var att handeln på haven utanför Östersjön hade minskat kraftigt.
Detta innebar att risken för konfiskeringar av de allierade minimerades. Andra
orsaker var att de tyska sjöstridskrafterna hade kontrollen över Östersjön.
Tyskland, som var nära knutet till F inland från och med l 941, kunde garantera
den finländska handelsflottans säkerhet på Östersjön.
Under sensommaren 1944 avtog den finländska handeln på tyska hamnar.
Orsaken var att Finland nu såg en möjlighet att dra sig ur kriget med Sovjet
vilket inte skulle vara möjligt så länge samarbetet med Tyskland pågick. Brytningen med Tyskland kom i september 1944 och resulterade i att 11 finländska
fartyg om 25 700 brt, fyra ångare samt ett mindre antal kustfartyg i Norge
beslagtogs. 54 Av dessa fartyg tillhörde ett antal mindre kustfartyg den åländska
handelsflottan av vilka de flesta beslagtogs i Norge. 55 För många sjömän slutade det med internering i tyska arbetsläger. Den tyska intemeringen kan inte
jämföras med den allierade. Nu handlade det istället om ren fångenskap och
straffarbete som i vissa fallledde till dödsfall. 56
När freden med Sovjetunionen slöts hösten 1944 fanns endast hälften av
den förkrigstida flottan kvar. Fredsavtalet resulterade även i förluster i form
av krigsskadestånd. 82 000 brt skulle överlämnas till Sovjetunionen, vilket
decimerade flottan till 40 % av den förkrigstida. Fartygen som överlämnades var de modernaste vilket innebar en grav föråldring av det finländska
handelstonnaget. 57 Ett åländskt fartyg, flottans modernaste, ingick i skadeståndet men refuserades av Sovjetunionen och återbördades till Åland. 58
Att järnfåra de åländska förlustema genom konfiskering mot de finländska
visar att fördelningen var relativt jämn. Största skillnaden går att finna under
vinterkrigets efterspel då Åland klarade sig helt utan förluster på grund av
sitt geografiska läge. Konfiskeringen som de allierade utförde under hösten
1941 kom att bli den största tragedin för såväl det finländska som åländska
tonnaget och visade sig drabba såväl hela Finland och Åland likvärdigt. De
allierade gjorde ingen skillnad på fartygens hemmahamn och samtliga fartyg
från Finland under denna tid seglade med finländsk flagg. För många sjömän
slutade detta med internering i allierade hamnar fram tills Finlands utträde ur
kriget. Till skillnad från utflaggningen resulterade inte konfiskeringen i lika
stor arbetslöshet av den enkla anledningen att de ombordvarande sjömännen
kvarhölls i hamnarna när fartyget beslagtogs. Vad som istället skiljde sig från
utflaggningen var de rena ekonomiska förlusterna. De fartyg som konfiske-
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rades hade inhemska ägare, till skillnad från flaggskeppen, vilka gick miste
om stora uteblivna inkomster.
Vapenstilleståndet med Sovjetunionen hösten 1944 innebar som tidigare
nämnts att Finland tvingades betala ett stort krigsskadestånd, vilket reducerade
det finländska handelstonnaget. Åland lyckades dock undgå att bidra till skadeståndet. Orsaken var förmodligen flottans höga ålder och dåliga standard.
Skadeståndet skulle innefatta Finlands modernaste och effektivaste enheter
vilket var något som inte Åland kunde bidra med. Landskapets flotta var gravt
föråldrad och uppbyggd av äldre ångtonnage, segelfartyg med hjälpmotorer
och djuphavsseglare.

Förlisningar
Vinterkriget kom för Finland att innebära en inskränkning av flottan med
14% eller 43 enheter om 78 800 brt. 59 Av dessa var endast två fartyg åländska
i form av fyrmastade barken Olivebank, 2 795 brt, vilken blev krigets första finländska offer då hon den åttonde september 1939 gick på en mina i
Nordsjön. Ångaren Elsie, l 410 brt, blev vrak efter en grundstötning orsakat
av nedsläckta farleder. 60 Orsaken till det låga antalet åländska förluster var
landskapets geografiska läge och den åländska handelsflottans trader. Under
vinterkrigetförliste de flesta fartygen i Finska viken där åländska fartyg vanligtvis inte uppehöll sig.
Trots Finlands neutrala status efter vinterkriget kom landets handelsflotta
fortsättningsvis att drabbas av kriget. Under perioden mellan vinterkrigets
slut i mars 1940 och fortsättningskrigets början i juni 1941 kom sammanlagt
fem finländska fartyg om sammanlagt 8 216 brt att gå förlorade på grund av
kriget. 61
Från och med 1942 följde en period med relativt få finländska och åländska
krigsförluster. De sovjetiska sjöstridskrafterna valde att huvudsakligen koncentrera sig på Finska viken och Rigabukten, allt för att skydda sina egna
intressen. Detta förbättrade avsevärt säkerheten för de finländska fartyg
som trafikerade Östersjön. Under perioden 1942 till 1945 skedde endast fem
åländska fartygsförlisningar inom Östersjön. 62 Dessa förluster uppgick till
7 569 brt av vilka samtliga kan tillskrivas kriget. De sammanlagda åländska
krigsförlusterna utanför Skagerrackspärren, om konfiskeringen av fartyg under
hösten och vintern 1941 bortses, blev under denna period fyra fartyg om 9
804 brt. 63 Utöver dessa förluster tillkommer två åländska ångare om 4 599brt,
vilka beslagtogs 1941 och sattes i tjänst av de allierade. Under sin tid i de
allierades tjänst föll de offer för tyska ubåtar. 64
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Ekonomiskt sett slog förlisningarna hårt mot de åländska redarna. Till skillnad från återföringen av flaggfartygen var pengama som investerats i dessa
fartyg åländska och drabbade på så sätt landskapet hårdare. Krigsskadestånd
utbetalades men täckte inte på lång väg upp de ekonomiska förlusterna. Detta
innebar att 13 rederiaktiebolag upplöses i oktober 1942, huvudsakligen på
grund av förlisningar tillskrivna kriget. 65
Krigsförlisningarna till havs förde även med sig att många sjömän fann sin
grav i havet. Under krigsåren omkom totalt 359 finländska sjömän till havs,
88 av dessa var åländska. 66 Omkring 25 % av antalet förolyckade finländska
sjömän var ålänningar vilket måste ses som en ansenlig siffra om man ställer
den gentemot antalet invånare i hela landet. Ur ekonomiska aspekter var en
förlisning en stor katastrof för ett rederi. Sjöförsäkringarna ersatte endast en
liten del av fartygets värde.

Försåldafartyg och nyanskaffningar
Antalet sålda åländska fartyg under andra världskriget var få. Framförallt
handlade de flesta köpen om en återföring av de så kallade flaggfartygen till
både fastlandet och Sverige. Under perioden 1939-1945 går det endast att
finna tre stycken fartyg som sålts från landskapet och inte kan betecknas som
flaggfaryg. 67 Att siffrorna är så pass låga faller sig naturligt av att de fartyg
som fanns att tillgå hade full sysselsättning under kriget. Största problemet
de finländska och åländska redarna drogs med var snarare raka motsatsen,
det fanns för lite fartyg att tillgå. Innebörden av detta blev att fartyg oavsett
kondition sattes i bruk och då främst på Östersjön. Gamla galeaser ochjakter
fick åter ett användningsområde då de trafikerade nordtyska hamnar och norska
kusten för tyska statens räkning.
Det finländska handelstonnagets stora expansion som ägt rum under
1930-talet kom att nå sin höjdpunkt 1939. Trots vinterkrigets förluster gick
det ännu vid årsskiftet 1939 -1940 att urskilja en liten ökning av landets tonnage tack vare de nyanskaffningarsomgjorts under årets början. På Åland
införskaffades fYra enheter om cirka 7 270 brt under året, varav samtliga var
ångare ursprungligen från Sverige och Norge. 68 1940 kulminerade antalet
ångfartyg på Åland då siffran uppgick till 45 enheter om 83 828 brt. Det
bör dock tagas i beaktande att de så kallade flaggfartygen utgjorde cirka en
tredjedel av ångtonnaget. 69
Efter andra världskrigets utbrott under sensommaren 1939 avtar nyanskaffningama i hela Finland och upphör i princip helt och hållet från och med 1940. 70
Främsta orsaken var den prisinflation på såväl nybyggt tonnage som seeond
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hand-tonnage. Mellan 193 7 och 1939 steg priserna för nybyggt tonnage med
90 %, får seeond hand-tonnage var motsvarande siffra l 00 %. 71 Att världen
under 1930-talets senare hälft börjat återhämta sig från den stora depressionen
i samband med andra världskrigets utbrott hade inneburit en markant ökning
inom efterfrågan på såväl nybyggt som seeond hand-tonnage, vilket visade
sig på tonnagepriserna som nådde rekordhöjder.

Tabell4: Byggkostnaden i pund sterlingför cirka en lastångare på 7500 ton
dödvikt med enkel specifikation i England

Ar
December

1920
1929
1931
1933
1936
1937
1938

Pund
226 000
67 000
63 500
63 100
71 700
108 000
108 000

Källa: A/ands sjöfart n:o l 1939 s.l3
Under krigsåren 1940-1942 var nyanskaffningen av tonnage till Åland minimal. Endast ett nytt fartyg, vilket var ett inhemskt nybygge, infördes i det
åländska fartygsregistret. 72 Under 1943 stiger åter antalet nyanskaffningar. Tre
ångfartyg inregistreras tilllandskapet, köparen av samtliga var redaren Gustaf
Erikson från Mariehamn. 73 Attjust Erikson stod för dessa nyanskaffningar är
anmärkningsvärt då denne fram till andra världskrigets utbrott främst förlitat
sig på segelsjöfart. Den typ av tonnage som enhetsmässigt kom att öka mest
mellan åren 1942-1943 var de så kallade maux-fartygen eller segelfartyg med
hjälpmotor. Dessa var vanligtvis av typen galeas och lastade i medeltal cirka
180 ton dödvikt. De flesta av dessa fartyg köptes dock inom Finland och inom
landskapet Åland och kan i de flesta fall ses som en typ av managin g ownership
eller ett försök till bulvanköp. På Åland införskaffades ett stort antal galeaser
från skärgården från och med 1943. Skutornas främsta ändamål var att segla
för tyska intressen på norska kusten. Detta gav upphov till jobb för många
åländska sjömän, förtjänsterna var goda men arbetet desto mer riskfyllt.1 4 I
tidningen Åland kommenterades utvecklingen:
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Åländska galeaser säljas till höga pris.
De åländska galeaserna håller på att försvinna. Den ena efter den andra har sålts och i
det nu kan man måhända i hela skärgården inte uppbringa en enda galeas eller vedskuta,
som man förr träffade på överallt.
Galeaserna har blivit mycket eftertraktade på sjöfartshåll och betalas med dryga pengar.
Det påstås att en vanlig galeas kan betinga sig 200,000- 300,000 mk och ännu mera.
De förses med motorer och sedan skickas de iväg till utlandet, där de gå i fraktfart
för att förtjäna grova pengar. Inte så få ålänningar, kaptener, maskinister och vanliga
sjömän äro anställda på sådana smärre farkoster, dels hemma från Åland, dels från
fastlandet. Förtjänsterna äro goda. En maskinist har väl omkring l 0,000 mk i månaden.
Då kan man också förstå vad en skeppare kommer upp till. Redan en vanlig matros
sitter med oanade inkomster. En sjöman är borta ett halvår, eller så, och kommer hem
med pengar på fickan. 75

Åländska tonnaget efter vapenstilleståndet 1944
Då freden sluts med Sovjetunionen under hösten 1944 återstår cirka hälften av
det finländska förkrigstida tonnaget. Fredsavtalet som undertecknades resulterade i att flottan decimerades med ännu 82 000 brt vilket minskade flottan till
267 000 brt eller 40% av den förkrigstida. 76 Av det åländska tonnaget återstod
cirka 58 %, siffran utesluter mindre kusttonnage av den typen som bland annat seglade på den norska kusten. 77 F öre kriget hade landskapet förfogat över
sammanlagt 44 ångare, inräknat flaggfartygen, denna siffra var efter kriget
19. Motorfartygen hade helt försvunnit ur det åländska fartygsregistret och
av djupsjöseglarna återstod endast tre stycken. 78 Förlusterna för landskapet
Åland låg på det genomsnittliga för hela landet, till och med lite under. Under
hösten 1944, före vapenstilleståndet med Sovjetunionen, låg dock de åländska
förlusterna över landets genomsnitt. Krigsskadeståndet som utbetalades till
Sovjet innebar att fastlandet kom upp i samma siffror som Åland.

Tabell 5:

Aländska handelstonnaget 18.10.1944

Angare
Motorseglare
Djupsjöseglare
Mindre segelskutor
Totalt

Källa: Aland 18.10.1944

19
4
3
31

57
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De första åren efter andra världskrigets slut var såväl Finlands som Ålands
handelsflotta svårt skadad. En nyanskaffning av tonnage försvårades på grund
av brist på pengar och att varven var fullt sysselsatta med krigsreparationer.
Förlustema ersattes istället med föråldrat seeond hand-tonnage från utlandet, en
vanlig fartygstyp var bland annat viktorianska ångare från 1900-talets början.
Kriget kom även att innebära slutet för segelsjöfarten. Gustaf Erikson gjorde
under slutet av 1940-talet försök med seglingar till Australien, vilka inte visade
sig vara vinstgivande. 1952 var samtliga djupsjöseglare skrotade eller sålda,
förutom Pommern som blev museifartyg i Mariehamn. Det mindre segeltonnaget
började även försvinna, men det kom att dröja fram till 1970-talet innan de
sista jaktema och galeaserna helt försvann ur det finländska och åländska
fartygsregistret. 79
Efter Finlands brytning med Tyskland fanns det en viss oro bland landets
redare om framtiden. Tidigare hade finländska staten styrt sjöfarten efter
landets behov och all handel hade drivits på Tyskland, deras allierade och
tyskockuperade områden. Detta gav upphov till en full sysselsättning. Vad
som räddade landets redare efter vapenstilleståndet var den tidsbefraktning
av det finländska tonnaget som kommissionen för ledning och reglering av
handelssjöfarten, mer känd under namnet Kamerto, genomförde. Från och med
1945 styrdes det åländska tonnaget dels av Kamerto och dels av det finländska folkförsörjningsministeriet Redamas vinster reducerades kraftigt i och
med Kamertos inblandning, men gav istället upphov till full sysselsättning.
Under senare år avskaffades successivt den statligt kontrollerade sjöfarten
men det kom att dröja fram till den 31 december 1949 innan Kamerto helt
avvecklades. 80
Efter kriget trafikerade det finländska och åländska tonnaget huvudsakligen
mellan finländska och ryska hamnar. Det övriga tonnaget bedrev inrikestrafik
och i viss mån handel på Sverige. Under 1945 återupptogs även den finländska
handeln på England då tre av Gustaf Eriksons motorfartyg befraktade med
trävaror gick i frakt tilllandet. 81 Att just Gustaf Erikson var den som öppnade
upp handeln med England på nytt, visar att han trots Finlands nära samarbete
med Tyskland lyckats hålla goda kontakter med landet. Detta kan även vara
en av orsakerna till varför han inte valt att figurera med sitt namn i fartygsköp
med avsikt att trafikera för tyska staten.
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Tabel/6: Aländska handelsflottansförluster 1939-1945
Ar

Enheter

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

4
8
23
5

Totalt

40

Källa: Åländsk sjöfart n: o l 1942 s.9 samt Åland 1939 - 1945
Tabell 7: Fördelning över åländskafartygsförluster
Enheter
Aterförda flaggfartyg
Konfiskerade
Förlista
Försålda
Totalt

10
11
16
3
40

Källa: Åländsk sjöfart n: o l 1942 s.9 samt Åland 1939 - 1945

Sammanfattning
De totala åländska fartygsförlusterna under andra världskriget uppgick till40
fartyg. Största delen av dessa förluster orsakades av förlisningar som direkt
kan tillskrivas kriget. Denna typ av tonnageförluster var troligtvis den tyngsta
för det lilla samhället Åland, dels på grund av förlustema i människoliv och
dels på grund av det ekonomiska bakslaget. Överlag låg fartygsförlusterna
ganska jämnt utspridda under krigsåren, däremot skulle de troligtvis ha varit
ännu större om inte Finland blivit medkrigförande på Tysklands sida under
fortsättningskriget mot Sovjetunionen. Dessförinnan löpte de åländska och
finländska fartygen en stor risk i att segla såväl i Östersjön som på världshaven. Det tyska stödet medförde att flottan fick lite mer andrum i Östersjön
samtidigt som trafiken utanför minskade. Men även de sovjetiska sjöstridskrafternas minimala förmåga att orsaka skada på det finländska tonnaget i
Östersjön bidrog.
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Den andra stora nedskämingen av det åländska handelstonnaget berodde på
konfiskeringen av fartyg och då främst den som de allierade utförde 1941, men
även den av tyskarna 1939 samt 1944. De allierades konfiskering var ett direkt
resultat av Finlands samarbete med Tyskland. Detta samarbete medförde även
fördelar för sjöfarten, då säkerheten för de finländska fartygen på Östersjön
ökade avsevärt och rederierna fick full sysselsättning. Däremot innebar det
en inskränkning av handeln över haven samt rena ekonomiska förluster på
grund av de beslagtagna fartygen. Efter kriget minskade dock dessa ekonomiska förluster orsakade av konfiskeringar tack vare det krigsskadestånd som
amerikanska staten betalade ut. I fråga om konfiskeringar av fartyg klarade sig
Åland relativt lindrigt undan jämfört med övriga Finland. Orsaken till detta
var att landskapet helt undgick att bidra till krigsskadeståndet efter fortsättningskriget på grund av flottans dåliga kondition. Åland hade inte heller några
förluster under vinterkrigets efterspel tack vare sitt geografiska läge.
Det andra stora slaget för såväl det finländska som åländska tonnaget var
återföringen av flaggfartyg. Skillnaden mellan Åland och resten av Finland
var tidpunkten det skedde. I fastlandet började flaggfartygen redan försvinna
innan andra världskriget bröt ut medan det kom att dröja fram till 1941 innan
de sista fartygen överfördes från Åland. Under den period som artikeln berör
drabbades Åland hårdare än övriga Finland av återföringen. Orsaken till varför denna verksamhet förekom längre på Åland än i övriga Finland berodde
troligtvis på att mer konservativa krafter styrde på Åland under perioden,
vilket tilltalade de utländska redarna. Men det är även möjligt att det rådde
en allmän uppfattning bland utländska redare om att Åland inte skulle drabbas lika hårt av kriget som övriga Finland, vilket visade sig inte stämma.
Återföringen av flaggfartygen ifrågasattes stort på såväl Åland som i resten
av Finland på grund av konsekvenserna. Enbart på Åland förlorade ett hundratal människor sinajobb vilket kastade en stor skugga över ett samhälle med
cirka 20 000 invånare. Men trots detta bör det stora antalet krigsförlisningar
ha drabbat landskapet hårdare och då främst på grund av det stora antal människor som förlorade sina liv. Men även ur ekonomisk synvinkel bör det ha
varit ödesdigert då de ursprungliga redarna var ålänningar vilka fick ta den
ekonomiska smällen. Visst täckte krigsförsäkringar upp en del av förlusterna
men ersättningarna var minimala.
Den faktor som minst kom att påverka det åländska handelstonnaget var
försäljning. Endast tre enheter försåldes från landskapet om flaggfartygen
exkluderas, vilket måste ses som en väldigt liten siffra. Dock är det förståeligt då stora delar av världen såg Finland som en allierad till Tyskland vilket
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innebar att landet helt och hållet fick förlita sig på egna transporter. Resultatet
av detta blev att samtliga tillgängliga fartyg oavsett kondition sattes i bruk.
Liksom försäljningar var antalet nyanskaffningar väldigt lågt under krigsåren.
Orsaken står i direkt relation till försäljningarna. Eftersom Finland låg i krig
med de allierade fanns det inte möjlighet att införskaffa nya fartyg från många
länder. De länder som Finland fortsättningsvis handlade med kunde inte heller
undvara några fartyg från sin flotta och nyanskaffningar inom det egna landet
var det inte tal om.
Överlag kom andra världskriget att drabba Åland hårt genom sjöfartens
viktiga ställning inom landskapets näringsliv. Flottan decimerades kraftigt och
det krävdes många år -innan den helt återhämtade sig. Denna reducering av
flottan bar med sig problem i form av arbetslöshet och uteblivna inkomster för
landskapet. Största tragedin var dock det stora antalet män som fann sin grav
i havet. Då flottan skulle återuppbyggas skedde det genom en anskaffning av
modemare tonnage som avsevärt förbättrade sjömännens villkor och arbetsmiljö. Ä ven facken fick en starkare ställning i Finland såväl som på Åland
vilket ledde till bättre överenskommelser för sjömännen.
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Dokument:
intervju av Anders Franzen i maj 1992
av Bengt Griseli
Förord
Forum navale publicerar här en ej tidigare publicerad intervju med Anders
Franzen där han året före sin död blickar tillbaka på sitt liv och sitt livsverk:
upptäckten och bärgningen av Vasa. Detta kom att bli ett projekt där flera
intressen kolliderade: museala, karriär- såväl som akademiskt revirmässiga
samt, inte minst, politiska och ekonomiska intressen. Bärgningen av Vasa
blev ett projekt av nationell betydelse med tanke på dess potential får landets
besöksnäring och marknadsföringen av Sverige utomlands.
Anders Franzens här redovisade minnesbilder och uppfattningar om de
många kontroverserna kring Vasa och hans person är naturligtvis en partsinlaga. Sjöhistoriska Samfundet tar inte ställning i dessa konflikter. Men med
tanke på attFranzenvar Vasaprojektets upphovsman och drivande kraft under
de fårsta åren publicerar vi intervjun för att användas i forskningen om detta
unika marinhistoriska projekt.
Intervjun är gjord av förutvarande ledamoten i Sjöhistoriska Samfundets
styrelse och mångåriga arbetskamraten till Anders Franzen, Bengt Grisell, i
maj 1992 på Kungliga Tekniska Högskolan. Den inleds med en kort biografi
och några personliga minnesbilder av Franzen av Bengt Grisell. De här framförda åsikterna är självfallet enbart Griselis egna.
Redaktörerna

Bengt Grisell, f. 1942, forskningsingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Kollega till Anders Franzen på KTH från 1979 till hans bortgång 1993 och ärvde
Franzens vetenskapliga arbeten, dokument etc., som numera finns på Krigsarkivet.
Mångårig ledamot av Sjöhistoriska Samfundets styrelse fram till2007. Griseli föreslog
1979 att tekniken som använts vid sökandet av Resande Man skulle användas vid
lokaliseringen av Stora Kronan utanför Öland, vilken återfanns året därpå.
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Anders Franzen 1918-1993
AndersFranzenföddes 1918 vid Nybroplan i Stockholm och hade tre systrar.
Hans far var läkare och hans mor gymnastikdirektör. Efter studentexamen vid
Östra Real1936läste Franzen först medicin men avbröt detta 193 7 då hans far
dog i cancer, enligt Anders utfattig. Istället började han praktisera på Finnboda
Varv AB på mallvinden och plåtslageriet. Året därpå, 1938, följde praktik som
kollämpare på S/S Kastellholmen som hade kajplats utanför Strand Rotel och
sedan som motorelev på en rundresa till Syrlamerika med MIS Nordstiernan.
Praktiken avslutades 1939 med tjänstgöring som "nitapa" på Finnboda Varv
AB. Allt detta krävdes eftersom skeppsbyggnadsutbildningen på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) då fordrade 12 månaders praktik.
När Franzen 1939 sökte som mariningenjörsaspirant till KTH blev han
emellertid ej antagen. Efter korpralsutbildning på Skeppsholmen i 30 dagar
på sommaren 1939 blev han istället 1939-40 kommenderad till Bofors som
KMF:s (Kungliga Marinförvaltningen) kontrollbiträde. Därefter antogs han
1940 som ordinarie studerande på KTH skeppsbyggnad.
Franzen byggde 1941 tillsammans med Carl Lamm J:r en fabrik för torrdestillation av stubbar vid Mörtsjön (numera igenfylld) i Tullinge. Där producerades under kriget bilbränsle bland annat till Hovstallet, lösningsmedel till
industrin, trätjära till fiskebåtar samt träkol till järnbruken. Detta ledde till att
han blev erbjudenjobbet som verkstadschef på ett dotterbolag till Carl Lamm
AB, som tillverkade adresseringsmaskiner enligt ett tyskt patent. I och med
detta arbete kunde Franzen inte fullfölja sin civilingenjörsexamen på KTH.
År 1949 hade återuppbyggnaden i Tyskland kommit igång och Carl Lamms
fabrik Cifonen på Stora Essingen konkurrerades ut. Franzen anställdes 1950 på
Svenska BP som teknisk chefför deras smörjoljeavdelning. Chefför Svenska
BP var Carl Bussler på Omö, utanför Dalarö. Carl Bussler gjorde ett gott och
imponerande intryck på Franzen. Vid anställningsintervjun så frågade Anders
om han skulle visa sina betyg. Bussler svarade då att det inte behövdes eftersom
"betyg bara var till för dem som behövde dem". Franzen fick börja utan betyg
på prov och om det gick bra så fick han anställning, vilket han alltså fick.
Franzen fann Vasa 1956 och slutade vid BP 1957 för att kunna ägna sig på
heltid åt bärgningen och konserveringen av regalskeppet. Vid denna tidpunkt
tog Franzen för givet att han skulle ra någon position i Vasasammanhang. Så
småningom begrep han att han skulle konkurreras ut av vassare armbågar,
som Franzen själv skriver i efterlämnade anteckningar i min ägo. Därför tog
han 1959 ett tillfälligt arbete vid Marinförvaltningen som chefför oljetekniska
detaljen men kom att bli kvar där till 1979, det vill säga i 20 år. "Det sista
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jag fantiserade om när jag tog studenten i Östra Real 1936!" som han själv
uttrycker det i intervjun som följer.
På initiativ av bland andra advokaten Inga Piltz och Sigvard Strandh (dåvarande chef för Tekniska museet i Stockholm), så flyttades Anders 1979 från
Marinförvaltningen till KTH där han blev synnerligen väl mottagen, som han
själv beskriver det. På KTH blev han hedersdoktor 1983, fick KTHs Stora
Pris 1986 samt professors namn 1992. Han utsågs senare postumt till årets
svensk i USA.
Den 8 december 1993 avled Anders Franzen på Sabbatsbergs sjukhus av
en hjärntumör som konstaterades tre månader tidigare.

Personliga minnesbilder
Jag sammanfördes med Anders Franzen genom vårt gemensamma intresse
för vraket efter regalskeppet Riksnyckeln som förliste i september 1628 vid
Viksten i Stockholms södra skärgård.
När jag telefonledes tog kontakt med Anders 1966 eller 1967 för att av
honom få veta platsen där Riksnyckeln låg, så sade han till mig att han lagt
all sin forskning och engagemang på "hyllan" efter allt bråk som varit kring
Vasa och hans person. Han hänvisade till en handling på Sjöhistoriska museet
där platsen noga beskrivs med enslinjer.
Jag var vid denna tidpunkt mycket engagerad i att konstruera en metalldetektor för undervattensbruk för att med den undersöka vrakplatsen efter
Riksnyckeln. (Se Forum Navale nr 28, 1973) Hundratals timmar gick till att
hitta en användbar princip för den elektroniska delen som skulle byggas av min
barndomskamrat StenAhlberg anställd vid Sveriges Radio. Själv så ansvarade
jag för den mekaniska konstruktionen. Ett flertal olika instrument byggdes
som verkligen fungerade och flera fynd blev också resultaten av denna första
metalldetektor som använts under vattnet i Sverige trots att metalldetektorn
som innovation firade hundra år 1981.
Senare inköptes en professionell detektor från England vilket resulterade
i att tre bronskanoner samt l 700 kopparmynt hittades. Markägaren, skeppsredare Olle Brodin, inbjöd Anders till att övervara bärgningen av kanonerna
(egentligen eldrör) och därmed blev Anders och vårt samarbete befäst. Senare
1980 lokaliserade vi Kronan utanför Öland. Vi arbetade som kollegor på KTH,
skeppsbyggnad, under åren 1979 till 1993.
Anders var en enastående visionär med ett imponerande kunnande inom
modem teknik och teknikhistoria, samt i 1600-talets marina historia. Dessutom
ägde han en nyfikenhet på allt, ett kännetecknande drag hos en sann upptäck-
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are. Anders kom senare i livet underfund med att hans verksamhet inte var
arkeologi i egentlig bemärkelse. Hans intresse var helt fokuserat på marin
historia. (Se brev till kulturministern, nedan ) Idag har man i USA beräknat
att Vasa tillför svensk ekonomi ca 275 miljoner US dollar årligen. Tyvärr så
blev detta livsverk inte vad man kunde personligen förväntat sig får Anders
del. Han manövrerades ut ur projektet vilket kom att förmörka senare delen
av hans liv. Beträffande detta och den efterföljande behandlingen av Franzen
skrev ledamoten i Svenska akademin Knut Ahnlund en tidningsartikel med
den talande rubriken "Det trettioåriga kriget mot'Vasas'upptäckare" (Expressen 1991-12-08).
Den 11 november 1993, mindre än en månad fdre sin bortgång, skrev Anders
ett brev till Kulturdepartementet, kulturminister Birgit Friggebo, som kanske
sammanfattar något av hans sista önskan och väl befogade bitterhet. I brevet
till kulturministern finns, enligt min mening, orsaken till trettio års förtal och
illvilja från delar av det kulturella och museala etablissemanget i samhället.
Om Vasa lokaliserats 11 år senare hade skeppet sannolikt fortfarande legat
kvar på botten av Stockholms ström eftersom vraken då, äldre än hundra år,
tillhörde staten med Riksantikvarieämbetet och Sjöhistoriska museet som
ansvarsmyndigheter. Brevet citeras här in extenso:
"Fru Statsråd,

Dnr. KU1993/3991/K

Som Du säkert redan känner till så har jag drabbats av en obotlig sjukdom
och vet ej hur min närmaste framtid kommer att gestalta sig. Detta gör mig
naturligtvis orolig med tanke på den i vissa stycken sorgliga utveckling som
mina livsverk Vasa och Kronan fått. Jag skall här inte upprepa alla de oförrätter
som jag fått genomlida under trettio år, Du har säkert hört dem ett antal gånger
tidigare och genom ditt agerande visat att Du tagit avstånd från dem.
Alla dessa konflikter med Vasa och Kronan har ju egentligen samma orsak,
nämligen den att de av tradition och lagstiftning kommit att behandlas som
fornfynd. Vem skulle överlåta omvårdnaden och restaureringen av skokloster till en arkeolog? Ingen antagligen, ändock är de jämförbara i tidsepok
med Kronan. Detsamma gäller givetvis Vasa. Vasa och Kronan var sin tids
största tekniska bedrifter inom flera olika vetenskaper och skall naturligtvis
därmed också bearbetas och behandlas av nutiden motsvarande vetenskaper
och teknik.
Att Vasa trots dessa kunskapsbrister kan prestera 700 000 besökare beror
på pyramidsyndromet, d.v.s. att objektet är publikdragande i sig. Ett problem
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av en helt annan art är kronanutställningen. Kronan var ett av sin tids största
fartyg och har en lång stockholmshistoria samt är dessutom för närvarande det
mest betydelsefulla sjöfyndet i Sverige, en nationalange lägenhet, men besöks
endast av 20 000 besökare per år.
Vad hade inte Kronan kunnat betyda för Sverige om vi hade fått driva det
som göteborgsprojektet, Ostindienfararen.
Min sista vädjan till Dig både som Birgit Friggebo och kulturminister är således att försöka ändra på styrelsen i Vasa till en mer kunnig och ansvarstagande
och framförallt se till att Lars-Åke Kvarning efter sin pensionering ersätts av
en person med kunskaper och entusiasm i ämnet. Det tror jag och många med
mig skulle göra Vasa, Kronan och Sverige än mer känt.
Med vänliga hälsningar,

Anders Franzen"

Ovanstående brev till kulturministern resulterade i ett regeringsbeslut året
efter rörande styrelsen, men i sak blev det ingen förändring. Tänderna satt
djupare än så.

Intervjun
l maj 1992 så lånade jag en bandspelare genom vår vän Roger Bengtsson på
Sveriges Radio för att intervjua Anders. Detta skedde i vårt tjänsterum på KTH
och var endast avsett som ett förberedande prov. Jag frågade Anders hur det
hela började och han satte igång att berätta helt spontant och oförberett. Efter
en stund upptäckte vi att bandet tagit slut och vi bestämde oss för att fortsätta
senare då Anders skulle vara mer förberedd, som han sade.
Under sommaren miste Anders rösten mer och mer varför det inte blev
någon mer intervju. Han ringde upp mig på sensommaren då jag befann mig
i Ryssland med vårt forskningsfartyg Altair och berättade att han antagligen
fått en propp i hjärnan eftersom han svimmat. Vi förstod inte då att detta
med rösten och avsvimmandet var förstadiet på hans hjärntumör som senare
tog han liv.
Inspelningen som här nedan följer har sitt stora värde i att den är helt
spontan och inte tillrättalagd varför den också innehåller en del glömda namn
och felsägningar.
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Anders Franzen och Paul Fahlen samarbetar på tidigt femtiotal. Paul Fahlen var den
dykare Anders samarbetade med på vraken vid Dalarö samt andra vrak i Stockholms södra
skärgård.
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Intervju med Anders Franzen i maj 1992 på Institutionenför skeppsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan. Intervjuare Bengt Grisell.
Franzens berättelse följde löpande efter den inledande frågan, men har här
uppdelats i olika avsnitt markerade med mellanrubriker och anföringstecken
runt intervjutexten. Avskriften är ordagrann förutom· att talspråksmässig användning av ord som "ju", ''att", "och", "det", "här" och "då" ibland strukits.
Interpunktionen har gjorts för att underlätta läsbarheten. Utelämnade ord som
infogats och förtydliganden av texten vid utskriften är satta inom hakparentes,
och i vissa fall har förklarande noter tillfogats.

Hur alltsammans började
"Du har alltså frågat hur allt det här började och då är mitt svar att alltsammans
började, kan man säga, när skeppet Riksnyckeln en septembernatt 1628 vid
inseglingen till Stockholms skärgård rasade på ön Viksten utanför Nynäshamn.
Ombord hade man sårat krigsfolk från Tyskland, Nyckeln slogs i spillror och
sjönk med de flesta överlevande. Sedan var de duktiga dykarna på 1600-talet
där och bärgade ett stort antal av de fina bronskanonerna.
Sedan föll vraket som vanligt i glömska tills fiskaren Erik Nordström 1920
fastnade med sitt ankare på den här platsen. Nordström misstänkte att det
var något intressant där nere, för han hade tidigare haft så kallade fastnor på
det här området. Av en händelse så låg det ett dykerifartyg som hette Sigrid i
närheten. Fartyget ägdes av en skrothandlare som hette S. Olschansky, med
kontor i Kalmar och på Norrmalmstorg. Man bärgade vapen och till och med
en flygmaskin ifrån det franska ångfartyget Gaud, som var på väg med de här
grejorna till Ålandskriget 1 och hade sjunkit där.
Nordström mutade en av Olschanskys dykare med en halv liter konjak för
att han skulle gå ner och titta efter vad det var där nere. Dykaren, som hette
Sjöö, han kom upp som skjuten ur en kanon enligt Nordströms egen berättelse som jag fick av honom på Nynäshamns hotell en gång på 1950-talet.
Sjöö kom upp och sa att 'där nere ligger det kanoner från Jesu Kristi tid'. De
här kanonerna bärgades så småningom och såldes av Olschansky till svenska
staten för 60 000 kronor. Den som lyckades fastställa att det var Riksnyckeln
var vår store kännare av stormaktstiden i Sverige, professor Nils Ahnlund,
som med ledning utav inskriptionerna på de här kanonerna fastställde att det
var skeppet Riksnyckeln som hade sjunkit där.
Den här Olschansky, som hade ett bärgningsbolag och tjänade grova
pengar då i den blomstrande skrothandeln efter första världskriget, han fick
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blodad tand på det här och fick höra talas om Riksäpplet vid Dalarö. Olschansky
fick även höra talas om Vasa av Ahnlund, för att när Ahnlund forskade i arkiven- i Riksarkivet på 1628 - så snavade han på en massa intressanta upplysningar om skeppet Vasa som hade sjunkit på Stockholms ström 1628. Och
Olschansky var faktiskt på [och letade efterJ Vasa och hyrde en fjärrskådare,
en ingenjör som hette Lundgren, som hade en slagruta av tvinnad guldtråd
som han var ute och sökte Vasas vrak med. Han misslyckades naturligtvis
och ingen hittade Vasa.
Däremot så hittade man naturligtvis Riksäpplet vid Dalarö, vars läge var
känt av ortsbefolkningen. Det hade aldrig glömts bort över huvud taget för där
ute i skärgården, där man fiskar och grejar, där behåller man ju traditionen på
ett bättre sätt. Och 1921 så låg Olschansky med Sigrid och rev och slet i Riksäpplets vrak; han hade till och med fått myndighetemas tillstånd att spränga
skeppet för att hitta eventuella bronskanoner. Kontrollant för det här jobbet
var kommendörkaptenen Lenny Stackell, en förmögen man som var släkt
med Hornsbergs Bryggerier tror jag. En mycket skicklig historiker. Han såg
till att en del av de här grejorna kom till Sjöhistoriska museet så småningom,
där de fortfarande finns. Olschansky hittade inga kanoner men väl en massa
svartek som han sålde till höger och vänster. Dörrama i stadshuset är gjorda
av Olschankys ek från Riksäpplet.
En av Olschanskys dykare råkade omkomma i samband med de här jobben
på 1920-talet, 1921, och dykaren transporterades till det numera rivna varmbadhuset i fiskarhamnen Dalarö. Min pappa råkade vara den ende läkaren som
fanns att tillgå och han blev ombedd att fixa med dödsattest och transport till
Stockholm av den döde dykaren. Som tack för besväret så fick han inte betalt,
men han fick några bitar ifrån Riksäpplet, bl. a. ett lavetthjul som vi fortfarande
har. Det här hörde jag inte så mycket av på många år. Men så- 1934 tror jag det
var- åkte pappa och en kollega till honom, [Viktor Wigert, psykiatriprofessor
och rektor vid Karolinska institutet] motorbåt [m/y Caliban] till Norge via
Göta kanal, och då fickjag se vrakgods som var upptaget på Västkusten, som
var alldeles söndertuggat av sådana här skeppsmaskar. Då talade pappa om de
här grejorna som vi hade från Riksäpplet och påpekade att de här sakerna på
Västkusten var ju alldeles uppkäkade utav skeppsmaskarna. Jag är inte riktigt
säker på hur det här hängde ihop, om det var jag själv som forskade fram det
eller om det var pappa som nämnde det här med skeppsmasken för mig.
Men då började jag fundera på det där och tillsammans med Sven Tagell
från Dalarö var jag senare och rev upp en massa kul grejor från Riksäpplet.
Jag blev även varse det här och började ta reda på hur det hängde ihop att
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skeppsmasken inte finns i Östersjön för att salthalten är för låg. Min pappa
hörde till den gamla stammen av läkare som kunde Sveriges historia. När vi
var ute och seglade i skärgården så pratade h~m jämt om att där låg ryssarna
och där låg svenskarna och det var sjöslag här och sjöslag där. Jag tyckte att
det där var ganska nysigt. Jag var inte ett dugg intresserad, jag var mera road
av min nya utombordsmotor och sådana prylar.
Sedan kom kriget och jag gick på teknis där jag fick lära mig att skeppsritningar är någonting ganska nytt. Jag läste skeppsbyggeri här på teknis,
1940-43 tror jag, och blev då varse att skeppsritningar i modem bemärkelse
inte tillkom förrän i samband med af Chapman på slutet utav 1700-talet. Allting satt ju i huvudl:3t på skeppsbyggaren, ungefår som allmogen bygger sina
båtar i u-länderna idag; man visste att det skulle vara på det här sättet. Innan
Newton och Leibniz hade kommit med den nya integralkalkylen kunde man
överhuvud taget inte behandla krokiga ytor på pappret.
Sedan tillkom det en annan grej under kriget. Det fanns en mycket vacker
tysk propagandatidning i Sverige som hette Signal. Där fick jag någon gång
under kriget se får fårsta gången det som idag heter grodmän, nämligen en
sådan här kille med luftburkar på ryggen och simfötter på fötterna. Han kallades på tyska för Kampfochwimmer kommer jag ihåg. Men tyskarna förlorade
ju kriget så det blev frogmen eller grodmän av det här så småningom. När
kriget led mot sitt slut, så började jag på att lägga ihop det här: mina iakttagelser med skeppsmasken, detta faktum att skeppsritningar var en ganska
modem grej, och den nya dykeritekniken som ju var betydligt mera användbar
och lätthanterlig än gamla tiders konventionella dykare. Då började jag att
fundera på att göra någonting av det här med utgångspunkt då ifrån vad jag
hade sett på Riksäpplet. Och utan att skryta, redan då strax efter kriget, så såg
jag framfår mig en byggnad ungefår som Vasamuseet där man i en kilformig
kåk kunde se på ett sådant här vrak. Där man på ena sidan stod nära skeppet
och där man kunde se det på lite håll från andra sidan, precis som Vasamuseet sedermera blev konstruerat. Mer och mer så mognade tanken på att göra
någonting åt det här.
Då började jag på att läsa svensk sjökrigshistoria ochjag kommer ihåg- jag
var ju inte ett dugg intresserad av historia- att det första jag gjorde faktiskt
var att jag gick in i ett antikvariat, på jag tror att det var Karlavägen, och
köpte ett exemplar av folkskolans läsebok i svenska historien för att plugga
in kungalängder och krig och sånt där. Sedan tog jag fram de här vanliga
sjökrigshistorierna som finns, Zettersten och Bäckström och Unger t. ex., och
bläddrade i dem och läste dem ganska noga förresten. Ur dem så satte jag ihop
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den här vrakkartan på de 12 stycken numera ganska berömda örlogsskeppen
från Vasa- och stormaktstiden. Där måste jag ju säga det, att utan att skryta
så tycker jag att den här vrakkartan visade sig vara ett förfårligt bra val, för
den är fortfarande aktuell och används utav sportdykare och kan alltjämt ge
tidningsrubriker när det händer någonting på den. I den ingick då Vasa."

Lokaliseringen av Vasa
"På mitt program så valde jag skepp mellan 1500 och 1600. Före 1500 så finns
det egentligen bara runstenar och krönikor i Sverige och efter 1700 började ju
skeppsritningar att bli mer och mer vanliga, så det tycker jag inte var någon
arkeologi. Arkeologi skall skarva på vårt vetande bakåt där de tryckta källoma
tar slut, så ostindiefarare och hjulångare och sådant där det är inte arkeologi.
Att det finns undervattensteknik och sensationer och journalistik och sådant
där, det är inte arkeologi i dess egentliga bemärkelse. Sedan höll jag mig bara
till örlogsskeppen för att handelsskeppen var ju på den tiden små, anonyma
och underbemannade, och ofta gick de i barlast eller hade i allmänhet en
ganska tråkig last utav sand, tjära och järn och spannmål och liknande, som
ju inte är sjöhistoria bara för att de har råkat åka båt. Sedan skulle det vara
olyckliga skepp, alltså de som är förlorade med man och allt. Det finns massor
med vrak som är frivilligt sänkta när de har gjort god tjänst, men de har ju
varit plundrade på allt... och är alltså inte så intressanta. Ju mer jag höll på och
grejade med det här, desto mera komjag fram till att Vasa skulle vara av stort
intresse- troligen oskadad som hon låg mitt i den skyddade storstadshamn en,
där man kunde sätta in stora resurser utan hänsyn till väder och vind.
Då hade jag redan lokaliserat skeppen Rikmycke/n och Riksvasa och även
naturligtvis Riksäpplet och Gröne Jägaren vid Vasa. Det var där min kollega
Bengt Grisell kommer in i bilden, för han misstänkte att det skulle finnas grejer
kvar på Riks nyckeln. Så han åkte dit på 1960-talet och lyckades verkligen att
med en hemmagjord metalldetektor ta fram några ytterligare kanoner från
det här skeppet, som låg meterdjupt nere i den stenpackade leran. Det var en
fin grej och det var ju faktiskt första gången som en metalldetektor användes
i skeppsarkeologiskt syfte. En av de här kanonerna heter Böse Grete och är
faktiskt ett av Sveriges vackraste kanonfynd kan man säga, som man fortfarande kan beundra på Vasamuseet
Men då började jag sommaren 1953 på att loda och dragga på Strömmen här
efter Vasa. En av orsakerna att jag gav mig på Vasa var att jag på Riksarkivet
träffade just professor Ahnlund, som är en oerhört lärd man, och han var ju
ganska så där professorsaktig som gubbarna var på den tiden. Han var mycket
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vänlig mot mig och när jag träffadeAhnlund på Riksarkivet så var jag faktiskt
ute efter papper som rörde ett annat av mina skepp med det romantiska namnet
Resande Man, som också Ahn1und kände till: Men Ahnlund sa då till mig att
'du skall koncentrera dej på Vasa' för att det är, som han uttryckte det, 'en
skattegruva vida rikare än den vid lilla Vikstens skäret'. Då tänkte Ahnlund
på Vasas 64 bronskanoner. Men han visste ju inte då att von Treileben hade
tagit upp det stora flertalet utav dem. Men alltnog, jag satte igång med Vasa
1953 på Strömmen [Stockholms ström] därute.
Jag körde med två båtar med en vajer emellan, men det gick inte för då var
ju fortfarande Stockholm en hamn och det var en förfårlig trafik där. Sedan
ändrade jag taktik och körde med en dragg, en ganska klen dragg, som man
kunde räta ut armarna [på] och rycka loss när den fastnade. Sedan hade jag
gjort den här hemmagjorda hålpipan som är en ganska rolig grej, som ingen
förut hade tänkt på att ta prover med från havsbotten med: en sådan här grej
som snickare använder för att slå ut rondeller med. 2 Och alla sådana här fastnor
med draggen undersökte jag då med hjälp utav den här hålpipan. Kom det
då upp svart ek i pipan då var det ju någonting som var misstänkt och i varje
fall värt att undersöka. Jag höll på i flera somrar med det här, inte alls som
tidningarna skrev på julafton i snöstorm, utan j ag var bara ute när j ag inte hade
något annat att göra och det var fint väder och kav lugnt osv.
Sedan, en augustidag 1956, så fickjag upp svart ek på ett ställe som stämde
ganska väl med de gamla dokumenten och av ett egendomligt sammanträffande
så råkade dykarbasen på varvet Per Edvin Fälting vara med just den dagen.
Efter några dagar så gickFältingned på platsen där och fastställde snart att
det var Vasa. Fälting kom ner och rapporterade i telefonen att han stod upp i
bröstet i leran och såg och kände ingenting. Men han lyckades flytta lite på
sig och fick känna en stor skeppssida och sedan klättrade han upp för den och
rapporterade en fyrkantig lucka. Sedan ställde han sig i den luckan och uppe
till höger så hade han en ny lucka. Då begrep jag att det var en tredäckare som
låg där nere, med två täckta batteridäck som Fälting hade känt, och då var
åtminstone jag ganska klar på att det var skeppet Vasa som vi hade hittat."

Bärgningen
"Det här kom igång, jag fick ju upp Vasa helt utan kostnad genom att jag
övertalade marinen att göra dykerijobbet som ett led i deras övningar ochjag
övertalade Neptunbolaget att donera lyftet. Neptunbolaget ägdes då av Broströmskoncernen och jag åkte ned till Göteborg och träffade skeppsredaren
Dan-Axel Broström, numera avliden, med alla de här snygga tjejerna3 och
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talade med honom angående möjligheten av att göra det här. Men som alltid
när man kommer in till höga gubbar så lät han lite normalt ointresserad och
ville höra mera innan han bestämde sig. Men hans meddirektörer berättade
får mig att om du fixar så att han blir kommendör av Vasaorden så kommer
han att göra det här. Broström fick sin Vasaorden och Vasa kom upp gratis
och sedan avskaffade regeringen ordensväsendet.
Att det kom igång så fint med marinen berodde på att jag hade två gamla
vänner i viktiga positioner i stabsfunktionen på marinstaben med ansvar får
dykeri. Genom nuvarande kommendörkaptenen Bo Cassel och chefen får
örlogsvarvets maskinsektion under vilket dykeriet på varvet sorterade- Curt
Borgenstam som ju varmycket intresserad, lätt att intressera, det var därigenom
som marinens resurser kunde mobiliseras på ett sådarit här sätt.
Men det fanns inga pengar då och det gällde att skapa intresse får det här.
Vi gjorde lite fårberedande undersökningar på hösten 1956 får att fastställa att
det verkligen var Vasas vrak, vilket vi ju egentligen inte visste med säkerhet
förrän man tog upp en kanon senare- 1959 tror jag det var- med inskriptioner och rätt årtal och sådant. Då begrep jag att det var Vasas vrak. På våren
1957 så fickjag den fårsta kontroversen med Sjöhistoriska museet för attjag
gick upp till kungen och berättade om det här får att få hans intresse. Då blev
dåvarande museichefen Albe urfårbannad på mig och sa att 'det hade varit
min sak att orientera majestätet', vilket det naturligtvis hade varit.
Men fortfarande fanns det inga pengar. Jag var klasskamrat med Tore
Browaldh som då var direktör får Handelsbanken. Vi hade tagit studenten i
Östra Real samtidigt, och hans 'handgångne man' Börje Wickman var någon
slags avdelningschef på Handelsbanken. Ochjag gick upp till de här grabbarna
och ... nej,jag hade tidigare varit uppe i Finansdepartementet och fårhört mig
om möjligheterna att ordna ett Vasalotteri. Ett lotteri på den tiden sopade faktiskt in två miljoner i dåtida pengar, alltså en l 0-20 miljoner idag. Den som var
chef får lotteriavdelningen där hette Lindenbaum och blev sedermera chef får
filmcensuren. Jag snackade med Lindenbaum och frågade om han kunde skriva
till mig, och han skrev till mig och erbjöd sig att göra ett Vasalotteri som då
skulle sopa in ett antal miljoner. Med det här papperet från Lindenbaum så gick
jag upp till Browaldh på Handelsbanken och frågade om han kunde fårskottera de här pengama med hjälp av det här papperet från Finansdepartementet.
Och Tore Browaldh skrattade och sa att 'det är ju bara från dej som man kan
få höra sådana här förslag, det var den egendomligaste ansökanjag har fått'.
Jag skarvade på och sa att' du kan ju få Vasa som säkerhet'. För då fanns inte
Lex Vasa ännu som kom 1967, utan Vasa var förmodligen min eftersom jag
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hade hittat det och staten så att säga inte hade bevakat sin äganderätt. Menjag
hävdade ju aldrig att Vasa var min, jag var noga med att just skifta den från
[till] staten för att det hela skulle komma igång.
Men Browaldh på Handelsbanken hade då anställt Sveriges första PRman som skrev en bok om PR så han blev riksdagsdirektör, jag kommer inte
ihåg vad han hette nu. Han var alltså deras PR-gubbe och Browaldh kallade
in honom. Den här PR-gubben han sa då att vi skall inte göra på det här sättet [dvs anordna ett lotteri], vi skall göra en insamling. Det resulterade i att
Handelsbanken gjorde en Vasapeng i en miljon exemplar som de sålde över
hela Sverige för 1Okronor styck och som alltså tillsammans blev en miljoneller var det l O miljoner? jag kommer inte ihåg det- och det blev så att säga
startkapitalet till Vasa som jag fixade på det sättet. 4
Sedan tillsattes då den provisoriska Vasakommitten där jag själv var med,
med dåvarande varvschefen Edward Ciason som ordförande, och Vasakommitten skulle då undersöka möjligheterna att göra det här [bärgningen av Vasa].
Vasakommitten avslutade sitt jobb med att flytta Vasa ifrån 32 meters djup
vid Beckholmen till 16 meters djup vid Kastellholmen. Det gjorde vi för att
bevisa för oss själva och får myndigheterna att det här verkligen gick att göra.
Hon hade ju lika gärna kunnat gå av på mitten. Jag kommer så väl ihåg när
vi lyfte henne ur gropen fårsta gången i augusti 1959 med Oden och Frigg:
då sprang jag på den här pontonen och slog med en träklubba på vajrarna
och lyssnade efter att det var samma ljud i allihopa. Hade någon vajer skurit
igenom så hade ju den slackat och gett ifrån sig ett helt annat ljud. Men när
alla vajrarna var med begrep jag att Vasaprojektet så att säga mer eller mindre
var i hamn. Man skulle kunna få upp den i framtiden i ett stycke och då, när
regeringen såg det här -59 på hösten, tordes man ösa på får fullt och satte till
den riktiga Vasanämnden med prins Bertil som ordförande och- tyvärr- med
Carl Albert Andersson 5 som vice ordförande.
Andersson såg ju genast att jag var fel sort ur hans synpunkt, så han satte
igång och trakassera mig på alla möjliga sätt, och det här kan man säga ledde
till det besvär vi fortfarande har med Sjöhistoriska museet. För museicheferna,
både Albe och Lundström, de upptäckte ju att det var opportunt att prata lite
skit om mig där [i Vasanämnden]. Men i alla fall, då började man på attjobba
med det här och förbereda en slutbärgning 1961 och det var jag som hittade på
att man skulle försöka få upp Vasa 1961. F ör enligt planerna så var det sagt då
att varvet [Galärvarvet] skulle flytta ut till Muskö hösten -61, och då var min
tanke den att man skulle få in Vasa direkt i Galärvarvsdockan 1961 samtidigt
som varvet flyttade. Då skulle man kunna behålla en massa verkstäder och
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resurser för att spika tak på dockan och bygga en konserveringsanläggning
för Vasa och reparera henne och ha henne där från början. Nu kom Vasa upp
någorlunda planenligt 1961, men då låg fortfarande varvet kvar. Därför fick vi
göra en ponton som Gävle varv donerade för en miljon kronor som man la in i
botten på Beckholmsdockan, dit Vasa kom in i maj 1961 och pallades upp på
den där pontonen. Man var tvungen att ha pontonen för att Beckholmsdockan
behövdes för militära ändamål och man visste inte var Vasa skulle hamna. Så
det var därför man var tvungen att göra det här med pontonen och ta det hela
till Vasavarvet, en plats som också anvisades av marinchefen.
Jagjobbade då i Marinförvaltningen och på det gamla Vasavarvet så hade
marinen förråd, bland· annat förvarade flottan sin dimsyra där Vasavarvet
hamnade. Jag gick upp till marinchefen och påminde om att radarn hade gjort
dimsyran omodern, så den kunde man sälja och det nappade man på. Man
rensade det här området och dit kom då det provisoriska
Vasavarvet där hon låg ända till 1988, då hon flyttades in i Galärvarvsdockan
där hon fortfarande ligger. Jag hade mycket besvär med den här Vasakommitten för att de hade oerhört svårt att förstå det här med konserveringen av
Vasa. När sådana här sjödränkta svartekbitar kommer upp så är de ju i början
jättehårda och fina och de här gubbarna kunde inte begripa att de var tvungna
att konserveras. Man beslöt bland annat att ställa ut ett antal av dem.
När man började på att driva de här tunnlama under Vasa så visade det sig
att den här skulpturprakten hade ramlat ner och hamnat i leran, där dykarna
påträffade dem när de började med tunnlarna. Vasa hade sjunkit ner till sin
vattenlinje ungefår i leran och slammet på Strömmens botten. Hon låg på
32meters djup och på Strömmen. Här nere så är det ungefår 2 meter av ett
tjockt halvflytande, svart, halvorganiskt slam- som ser ut som spillolja från
en bil ungefår-som ligger ovanpå den hårda blåleran som är som djupfrusen
glass ungefär. Och de här fina prylarna låg i den här svarta ävjan där de hade
sjunkit ner en bra bit. Det kom upp en förfårlig massa sådan här grejor och
för att skapa intresse för det här, så beslöt man sig för att ställa ut dem under
en månad i Sjöhistoriska museets minneshalL Den här utställningen blev sensationell och drog hit statsöverhuvuden från hela världen till stor glädje för
museiledningen och Vasanämnden. Och istället för att låta de här gubbarna
[träskulpturerna] stå där i rumsvärmen okonserverade en månad, så stod de i
ett år och en månad och många blev alldeles förstörda. Det där ledde till attjag
sa upp mig ur Vasanämnden för att protestera mot den här fyndförstörel sen.
Min uppsägning beviljades aldrig, men den ledde till att man ögonblickligen
satte igång och bygga den här konserveringsanläggningen på Beckholmen
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som fortfarande står kvar. Så på så sätt kom Vasas konservering i alla fall
igång förr eller senare.
Jag kommer ihåg attjag var nere med de här gubbarna [ledamöterna i Vasanämnden] och tittade på Beckholmen och på nyupptagna föremål, och de
knackade på dem med fingrarna och sa att 'de här ser ju hårda och fina ut, de
behöver ju inte konserveras'. Det berodde på att den ende arkeologen, så att
säga, i Vasanämnden var Hans Hansson som hade varit amanuens på - han
blev sedermera chef- stadsmuseet som ansvarade for omhändertagandet av
fyndet av Riddarholmsskeppet, som man nu kan titta på i Medeltidsmuseet
under Norrbro. Och det här är en ganska lustig historia, för att det blev aldrig
konserverat. Men~ jag vet inte om jag skall forklara det här- det var ju så att
Hans Hansson tog ner mig och gubbarna i Vasanämnden till de här spillrorna
som då låg magasinerade ovanpå på det som nu är Teknorama, alltså gamla
Livgardeskasemen till häst på Gärdet. Där låg plankoma från det här Riddarholmsskeppet och de var faktiskt inte spruckna.
Det berodde på att på den tiden, fram till ungefår 1500, när man skulle
bygga båtar så radialklöv man stockarna. Alltså, först delade man stocken och
sedan så delade man på de här delarna i 90 graders sektorer, och sedan delade
de dem vidare och högg dem med yxa jämna till plankor. Alltså, årsringarna
låg jämnt och vinkelrätt fordelade och när en sådan planka torkar så spricker
den inte, den blir bara mindre. På Vasas tid hade man börjat med kransågning.
Man hade alltså sågat parallellt genom stocken med den påföljd att årsringarna
låg på ett annat sätt och sådana plankor spricker, vilket man har kunnat se i
moderna roddbåtar och sådant där idag som man tar upp och lägger i solen.
Det där visste inte j ag på den tiden, så j ag kunde inte säga emot Hans Hansson
när han 'bevisade' att Vasas timmer inte behövde konserveras.
Ja Bengt, jag vet inte om man skall gå längre ...ja, alltså man kan säga att
skeppet Vasa kom in i torrdocka trots Vasanämnden. Folk förstår inte min
ställning där, for hade Vasa gått av på mitten i lyftet då hade alla människor
pekat finger åt mig. Och de där gubbarna [i Vasanämnden] hade ju sagt första
gångenjag träffade dem, att 'den där Franzen sågjag att han var lite galen'.
Nu gick lyftet bra och alla blev glada och klappade händerna och hurrade och
dunkade varandra i ryggen. Det var till och med en gubbe på lyftdagen som
knuffade en annan i sjön for att komma framför TV-kamerorna! Så därför
förstår inte unga människor att det var livsviktigt för mig att det här gick efter ritningarna. Hade min ambition varit att bli chef för Sjöhistoriska museet
så hade jag inte blivit så ... och [istället] hållit med här och snackat och krökt
rygg och bockat och sådant där. Nu var det ju livsviktigt för mig att se till att

91
konserveringen och bärgningen gick efter ritningarna och det grundlade alltså
mitt dåliga rykte i museibranschen, att jag sa som det var. Det skall man ju
inte göra."

Sjöhistoriska museet tar över
"Men, i alla fall hade jag ju föreslagit redan tidigare att Vasanämnden skulle
upplösas och skeppet Vasa skulle tillföras Sjöhistoriska museet. Det gjorde
man 1964. Redan 1960 så hade den gamle museichefen Al be, som i stort sett
hade grundat Sjöhistoriska museet, avlidit. Då så kom den här Hans Hansson
till Sjöhistoriska museet som chef istället, beroende på att han hållit på i den
här Vasanämnden. Jag hade infört ordet arkeologi på Statens sjöhistoriska
museum, som ingen hade tänkt på tidigare. Och då passade det ju bra att ta en
arkeolog som Hans Hansson, som hade gjort mycket bra och fina utgrävningar
här i Stockholm bland annat i samband med byggandet utav tunnelbanan.
På det första sammanträdet i Vasanämnden så sa jag två saker, dels att
vi måste göra en film utav det här. Då sa ett par gubbar där att vårt arbete
inte är att bedriva journalistik utan vi skall bärga skeppet. Jag gick då till en
förmögen god vän som hette Folke Kistner och lånade tjugotusen och med
dem tog jag- med Börjessons6 hjälp -de första bilderna av bärgningen och
undervattensbilderna, som numera ingår i den film som visas på Vasamuseet
en gång varje heltimme. Den är världens mest visade film i alla kategorier
och kommer att visas där i hundra år. Den hade inte funnits om jag inte hade
skaffat fram de här pengarna. Jag fick tillbaka pengarna, men inte ett öre för
jobbet eller utlägget eller någonting.
Sedan sa jag också på första sammanträdet att vi måste skaffa hit en arkeolog som är van att registrera sådana här föremål. Det sprutade ju upp grejor
där som låg överallt på Beckholmen i gräset hur som helst och ingen visste
vad det var eller någonting. Så jag sa att vi måste ha hit en arkeolog som kan
numrera och bokföra de här fYnden. Då sa man att det kan väl någon värnpliktig
sköta och då var den saken ur världen. Sedan på nästa sammanträde så kom
en medlem av Vasanämnden, nämligen riksantikvarien Bengt Tordeman, och
hänvisade till mitt inlägg där och sa att nu hade man avslutat de stora undersökningarna på Helgö i Mälaren och där var en ung arkeolog som hette Per
Lundström som var mycket duktig, men som nu var arbetslös. Han undrade
om inte han kunde få komma och hjälpa Fälting och bokföra föremålen. Det
tackade man ju ja till och till ett mycket lågt arvode så började Lundström på
att hjälpa Fälting. Jag kommer så väl ihåg att han kom in och hälsade på mig
vattenkammad och bockade och lovade mig att göra sitt bästa .. Han var en
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ganska energisk och duktig kille den här Lundström och han såg ju sin chans
här. Mycket riktigt, när chefen för Nordiska museet avled, så gjorde man en
rockad så att Hans Hansson släppte Sjöhistoriska museet och tog Nordiska
museet. Sedan så släppte man fram Per Lundström som chefför Sjöhistoriska
museet fastän han inte hade någon anknytning till eller kännedom om skepp ...
han var ju också gudbevars arkeolog.
När jag kom till Sjöhistoriska museet så var det befolkat av en massa äldre
skickliga mariningenjörer och kommendörkaptener och sjökaptener, som hade
en 'urusel' filosofie kandidat i botten men som kunde sitt jobb och älskade sitt
arbete. När man införde begreppet marinarkeologi ... så på en tioårsperiod så
åkte alla de här skickliga killama ut och museet befolkades av arkeologer som
hade betyg i nordiska språk och hembygdskunskap och sådana här saker, och
som tyvärr fortfarande avspeglar sig i museets snedvridning.
Sedan i alla fall, 1964 så slopades Vasanämnden och Vasa blev ett föremål
i Statens sjöhistoriska museum med en jordbrukare och filosofie licentiat som
hette Lars Åke K varning som chef. Och det väckte ett stort uppseende. Här,
1963, så bestod personalen på Sjöhistoriska museet utav tretton personer.
1964, när de hade fått Vasa, så blev det hundratretton personer - dock inte
den som var orsak till hela den här tiofaldiga ökningen: Anders Franzen. Och
det väckte ju ett stort uppseende. Men de hade snackat ner mig så grundligt
och visat hur bråkig och besvärligjag var i samband med konserveringen och
bärgningen, så det fanns ju inget rum för mig här. Nu är det alltid så att det
är oerhört lätt att förlöjliga en pionjär eller en uppfinnare. Man sa att 'Anders
han är nog en duktig dykare, men nu skall vi hjälpa honom att göra vetenskap
av det här'. Man talade aldrig om attjag hade suttit i arkiv, man nämnde alltid
mig tillsammans med Fälting. 'Fälting och Franzen var ju så påhittiga och
duktiga' och så vidare 'men nu skall ju det här bli vetenskap' [sade man]. Om
man i skämtpressen illustrerar en uppfinnare så är det alltid en rödögd, galen
professor som sitter med håret på skaft i källaren. Det är alltid lätt att säga
att man är fanatisk och har det här på huvudet och inte passar in i vardagens
normala arbete och så. Så de blev ju snart av med mig. Man sa bland annat att
Anders Franzen springer på museet och stör arbetsron med sina ideer, vilket
jag naturligtvis gjorde.
Sedan sa man en annan grej också, som jag har antecknat. Det är två fel på
Vasa, det är stabiliteten och Anders Franzen. Det här väckte stort uppseende
att jag var skild från mitt livsverk och många gjorde försök att föra fram det
här och det gjordes olika förslag om att jag skulle bli filosofie hedersdoktor,
men det lyckades de här sabotera. Men sedan kom då en kvinna, en advokat, 7
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som var specialist på upphovsrätt, somjag träffade på en middag hos Marianne
och Sigvard Bernadotte i början på 1970-talet och hon började på att intressera
sig för det här. Jag berättade för henne om detta öch hur det hängde ihop och
hon trodde ju att jag var en sådan här alkoholiserad rättshaverist som bara
gnällde och gnydde. Men hon hade barnbarn i ... åldern och började på att gå
med dem på Vasavarvet och ställde lite försåtliga frågor om hur det var med
Anders Franzen. Då begrep hon hela den här mot mig riktade komplotten i
hela sin vidd och då började hon på att ta itu med det här. På sin fritid, kan
man säga, så skrev hon ihop en inlaga till regeringen som undertecknades
utav ett dussin framstående människor.
Den inlämnades till regeringen, 1976 tror jag, men det hände inte så mycket
så länge den socialdemokratiska regeringen satt där. Per Lundström var ju
salongssocialist, för att det var opportunt skulle jag gissa, och han underhöll
även regeringen om hur oduglig och okunnig och lat och obegåvad jag var. Så
det hände ingenting med detta förrän det blev en borgerlig regering, 1976 tror
jag det var eller -77,jag kommer inte ihåg. Då beslöt sig dåvarande kulturministern Jan Erik Wikström att göra någonting åt det här och då bestämde sig
Wikström för att han skulle placera mig på Sjöhistoriska museet, där jag skulle
få forska och regeringen skulle betala min lön. Han ringde till museidirektören
Lundström och lät ungefår som jultomten och sa till Lundström att 'nu förstår
herr Lundström så har vi ordnat så att Anders Franzen själv kommer att forska
hos er här och vi betalar hans lön'. Den stackars Wikström hade ju väntat sig
ett glädjetjut i andra änden, men den oerhört knip- och baksluga Lundström
han svarade på ett oerhört skickligt sätt: ·Ja, det tycker jag var intressant, jag
skall höra vad facket säger'. Och då begrep Wikström att det var kört med
Sjöhistoriska och det gjorde då att jag hamnade på mitt gamla alma mater på
Tekniska Högskolan, på institutionen Tör skeppsbyggnad."

Kronan och Resande Man
"Då hade jag redan haft kontakt med Bengt Grisell som hade varit i mina fotspår på Riksnyckeln. Han arbetade då på Institutionen för elektronfysik och vi
hade redan tidigare beslutat oss för att ta reda på vraket efter skeppet Kronan
utanför Öland. Jag anställdes på Teknis -79 och hade turen då att tillsammans
med Griseli och några andra gubbar hitta Kronans vrak 1980. Det gjorde vi
så att säga i egenskap av KTH-tjänstemän.
Då, när vi kom med Kronan, så sa Per Lundström till riksantikvarien 'inte
ett Franzenfynd till' och man försökte på alla sätt sabotera det här. Till och
med riksantikvarien gjorde allt vad hon kunde för att tala om att det här var
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fullständigt omöjligt och otänkbart att göra någonting åt. Det fanns inga resurser, inga pengar. Jag sa att pengar har vi. Ja, vi har inget folk och vi kan inte
göra det och det och det... så att det kan vi inte' göra någonting åt [blev svaret].
Men då agerade dåvarande landsantikvarien Pettersson där nere [i Kalmar]. Så
vi gick upp till riksantikvarien och sa att han [Pettersson] åtog sig att ansvara
för detta, vilket ju var mer än han kunde stå för. För det fanns inga pengar på
något sätt. Men jag ordnade så det kom några hundra tusen kronor från Bra
Böcker som gjorde att projektet kunde komma igång i alla fall, och [projektet]
hamnade på så sätt i Kalmar läns museum där det inte har ett dugg att göra.
Kronan har ju ingenting i Kalmar att göra. Den är byggd i Stockholm och att
den råkade åka förbi Öland när den sjönk, det ger henne inte på något sätt en
hemortsrätt i Kalmar och det hoppas vi kunna ändra på i framtiden.
Men då började Griseli och jag på att samarbeta ytterligare här, och 1983
så trodde vi att vi hade någonting på gaffeln som möjligen skulle kunna vara
ett annat av mina projekt: det här skeppet med det romantiska namnet Resande
Man. När detta kom till Sjöhistoriska museets kännedom, att vi var nära Resande Man, då gjorde man allt man kunde för att se till att det inte blev ett nytt
så kallat Franzenprojekt. Man till och med anmälde oss för polisen i Handen
för brott emot sin egen fornminneslag, alltså att jag hade begått brott mot
fornminneslagen. Det här hamnade hos åklagaren i Handen och han bevisade
ju snart att Sjöhistoriska museet hade feltolkat sin egen ....... "
Här tog bandet slut men det sista ordet som saknas skall vara lag.
Noter
1 Under första världskriget befästes Åland av Ryssland, men efter marsrevolutionen 1917
växlade läget snabbt, och ålänningarna började söka stöd från Sverige. Strider utkämpades på
Åland mellan å ena sidan ryska trupper och "röda" finländare och å andra sidan Nystadskåren,
en "vit" styrka från fastlandet. I mitten av februari 1918 sände Sverige en flottstyrka till Eckerö.
Nystadskåren lät sig, vilseledd av svensk information, transporteras till Sverige. l början av
mars landsteg tyska trupper på Åland, som ett första steg i interventionen i finska inbördeskriget. Det ryska trupperna avväpnades och våren 191 9 demolerades öarnas befästningsverk.
(Nationalencyklopedin, Höganäs 1996)
2 Egentligen en hålpipa som Anders sänkte ned som ibland kunde avslöja vad den träffade. Då
den träffade Vasas uppmjukade trädäck så fastnade en bit trä av däcket i hålpipan. Man kan
göra en liknelse med ett lod som man fäste en vaxbit på i främre delen för att på så sätt utröna
bottenbeskaffenheten, vilket har använts långt in i våra dagar.
3 Dan-Axel Broström var en av dåtidens "kändisar" och omskriven för sina kvinnoaffärer.
4 Vasapenningen såldes i 100 000 exemplar för JO kr styck och inbringade en miljon kronor
till Stiftelsen Vasa Rediviva.
5 Socialdemokratisk politiker och ordförande i Stockholms stadsfullmäktige.
6 Bengt Börjesson kan sägas vara pionjären i Sverige inom undervattensfilm och -foto i sitt
företag "Ing. Firman Undervattensfoto".
7 Inga Lindstedt-Pilz
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Longitude tidskrift från de sju haven
1966-1999 i ett konsthistoriskt perspektiv
Björn Marten
Av Sjöhistoriska Samfundets medlemmar torde sannolikt alla, utom möjligen
någon av de allra yngsta, ha kommit i kontakt med LONGITUDE tidskrift
från de sju haven. Tidskriften innehade, under de drygt trettio år som den
existerade, en särställning som skildrare av livet på havet.

Bakgrundsfakta
Tidskriften utgavs, med början hösten 1966, av Carlstedt Förlag AB i Stockholm, och dess chef, Jan-Erik Carlstedt (1922-2000) fungerade som redaktör.
Carlstedt var passionerad seglare, men hade ingen yrkesmässig erfarenhet till
sjöss. Likaså är hans eventuella vetenskapliga bakgrund okänd. 1 Hans bana
som tidskriftsredaktör startade av en slump, när han, under studier i Uppsala,
erbjöds tjänsten som redaktör för Sunt Förnuft, då som nu organ för skattebetalamas Förening. Via andra redaktörsuppgifter och verksamhet inom reklambranschen, ledde Carlstedts starka intresse för havet, sannolikt grundat under
en skeppsgossesegling med fullriggaren Najaden 1937, fram till skapandet
av livsverket Longitude. 2 Före 1966 fanns ingen svensk motsvarighet till tidskriften, och det torde ha varit Carlstedts syfte, att täcka ett område, som inte
behandlades av de befintliga båtsporttidningama. Han var, redan från starten,
mycket angelägen att framhålla tidskriftens oberoende av alla organisationer
med intressen i sjöfart, båtsport mm. I dess första nummer delgav han läsaren,
under rubriken "Utgivarens slutord", ett slags programförklaring:
LONGITUD E är obunden av alla slags organiserade åsiktsriktningar. Varje författare
svarar själv för sina åsikter. LONGITUDE vill på intet sätt avstå från åsikter, men
ser som sin huvuduppgift att stimulera fram, sammanställa och presentera allt slags
material om sjön som kan intressera både den som har sjön till yrke och den som har
sjön som hobby. 3

Björn Marten, f. 1940, är pensionsavgången kommendörkapten och fil. kand. med
konstvetenskap som huvudämne. Han har tidigare medverkat i Forum navale med
artikeln Hyllning till havet. Herman afSillen- ett konstnärsporträtt. Denna artikel är
en förkortad version av hans C-uppsats Massor av segel och litet ånga- marinmåleri
och dess presentation i en svensk tidskrift, vilken lades fram vid Stockholms universitet
vårterminen 2006.
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Carlstedt hade säkerligen, till viss del, inspirerats av utländska sjöhistoriska
tidskrifter, och många var övertygade om att hans tidskrift var en ren översättning av ett engelskt original. I tidskriftens andra årgång dementerade han,
med skärpa, dessa rykten. 4 Efter att ha gått genom samtliga årgångar har jag, i
likhet med den sjöfartshistoriske författaren Lennart Boberg, fått uppfattningen
att Carlstedt skapade en svensk originalprodukt, även om han, främst under
de sista femton åren av tidskriftens existens, i tämligen stor utsträckning utnyttjade utländskt, företrädesvis brittiskt, material. 5
Inledningsvis hade Carlstedt hjälp av andra personer i fackfrågor, men efterhand kom han att redigera tidskriften nästan helt på egen hand. 6 Han tycks
ha haft god kontaktskapande förmåga, genom vilken han lyckades knyta både
svenska och utländska författare till tidskriften, som kom att utvecklas till en
unik dokumentation av sjömanstillvaron främst i de stora seglande lastfartygen,
d v s i stort sett fram till tiden för andra världskrigets utbrott.
Det bör nämnas, att det varit svårt att få fram uppgifter om personen JanErik Carlstedt. Det bästa underlaget är ett antal dödsrunor och en intervju
med antikhandlaren Freddy Braun, innehavare av det nauticaspecialiserade
Fartygsmagasinet i Gamla stan i Stockholm. Braun hade främst affärskontakt
med Carlstedt.7
De inledande sjutton numren var häftade med omslag i färg. Man hade lagt
omsorg på layouten, och man höll hög papperskvalitet Färgbilderna trycktes
normalt på blankt papper, och omslagen blev efterhand mer och mer påkostade.
Nr 18-22 var, i likhet med de tidigare årgångarna, häftade, men inlagda i styv
kasett. Från nr 23 (1989), till dess tidskriften upphörde, hade Longitude hård
pärm. Som ett litet kuriosum kan nämnas, att man i den löpande utgivningen
hoppade över nr 13, vilket man skulle tro berodde på sjömansskrock Detta
förnekades av Carlstedt, vars långa förklaring dock inte redovisas här. 8
Utgivningen av Longitude skedde på ett något udda sätt. Carlstedt bestämde
sig inledningsvis inte för någon på förhand angiven periodicitet, utan angav
att tidskriften skulle ges ut efterhand som han fick ihop tillräckligt material,
d v s det skulle fylla ca 80-100 sidor. Han räknade kanske inledningsvis med
möjligheten att ge ut mer än ett nummer per år, men så skedde aldrig. Under
tidskriftens hela livslängd nöjde man sig med ett årligt nummer, och i Kungliga Bibliotekets söksystem klassas tidskriften som årsbok. 9 Den som ville ha
Longitude kunde enklast teckna sig för ett tillsvidareabonnemang, eller som
utgivaren uttryckte det, "mönstra ombord". Då erhöll beställaren, varje år
vid jultid, automatiskt tidskriften tillsammans med bifogat inbetalningskort.
Betalade man inte, blev man avmönstrad. Möjlighet fanns också att köpa
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Thomas Somerscales: J wi/1 not abandon you (detal;) . Omslag Longitude nr 27. 1916 (ca).
Olja på duk. l 06x 183.

tidskriften på annat sätt, men huv uddelen av läsarna tycks ha va lt modellen
med "ombordmönstring". Den slutliga "mönstringsrull an" fi nns bevarad och
innehåller ca sex tusen namn. 10
Innehållet i Longitude bestod normalt av sju-tio sj öhistoriska artiklar av
olika karaktär plus några korta berätte lser, de senare samlade under rubriken
"fria vakten ". Som nämnts handl ade artiklarna huvudsakligen om de stora
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segelfartygen. De kunde handla om något intressant fartyg, teknisk beskrivning av riggdetaljer, livet ombord, rederier, dramatiska sjöresor, skeppsbrott,
myterier mm. Artiklarna ledsagades av ett omfattande och unikt bildmaterial,
bestående av såväl teckningar som fotografier. Carlstedt måste rimligen ha
ägnat stor kraft åt att leta efter bilder på museer, i gamla rederiarkiv mm.
l en tidskrift av Longitude's karaktär kan även artiklar om marinmåleri
betraktas som naturliga inslag, och under dess livslängd presenterades ett
ansenligt antal marinmålningar för läsekretsen. Det är inte osannolikt, att dessa
och det övriga bildmaterialet bidragit till tidskriftens rykte. På praktiskt taget
alla omslag, vilka redan från utgivningsstarten var i färg, visades konstverk
med marin profil. Efter att, inledningsvis tämligen sporadiskt, ha presenterat
enstaka konstnärer eller enstaka konstverk, innehöll samtliga Longitudes
senare årgångar (fr o m nr l 7) någon form av konstnärspresentation. Denna
presentation kunde bestå av en artikel eller enbart av några bilder, okommenterade eller med enkel kommentar. Bilderna var i såväl färg som svart-vitt med
dominans för färgbilderna. Med tanke på konstnärsartiklarna i tidskriften var
det även ganska naturligt att Carlstedt 1986, som en del av affärsverksamheten,
öppnade Galleri Longitude, vilket existerade fram till hans död. 11 Galleriet var
beläget på Artillerigatan (intill Strandvägen) i Stockholm, för övrigt i samma
fastighet som förlagskontoret För marinmålare innebar galleriet en utmärkt,
och centralt belägen, utställningslokal, och knytningen till tidskriften hade
säkerligen visst värde i marknadsföringen. 12 Det är om konstpresentationen i
Longitude, som denna artikel kommer att handla.

Marinmåleriet i svenska publikationer- kort översikt
Långt före Longitudes existens har konstverk med marin profil reproducerats i
olika svenska publikationer, såväl i form av konstbilagor som illustrationer till
respektive konstnärs egna eller andras skrifter. I min egen egen konsthistoriska
forskning har jag haft anledning att ägna uppmärksamhet åt konstnärers, även
utanför den marint inriktade kretsen, verksamhet som illustratörer av böcker
och tidskrifter, främst under det sena 1800- och tidiga 1900-talet. Ämnet är
mycket intressant, och borde förhoppningsvis kunna locka nya forskare. För
den enskilde konstnären innebar reproduktion av hans/hennes verk i olika
trycksaker rimligtvis också att vederbörande blev känd för en ganska bred allmänhet, vilket i sin tur bör ha haft gynnsam effekt på intresset för konstnärens
övriga arbeten. Carl Larsson är kanske det tydligaste exemplet på detta. 13
Den framväxande modemismen i början av 1900-talet, och dess nya bildbegrepp, kan ha inneburit en viss svårighet för publicister av främst populär-
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press att finna lämpliga konstnärer till att illustrera artiklar, noveller mm på
ett för läsekretsen lättillgängligt sätt. Bland marint inriktade konstnärer kan
man dock, med ett fåtal undantag, knappast märka någon större skillnad i uttryckssätt efter modemismens genombrott. Konstnärerna fortsatte att skapa
sin traditionella, mer eller mindre "fotorealistiskt" avbildande konst, som
stilmässigt skulle kunna vara skapad på 1800-talet. Många människor, även
personer med ringa intresse för konst visar ofta uppskattning av marinmålningar, möjligen påverkade av en, kanske ibland skräckblandad, fascination för
havet och de farkoster som rör sig på (och även under) dess yta. Prisnivåerna
hos auktionsfirmor och gallerier visar också, att målningar, på vilka fartyg
utgör hela eller del av. motivet, är populära hos konstköpare. Därför är det
knappast märkligt om utgivare av olika publikationer, även utanför facktidskrifternas krets, gärna använt marina motiv på omslag eller som illustration
till passande textmateriaL
Innan jag går in på marinmåleriets roll i Longitude, finns anledning att
nämna några framträdande svenska marinmålare som ägnat sig åt tämligen
omfattande illustrerande verksamhet. Våra två mest namnkunniga marinmålare, Jacob Hägg och Herman af Sillen var båda flitigt reproducerade i olika
trycksaker. Hägg var representerad i så olika publikationer som nautiska instruktionsskrifter och lexika, årsböcker, tidskrifter mm. Ett exempel, vilket på
sin tid fick stor spridning, var hans illustrationer i den minnesskrift som utgavs
i anslutning till den stora pansarbåtsinsamlingen 1912-1917. 14 Sillens artiklar
om sjömilitära ämnen med egna illustrationer i bl a Allers Familj-Journal,
under de inledande åren av 1900-talet, nådde också en bred allmänhet. 15 Den
huvudsakligen i Frankrike verksamme, och där mycket högt uppskattade
(han belönades 1899 med Hederslegionen), Arvid Johansson (1862-1923)
medverkade under 1910-talet i såväl Hvar 8 Dag som Veckojournalen, men
han är sannolikt mindre känd för flertalet svenskar. 16 Det kan i sammanhanget
nämnas, att "Marin-Johansson" som han ofta kallades, hade gedigen konstnärlig utbildning från både Diisseldorf och Paris. Som en av undertecknarna
av den s k opponentskrivelsen 1885, tog han aktiv del i striden mellan Konstnärsförbundet, där han var medlem, och Konstakademin. Striden kom, vilket
torde vara bekant för de flesta konstintresserade, att prägla konstlivet i Sverige
under några decennier. 17
Den tyske konstnären Adolf Bock (1890-1968), vilken ibland uppfattas
som både finsk och svensk (de sista arton åren av sitt liv bodde han i Sverige
och är begravd i Helsingborg), är en annan marinmålare, som tämligen flitigt
reproducerades i veckotidningar som Allers Familj-Journal och Hemmets

100
Veckotidning, den senare främst under 1950-talet. 18 Hemmets Veckotidning
utgavs av Allhems förlag i Malmö, bakom vilket stod en av stadens mest prominenta sjöfarts- och kulturprofiler, Einar Hansen. 19 Ett exempel på kontrakt
mellan förläggare och konstnär är avtalet från 1951 mellan Hansen och Bock.
För l 000 kr/månad förband sig Bock, att månatligen leverera fYra arbeten (olja,
gouache eller akvarell) med de ungefårliga måtten 50x60 cm. Under avtalstiden
fick han inte utföra illustrationer åt andra uppdragsgivare, men medgavs sälja
till privatpersoner. För en nutida betraktare verkar beloppet snålt, men vid
aktuell tidpunkt var det nog tämligen generöst. Som jämförelse kan nämnas,
att månadslönen för t ex en lägre statstjänsteman inte nådde denna nivå. 20 Bock
hade dessutom förmånen att, helt kostnadsfritt, få medfölja som passagerare på
Hansens fartyg till olika, mer eller mindre exotiska, resmål, vilket säkerligen
även gav inspiration till målningar, som kunde säljas privat. 21
I detta sammanhang bör man även nämna åtminstone en svensk marinmålare, som tagit till sig modemismens ideer och till stor del frigjort sig från
realismen. Gösta Werners (1909-1989) måleri, ibland med motiv som för
tanken till collage och ofta på något udda underlag som ett oramat stycke
segelduk, skiljer sig markant mot det som allmänt kallas marinmåleri. Werner,
som under sina unga år varit till sjöss i såväl segel- som ångfartyg, ville heller
inte bli kallad marinmålare. Som svar på en fråga, hur han såg på sitt måleri,
svarade han: "Jag är ingen marinmålare i klassisk mening, ingen Hägg och
inte heller nån skutemålare. Jag målar mitt liv. " 22 Werner har illustrerat både
böcker och tidskrifter, och trots att han var en flitig medarbetare i Longitude
skrevs aldrig någon artikel om honom i tidskriften.

Marinmåleriet i Longitude
Med denna artikel villjag framförallt ge läsaren en kort presentation av några
betydande marinmålare, hur de beskrivits i Longitude och vad som styrt valet
av författare och konstnärer.
Det första embryot till konstnärsmonografisk artikel presenterades i nr 7
av tidskriften och behandlar på en osignerad sida (infogad mellan två sidor
i en artikel om "gamla skutetavlor") den skånske sjökaptenen Lars Petter
Sjöström (1820-1896), som med sina ca 2000 skeppsporträtt, åtminstone i
Sverige, torde ha en särställning inom detta område av det marina måleriet. 23
Som i exemplet på vidstående bild, arbetade Sjöström främst med akvarell
och gouache, och hans skeppsporträtt, ropas då och då ut på auktioner. Verken
är eftertraktade, och priser något under 20 000 kronor är inte ovanliga. Den
som är intresserad av Sjöström rekommenderas att göra ett besök på det fina
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L. P. Sjöström: Barkskeppet Canada från Helsingborg Cap t H. Nilsson. 1889. Akvarell/
gouache.

Sjöfarts- och fiskerimuseet på Råå utanför Helsingborg, där konstnären är väl
representerad. 24 Som ett litet kuriosum kan nämnas, att Sjöström nästan alltid
målade ett fartyg seglande för babords halsar med styrbordsidan vänd rakt
mot betraktaren. Akvarellen ovan utgör ett avsteg från traditionen, eftersom
Canada seglar för styrbords halsar och visar låringen mot betraktaren, vilket
naturligtvis artikelförfattaren påpekar för läsaren på sid. 80 i tidskriften.
skeppsporträtten brukar särskiljas från marinmåleriet i allmänhet, även om
gränsen är flytande. Ett skeppsporträtt är normalt målat på direkt beställning
av skeppets ägare eller befälhavare, och beställaren har i regel varit mest angelägen om att få med detaljer som kunnat knytas till honom själv. Fartygets
namn och, mycket ofta, även befälhavarens namn anges (därav den vanliga
tyska benämningen "Kapitänsbilder"). Många skeppsporträtt är litet naivistiska, och ofta är t ex vattnet mycket stereotypt målat, vilket kan bero på att
upphovsmannen som fårberedelse målat vattnet först. När så beställningen
kom, och han kanske hade ont om tid, målades fartyget. skeppsporträttörerna
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kan därmed sägas vara ett slags marina "gåramålare". 25 De hör huvudsakligen en förgången tid till, hade i allmänhet yrkesmässig bakgrund till sjöss,
men saknade praktiskt taget alltid formell konstnärlig utbildning. Genom att
dokumentera sin tids fartyg har de gjort en kulturhistoriskt värdefull insats,
men deras måleri uppvisar stora kvalitetsskillnader och har ibland, ganska
orättfärdigt, givits ett slags "hötorgsstämpel".

Alex. A. Hurst: Arhur Briscoe, Thomas Samerscales och Derek
Gardner
En artikelförfattare, som förekom frekvent i Longitude, är britten Alexander
Anthony Hurs t ( 19?? -1999), som regelmässigt förkortade förnamnet till
Alex. A. Hans artiklar behandlar de mest skiftande ämnen med anknytning
till havet. Ett exempel är hans artikel om författaren till sådana klassiker som
Lord Jim, Joseph Conrad ( 1857-1924), vars romaner ofta präglades av egna
erfarenheter till sjöss i segelfartyg. 26 H urs t, som ägde samma slags erfarenhet,
var mycket produktiv som marin skribent, och om marinmåleri utgav han ett
antal böcker både under eget namn (t ex om de här nämnda Arthur Briscoe
och Thomas Samerscales) och som medförfattare. 27 Vissa personer, som kände
Carlstedt, har den uppfattningen att hans beundran för Hurst ledde till att denne
efterhand fick alltför stort inflytande över innehållet i tidskriften, d v s de
seglande skeppen, och till dessa hörande material, gavs ett oproportionerligt
stort utrymme. Andra intressanta ämnen med knytning till havet hamnade på
så sätt i skymundan. 28 Hur det i verkligheten förhåller sig med detta, torde
det idag vara svårt att bringa klarhet i, men en kontroll av tidskriften från och
med nr 21, då Hurst kontinuerligt började uppträda som artikelförfattare, till
och med nr 34 (han avled efter publiceringen av detta nr) visar, att Hurst själv,
av tidskriftens totalt etthundrasju artiklar i skilda ämnen, skrivit tjugofem.
Detta talar för att uppgifterna kan ha viss sanningshalt. Av Longitudes alla
artiklar om marinmåleri står Hurst som författare till drygt två tredjedelar.
Hans eventuella konstvetenskapliga utbildning är okänd, och trots visade
kunskaper i ämnet marinmåleri, talar mycket för att han var helt självlärd på
detta område, där han sannolikt förlitade sig på sina stora kunskaper om hav
och fartyg. Det bör också nämnas, att, trots ett antal förfrågningar hos Casselis Illustrated (utgivare av Hursts sista bok), National Maritime Museum i
Greenwich, Internationella Kap Horn-klubben och ett antal personer, vilka
förväntats veta något om författaren, är upplysningarna om honom mycket
diffusa. Av Hursts artiklar har jag valt att särskilt studera tre, vilka behandlar
konstnärer med något olika bakgrund, teknik- och motivval, målarstil mm.
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Arthur Briscoe: Typhoon- The Burst Topsail. 1924. Etsning. 20x30. utgiven i 75 ex.

Hurst's första konstnärsporträtt i Longitude presenterar landsmannen Arthur Briscoe (1873-1943), vilken skilde sig från många av havets skildrare.
Dels var hans bakgrund som sjöman av aningen amatörmässigt slag, dels
hade han fått en gedigen konstnärlig utbildning vid Slade School of Arts i
London ochAcademie Julian i Paris. 29 Briscoe, som var en hängiven seglare,
fick tidigt intresse för marinmålning, därtill säkerligen även påverkad av sin
officerstjänstgöring i R.N.V.R. under första världskriget, och för att förbättra
sina kunskaper om segelfartyg, deltog han under tidigt 1920-tal i segling med
ett polskt lastförande skolfartyg. 30 I tidskriften behandlas Briscoe i två årgångar
(nr 9 och 27), i den först utgivna med såväl text som bild, i den senare med
enbart några bilder. 31
Av Briscoes presenterade verk skildrar nästan alla, mycket realistiskt,
sjömännens hårda arbete ombord i de seglande lastfartygen, och intresset
för människan i den marina miljön delar konstnären med andra målare som
Winslow Horner (1836-1910) och, om man håller sig inom Norden, Michael
Ancher (1849-1927). Innehållet i artikeln är huvudsakligen biografiskt. Texterna under bilderna omfattar endast verkets titel, knappast något om det
konstnärliga arbetet. I ett exempel påpekar Hurst, att Briscoes sjömän ofta
uppträdde i enbart skjorta och tunna byxor (utan stormställ och sjöstövlar),
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vilket naturligtvis betydde, att deras muskler syntes bättre och skapade en
förhöjd dramatisk effekt. 32 Bildexemplet på föregående sida visar hur Arthur
Briscoe skildrade sjömansarbete i en myckef dramatisk situation. Till bilden
av de tre sjömännen i riggen har fogats texten (översatt): "Tyfon- Det skörade
märsseglet". Verket är, i sin originalversion, en etsning, en teknik som Briscoe
blev särskilt uppmärksammad för. Om tillkomstår, teknik mm anges ingenting
i bildtexten i Longitude, men i Hursts mycket detaljerade bok om konstnären
ges en betydligt utförligare kommentar i detta avseende, och nedanstående
citat torde visa Hursts stora kunskaper om det som etsningen skildrar. 33
TYPHOON- THEJ3URSTTOPSAIL 1924, 7 13/16" x 11 13/16", 75
IMPRESSIONS
This etching gives a fine impression of a bit of work alofl. Three men are little enough
for a job of this sort in any size of ship, bu t it is elear from the proportions of the men
to the length of the yard that a small vessel is envisaged. There is no doubt that it is
blowing great guns, and those who view the picture from an armchair may not realise
that, if one of those fatters of canvas caught a man across the face, it could lay bare
the bane. Upper topsails could present problems enough when making themfast in the
best conditions, hut when they were split, they could be murder. !t will be seen that the
two outboard men are trying to get hold of the leech to draw italong the yard.

Thomas Somerscales ( 1842-1927), om vilken Hurs t skrivit boken Thomas
Somerscales: Marine Artist, Brighton 1988, behandlas i en artikel, och
ett verk kommenteras separat. 34 Somerscales, som uppenbarligen är en av
Hursts favoritkonstnärer, var inte sjöman i ordets egentliga bemärkelse, men
tjänstgjorde ett antal år som civilanställd lärare för bl a kadetter ombord på
olika fartyg i Royal Navy. 1868 blev han inlagd på sjukhus i Valparaisa och
tog där avsked från tjänsten. Han fick anställning som lärare vid en engelsk
skola, och där började han måla, inledningsvis landskap. Samerscales var
huvudsakligen autodidakt, men lär ha fått handledning av den chilenske
konstnären Manuel Antonio Caro. 35 Efterhand övergick han till marinmåleri,
och det som gjorde honom allmänt känd och aktad i Chile var skildringarna
av sjökrigsföretagen under kriget mot Peru 1879-1884. Målningarna fick
stor uppmärksamhet och ledde till många beställningar från både offentliga
institutioner och privatpersoner. 36
Samerscales återvände till England 1892 och blev tämligen omgående
uppmärksammad efter att 1893 ha ställt ut några arbeten på Royal Academy,
något som han, under ett antal år, upprepade. 37 Hurst framhåller i artikeln Somerscales' förmåga att, i sina kompositioner, låta skeppet ingå i de naturkrafter
som omgav henne, eller som han uttryckte det: "han målade ett sjölandskap
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Thomas Somerscales: A Bathing Party-HMS C/io. 1902 (ca). Olja på duk. 6lx46.

med ett skepp i snarare än ett skepp, där vatten och himmel bara fyllde ut
duken". Beträffande Somerscales' färgskala, bemöter Hurst de kritiker som
menar, att konstnären överdrev vissa fårger, t ex den blå, och att målningarna
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blev alltför" vackra". Mot denna uppfattning invänder Hurst, att kritikerna
aldrig sett riktigt djupt vatten, t ex utanför Chile, där havsbottnen stupar brant,
och ljuset speglas på ett annat sätt än i grundare vatten. I artikeln framhålls
även Somerscales' förrnåga att återge skeppet på rätt sätt i vattnet och hans
sparsamhet med detaljer, som ögat ändå inte skulle uppfatta på det avstånd
från motivet, där betraktaren tänks befinna sig. 38
Artikeln illustreras med nio avbildade konstverk, varav fyra i färg, bland
dem ovanstående. Bildtexterna är företrädesvis kopplade till ett historiskt förlopp och till de avbildade skeppens manövrer, hissade signaler mm. Ingenting
nämns om komposition, fårger mm, men de flesta uppgifter om datering och
mått anges.
I en tredje artikel av Hurst behandlas den brittiske målarenDerek Gardner
(1914-), som, trots att han, med sin höga ålder, sannolikt inte längre är aktiv, får
representera det nutida "fotorealistiska" marinmåleri et, där fartygsdetaljer mm
är synnerligen exakt återgivna. 39 För konstnären har autenticiteten den största
betydelse, vilket har krävt ett omfattande förarbete i form av dokumentstudier
mm. Detta har ibland lett till kritik för den överdrivna detaljnoggrannheten,
en problematik, som även tas upp i Christer Häggs bok om farfarsfadem, där
en jämförelse görs mellan Thomas Somerscales' och Jacob Häggs resp syn
på detalj er. 40
Gardner är autodidakt och började måla akvareller i samband med sin tjänstgöring i Royal Navy under andra världskriget. Hans motivval har varierat, och
såväl segelfartyg som maskindrivna fartyg, ofta i en viss historisk situation,
är vanliga i hans måleri. Han har visat stort intresse för både de sjöstrider
som genomfördes under krigen mot Frankrike i början av 1800-talet och för
aktioner under andra världskriget, där hans egna erfarenheter säkerligen varit
till nytta (han överlevde sänkningen av en jagare). I Gardners måleri tycks
ingen detalj vara obetydlig, och han har blivit särskilt uppskattad där den
historiska aspekten av måleriet anses mest intressant. Han är representerad på
bl a National Maritime Museum i Greenwich och The Gallery of Royal Naval
College i Dartmouth. 1966 invaldes han i Royal Society of Marine Artists. 41
Stort utrymme i Hursts artikel, som illustreras med sex bilder i färg, ägnas
åt biografiska uppgifter. Bildtexterna ger, förutom historisk och skeppsbeskrivande information, vissa upplysningar om använd teknik och mått, men
ingenting nämns om datering, underlag och ägare. Bilden ovan kommenteras
av Hurst med texten: Majestic. 74 kanoner, 1785, avlossar salutskott om styrbord då hon går in i hamn. Akvarell9.25xl3. 75 tum (Bilden kraftigt beskuren
i bredd). Vare sig bildtexten eller övrig text i artikeln säger någonting om
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Derek Gardner: HMS Mojestic 74 guns, 1785.
Tillkomstår ej känt. Akvarell. 23.5x34.9 (bilden beskuren i bredd) .

komposition, ljussättning, perspekti v mm, kopplat till någon enskild bild. I
artikeltexten di skuteras , i rent genere ll a termer, konstnärens förm åga att, på

lOS

ett naturtroget sätt, fånga förhållandet mellan ljus och skugga, vågrörelser
och fartygets förhållande till vatten och vind, varvid författaren ger konstnären stort beröm för såväl det tekniska utförandet och kompositionen som
den dramatiska stämningen och realismen (gärna i form av diskussion om
riggdetaljer mm) i dessa verk. Beträffande sistnämnda egenskap, nämner
författaren, att Gardner oftast, till sina verk, bifogat ett "expertutlåtande" om
både motiv och bakgrund. 42

Boye Meyer-Friese: Robert Schmidt-Hamburg
Boye Meyer-Friese (1945-) är verksam som chefför avdelningen för sjöfart
och fiske vid Altonaer Museum i Hamburg. 43 Han har, före sina konstvetenskapliga studier, vilka avslutats med tysk doktorsgrad, både genomgått
konstnärlig utbildning och varit verksam i tysk sjöfart. 44 Hans avhandling
Marinemalerei in Deutschland im 19. Jahrhundert räknas till de tyska standardverken i ämnet. Huvuddelen av materialet till artikeln om den autodidakte
före detta sjömannen Robert Schmidt-Hamburg (1885-1963) bedöms hämtat
ur Meyer-Frieses bok om konstnären. 45 I sitt svar på en e-postförfrågan nämner
författaren ingenting om detta, men mycket talar för att så är fallet.
Konstnären var född i Berlin, och inledde, under sin yrkesverksamhet till
sjöss, konstnärsbanan med att måla vykort, vilka genom ett konstförlag snabbt
fick spridning. 46 Tillnamnet Hamburg antog han som en hyllning till den stora
sjöfartsstaden, när han väl blivit etablerad som konstnär. Tillägg av stadsnamn
till det egna förekommer ibland i Tyskland, och, som en historisk jämförelse,
kan nämnas, att de besättningsmän som överlevde sänkningen av den lätta
kryssarenEmden i november 1914, genom kejserligt påbud, gavs rätt att lägga
fartygets (och stadens) namn till sitt eget (t ex Mtiller-Emden).
Artikeln är helt och hållet biografisk. Författaren går genom konstnärens
bakgrund till sjöss, verksamheten som inkallad under de båda världskrigen,
hans etablerande som konstnär och hur denna karriär fortlöpte. studieresorna,
företrädesvis till Norden (bl a norska kusten), där han upplevde ett annat ljus
än under sina tidigare resor i tropiska farvatten, berörs flyktigt. 47
Om konstnärens speciella stildrag, val av motiv, användning av olika slags
teknik mm är ingenting nämnt. Själv uppfattar jag honom, likt många andra
marinmålare av hans generation, vara påverkad av impressionismen. Hans
måleri är ofta tämligen konturlöst. Dis och lätt dimma är ofta förekommande.
l vattnet finns ofta, utan varje annan jämförelse, något av det glitter som man
finner hos många impressionister. Bilderna i artikeln, varav drygt hälften är i
färg, är med undantag för mycket knapphändiga bildtexter (motiv och mått,
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Robert Schmidt-Hamburg: Hafeneinfahrtyon Malmö mit Dampfer "Malmö".
Tillkomstår ej känt. Olja på duk. 30x40. Agare: Altonaer Museum, Hamburg.

men ingenting om teknik, underlag, tillkomstår mm), helt okommenterade i
artikeltexten. Texten till ovanstående bild är hämtad ur Meyer-Frieses bok
om konstnären. 48

Hans Soop: Jacob Hägg och Herman af Sillen
Hans Soop (1935- ), fil dr, är numera pensionerad efter att ca fyrtio år ha
varit verksam vid Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm. Han är
upphovsman till ett antal artiklar om marinmåleri i olika tidskrifter och svarar
får en stor del av de texter som kompletterar målningarna på Sjöhistoriska
museets, av en samfälld kritikerkrets, mycket väl mottagna utställning Mellan
Hägg och Sillen, vilken, när detta skrivs, visats i drygt fyra och ett halvt år.
Jacob Hägg (1839-1931) och Herman af Sillen (1857-1908), båda sjöofficerare, var sin tids dominerande svenska marinmålare, och det är ganska
naturligt att de fanns med i tidskriftsredaktörens urval. Avseende konstnärlig
utbildning var båda, i stort sett autodidakter. Jacob Hägg tog, efter den teckningsutbildning han fått under skoltiden i Visby och under sin officersutbildning, lektioner får akademiprofessorn Per Daniel Holm (1835-1903), som är
mest känd får sitt landskapsmåleri. 49 Han fick även en del hjälp av sin äldre
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bror, den namnkunnige grafikern Axel Herman Hägg (1835-1921). Genom
brodern kom han i kontakt med opponentrörelsen, i vilken ett flertal tongivande svenska konstnärer som Anders Zoni, Carl Larsson m fl ingick, och
han besökte även deras uppehållsplats Grez-sur-Loing i Frankrike. 50 Sillen
tog lektioner för akvarellisten Hulda Schenson (1847-1940) och för den norske målaren FrithjofSmith-Hald (1846-1903). Utbildningen hos Smith-Hald
skedde i Frankrike, och kom i hög grad att påverka Sillens val av olja som
främsta uttrycksform. Denna utbildning kompletterades med figurmålning vid
Academie Colarossi. 51 Genom senare kontakter med den norske Diisseldorfprofessorn Hans Frederik Gude ( 1825-1903), känd bl a för sina skildringar av
hemlandets fjäll- och kustlandskap, torde han också fått en del tekniska råd. En
jämförande värdering av dessa båda svenska konstnärers formella utbildning
är något vansklig och bedöms i sammanhanget ha underordnad betydelse.
Artikeln om Hägg är till största delen biografisk. Författaren skildrar
konstnärens uppväxt på Gotland, den tidigt visade konstnärliga begåvningen,
inträdet i flottan och den fortsatta karriären, som kröntes med konteramiralsgraden. I motsats till sin äldre broder kombinerade således Jacob Hägg sitt
konstnärskap med en borgerlig yrkeskarriär. Soop redogör tämligen omfattande för Häggs konstnärliga utveckling, som inleddes med pennteckningar
och akvareller. Denna teknik övergav han aldrig, trots att han, på 1870-talet,
mer och mer övergick till oljemålning. 52 stilmässigt placerar Soop Hägg som
romantiker med dragning åt realism.
Det senare gäller särskilt hans sätt att måla fartygen, vilka stod i centrum
för hans intresse och oftast dominerar motivet. Mot denna uppfattning finns,
enligt min uppfattning inget att invända. Soop lämnar också viss mild kritik
för Häggs detaljnoggrannhet Gfr Derek Gardner) främst i oljemålningarna,
vilka han, ibland, anser göra ett något stelt intryck. Sannolikt påverkad av den
yngre Herman af Sillen, fick Häggs senare oljemålningar (fr o m 1890-talet)
en impressionistisk prägel och blev därmed betydligt livfullare. 53
Artikeln om Hägg är illustrerad med ett antal bilder, vilka visar konstnärens mångsidighet och väl speglar hans konstnärliga utveckling i olika slags
teknik (och med skiftande motiv) från sent 1850-tal till 1900-talets första
decennier. Kommentarerna till de enskilda bilderna är dock knapphändiga
och ger ringa upplysning om originalet. Bildtexten till oljemålningen nedan
lyder: "Fransk kapare uppbringar två engelska handelsskepp. Oljemålning
1902."54 Artikeltexten i övrigt ger ingen ytterligare information vare sig om
detta eller andra avbildade verk av konstnären. Uppgifterna till min bildtext
är hämtade ur Christer Häggs bok, där målningen även i övrigt ges en något
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Jacob Hägg: Fransk kapare.
1902. Olja på duk. 64x94. Privat ägo.

fylligare kommentar. 55
Artikeln om Herman af Sillen är, på många sätt, lik den om Jacob Hägg,
men är något kortare. Författaren ägnar viss uppmärksamhet åt Sillens sjöofficerskarriär, som inte nådde samma nivå som Häggs, men största delen
av utrymmet ägnas åt den retrospektiva Sillen-utställningen 1942 och åt de
intressanta och mycket positiva synpunkter som lämnats av en konstnär av
senare generation och helt annorlunda konstnärligt uttryckssätt, nämligen
Otto G. Carlsund (1897-1948). 56 Carlsunds recension av nämnda utställning
ger en intressant infallsvinkel till både Herman af Sillen och begreppet marinmåleri. 57
Sillens målarstil berörs tämligen översiktligt i artikeln, och främst framhålls
konstnärens impressionistiska period från ca 1890, vilken betecknar höjdpunkten av hans skapande, och enligt Soop visar hans konstnärliga överlägsenhet
över Hägg. Härom råder sannolikt delade meningar, och jag skall inte döma
i målet. Min egen uppfattning är dock, att Sillens måleri känns modernare
och att hans skicklighet ligger just i förmågan att lyfta fram dynamiken i vattenytan. lllustrationerna till artikeln, av vilka två bilder hämtats från original,
som nu finns utställda på Sjöhistoriska museet, är något knapphändigare än i
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Herman af Sillen: Odendivisionen under stridsskjutning.
1904. Olja på duk. 80xl20. Ägare: Sjöhistoriska museet, Stockholm.

artikeln om Hägg, men främst de båda oljemålningarna visar mycket väl Sillens
konstnärliga utveckling. Bildtexterna är lika ordknappa som i Hägg-artikeln
och inte heller övrig text ger någon kommentar till de enskilda bilderna.
Till ovanstående oljemålning fogas kommentaren "Odendivisionen utför
stridsskjutning med artilleri under hög fart. 1904."58 Intresset ligger helt på
fartygstypen och verksamheten. En kommentar saknas om det faktum, att Sillen räknas som pionjär i skildringen av de gråmålade och bepansrade fartygen,
vilka kräver en något annorlunda kolorit (se de dunkla molnen i bakgrunden)
för att avsedd effekt skall uppnås, ett förhållande, som konsthistorikern Alf
Liedholm beskriver i sin artikel om Sillens konstnärskap. 59 Min egen uppfattning om målningen är, att man spontant får ett starkt intryck av farten och
den inbyggda kraften hos fartyget. Målarstilen är ganska yvig, och främst i
skildringen av vattnet kan man finna drag av det marinmåleri som presenterades av företrädare för den gryende expressionismen.

Artikelförfattarnas behandling av materialet- en jämförelse
Hurst ägnar mycket utrymme åt motivet, vars centrala del, bortsett från Briscoes verk, i huvuddelen av redovisade bildexempel, är skepp under segel, och
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konstnärernas sätt att skildra detsamma. Komposition och kolorit diskuteras i
allmänna ordalag, tydligast i artikeln om Somerscales. 60 Realismen i målningarna och det förarbete, i form av dokumentstudier mm, som ligger bakom,
behandlas tämligen noggrant, främst i artikeln om Gardner. 61 Bildmaterialet
illustrerar konstnärernas verksamhet, men ganska litet i den löpande texten
knyter an till de bilder som presenterats. Bildtexterna i alla artiklarna ger information om skildrade historiska förhållanden och skeppstekniska detaljer, men
nästan ingenting sägs om själva konstverket, komposition, färg, teknik mm.
Meyer-Frieses artikel är till nästan etthundra procent biografisk. Bildmaterial speglar väl, i jämförelse med författarens bok om konstnären,
Schmidt-Hamburgs produktion, som i stor utsträckning tillägnades andra
motiv än segelfartyg. Bildtexterna är dock synnerligen kortfattade och ger
liten information om verken. Inte heller den övriga texten knyts till de presenterade bilderna.
l sina båda artiklar, främst i den om Hägg, avsätter Soop stor del av utrymmet åt biografica. I fallet Sillen ägnar han stort intresse åt 1942 års utställning
och Carlsunds omdöme, vilket jag betraktar som förtjänstfullt. Han gör därefter vissa snabba iakttagelser om respektive konstnärs sätt att måla, gör en
försiktig värdering av dem båda, och hans värdering utfaller till Sillens fördel.
I likhet med Meyer-Frieses artikel, tycks bildmaterialet delvis leva ett eget
liv. Bildtexterna är mycket kortfattade och ger viss information om motiven,
men nästan ingenting nämns om det konstnärliga utförandet.
Alla tre författarna är biografiskt inriktade. Hurst kommenterar materialet i
sina bildtexter, men kommentarerna är i ganska liten utsträckning av specifikt
konstvetenskapligt intresse. De båda övrigas bildtexter är ännu mer kortfattade.
Hurst och Soop diskuterar, om än kortfattat, komposition, färgval mm i sina
texter. Meyer-Friese gör det inte. Det konstvetenskapliga värdet i artiklarna
ligger därför främst i presentationer av konstnärerna, till vilka bifogats ett
antal representativa exempel på deras måleri, och av den anledningen kan
materialet vara en lämplig utgångspunkt för vidare studier i ämnet.

Longitudes val av konstnärer, motiv, stil och teknik
I valet av konstnärer, som behandlas i de monografiska artiklarna, dominerar,
inte oväntat, de brittiska. I tidskriften presenteras, i artikelform, sammanlagt
arton konstnärer (se bilaga). Av dessa är två amerikaner (varav en tyskfödd),
en australiensare (verksam i USA), nio britter, två tyskar och fyra svenskar. Av
artiklarna om svenska konstnärer har jag valt att granska de som behandlar de
två mest tongivande, Hägg och Sillen, inte minst på grund av deras stora påver-
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kan på senare svenska marinmålare. Sillen torde dessutom, genom de arbeten
som sålts utomlands, vara vår internationellt mest kände marinmålare. 62
Ytterligare två svenska konstnärer är föremål för artiklar i Longitude,
nämligen Carl Hendel Friberg ( 1925-) och Gordon Macfie ( 191 0-1971 ), men
dessa artiklar skiljer sig inte nämnvärt från övriga och behandlas inte i denna
artikel.
Redan en mycket snabb genomgång av motiven på de konstverk som reproducerats på Longitudes omslag/omslagskasetter visar, vilket motiv som
tidskriftredaktören favoriserat. segelfartyg, som avbildats på inte mindre
än tjugo av de trettiofyra årgångarnas omslag, dominerar bildvalet När det
gäller konstverk, som valts att illustrera de konstnärsmonografiska artiklarna
eller visas separat, är förhållandet detsamma. Detta är knappast förvånande
med hänsyn till Longitude's klara profilering på det sena 1800-talets och det
tidiga 1900-talets sjöfart, och ur rent dekorativ synpunkt är naturligtvis också
segelfartyg särskilt bildmässiga.
Stil- och teknikmässigt är det bildmaterial som presenterats i Longitude :S,
konstnärsartiklar av tämligen likartad karaktär. Akvareller och oljemålningar
dominerar. Den konstnär som bryter av mest är Arthur Briscoe, vars skildringar
av sjömännens hårda arbete är synnerligen illustrerande. Att Briscoe, i stor
utsträckning, valt etsningar som sitt uttrycksätt, skiljer honom också från merparten av marint inriktade konstnärer. Det bör nämnas, att även Jacob Hägg,
sannolikt påverkad av brodern, utfört ett antal fina arbeten i denna teknik.
En stor del av de presenterade konstverken saknar en eller flera viktiga
uppgifter. Det är svårt att, enbart med hjälp av en bild i en trycksak, skapa
sig en uppfattning om ett konstverk, och uppgifterna i den kompletterande
texten skall tala om för läsaren, när bildens original är utfört, om det är utfört i
olja, akvarell eller med hjälp av annan teknik, vilka mått det har mm. Uppgift
om var man kan finna originalet är också av betydelse. För större delen av
illustrationerna till de Longitude-artiklar som behandlas här har jag lyckats att
få fram kompletterande uppgifter via litteratur, museibesök och sökande på
Internet, men för en del av, främst det brittiska, bildmaterialet har detta inte
lyckats. Med hjälp av scanner har det, i något fall, gått att konstatera, att det
granskade verket är utfört i olja (penseldrag).

Urvalet av konstnärer - några synpunkter
Skälet till att huvuddelen av de konstnärer som presenterats i Longitude är
av brittisk nationalitet hänger rimligtvis samman med val av artikelförfattare
(Hurst) och det faktum att Storbritannien länge haft, och fortfarande har, en
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dominerande ställning inom konstarten ifråga. I denna tradition kan även inrymmas amerikanska och australienska konstnärer med samma motiv område.
De flesta av de angivna konstnärerna var verksanima under sent 1800-tal och
tidigt 1900-tal. I ett antal fall har konstnärer, vilka fortfarande är verksamma
eller åtminstone var verksamma vid tryckningstillfållet, presenterats. Alex.
A. Hurst har, i bokform, utgivit monografier över marinmålare på eget förlag,
och en jämförelse mellan internetbokhandelnAmazons bestånd av författarens
boktitlar och artiklarna i Longitude visar nästan fullständig samstämmighet. 63
Oavsett Hursts kunskaper på området, talar mycket för att han varit gynnad i
Carlstedts val av artikelförfattare, och i hög grad, som underlag, utnyttjat sina
böcker, vilka, oavsett övriga förtjänster, är något ensidiga i valet av konstnärer
av viss nationalitet och tidsperiod.
Ä ven Meyer-Friese och Soop har skrivit om konstnärer från sina resp hemländer, och från samma tidsperiod som Hurst. Som etablerad konstvetare, med
tyskt marinmåleri som specialitet, har Meyer-Friese, med viss sannolikhet,
blivit ombedd att skriva en artikel om någon framträdande tysk marinmålare
och valt att hämta underlag från sin bok om Schmidt- Hamburg. Soop bedöms
ha fått beställning på artiklar om de två mest kända svenska marinmålarna,
och torde därmed ha varit styrd i sitt val av ämne.
Viss kritik kan riktas mot det faktum att andra perioder blivit styvmoderligt
behandlade. Holländskt marinmåleri från 1600-talet, som inspirerat senare
konstnärer av olika nationalitet, lyser helt med sin frånvaro. Detsamma gäller
ett antal betydande engelska marinmålare från tiden före 1850. Konstnärerna
under den danska guldåldern, med C.W. Eckersberg (1783-1853) och hans
elever som främsta namn, saknas också. Tyska målare som Andreas Achenbach (1815-1910), de något senare Hans Bohrdt (1857-1945), Willy Stöwer
( 1864-1931) och den tidigare nämnde Adolf Bock, alla framträdande skildrare
av den wilhelminska tidens marina värld, nämns inte. Den just nu, bl a för
höga auktionspriser, aktuelle ryske målaren Ivan Aivazowskis (1817 -1900)
marinmåleri skulle passa som ämne för en artikel i Longitude, men sannolikt
var kunskapen om denne konstnär ganska begränsad under den tid som tidskriften utgavs.
I en svensk tidskrift, som dessutom framhåller sin originalitet, borde utvecklingen av det svenska marinmåleriet med namn som Johan Christian Berger
(1803-1871), Marcus Larson (1825-1864), P.W. Cedergren (1823-1896) och
de senare Arvid Johansson (1862-1923) ochAnnaPalm de Rosa (1859-1924)
vara av särskilt intresse. Den sistnämnda Anna Palm de Rosa räknades dock,
i Carlstedts ögon, sannolikt inte som fullödig marinmålare, eftersom hon
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huvudsakligen målade hamn- och skärgårdsmotiv och normalt undvek de
riktigt saltstänkta motiven med segelfartygen i kamp mot vind och vågor på
oceanerna.
De flesta konstnärer som reproducerats i Longitude har haft yrkesmässig
bakgrund till sjöss under längre eller kortare perioder av sitt liv. Med den profil
som Longitude hade, är detta helt naturligt. Det är svårt att skildra havet utan
att ha upplevt dess skiftningar under olika väderförhållanden, och för den som
dessutom vill måla ett fartyg i olika situationer, krävs ytterligare kunskap,
vilken är svår att tillägna sig utan sådan erfarenhet. Det fåtal konstnärer som,
med framgång, ägnat sig åt att måla marina motiv utan nämnd yrkeserfarenhet,
har också ansträngt sig att få största möjliga sjövana. Bra exempel på detta
är några av den danska guldålderns mest framträdande målare, vilka genom
kunglig ynnest gavs möjlighet att göra längre sjöresor på flottans fartyg.
Marcus Larson är ett annat exempel på detta.

Avslutning
Ett viktigt syfte med mina undersökningar, som föregick den uppsats som
denna artikel baseras på, var att finna fakta om de reproducerade konstverken,
deras upphovsmän och de författare som behandlat dem i artiklarna i Longitude. Endast ett rata] fårfattare hade engagerats för dessa artiklar, ochjag valde
att särskilt studera tre. Hurst var, i sin egenskap av tidskriftens dominerande
konstskribent, ett oundvikligt val. Bland de konstnärer som Hurst behandlat,
valde jag Somerscales och Gardner som exempel på olika sätt att behandla
motivet (främst skeppet) och Briscoe får sitt stora intresse f"år människan i sitt
motivval. Av de två tyska fårfattama har Meyer-Friese en särställning genom
sin vetenskapliga bakgrund. Samma förhållande gäller Soop i jämförelse med
övriga svenskar.
Det viktigaste av mina syften var finna sambandet mellan artikeltext och
bild. Av mina tidigare redogörelser får resp konstnärsporträtt kan man generellt
säga, att detta samband är otydligt. Hursts bildtexter är tämligen utförliga, men
ägnar mest uppmärksamhet åt det skeppstekniska och endast undantagsvis åt
det rent konstnärliga. De båda övrigas bildtexter är synnerligen kortfattade.
När det gäller texten i själva artiklarna, verkar denna, bortsett från vissa
avsnitt hos Hurst, i stort sett leva sitt eget liv utan någon tydlig relation till
exponerade bilder, vilket jag, ur konstvetenskaplig synpunkt, finner beklagligt.
Bristande relation text/bild är i och för sig ett inte helt ovanligt fenomen, och
har även förekommit i publikationer, utgivna av konstnärssammanslutningar.
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I Longitudes fall finns dock ett samband i stort, såtillvida att illustrationerna
är knutna till behandlad konstnär.
Jan-Erik Carlstedts syfte med utgivningen av"Longitude var, att förmedla
en bild av livet på havet, vilket också skett. I artikelform publicerade konstnärsporträtt och reproducerade konstverk utgjorde en del av denna bild. Det
fanns således inget uttalat konstvetenskapligt syfte i nämnda artiklar, vilket inte
heller var att förvänta. Presenterat bildmaterial hade huvudsakligen en dokumenterande och dekorativ funktion. Artikelförfattarna har, till övervägande del,
intresserat sig för biografiska fakta om konstnärerna och iakttagelser rörande
de avbildade fartygen. Sättet att skildra hur ett fartyg ligger i vattnet, riggdetaljer mm har, naturligt nog, varit av särskilt intresse. Ingen påvisbar skillnad
råder härvid mellan artikelförfattare med dokumenterad konstvetenskaplig
utbildning och övriga. Man kan, ur konstvetenskaplig synpunkt, beklaga, att
utgivaren inte haft rådgivare, som insett betydelsen av tydligare information
på detta område, vilket skulle kunna göra en unik och kulturhistoriskt mycket
intressant tidskrift ännu värdefullare. Det sagda skall dock inte tolkas som
klander mot utgivaren. Jag ser mycket positivt på Carlstedts ambition att ge
upplysning även om konst. Sannolikt har dessa artiklar i Longitude ökat läsarnas intresse för marinmåleri och, kanske även, för annan konst.
Någon dokumentation om Jan-Erik Carlstedts konsthistoriska kunskaper
har jag inte funnit, ochjag bedömer honom helt enkelt som en allmänt konstintresserad person. Hans passion för havet förde honom in på marinmåleri et,
och det föll sig därför naturligt att, i en sjöhistorisk tidskrift publicera material
med anknytning till denna konstform. I tidskriften exponerades ett omfattande fotografiskt bildmaterial, och de målande konstnärernas bild av samma
motivområde kan, förutom att utgöra ett komplement till det förra, visa ett
annat och äldre sätt att avbilda livet på havet. Det finns anledning att ge JanErik Carlstedt en honnör för sitt livsverk. Denna artikel behandlar endast ett
av de ämnesområden som behandlats i Longitude, men tidskriften förtjänar
ytterligare vetenskaplig forskning. Inte minst det omfattande fotografiska
materialet borde kunna locka någon att ta sig an uppgiften.
Oavsett vad artiklarna i LONGITUDE tidskrift från de sju haven, handlade
om, avslutades de alltid med ordet "Slut". Möjligen ville utgivaren med detta
ge artikeln karaktär av en signal till sjöss. En trevlig tradition kan vara värd
att bevara, och som avslutning på studien finner även jag det vara passande,
att följa Jan-Erik Carlstedts exempel. Slut!
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Övriga konstnärer i Longitude-artiklar
Uppgifterna nedan kan ses som ett komplement till redovisad studie. Konstnärerna har varit föremål för artiklar i Longitude, men behandlas inte i artikeln.
Artikelförfattare och årgång av Longitude anges. I de fall konstnärerna är
omnämnda i nedanstående uppslagsverk/fackböcker, anges detta med hänvisning till bok och sida.
A = E.H.H. Archibald: Dictionary of Sea Painting, Woodbridge 1980.
HR= Sture Händel och Johnny Riert: Skutemålare, Uppsala 1996.
H =Hans JUrgen Hansen: Deutsche Marinemalerei, Oldenburg und Hamburg
1977.
M = Boye Meyer-Friese: Marinemalerei in Deutschland im 19. Jahrhundert,
Bremerhaven 1981.
Svenska konstnärer
- Friberg, Carl Hendel (1925-), HR sid 55.
Artikel av okänd författare (Longitude nr l O, sid 2-15).
- Macjie, Gordon ( 1910-1 971) HR sid 84.
Artikel av Eric Jonsson (Longitude nr 20, sid 21-31 ).
Amerikanska konstnärer
-Fischer, Anton Otto (1882-1962), A sid l 02.
Artikel av Alex. A. Hurst (Longitude nr 12, sid 16-33).
-Myers, Mark(1945-),Asid 148.
Artikel av Alex. A. Hurst (Longitude nr 22, sid 32-41).
Australienska konstnärer
- Brett, Oswald ( 1921-), A sid 72.
Artikel av Alex. A. H urs t (Longitude nr 31, sid 17 -32).
Brittiska konstnärer
- Bis hop, William (1942-)
Artikel av Alex. A. Hurst (Longitude nr 33, sid 18-28)
- Blackwell, Robert ( 1936-)
Artikel av Alex. A. Hurst (Longitude nr 29, sid 37-44)
- Cross, Roy (1924-), A sid 88.
Artikel av Alex A. Hurst (Longitude nr 28, sid 17-28).
- Gardiner, Frank ( 1942-)
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Artikel av Alex A. Hurst (Longitude nr 25, sid 4-12).
- Hunt, Geoff ( 1948-),
Artikel av Alex A. Hurst (Longitude nr 34, sid 17-32)
- Patterson, Charles Robert (1878-1958), A sid 155.
Artikel av Alex. A. Hurst (Longitude nr 30, sid 17-29).
Tyska konstnärer
Holst, Johannes (1880-1965), H sid 38, M sid 69, 147, 151.
Artikel av Walter König (Longitude nr 35, sid 14-24).

Källor och litteratur.
Otryckta källor
Stockholm
Krigsarkivet
Ostkustens Marinkommando.
Kameralkontoret Journalkort officerare och likställda 1951, vol
11-12.
Stockholms universitet
Konstvetenskapliga institutionen. Uppsatsarkivet
Marten, Björn: Herman af Sillen-Sjöofficer, konstnär och museiman, Proseminarieuppsats HT 2004.
Författarens arkiv
Hermansson, Robert, Malmö (redaktör Svensk Sjöfarts Tidning): E-post
2006-01-1 O.
Hägg, Christer, Stockholm (f d kommendör, konstnär): E-post
2005-11-07
Meyer-Friese, Boye, Hamburg (konstvetare, museiman): E-post
2005-11-21.
o

Muntliga källor
Braun, Freddy, innehavare av antikhandeln Fartygsmagasinet, intervju
2006-02-09
o

Tryckta källor och litteratur
(l litteraturförteckningen nedan förekommer tidskriften LONGITUDE tid-
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skrift från de sju haven ett flertal gånger och benämns, av bekvämlighetsskäl
endast LongitudeJ
Archibald, E. H. H.: Dictionary ofSea Painters, Woodbridge 1980.
Boberg, Lennart: Jan-Erik Carlstedt har avlidit, Alands Handel & Sjöfart
2000 (nr 4).
Carlstedt, Jan-Erik: Utgivarens slutord, Longitude 1966.
Carlstedt, Jan-Erik: Utgivarens slutord, Longitude 1967.
Carlsund, Otto G.: Till havets lov, Konstvärlden 1942 (nr 3).
Hansen, Hans-Walter: Marinemaler Adolf Bock-Leben und Werk, Hamburg
2001.
Holst, Hans: Gösta Werner modernistisk marinmålare, Simrishamn 1995.
Hurst, Alex. A.: Arthur Briscoe:Marine Artist, Brighton 1974.
Hurs t, Alex. A.: Marinmålaren Arthur Briscoe, Longitude 1974.
Hurs t, Alex. A.: Marinmålaren Thomas Somerscales, Longitude 1988.
Hurst, Alex. A.: Joseph Conrad och hans skepp, Longitude 1988.
H urs t, Alex. A.: Derek Gardner Marinmålare, Longitude 1991.
Hägg, Christer: Marinmålaren Jacob Hägg, Stockholm 2003.
Hände!, Sture och Riert, Johnny: Skutemålare, Uppsala 1996.
Liedholm, Alf: Hägg, Jacob, Svenskt Konstnärslexikon del III, Malmö
1957.
Liedholm, Alf: Sillen, Herman Gustaf af, Svenskt Konstnärslexikon del V,
Malmö 1967.
Lilja, Gösta: Johansson, Arvid Claes William, Svenskt konstnärslexikon del
III, Malmö 1957
Marten, Björn: Hyllning till havet. Herman af Sillen-ett konstnärsporträtt
Forum navale 2006 (nr 62).
Meyer-Friese, Boye: Der Marinemaler Schmidt-Hamburg, Herford 1985.
Meyer-Friese, Boye: Marinmålaren Robert Schmidt-Hamburg, Longitude
1987.
Nilsson, Edgar: Longitude's kapten ur tiden, Båtalogen 2000 (nr 6).
Prenafeta, Alejandra (red): La Armada de Chile (informationsskrift utgiven
av chilenska Marinen), Santiago 1985.
Soop, Hans: Jacob Hägg. Målande amiral, Longitude 1981.
Soop, Hans: Herman af Sillen. Marinmålare, Longitude 1983.
Svensson, S. Artur: Bock, Adolf Konrad Walter, Svenskt Konstnärslexikon
del I, Malmö 1951.
Söderberg, Verner m fl: Pansarbåten Sverige. Minnesskrift öfver Pansarbåts-
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insamlingen 1912-1917, Stockholm 1917.
Wistman, Christina: Carl Larsson, Svenska Klassiker, Stockholm 2001.
www.altonaermuseum.de/Mitarbeiter 2006-03-1 ö.
www.amazon.co. uk/Alex.A.Hurst 2006-02-1 O.
www.kb.se/Regina/Longitude 2006-03-12
www.lub.lu.se/fridhemsborg/Einar Hansen 2005-10-04.
www.mallgalleries.org.uk/the FBA & Art Societies/Royal Society of Marine
Artists 2006-02-17.
www.raamuseum.se/LPSjostrom 2006-02-15.
Noter
1 Enligt uppgift av Christer Hägg 2005-11-07
2 Lennart Boberg: Jan-Erik Carlstedt har avlidit, Ålands Handel & Sjöfart, 2000 (nr 4), sid 27
och Edgar Nilsson: Longitude's kapten ur tiden, Båtologen, 2000 (nr 6), sid 298.
3 Jan-Erik Carlstedt: Utgivarens slutord, Longitude nr l, 1966, sid 64.
4 Jan-Erik Carlstedt: Utgivarens slutord, Longitude nr 2, 1967, sid 72.
5 Boberg 2000, sid 27.
6 Boberg 2000, sid 27 och Hägg 2005.
7 Enligt muntlig uppgift av Freddy Braun 2006-02-09.
8 Jan-Erik Carlstedt: Skeppsorder, Longitude nr 14, 1978, sid 96.
9 ww.kb.se/Regina/Longitude 2006-03-12.
10 Braun 2006.
11 Jan-Erik Carlstedt: Skeppsorder, Longitude nr 22, 1986, sid 96.
12 Hägg 2005.
13 Christina Wistman: Carl Larsson, Svenska Klassiker, Stockholm 2001, sid 103.
14 Verner Söderberg m fl: Pansarbåten Sverige, Minnesskrift öfver Pansarbåtsinsamlingen
1912-1917, Stockholm, 1917.
15 Björn Marten: Herman af Sillen- Sjöofficer, konstnär och museiman, Proseminarieuppsats
vid Stockholms universitet HT 2004, sid 11-12 och Hyllning till havet. Herman af Sillen- ett
konstnärsporträtt. Forum navale nr 62, 2006, sid 22.
16 Sture Händel och Johnny Riert: Skutemålare, Uppsala 1996, sid 66.
17 Gösta Lilja: Johansson, Arvid Claes William, Svenskt Konstnärslexikon del III, Malmö
1957, sid 285.
18 S. Artur Svensson: Bock, Adolf Konrad Walter, Svenskt Konstnärslexikon del I, Malmö
1951, sid 207.
19 www.lub.lu.se/fridhemsborg/Einar Hansen 2005-10-04
20 1951 var månadslönen för en löjtnant i flottan 900:-. Uppgift: Krigsarkivet.
21 Hans-Walter Hansen: Marinemaler Adolf Bock-Leben und Werk, Hamburg 2001, sid
37-38.
22 Hans Holst: Gösta Werner modernistisk marinmålare, Simrishamn 1995, sid 6.
23 Händel och Riert 1996, sid 106.
24 www.raamuseum.se/LPSjostrom
25 "Gåramålare" var ambulerande konstnärer, som på ägarnas beställning, avbildade landsbygdens hus och lador (förf anm)
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Alex. A. Hurst: Joseph Conrad och hans skepp, Longitude nr 24, 1988, sid 56-67.
www.amazon.co.uk l Alex A. Hurst
28 Braun 2006.
29 E. H. H. Archibald: Dictionary ofSea Painters, Woodbridge, 1980, sid 73.
30 R.N.V.R. är förkortning för Royal Naval Volunteer Reserv, vilket i Sverige kan sägas motsvaras av Sjövärnskåren (förf anm).
31 Alex. A. Hurst: Marinmålaren Arthur Briscoe, Longitude nr 9, 1974, sid 6-13 och nr 27,
1991, sid 27-28.
32 H urs t 197 4, sid 11.
33 Alex. A. Hurst: Arthur Briscoe: Marine Artist, Brighton 1974, sid 88-89.
34 Alex. A. Hurst: Marinmålaren Thomas Somerscales, Longitude nr 24, 1988, sid 20-32 och
nr 27, 1991, sid 18.
35 H urs t 1988, sid 23.
36 Alejandra Prenafeta (red): La Armada de Chile (informationsskrift, utgiven av chilenska
marinen), Santiago 1985, sid 47, 50-51.
37 Hurst 1988, sid 26.
38 Hurst 1988, sid 29-31.
39 Alex A. Hurst: Derek Gardner Marinmålare, Longitude nr 26, 1990, sid 17-29.
4°Christer Hägg: Marinmålaren Jacob Hägg, Stockholm 2003, sid 36.
41 www.mallgallcries.org.uk /the FBA & Art Societies/Royal Society of
Marine Artists,
2006-02-17.
42 Hurst 1990, sid 29
43 www.altonaermuseum.de/Mitarbeiter
44 Enligt uppgift av Boye Meyer-Friese 2005-11-21
45 Boye Meyer-Friese: Der Marinemaler Schmidt-Hamburg, Herford, 1985.
46 Boye Meyer-Friese: Marinmålaren Robert Schmidt-Hamburg, Longitude nr 23, 1987, sid
19.
47 Meyer-Friese 1987, sid 22 och 25.
48 Meyer-Friese 1985, sid 69.
49 Alf Liedholm: Hägg, Jacob, Svenskt Konstnärslexikon dell!I, Malmö 1957, sid 215.
50 Hägg 2003, sid Il
51 Alf Liedholm: Sillen, Herman Gustaf af, Svenskt Konstnärslexikon del V, Malmö 1967, sid
149.
52 Hans Soop: Jacob Hägg. Målande amiral. Longitude nr 17, 1981, sid 27.
53 Soop 1981, sid 27.
54 Soop 1981, sid 19.
55 Hägg 2003, sid 160-161,205.
56 Hans Soop: Herman af Sillen. Marinmå1are, Longitude nr 19, 1983, sid 48-52.
57 Otto G. Carlsund: Till havets lov, Konstvärlden nr 3, 1942, sid 69-71.
58 Soop 1983, sid 50-51.
59 Liedholm 1967, sid 149.
60 Hurst 1988, sid 29-30.
61 Hurst 1990, sid 29
62 Marten 2004, sid 11 och 15-16.
63 www.amazon.co. uk/Hurst 2006-02-1 O
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Recensioner
Per-Uno Ågren, Folkligt båtskick i Övre Norrland, Båtdokgruppen,
Skärhamn 2006, 167 sidor, illustrerad, inbunden.
Anmäld av Åke Sandström

Utgåvor om traditionellt byggda bruksbåtar i Övre Norrland, och om båtbyggeriet som hantverk, är vi inte bortskämda med. Ämnet hade fram till i alla
fall 1960-talet knappast alls varit föremål får några mer omfattande studier.
Det sparsamma material som förekom var av fragmentariskt karaktär eller
obearbetat, till exempel i form av omnämnanden i resebeskrivningar eller
korta uppsatser av fårfattare från andra trakter söderut.
Folkkulturforskaren, museimannen m.m. Per-Uno Ågren- ursprungligen
från kustbyn Obbola invid Umeå- bröt här en tråkig slentrian. När han efter
universitetsstudier i folklivsforskning m.m. återvände till en amanuenstjänst
vid Västerbottens läns museum återvände han också till hemtraktens båtar.
Med stöd av den kände båtetnologen Olof Hasslöf initierade han sedan ett
omfattande dokumentations- och forskningsarbete kring de norrländska bruksbåtarna och båtbyggeriet. Det undersökta området omfattade hela Västerbotten,
Norrbotten och Lappland, inklusive samiska och tornedalsfinska områden.
Säljägare, fiskare och andra med anknytning till båtarna och deras användning
besöktes och intervjuades, främst inom ramen får Folkmåls- och Folkminnesundersökningen i Övre Norrland (FFÖN, numera DAUM). Några av de mest
typiska båtarna mättes upp eller införlivades med museernas samlingar.
Den här tiden bedrev båtbyggarna ännu sin hantering på "gammalt vis",
det vill säga ofta helt ensamma, med enkla handverktyg och jämsides med
jordbruk, fiske eller- i inlandet- till exempel timmerflottning. Man höll till
utomhus eller i de enkla utrymmen som stod till buds.
Per-Uno Agrens undersökningar resulterade 1962 i en licentiatavhandling
Bidrag till studiet av det folkliga båtskicket i Övre Norrland, ventilerad vid
Stockholms universitet. Trots sin anspråkslösa titel grundar sig avhandlingen
på en av de mest detaljerade studier av traditionellt båtbyggeri som gjorts i
Ake Sandström (f. 1948 i Umeå), mellanstadielärare och f.n. doktorand inom ämnet
Nordiska språk, Umeå universitet. Initiativtagare till Holmöns båtmuseum på Holmön,
Umeå kommun.
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landet. Författaren fogade sig med sin undersökning, som på sedvanligt sätt
inte trycktes, i raden av välbekanta båtforskare längre söderut som just Olof
redan nämnde Hasslöf, men också Philibert Humla, Harald Åkerlund med flera.
Avhandlingen anses idag som en viktig milstolpe inom den svenska maritimhistoriska forskningen och dess innehåll har i valda delar funnits tillgängligt i
form av artiklar i Västerbotten (t.ex. 1971) och andra publikationer.
Per-Uno Agrens vid det här laget 45 år gamla licentiatavhandling har nu
utkommit av trycket, under titeln Folkligt båtskick i Övre Norrland. Boken
bygger alltså i huvudsak på fältmaterial från författarens undersökningsresor
under 1950-talet längs kusterna och vattendragen i norr. Jämförelsematerial
är hämtade från museala samlingar, arkiv och tryckta arbeten- här också från
Norge och Finland. Grundtemat är sex båtbeskrivningar: tre båtar från kusten
(fålbåt, skötbåt och lillbåt) och tre från invattnen, här älv- och insjöbåtar, vid
tiden före båtmotorernas införande. Vi får möta båtarna och deras byggare
i den miljö där de har använts, och var och en av båtarna representerar en
dominerande båttyp inom skilda områden av undersökningsområdet.
Efter inledande källredovisning och båtbeskrivningar, som egentligen utgör
huvudavsnittet, följer en analys av materialet, där byggnadssätt, terminologi
och former samt framdrivningssätt ägnas var sitt kapitel. I analysen behandlas
även funktionella aspekter, särskilt farkostemas och de maritima förhållandenas roll i områdets näringsliv som helhet.
Det är komplicerade kunskaper som Per-Uno Ågren och hans sagesmän
delar med sig av då det gäller hur en båt kommer till. Skildringen i text och
bilder följer emellertid ett mönster som är lätt att ta till sig. På var och en av
båtarna finns utförliga ritningar och i varje kapitel hänvisningar till det mesta
som dittills skrivits i ämnet, vilket ger möjligheter till vidare studier och fördjupning. Men avhandlingens källförteckning från 1962 har också kompletterats med därefter utgiven litteratur om äldre bruksbåtar och båtbyggeri, om
fiske och säljakt i Norrland och Österbotten. Detta underlättar inte minst för
den som känner för att föra den egna traktens båtbyggeritraditioner vidare.
Per-Uno Ågren återger i sin bok stor praktisk kunskap att hämta om gammalt
båtbyggeri- alltifrån valet av "båtved" till bordläggningen och alla krokvuxna
ämnen till stävarna, spanten och årfåstena med mera. Det framgår också att
det bland sagesmännen på området bevarades en rik terminologi som med få
undantag är enhetlig och nästan uteslutande gammalnordisk. En särskilt åldrig
karaktär har, enligt författaren, båtarna i umetrakten men med stora likheter
med motsvarande farkoster i Österbotten. Om förbindelserna med östra sidan
av Kvarken vittnar i synnerhet säljaktens båttyper. Längre söderut, och även
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på många håll norrut, hade nyheter i skrovform och byggteknik slagit igenom
i flera lokala typer. Vid det sydligaste kustavsnittet (Umeå och Nordmaling
socken) fanns ett reliktområde med båtar byggda"med täljda bord, krokvuxna
och basade spant ("vränger") med rak och utfallande akterstäv ("bakstam"),
vilka dessutom länge seglades med råsegel. Till dessa snipors ålderdomliga
egenskaper hörde också att båtarna skulle förses med "håar" till årfåsten och
byggas med så få bord som möjligt. Sålunda omtalas från Holmön skötbåtar
med endast fyra bord ("fyrbölingar") och från Nordmaling med endast tre
(!) bordgångar. De nedre bordgångarna måste här anslutas mot stävarna med
separata "vinningar".
Svårast att bedöma till sin art är södra lappmarkens båtar, där tills vidare
belägg saknas från annat håll på en motsvarande byggnadsteknik. Den sparsamma tillgången på historiska dokument om båtkulturen i norra Sverige har
också givit litet utrymme för utvecklingstekniska spekulationer. Författaren
gör dock goda försök att karakterisera båtarna mot bakgrunden av övrigt
känt material från norra Skandinavien och Finland, med tanke på eventuella
influenser utifrån.
Per-Uno Ågren för oss varsamt in i den kultur och den miljö i vilken båtarna skapades, till exempel genom att återge de närmast forntida tekniker
och benämningar som faktiskt användes. Boken utgör därmed i sin helhet en
grundläggande handbok som nog ingen båtforskare eller träbåtsvän i fortsättningen vill undvara. En eloge också till förlaget Båtdokgruppen som genom
Peter Skanse i Skärhamn låtit publicera materialet. Det hela lovar- om inte så
redan- att bli en klassisk utgåva. För det är en kunnig och ömsint behandling
av den nordsvenska allmogebåten författaren gör.

Erik G0bel och Christian Lemee (red.), Skibsbyggeri og sofart i Rencessancen, Maritim Kontakt 28, Köpenhamn 2006: Kontaktudvalget for
Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning [www.maritimkontakt.
dk], 138 s, häftad, illustrationer.
Anmäld av Mats Kero

Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning representerar olika sidor av maritim forskning i Danmark (museer, arkiv, fritidsforskare
mfl.) nationellt och internationellt inom The International Commission for
Maritime History. Sedan 1980 utges skriftserien Maritim kontakt. Förelig-
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gan de nummer (28) innehåller sex artiklar om danskt skeppsbyggeri och sjöfart
under renässansen samt en rapport från den 17:e danska maritimhistoriska
konferensen 2006.
·
I den första artikeln behandlar Christian Lemee kravellbyggnadssättets
spridning till Danmark utifrån historiska källor. Detta skedde främst via örlogsflottan, då danskarna i stor utsträckning lät utländska skepp ombesörja
utrikeshandeln vid denna tid. Under Fredrik II ( 1563-1588) blev det praxis
att inkalla engelska och skotska skeppsbyggare. Upplysningarna om specifika
byggnadsmetoder är emellertid knapphändiga. Det talas om skepp byggda på
engelskt maner, sannolikt kravellbyggda genom en teknik som på engelska
kallas who/e moulding där spantens utformning bestäms grafiskt. Åtskilliga
nybyggnadskontrakt, s.k. certer, från Christian IV: s regeringstid ( 1588-1648)
finns däremot bevarade i det danska Rigsarkivet. Bland dessa finns konstruktionsritningar från 1620-talet, vilka tillhör de äldsta kända som kan påvisas
ha använts i faktiskt skeppsbyggeri och inte bara i teoretiska traktater på
området.
I den andra artikeln behandlar Morten G0thche och Jan Bill periodens
danska skeppsbyggeri av mindre fartyg främst ur arkeologisk synvinkel. Här
dominerade klinkbyggda fartyg starkt. Endast ett fåtal dendrokronologiskt
säkert bestämda mindre fartyg, byggda på kravell, från perioden har påträffats
i danska farvatten, och dessa var utiandsbyggda (utom ett möjligen norskbyggt
skepp). Skriftliga källor pekar dock på att kravellmetoden sakta spreds inom
det traditionella mindre skeppsbyggeriet från Holland via sydvästra delen av
Danmark (till skillnad från inom örlogsflottan, där engelskt/skotskt inflytande
dominerade).
Mikkel H. Thomsen redogör i bokens tredje artikel för de marinarkeologiska undersökningarna i Ebeltoftviken i östra Jylland. I viken förstördes
trettio fraktfartyg och ett örlogsfartyg av en svensk eskader 1659. Carsten
Jahnke behandlar i den fjärde artikeln byggandet och utrustningen av tre
krigsskepp i hertigdömena Slesvig och Holstein utifrån drottning Dorothea
av Brandenburgs räkenskaper i Rigsarkivet. Det rör sig om tre olika slags
skepp: en bardse, en beteckning som framförallt syftar på större kravellbyggda
skepp utvecklade i senmedeltidens nederländska fraktfart; en holk av oklar
byggnadsmetod samt en pleyte, en tämligen okänd skeppstyp av nederländskt
ursprung. Genom räkenskaperna kan vi följa hur skeppbyggeriet för kronans
räkning organiserades och finansierades mot medeltidens slut.
Den skotske historikern Martin Bellamyskriver om Christian IV: s skotska
skeppsbyggare. Ä ven i Sverige och Polen fanns det vid denna tid skotska
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skeppsbyggare, vilket är något av en gåta då Skottland inte vid denna tid
hade någon tradition av att bygga stora krigsskepp. Av de tre skeppsbyggare Bellamy behandlar framstår David Balfour (1574-1634) som en både
innovativ skeppsbyggare och på många sätt intressant personlighet. Balfour
byggde örlogsskepp som utgjorde en framgångsrik syntes av engelska och
holländska byggnadsmetoder anpassade efter danska behov. Ett av hans
byggnadskontrakt från 1623 tyder också på att han i förväg kunde räkna ut
djupgåendet på nybyggen, något som annars inte är dokumenterat före den
engelska skeppsbyggaren Anthony Deane 1670.
I skriftens avslutande historiska artikel påminner oss Ole Degn om det
oerhört rikhaltiga ekonomisk-historiska material som finns bevarat genom
Öresundstullen. Degn har analyserat räkenskaperna för ett enskilt år (1640)
och sammanställt data avseende de 3 489 skepp som detta år erlade tull: tonnagestorlek, last, avgångs- och destinationshamn, hemmahamn, tullintäkter
mm. Materialet är sedan länge en viktig källa rörande varuutbytet mellan
österjöländerna och Västeuropa men säkert återstår fortfarande mycket att
utvinna ur materialet beträffande handelssjöfartens utveckling, är intrycket
man får.
Sammanfattningsvis lyfter antologin fram flera intressanta aspekter på
den behandlade tidens danska skeppsbyggeri. Artiklarna innehåller en del
upprepningar, vilket är oundvikligt i denna form av antologier. I gengäld är
medlemskap i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning ett prisvärt sätt att hålla sig ajour med den livaktiga danska maritimhistoriska forskningen.

Höjer, Berth, m.fi. Folkbåten: En modern klassiker, Nautiska Förlaget,
Stockholm 2006, 192 sidor, illustrationer, inbunden.
Fotografen och folkbåtsseglaren Berth Höjer har sammanställt en bok om
Folkbåten som får varje fåtöljseglares hjärta att klappa lite extra. Det rör sig
om en "coffee table-book" utöver det vanliga; den är inte bara välgjord med
vackra bilder och tillhörande texter utan väl så informativ. Texterna behandlar
Folkbåtens tillkomsthistoria, dess användning idag för kappsegling och semestersegling, underhåll och teknisk utveckling (Folkbåten byggs ännu, främst
i plast). Evert Taubes relation till Folkbåten, som han seglade på fyrtio- och
femtiotalen, har ett eget avsnitt. Boken avslutas med båttypens klassbestämmelser samt en matrikel över folkbåtar som registrerats av Svenska Folkbåts-
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förbundet sedan starten, närmare l 400 båtar. Bibliografi och källförteckning
saknas, vilket är att beklaga med tanke på bokens informationsvärde rörande
den svenska fritidsseglingens historia.
·
Den drivande kraften bakom tillkomsten av Folkbåten var skeppsredaren
och storseglaren Sven Salen. 1940 lade han fram ett förslag till skandinaviska
seglarförbundet om en konstruktionstävling för en entypsbåt som skulle vara
praktisk, sjösäker och kunna fungera som en "flytande sommarstuga" (kraven
på det senare var då mycket modestajämfört med idag!). Ingen av tävlingsförslagen uppfyllde emellertid tävlingsnämndens alla krav. Om vad som hände
sedan går uppfattningarna isär. Enligt Salen utsågs ingenjör Tord Sunden att ur
tävlingsförslagen och instruktioner från tävlingsnämnden utarbeta ritningarna
till den Nordiska Folkbåten (namngiven av Salen själv).
Sundens egen version är att han utanför den aktuella tävlingen ritade ett
förslag som han aldrig lämnade in, men av en delegat i tävlingsnämnden
uppmanades att visa för Salen. Denne skall omedelbart ha tänt på förslaget
som sedan antogs med smärre justeringar av skandinaviska seglarförbundet.
Detta blev upprinnelsen till segsliten rättstvist mellan Sunden och Svenska
seglarförbundet som avgjordes först 1966 med förlikning. Denna innebar i
korthet att Sundens namn i fortsättningen skulle stå på varje ritningssats och
att denne skulle uppbära royalties mot att han avsade sig alla anspråk bakåt
i tiden. På 1990-talet uppstod en ny rättstvist, nu mellan Sunden och danska
Folkebådscentralen angående royalties på deras plastversion av Folkbåten.
Sunden hann emellertid avlida kort innan utslaget kom till Folkebådscentralens favör l 999.
Oavsett om Tord Sunden skall betraktas som Folkbåtens konstruktör
(Sunden ritade för övrigt en lång rad framgångsrika båtar, bl.a. IF-båten) så
framstår ändå Sven Salens roll som den historiskt intressanta. Det var han som
drev på Folkbåtens tillkomst och med sina ekonomiska resurser snabbt kunde
bygga upp en stor entypsklass. Salen lade ut en order på hela sextio båtar till
två varv vilka skulle säljas för 3 000 kr styck. Samtliga båtar kom att säljas
omgående och tio år senare var Folkbåten den största kappseglingsklassen.
Folkhemmet fick även sin "folkbåt".
Mats Kero
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Summaries:
Thomas Roth: The Army 's Fleet and warfare in the Sound between
Sweden and Denmark
The Army' s Fleet, or the Archipelago Fleet, was an important part f Sweden 's
military strength during the wars against Russia in 1788-90 and 1808-09.
However it also operated in the Sound at the beginning of the 19th century,
and it is the years 1801-09 with which this artide is concemed. The principal
base for the Fleet were in Stockholm and at the fortress of Sveaborg in Finland, hut smaller squaarons were stationed in Göteborg, Stralsund and Åbo,
The naval architect Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808) had designed
both new types of warships and new classes of frigates, but it was the small
cannon sloops and cannon yawls which were considered to bee the most effective type of vessels for use in the confined waters of the archipelago. The
sloops usually carried single for and aft 24-pounders and 4 swivel guns and
were equipped with a sprit-sail and 15 pairs of oars.
This artide also discusses the presence of the British N avy in the Baltic,
in the Sound in 180 l and its operations from 1807 to 1809.
Warships from the Archipelago Fleet worked in cooperation with the British
Fleet in the Sound during the war with Denmark, where their principal duties
were convoy protection and the prevention of possible attempts from the Danes
to land troops on Swedish so il. As the Sound lackedan archipelago, there were
limited apportunities for the effective employment of the Archipelago Fleet.

Elis Högnäs: The development of Aland's shipping industry during
1939-1945
Finland's shipping industry suffered heavy darnages during the war years of
1939-1945. It brought an abrupt end to the successful rebuilding ofFinland's
shipping capacity that had started after 1918. Åland, a Finnish island group,
was especially heavily hit because of the significance of shipping to Åland's
economy. The purpose of this paper is to evaluate five factors of importance
that negatively affected Åland's shipping during wartime.
The first factor scrutinized is the return of foreign-owned hut Finnishflagged ships to their home countries. Because Finland was perceived, between
1918 and 1939, as a low-wage economy many foreign ship-owners registered
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their ships in the Åland islands. Yet by the start of the war the trend shifted
and foreigners instead re-registered their ships at home, with a resulting loss
ofmany seamen's jobs in Finland.
·
Many Finnish ships were also taken prize during the war both by Germany
and the Allies. These activities by the Allies and Germany reflected Finland's
situation throughout the course of the war and also the location of the ports
where the ships were. One consequence ofthe confiscations ofFinnish tonnage
was that many Finnish seamen were intemed abroad. F or example, the Isle of
Man became a significant place of detention for Finnish and Åland seamen,
but there were also many intemed in the USA and even in Jamaica.
The most severe wartime setback for Åland's shipping industry, however,
was the impact of the reparations demanded by the Soviet-Finnish peace in
1944. After these payments had been made only 40% of pre-war Finnish
fleet remained. Åland's share of the reparations were ships which were later
returned to Finland, most probably due to the high age of the ships, which
made the Åland ships less valuable.
The Åland fleet lost about 40 ships to shipwreck. The major part of the
losses were directly related to military activities. At the beginning of the war,
during the Finnish-Soviet winter-war (1939-1940), Ålandsuffered few direct
losses because of the distance to the theatre of war and still relative safety of
sea-lines. However, in 1942 the losses increased because of Finland's cooperation with Germany. During the period of 1942-1945, however, only five
Åland ships were lost, all in the Baltic Sea.
The final and least significant factor affecting the Åland shipping industry
was ship sales. Only three Åland ships were sold abroad in the period of
1939-1945, ifforeign-owned but Finnish-flagged ships are excluded-a surprisingly low number. There were also very few acquisitions of new vessels
during the war. The reason was the same as regarding ship sales. As Finland
was engaged in Germany's war against the Soviet Unionthere were few
apportunities to acquire new vessels abroad and the countries that Finland
continued to trade with were not able to sell ships.
To conclude, the war severely damaged Åland's shipping industry and
many j obs and freight incomes were lost. However, the most damaging effect,
naturall y, was the loss of seamen who di ed at sea.
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Bengt Grisell: An interview with Anders Franzen in May 1992
Anders Franzen, one of the discoverers of the Vasa, was bom in 1918 in
Stockholm and had three sisters. His father was a medical doctor and his
mother was a certificated gymoastics teacher. After his matriculation in 1936
he began studying medicine but left his studies in 193 7 w hen his father di ed
of cancer, and penniless according to Anders. lnstead he started to work at
Finnboda shipyard in Stockholm. After this he undertook different j obs on ships
sailing for example to SouthAmerica. He wanted to become a shipbuilder and
the Royal Institute of Technology shipbuilding department required twelve
months of practice on. seagoing vessels. In 1940 h e was accepted as a student.
During the war years he and a close friend started a company to extract
fuel out of tree stumps. As this took up all his time as workshop manager
he was therefore forced to end his studies in shipbuilding. In 1950 he was
employed by Swedish BP (British Petroleum) as a chief of their lubricating
oil department.
In 1956 Anders discovered the wreck of the Vasa and left his employment
at BP in 1957 to be able to commit all his time to the Vasa. Initially he was
convinced that he would get a position in this venture. H e gradually saw that
there were others that would take his potential position, and therefore he took
on temporary employment at the Royal Swedish Naval Administration as
chief for the oil department. He stayed there until 1979 w hen he obtained a
position at the Royal Institute of Technology (KTH) funded by the Swedish
Government. At KTH he was very well received and in 1983 he became an
honorary doctor. In 1986 he received KTH' s Grand Prize and in 1992 h e was
made professor. On 8 December 1993 he di ed of brain cancer.
lt is a misbeliefthatAnders was interestedin archaeology. Nothing could
be more wrong. He was interested in history, especially marine history. He
was al so very interestedin technology of all sorts. He was an excellent speaker
and visionary, and had extensive knowledge of all sorts of things. He was very
curious abo ut everything, a common trait for explorers of his kind.
My first contact with Anders was by telephone in 1966 conceming our
mutual interest in the warship Riks nyckeln. This ship sank in September 1628
just three weeks after the Vasa sank in Stockholm harbour. It was the Riksnyckeln shipwreck that led Anders by coincidence to the search for the Vasa. The
Riksnyckeln was wrecked on an island with one side open to the Baltic Sea
which resulted in the wreck being buried at the bottom. After my colleague
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and I had detected several cannons on the sea bottom Anders was invited by
the landowner to participate in the salvage ofthese cannons. This was in 1973
and fromthen on we started to work together: From 1979 we were colleagues
at the shipbuilding department (KTH) until his death in 1993.
In May 1992 I interviewed Anders in our office at KTH. This Iasted for
about one hour, when the tape ran out. As this was just a primary test, I asked
Anders to tell me how the venture with the Vasa started and he just related
the story unrehearsed from his memory. After the tape had run out we agreed
that we would redo the interview in the following summer and he told me
he would be more prepared and also make up a draught for the interview.
However he had become i11 by the summer and was increasingly losing his
voice. We now know that this was eaused by the growing cancer in his brain
that later took his life. Anders begins his interview:
You have, in other words, asked how everything began and so my answer isthat
everytbing began, as one can say, when the ship Riksnyckeln one September
night in 1628 at the entrance to Stockholm archipelago erashed on the island
Viksten outside Nynäshamn. On board there were wounded soldiers from
Germany. The Riksnyckeln was dashed to pieces and sank with most of her
passengers. Then the capable l 7th century di vers arrived and salvaged a great
amount of those nice bronze cannons. Then the wreck fell into oblivion.

He continues by telling us how in 1920 the wreck was found by a fisherman,
and how this man paid a diver with a bottie of brandy to go down and see
what had fastened in his nets. The diver came up and shouted "down there
are cannons from Lord Jesus' time". The fisherman got nothing, but other
people made a fortune.
This was the wreck that had awakened Anders' interest in researching the
archives, but he was advised to look for an even greater wreck, the Vasa. Anders
had learned early that in the Baltic Sea there were no w orms that ate the wood
from the wrecks and he suspected that old wrecks in the Baltic were very well
preserved. He began to put things together: the new underwater technology
with frogmen, the fact that in the 16th and 17th century there were no ship
drawings and that the wrecks were well maintained. And as he says: "And
without boasting, already directly after the war, I visualised a building just
about like the Vasa museum were one could go to see a wreck like that."
Franzen continues: "And then in the summer of 1953 I began sounding and
draggingin the harbour here looking for the Vasa." H e used different methods,
but he finall y constructed his own instrument and in 1956 he struck black oak
wood. A diver went down and found a square hole and above him one more:
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"And then I understood that it was a three-decked ship that lay down there,
with two covered battery decks that Fälting (the diver) had felt, and then at
least Twas quite clear that it was the ship Vasa tliat we had found.
In the interview he tells us how he managed to awaken an interest in salvaging the Vasa and in 1961 she was raised to the surface. Anders says: "( ... )
had the Vasa broken in the middle people would have pointed finger at me
( ... )Now the lift w en t weil and everyone was happy and clapped their hands
and patted each other on the back."
In 1964 the responsibility for the Vasa was taken over by the National
Maritime Museum in Stockholm. Anders comments:
When I came to the museum it was inhabited by a lot of older skilJ ed naval
engineers and naval officers and sea captains, ( ... )who knew their job and
loved their work. When the concept of marine archaeology was introduced
( ... ) within ten years allthese skilled guys were kicked out and the museum
was taken over by archaeologists who had degrees in Nordie languages and
regional history and these kind of things, which unfortunately reflect the
museum 's distortion.( ... ) Later the y said that there we re two things wrong with
the Vasa; the stability and Anders Franzen.

But Anders di d not giv e up. In 1980 he found an amazing wreck the Kronan
(which sank in 1676):
I was employed at the Royal Institute of Technology in '79 and had then
the luck al ong with Griseli and some other fellows to find the wreck of the
Kronan in 1980, which we did as KTH employees. Then, when we presented
the Kronan, Per Lundström (the director of the National Maritime Museum)
said: 'Not another Franzen find', and they tri ed in every way to sabotage this.
The Kronan project therefore came to a small town in the south of Sweden.
(Kalmar).

Before the tape ends Anders tells us about another wreck the Resande man
that sank dramatically in 1660 and has not yet been found.
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Björn Marten: Longitude -A Magazine of the Seven Seas -from the
Art History perspective
The magazine Longitude, well-known to most Swedes interestedin o lder ships,
was published in Stockholm from 1966 to 1999. Its editor and only full-time
employee, Jan-Erik Carlstedt (1922-2000), was an enthusiastic yachtsman but
had no professional experience of seamanship. Before 1966 no such type of
publication existed in Sweden, and from the magazine's incipience Carlstedt
made a point of highlighting its independence from all organizations with
interests in naval warfare, shipping, yachting etc. He was certainly inspired
by foreign, particularly British, magazines of a similar kind, but Longitude
di d not copy an y of them.
Each edition of Longitude usually numbered between eighty to one hundred
pages, containing seven to ten articles, mostofthem on the big merchant sailships of the late 19th and early 20th centuries. The artides dealt with various
subjects such as ships of special interest, technical descriptions of rigging,
life onboard, shipwrecks, mutinies, marine artists etc., and there were accompanying drawings, paintings and photographs, many of them in colour. The
editor must have spent much of his time searching for illustrations. The cover
of the magazine usually displayed work by a marine artist and as a whole the
layout was very elegant. The magazine was distributed in an unusual way.
To use a sea term, the subseribers "signed on", which meant that a copy was
automatically sent to them every year at Christmas as long as they paid the
endosed bill. Upon missinga payment the subseriber was "signed off'.

The magazine and marine painting
The editor was interested in art, especially paintings of marine subjects, and
in addition to the magazine he also ran an art gallery in the city ofStockholm.
The gallery became a popular exhibition room for marine artists and it probably
contributed toward thegoodreputation of the magazine. Purther to the abovementioned full-colour covers Longitude published miniature monographs (ten
to fifteen pages long) on marine artists. lnitially they appeared sporadically but
from 1981 every issue of the magazine contained such artides. In an essay
presentedat the University ofStockholm in 2006, lexamined some ofthese
artides from an Art History perspective. I laoked at three authors who deal t
with six artists in total. A list of authors and artists who are not mentioned
below can be found in the supplement.
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Alex. A. Hurst: Articles on Arthur Briscoe, Thomas Samerscales and

Derek Gardner
The former British deepwater sailor Alexander Anthony Hurst was the most
frequent contributor of articles and from 1985 until his death in 1999 he was
responsible for approximately twenty-five per cent of them. Hurst wrote a
number of weil-informed books on marine artists and although it is obvious
that he knew a lot about marine painting, it remains unknown whether he
studied Art History at an academic leve!. He was probably self-taught and
re lied on his great experiences of the sea and ships.
I focus here on articles on three distinguished British artists. The first of
them, Arthur Briscoe (1873-1943), was well-educated at art academies in
London and Paris. He was especially interested in portraying the hard and
often dangerous work sailors undertook aboard the merchant sail-ships. He
also was one of the few marine artists who frequently used the technique of
etching. Thomas Somerscales (1842-1927), one of the finest marine artists
who ever lived, was self-taught. He livedin Chile for many years and enjoyed
success upon his return to England. His painting is typically characterised by
his depiction of the sea and the ship as an inseparable unit. Derek Gardner
( 1914-), also self-taught, is a brilliant documentarian, most farnous for his very
detailed portrayals ofhistorical ships, which require comprehensive studies of
old drawings etc. In allthese articles Hurst is most interestedin seamanship,
technical details of the ships portrayed and the authenticity of the paintings.
He gives some attention to light, colour and composition (see the article on
Somerscales) but other comments on the artist's painting style etc are rare.

Boye Meyer-Friese: Article on Robert Schmidt-Hamburg
Dr Meyer-Friese is an Art Historian connected to the Altonaer Museum in
Hamburg. Before completing his doctoral studies he obtained an education
in art and also shipping experiences. His dissertation entitled Marinemalerei
in Deutschland im 19. Jahrhundert is regarded as on e of the most respected
German-language standardworkson marine painting.
He wrote one article for Longitude, on the self-taught painter Robert
Schmidt-Hamburg (1885-1963), which can be regarded as a summary ofhis
book on the artist. Schmidt-Hamburg's painting has impressionist overtones
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and his subjects often originated in Norway, where the light is of a different
nature than in more southerly countries. Meyer-Friese's article focuses on
the life of the artist and contains only a few words about Schmidt-Hamburg's
artistic style.

Hans Soop: Artides on Jacob Hägg and Herman af Sillen
Dr Soop, now retired after mo re than forty years' employment at theNational
Maritime Museum and the Vasa Museum in Stockholm, is also an Art Historian. He has written books on decorations aboard the Vasa and other ships
from bygone eras.
He contributed two articles to Longitude discussing two of the most prominent Swedish marine artists of the late 19th and early 20th centuries, Jacob
Hägg (1839-1931) and Herman af Sillen (1857-1908), both naval officers.
Drawing was an important component of officer training at that time, hut
both of them had further painting lessons from artists in Sweden and abroad.
Admiral Hägg's paintings are very detailed and he has portrayed all types of
ships. His exceptional drawing technique can also be seen in his illustrations
for instruction books in seamanship etc. Captain af Sillen was influenced by
impressionist artists and his paintings, particulady after 1900, are very engaging and seem modem to today's observers. He also pioneered the portrayal
of grey armoured ships which require a particular use of colours to obtain
the desired effect. In both of Dr Soop's articles, as with the afore-mentioned
authors, the main focus lies in biographical facts such as the naval careers of
the painters. Comments on the paintings concentrate on Hägg's use of detail
and Sillen's impressionism and the retrospective exhibition of his works in
1942. Very little is actually discussed regarding the paintings involved.

Conclusive remarks
I intentionally sought Longitude articles w hi ch specifically provided information on art history to the reader. The articles are richly illustrated with fine
examples of marine painting, but the captians are often incomplete. Although
the main ro le of the captian is to provide the observer with facts about the
picture, these generally only consist of a few words nating the name of the
ship depicted etc. Information on date of origin, technique, size, owner etc,
all ofwhich leads to a better understanding of the work of art, is unfortunately
miss ing, and one wishes that the editor had had the benefit of an adviser with
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special knowledge in art history.
Most paintings discussed are by British artists of the 1850-1950 period and
portray sail-ships. This is understandable, as the inain author was an Englishman and a former deep-water sailor from the time of the sail-ships. Of course
this is largely down to the profile of the magazine. Other subjects of life at
sea and important artists from other countries, such as the 17th century Dutch
(van de Velde, Backhuyzen etc), early 191h century British and Danish (i. e.
Thomas Buttersworthand C W Eckersberg) and German (Achenbach, Bohrdt,
Stöwer) painters are not covered. In a Swedish magazine you could also expect
artides on Swedish marine artists such as P W Cedergren, Marcus Larson,
Arvid Johansson (the later was an/the? official marine artist in France).
Thelines above are not meant as criticism. Jan-Erik Carlstedt was interested in art, but his magazine Longitude was not intended for art historians.
The artides on marine artists served as a complement to other artides on life
onboard. They provided the readers with a survey of marine artistry and the
fine pictures, most of them in colour, perhaps raised interest in marine art,
perhaps also in art in general. Jan-Erik Carlstedt created a unique Swedish
magazine and he should be honoured for his work. No successor has been
forthcoming since his death in 2000. Perhaps there is somebody who will
take up the gauntlet?
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