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Redaktionens förord

Thomas Taro Lennerfors
AnnaSara Hammar
Andreas Linderoth

Vi har härmed nöjet att presentera ett nytt nummer av Forum navale, 
Sjöhistoriska Samfundets tidskrift som har som syfte att ”bidraga till 

utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess samman-
hang och former”. 

Detta nummer av Forum navale består av två vetenskapliga artiklar som 
har genomgått oberoende sakkunniggranskning av åtminstone två ano-
nyma granskare. Niklas Erikssons artikel tar Sveriges förmodligen äldsta 
skeppsritning som utgångspunkt och söker svar på de många frågor som 
ritningen väcker: Vilken typ av fartyg avbildade den? När tillkom den? I 
vilken kontext och historiskt sammanhang kan den ha skapats? Joakim 
Ekedahls artikel diskuterar sjömansvisetraditionen och hur denna repre-
senteras i visböcker från 1900-talet, en tid då sjömansvisetraditionen om-
vandlades drastiskt enligt författaren. Vilken typ av sjömansvisor fick ta 
plats i 1900-talets visböcker och hur förhöll sig dessa till ”traditionen”, om 
man ens kan tala om en sådan? 

Artiklarna följs av två populärvetenskapliga essäer som har genomgått 



10 11

redaktionell granskning. Den första essän är skriven av Gijs Rommelse och 
handlar om hur Sveriges expansionism 1656-1660 framställdes i samtidens 
diskurser och visuella representationer i Holland. Den andra essän skriven 
av Martin Eriksson behandlar hur 1963 års trafikpolitiska beslut påverkade 
politiken gentemot sjöfartssektorn i Sverige.  

Därefter följer en sammanfattning av det föredrag som hölls av Anna 
Arnberg och Odd Johansen på Sjöhistoriska Samfundets höstmöte den 19 
november 2019. Arnberg och Johansen höll ett föredrag om Vrak – Mu-
seum of Wrecks, det nya museum som byggs på Djurgården i Stockholm. 
Lars Grundberg har bidragit med en notis om hur en av de ledande danska 
motståndspolitikerna, Hans Hedtoft, steg i land i Sverige i svensk lotsuni-
form för att förhandla med den svenska regeringen. 

Sjöhistoriska Samfundet delar vanligtvis varje år ut ett forskarpris till 
”forskare, svensk eller utländsk, som med sitt vetenskapliga arbete utveck-
lar kunskapen om svensk maritim historia eller angränsande ämnen.” Priset 
är instiftat till minne av den svenske historikern Jan Glete (1947-2009), 
styrelseledamot i Samfundet och en av världens främsta specialister på 
de europeiska örlogsflottorna under tidigmodern tid. År 2019 gick priset 
till Rune Edberg, vars forskning grupperar sig kring några centrala teman: 
främst vikingaskeppskopian Ormen Friskes förlisning, vikingatida seglation 
och pålspärrar. Han tilldelas forskarpriset för en varierad men ändå fokuse-
rad maritim produktion.

 Redaktionen (och styrelsen) rekommenderar som vanligt medlemmar-
na att besöka Samfundets webbplats (www.sjohistoriskasamfundet.se) där 
samtliga tidigare utgivna nummer av Forum navale, samt dess tidiga skrift-
er, finns att tillgå i fulltext. 

I Forum navale skriftserie har under 2019 utkommit följande skrifter

Thomas Taro Lennerfors och Peter Birch: Snow in the tropics: a history of 
the independent reefer operators (Leiden: Brill, 2019). Ingår i Forum navale 
skriftserie som nr 64.

Claes-Göran Dahl: Ångfartyget 200 år (Sollentuna: Canopus förlag, 2019). 
Ingår i Forum navale skriftserie som nr 65.

Henrik Alexandersson och Ulf Nyrén: Soten: en bohuslänsk kulturhistoria 
från Hållö till Väderöbod (Borås: Diagonal Information, 2019). Ingår i Fo-
rum navale skriftserie som nr 66.

Martin Holmgren: Eriksberg: ett storvarv och dess fartyg (Göteborg: Break-
water Publishing, 2019). Ingår i Forum navale skriftserie som nr 67.
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År 2022 fyller svenska flottan/marinen 500 år. Sjöhistoriska samfundet 
planerar bland annat att uppmärksamma jubiléet genom att ge ut ett 

specialnummer av Forum navale. 2022 kommer alltså två nummer ut av 
Forum navale. Vi uppmanar därför nu intresserade skribenter att anmäla 
sitt intresse för att publicera sig i specialnumret. 

Vi tar tacksamt emot förslag på artikelämnen som har beröring på flot-
tans/marinens historia sedan 1522. Vi strävar efter en blandning både avse-
ende författarnas ämnestillhörighet och artiklarnas tidsperioder. Ambitio-
nen är att brett men samtidigt nyanserat ge perspektiv på de senaste 500 
årens svenska örlogshistoria. Bidragen får gärna sätta in den svenska flot-
tans/marinens verksamhet i ett internationellt och jämförande perspektiv. 

De accepterade artikelförslagen kommer att granskas av från redaktio-
nen oberoende experter enligt modellen double-blind peer review.

Skicka ditt förslag senast 2020-06-01 till redaktören för specialnumret, 
Andreas Linderoth, på epost: andreas.linderoth@smtm.se. Specialnumret 
görs i samarbete med Marinmuseum / Statens maritima och transporthis-
toriska museer (SMTM)

Upprop / call for paper Flottan 500 år
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Niklas Eriksson 1976 (fil.dr) är docent i arkeologi och forskare vid Institutionen för arkeologi 
och antikens kultur, Stockholms universitet. Hans forskning omfattar marinarkeologiska och 
historiska ämnen, gärna med inrikting mot skeppsbyggeri och arkitektur. Just nu skriver han 
en bok om farledslandskap.  

Sveriges förmodligen äldsta skeppsritning förvaras i Riksarkivet (Fig. 1 
nästa uppslag).1 Tyvärr saknas uppgifter om dess proveniens, när den 

tillkommit och vem som har gjort den. Förmodligen går det aldrig att med 
säkerhet fastställa vilket skepp som avbildas. Därmed inte sagt att ritning-
en är totalt intetsägande eller obegriplig. Syftet med den här artikeln är att 
försöka datera ritningen och resonera kring vilka skepp som kan ha haft ett 
liknande utseende. Ett underliggande motiv är också att göra bilden med 
dess påskrifter mer känd och tillgänglig för vidare forskning.

Första gången ritningen publicerades var år 1942 som illustration till en 
av Hjalmar Börjessons texter i Svenska flottans historia, band 1. Börjesson 
ansåg att ritningen borde ha tillkommit omkring 1615, en datering som 
gjorts på stilmässiga grunder, bland annat de aktersta kanonportarnas pla-
cering.2 Nästa gång den reproducerades i tryck var 1963 då Sam Svens-

Sveriges äldsta skeppsritning: 
en utredning och ett tolkningsförsök
 

Av Niklas Eriksson

son använde den i samlingsverket Svenskt skeppsbyggeri.3 Svensson återger 
i princip samma information som Börjesson, men redovisar något mer av 
den påskrivna texten. Han torde sålunda ha letat fram och tittat på origi-
naldokumentet. Informationen från Börjesson respektive Svensson har där-
efter reproducerats i olika sammanhang.4  

Andra äldre ritningar 

Egentligen har bilden mer karaktären av måttsatt skiss än en regelrätt rit-
ning – ett begrepp som dessutom är anakronistiskt i sammanhanget. Kan-
ske hade det varit mer relevant att kalla den ”schamplun” för att använda 
en mer samtida term. För att ytterligare komplicera det hela så kallades 
tvådimensionella skalenliga avbildningar på papper ofta för ”modell” un-
der 1500- och 1600-talen.5 Jag har dock valt att kalla bilden för ”ritning” 
eftersom tidigare författare gjort det. Det avbildade skeppet kallas fortsätt-
ningsvis för ”Den anonyma tvådäckaren” eftersom den avbildas med ka-
nonportar utmed två batteridäck. Det ska tilläggas att både ”tvådäckare” 
och ”batteridäck” är anakronistiska termer och att däcksnivåer som löpte i 
hela skeppets längd vanligtvis kallades för överlopp under tidigmodern tid. 
Det finns anledning att återkomma till skillnaden mellan begreppen över-
lopp och batteridäck nedan.6 

Under tidigmodern tid byggdes skepp ofta helt utan ritningar. Det fö-
rekom dock viktiga undantag och redan under 1500-talet använde vissa 
skeppsbyggmästare tvådimensionella ritningar på papper. Till de mest väl-
kända äldre ritningssamlingarna hör Fragments of Ancient English Shipw-
rightry som förvaras vid Magdalene College i Oxford. Samlingen är ett ma-
nuskript som huvudsakligen författats av skeppsbyggmästaren Matthew 
Baker (1530-1613). Manuskriptet är inte komplett och har aldrig publice-
rats i sin helhet. Många av ritningarna återfinns dock i sentida böcker.7 

En annan viktig samling är de så kallade E-ritningarna i danska Rigsarkiv 
som bland annat utgörs av skeppsbyggmästaren David Balfours ritningar. 
Balfour kom ursprungligen från Skottland och anställdes av danske kungen 
Christian IV år 1597. Kung Christian var både engagerad och mycket in-
tresserad av skeppsbyggeri och flera av E-ritningarna anses till och med ha 
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Figur 1. Sveriges sannolikt äldsta skeppsritning. Foto: Niklas Eriksson.
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gjorts av kungen själv. Medan Matthew Bakers ritningar illustrerar skepp 
som han och hans far byggt upp till 20 år tidigare, utgörs Balfours efter-
lämnade alster av arbetsritningar.8 De bär spår av slitage, hål efter passare 
och kalkeringar. De är mycket noggrant utförda och har använts som stöd 
när skeppen timrades upp i full skala.9  

Att skeppsbyggmästare som Baker och Balfour använde sig av ritningar 
medan andra klarade sig utan sådana hjälpmedel har sin bakgrund i hur de 
tidigmoderna skeppsbyggmästarnas gick till väga för att bestämma skrovets 
form under byggprocessen. I dessa sammanhang brukar man skilja på skal- 
respektive skelettbyggnad.10  Båda börjar likartat med att resningen – alltså 
kölen och båda stävarna – sammanfogas. Vid ett skalbygge sammanfogas 
därefter de längsgående bordläggningsplankorna som bildar skrovets yttre 
skal och som hålls samman med hjälp av provisoriska stöttor och klampar. 
De provisoriska förstärkningarna tas bort när de tvärskeppsgående spanten 
sätts på plats mot bordläggningens insida. Skrovets form bestäms således 
av just bordläggningen – skalet – och formen justeras utifrån vissa kontroll-
mått och ett tränat öga, men utan egentliga ritningar. Spanten formas och 
anpassas efter bordläggningens insida. 

Även skelettbyggnadsprincipen börjar med resningen. Därefter ställs 
de tvärskeppsgående spanten – skrovets revben – på plats. Det kritiska vid 
skelettbyggnad är att formen på varje enskilt spant måste fastställas på för-
hand. Det var bland annat för det momentet som det behövdes ritningar. 
Skrovets form i tvärsektion utgick från mästerspantet som vanligtvis pla-
cerades strax för om midskepps. Hur spantens form ändrades mot för och 
akter bestämdes av resnings- och avsmalningslinjer som redovisades på rit-
ningar. Metoden finns även beskriven i samtida manuskript.11 

Mycket mer finns att tillägga till denna alltför korta beskrivning av skal- 
respektive skelettbyggnad och därför hänvisas till den refererade litteratu-
ren. Det viktiga i sammanhanget är att skalbyggda skepp kunde byggas i 
stort sett utan ritningar, medan skelettbyggnad i högre grad var beroende 
av sådana hjälpmedel.12 I Nederländerna praktiserades båda principerna, 
vilket har studerats utifrån såväl samtida litteratur i ämnet som påträffade 
vrakfynd. Vissa engelska och skotska skeppsbyggmästare använde dock rit-
ningar och de tog med sig och praktiserade kunskapen när de anställdes i 
andra länder, vilket inte minst Balfours efterlämnade ritningar i Danmark 

vittnar om.13 Men då ritningen av ”Den anonyma tvådäckaren” inte avslö-
jar om skeppet byggts med skal- eller skelettbyggnadsteknik lämnas dis-
kussionen därhän tills vidare. 

Påskrifter, skalor och fotmått

Den anonyma ritningen i Riksarkivet har intressant nog engelskspråkiga 
påskrifter. Sam Svensson menade att den eventuellt kommit till Sverige i 
ett senare skede eller att den kopierats efter ett engelskt original; funde-
ringar som han för övrigt delade Hjalmar Börjesson.14 Vad de inte tycks ha 
lagt märke till är att de engelska påskrifterna är sekundära. Medan tuschet 
i det avbildade skeppet, liksom några av de siffror som anger dess huvud-
dimensioner, går i en brunröd ton, är den engelska texten avsevärt svartare. 
Texten är dessutom antecknad med betydligt mindre bokstäver än de ur-
sprungliga brunröda siffrorna. Den som ritat ritningen och den som skrivit 
på den behöver inte nödvändigtvis vara en och samma person. 

Att ritningen skulle vara engelsk därför att texten är på engelska är också 
en något förhastad slutsats. Flera engelska och skotska skeppsbyggmästare 
var nämligen verksamma i Sverige i början av 1600-talet. En omständighet 
som det finns anledning att återkomma till. 



20 21

Nr. Ursprunglig påskrift Tillsammans med 
sekundär påskrift

Kommentar

1 80 The keele 80. Foot. 

2 32 The bredth at 32 the 
midshipbeam.

3 32½ The breadth at 32½. the 
loofe. 

“The loofe” är en äldre 
engelsk term för bogen 
på ett skepp. 

4 16 The water lyne 16 foot. Här visar 
kontrollmätning 
att har det skett en 
sammanblandning och 
förvirring. Medan siffran 
anger djupet i skrovet, 
från undre däck ner 
till kölen så anger den 
sekundära påskriften att 
det handlar om skrovets 
djupgående.   

5 26 The Way 26. Foot. Det är något oklart 
vad som åsyftas med 
“The way”. I vissa 
sammanhang talar 
man om “entrance” 
för att benämna den 
skarpa avsmalnande 
förliga delen av 
undervattensskrovet, 
på samma sätt som 
den aktre delen kallas 
för “the run”. Det är 
troligare att siffran 26 
syftar på förstävens höjd, 
vilket stämmer med 
kontrollmätning.   

6 18 18

7 5½.  Noteringen tycks avse 
höjden mellan däcken.

8 qter deck. 6 foot high. Här avses ”quarter deck” 
och måttet redovisar 
ståhöjden under samma 
däck.

9 7½ foot the great Cabin. Avser takhöjden i stora 
kajutan.

10 a falc for a close fight. Noteringen tycks avse 
en falkon, en mindre 
artilleripjäs som 
användes för närstrid.  

11 the transed 9 foot. Noteringen syftar 
sannolikt på transom 
som är engelskans 
uttryck för akterspegel. 
Texten är placerad 
på det som kallas 
häckbalken vilken var 
viktig för att fastställa 
akterns bredd. Märkligt 
nog är de nio fot som 
anges alldeles för 
smalt, varför siffran 
snarare anger halva 
häckbalken, vilket 
rimmar bättre med den 
halva akterspegel som 
avbildats.

12 the gun roome 7 foot. “The gun room” är ett 
artilleriförråd som även 
utgjorde boutrymme för 
visa lägre officerare. Den 
svenska benämningen 
är arkli.

13 6 foot high Höjden mellan däcken i 
förkastellet.

14 The run 18 foot. Begreppet “the run” 
används för den delen av 
undervattensskrovet som 
smalnar av akterut not 
rodret.15  

15 5 ½

Figur 2. Siffrorna anger påskrifterna som redovisas i tabell 1. De röda strecken 
syftar till att visualisera de olika däcksnivåerna. De prickade linjerna i aktern 
syftar till att visualisera däcksarrangemang i akterskeppet. Den prickade 
linjen midskepps visar placeringen av en eventuell kobrygga (redigerad av 
författaren). 

Tabell 1. Sammanställning av ritningens påskrifter.
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Ritningens påskrifter har sammanställts i tabell 1 och deras respektive 
placering på ritningen framgår av figur 2. De siffror som anses vara ur-
sprungliga redovisar kölens längd, bredden – vid midskeppsbalken – och 
skrovets djup, mätt från underkant av midskeppsbalken ner till kölens 
ovansida. Det här är mått som användes för att fastställa skeppens dimen-
sioner i många olika sammanhang. Huvuddimensionerna återkommer i en-
treprenadkontrakt och kölens längd, bredden och djupet i rummet för att 
beräkna skrovets volym enligt Bakers metod.16 

Ritningen har i stor utsträckning ritats på fri hand. Tuschstrecken har 
dock föregåtts av ett omfattande skissande med blyerts, vilket syns tydli-
gast i akterpartiet och i fören där flera alternativa lutningar på stäven kan 
urskiljas. Endast de raka tuschstrecken i kölen och akterstäven har ritats 
i med stöd av linjal. Men det har varit en relativt kort linjal eftersom det 
finns en tydlig skarv i kölens tuschstreck, där man behövt flytta linjalen för 
att kunna dra i kölen i dess fulla längd.  

Eftersom ritningen saknar skalstock är det endast de påskrivna mått-
tangivelserna i fot som avslöjar hur det avbildade skeppet är i verklighe-
ten. Däremot är det uppenbart att den ritats i en konsekvent skala. Under 
1600-talet utgick måttsystemet fortfarande från alnen som delades in i två 
fot, vilka i sin tur delades in i tolv verktum.17 Även om indelningen i de 
olika enheterna var samma över stora områden så varierade själva alnens 
och därmed även fotmåttens och verktumens längd. År 1605 fastställde 
Karl IX att alnmåttet från Rydaholm i Småland skulle utgöra rikslikare. Att 
valet föll på just detta alnmått berodde på att den representerade ett slags 
medellängd bland de kortare och längre alnar som förekom inom Sveriges 
gränser. Rydaholmsalnen är 0,5934 meter lång, vilket ger ett fotmått på 
0,2967 meter. 

På ritningen är kölen 370 millimeter lång. Enligt påskriften är den ano-
nyma tvådäckarens köl 80 fot, vilket motsvarar 23,7 meter, räknat utifrån 
Rydahomsalnen. Ritningens skala blir då 1:64. De skalor som användes 
inom tum-fot-aln systemet utgick vanligtvis från en 6-12 delning, till ex-
empel 1:24, 1:30, 1:48, 1:60 eller 1:72.18 Det förekommer dock skalor som 
utgår från delningen 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 och som i det här fallet 1:64. 

Att döma av ”skarven” i de tuschstreck som bildar kölen har det allt-
så rört sig om en linjal som varit kortare än 370 mm. En vanlig längd för  

linjaler, då som nu är omkring en fot. En 30 centimeter lång linjal ligger i 
min skrivbordslåda och ett lika långt instrument ligger på bordet framför 
skeppsbyggaren på Rembrandts berömda målning (Fig. 3). Ritningen har 
sannolikt skissats upp med en köllängd på 15 tum, vilket motsvarar det 
verkliga skeppets köl på 80 fot.

David Balfours och Matthew Bakers ritningar var betydligt mer stor-
skaliga och framställdes med hjälpmedel som passare och kurvlinjaler vil-
ket gav distinkta och raka streck, i kontrast till den anonyma tvådäckarens  

Figur 3. Skeppsbyggmästaren och hans hustru signerad Rembrandt van Rijn 
1623. Paret har identifierats som Jan Rijksen (1560/2-1637) och Griet Jans. 
Ritningarna på bordet är konstruktionsritningar och avbildar resningen, det 
vill säga köl samt för- och akterstäv, men även tvärskeppssektioner av ett pla-
nerat skepp. För att rita dessa upp dessa används dels linjalen, som ligger på 
bordet, men framförallt passaren, som herr Rijksen håller i handen. Med detta 
redskap hade han kunnat rita rent ritningen utav ”Den anonyma tvådäck-
eren” utan darr på handen (Royal collections trust, RCIN 405533). 
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skakiga linjer. Niels Probst har undersökt David Balfours noggrant utför-
da ritning till skeppet Hummeren och konstaterat att den har ritats i skala 
1:30, alltså nästan dubbelt så storskalig som ”Den anonyma tvådäckaren”. 
Han har också konstaterat att det alnmått som användes stämmer väl över-
ens med den själländska alnen som fastställdes av Christian IV som dansk 
rikslikare år 1613.19 En stor skala underlättar och ger större precision när 
man mäter på ritningen och omvandlar till fullskalemått för skeppsbygget. 
”Den anonyma tvådäckaren” i Riksarkivet är inte bara ritad i mindre skala 
utan även med ”darr på handen”. Det är inte en ritning som använts för 
att fastställa skrovets form utan snarare ett utkast för att beskriva de stora 
karaktärsdragen hos ett visst fartyg. Den kommunicerar utformningen av 
kanonportar, däcksnivåer och utplacering av vissa utrymmen i skeppet.

De sekundära engelskspråkiga påskrifterna

Medan ritningens ursprungliga påskrifter alltså utgörs av siffror som ut-
trycker skeppets huvuddimensioner ska de engelskspråkiga påskrifterna 
förmodligen ses som klargöranden eller förtydliganden. Märkligt nog så 
finns en diskrepans mellan de ursprungliga påskrifterna och de sekundära. 

Det tydligaste uttrycket för detta är djupmåttet (Fig. 2:4, tabell 1:4). 
Den ursprungliga texten består endast av siffran 16 som alltså anger skro-
vets djup i rummet mätt från underkant av midskeppsbalken20, ner till kö-
lens ovansida. Ett djup i rummet på 16 fot stämmer väl överens vid kon-
trollmätning på ritningen. Den som gjort den sekundära påskriften har 
dock missförstått siffran och tolkat den som fartygets djupgående. Påskrif-
ten lyder ”The water lyne 16 foot”. Vattenlinjen har i själva verket ritats så 
att skeppet har ett djupgående motsvarande 13 fot. 

En annan märklig påskrift återfinns i anslutning till siffran “26” ovanför 
skarven mellan förstäv och köl (Fig. 2: 5 samt tabell 1). Siffran syftar av 
allt att döma på förstävens höjd, en siffra som rent proportionerligt stäm-
mer med ritningen och som dessutom är ett mått som i vissa fall anges 
i samband med bland annat entreprenadkontrakt.21 Tillsammans med 
den sekundära påskriften lyder texten “The Way 26. Foot”. Vad som åsyf-
tas med formuleringen “The Way” är dessvärre obekant. I aktern återfinns  

påskriften ”The run”, vilket är den allmänt brukade termen för att beteckna 
den skarpa nedersta delen av akterskeppet. Motsvarande skarpa nedersta 
del av förskeppet, benämns som “entrance” på engelska. Påskriften om ”The 
Way” framstår som ett av ritningens alla olösta mysterier. Ett annat är det 
svagt böjda band som löper diagonalt innanför förstäven. 

De olika färgerna på bläcket, den varierande teckenstorleken och den 
diskrepans och förvirring som uppdagas vid kontrollmätning kan indi-
kera att texten och bilden gjorts av olika personer. Att påskrifterna är på 
engelska kan ha sin förklaring i att de gjorts av någon med engelska som 
förstaspråk, eller att texten var avsedd att läsas av en engelskspråkig per-
son. Kring sekelskiftet 1600 fanns flera engelskspråkiga inom det svenska 
skeppsbyggeriet. Flera av dem var skeppsbyggmästare. 

Engelskspråkiga skeppsbyggmästare i Sverige kring sekelskiftet 1600

Det är inte helt lätt att avgöra var den tidiga Vasatidens skeppsbyggnads-
kompetens kom ifrån. I vissa fall har mästarna tyskklingande namn, men då 
många ursprungligen tyska släkter levde i Sverige under 1500-talet kan de 
lika gärna fötts och lärt sig skeppsbyggeri i Sverige. Omkring 1557 anställ-
des dock skeppsbyggmästaren Adrian från Nederländerna.22 

Under Erik XIV:s och Johan III:s regeringar tycks merparten av skepps-
byggmästarna ha rekryterats inom landet. Till undantagen hör engelsman-
nen Tomas Walther vilken trädde i svensk tjänst i slutet av Johans regering 
år 1591, tillsammans med vapensmederna John Forne och Edmond Pins-
beck.23 I de svenska källorna nämns han oftast som Tomas Wollter. Till hans 
mer välkända skepp hör Vasen eller Riksvasa som sjösattes 1599 och som 
inte ska förväxlas med skeppet med samma namn som står på Vasamu-
seet.24 Mäster Tomas var verksam i Sverige fram till sin död som lär ha 
inträffat 1613 eller 1614.

Den som verkligen bryter trenden är Hertig Karl (efter 1604 Karl IX) 
som i stor utsträckning rekryterade skeppsbyggmästare utomlands. År 
1600 anställdes Isbrand Johansson och Robert Siwers. Johansson var från 
Nederländerna medan Siwers kom från England. Vissa källor omtalar ho-
nom som just Robert Engelsman. Johansson arbetade på skeppsgårdar i 
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Stockholm, Kalmar, Arnö och Harbovik och även Siwers arbetade på olika 
platser. Sina sista år 1613-14 tycks han ha varit stationär vid Harbovik.25 
Även Siwers var verksam i Sverige fram till sin död år 1614. Under 1608 
var en engelsman som hette William Williamson skeppsbyggmästare på 
Stockholms skeppsgård.26

Utöver dessa engelsmän kom även skotska skeppsbyggmästare att verka 
i Sverige. En av dessa var William Ruthven, eller Wellam Rodvin som han 
också kallas, vilken byggde skepp på flera olika varv under perioden 1605-
13. Enligt Axel Zettersten var Ruthven kavallerist men åren 1610-11 titu-
leras han som amiral. Han kallas dock uttryckligen för skeppsbyggmästare 
år 1609. En annan skotte vid namn Jakob Clerk verkade vid Stegeborg och 
Kvarsebo under åren 1606-08.27 

Under perioden 1591 till 1614 var alltså flera engelskspråkiga skepps-
byggmästare verksamma vid svenska varv. Det är svårt att bevisa men an-
teckningarna på ritningen kan möjligen ha gjorts av någon av dessa eller för 
att kommunicera med dem. En relaterad fråga i sammanhanget är om hy-
potesen kan antas stämma kronologiskt, kan ritningen verkligen vara gjord 
före 1614?

Datering och karaktärsdrag

Hjalmar Börjesson och även Sam Svensson menade alltså att ritningen nå-
got osäkert kunde dateras till ”omkring 1615”.28 Förmodligen har de landat 
i denna slutsats genom jämförelser med bilder. Men eftersom de inte ut-
talar detta finns det anledning att titta närmare på vad en sådan jämförelse 
och analys kan bidra till rörande ritningens datering. Vi börjar i aktern.   

Aktern på ett stort tidigmodernt skepp kan delas in i två delar; akterspe-
geln som är det utskjutande ofta rikligt dekorerade partiet ovanför rodret 
och vattenspegeln, som är den platta delen närmast vattnet. Flera av de 
större svenska skeppen under 1500-talet byggdes dock utan vattenspegel 
med bordläggningen infäst mot akterstäven eller till den så kallade häck-
balken. Sådana rundade akterskepp återfinns på skeppet Elefanten, sjösatt 
1559, skeppet Mars sjösatt 1562 och ett svenskt skepp som avbildats på en 
lavering signerad Rudolf van Deventer år 1584.29 

Som påpekats är det osäkert var många av de skeppsbyggmästare som 
var verksamma på svenska skeppsgårdar under 1500-talet hade lärt sig att 
bygga skepp. Man ska därför vara försiktig med att påstå att de rundgatta-
de akterskeppen på exempelvis Mars eller Elefanten är uttryck för svenskt, 
tyskt eller något annat skeppsbyggeri, i synnerhet som det finns bilder av 
skepp från bland annat Danmark och Nederländerna som har liknande ak-
terskepp. Däremot är det säkert att nyss nämnde Tomas Wollter – en av 
de första engelska skeppsbyggmästarna som verkade i Sverige – särskilde 
sig från denna rundgattade tradition. Skeppet Riksvasa som byggdes un-
der hans ledning och färdigställdes 1599 hade nämligen platt akterspegel. 
Skeppet förliste till följd av en brand när det låg för ankar vid Djurö år 
1623. Under 1960-talet bärgades stora delar av vraket, däribland just vat-
tenspegeln som då fortfarande hängde samman (Fig. 4).30

I likhet med Riksvasa har ”Den anonyma tvådäckaren” på ritningen platt 
vattenspegel. Den som gjort ritningen har lagt sig vinn om att visa detta  

Figur 4. Vattenspegeln från skeppet Riksvasa bärgades på 1960-talet och 
dokumenterades av Eva-Maria Stolt från Wasavarvet. Den engelska skepps-
byggmästaren Tomas Walther, som gick i svenskt tjänst 1591, byggde således 
plattgattade skepp (Fornsök). 
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genom att förvränga perspektivet så att halva akterspegeln avbildas på 
skrovsidan, ett inte helt ovanligt visuellt knep decennierna kring sekelskif-
tet 1600. Både Baker och Balfour avbildade skott och liknande tvärskepps-
gående företeelser i direkt anslutning till skeppets sidovy. Men de avbilda-
de denna utvikta vy utanför sidovyn i stället för att rita den på densamma. 

Ett drag som den anonyma tvådäckaren ändå delar med Elefanten, Mars 
och skeppet på Deventers lavering är att akterstäven lutar kraftigt akterut, 
hela 26 grader. Att döma av konturen på Riksvasas bärgade roder har det 
skeppets akter lutat 23 grader. Det finns flera bevarade engelska manus-
kript om skeppsbyggeri från slutet av 1500-talet och början av 1600-talet 
som alla förordar en akterstävslutning på mellan 18 och 22½ grad.31

Medan den anonyma tvådäckarens akterstäv lutar kraftigt akterut så är 
förstäven desto mer upprätt. En tumregel kring sekelskiftet 1600 var att 
förstäven föll ut ungefär motsvarande fartygets bredd.32 Den anonyma två-
däckarens förstäv faller inte ut mer än motsvarande 16 fot, alltså halva den 
angivna bredden. 

Huvuddimensioner och proportioner 

De av ritningens påskrifter som tycks ha gjorts med samma penna som 
själva bilden anger skeppets huvudmått. Att försöka identifiera ritningen 
och hitta ett historiskt skepp som stämmer in på dessa mått framstår som 
ett tämligen hopplöst företag. Väldigt lite är nämligen känt rörande dimen-
sionerna på flottans skepp från början av 1600-talet. Den äldsta förteck-
ningen över skeppens dimensioner är från 1660-talet och finns bevarad 
som en avskrift och först ungefär ett decennium senare finns mer hand-
fasta uppgifter.33 

Därmed inte sagt att det helt saknas uppgifter om de äldre skeppens di-
mensioner som i vissa fall specificeras i kontrakt som upprättades med lan-
dets skeppsgårdar.34 Men uppgifterna är inte bara sporadiska och inkonsek-
venta utan även motsägelsefulla. Samma skepp kan uppges ha flera olika 
köllängder och andra huvuddimensioner och ibland ändras dimensionerna 
medan skeppen byggs.35  

Säger då själva proportionerna något om skeppets ålder? Kölens längd 
anges alltså till 80 fot, medan djupet i rummet är 16 fot. Det finns två olika 

breddmått; dels midskepps ”The bredth at 32 the midshipbeam”, dels “The 
breadth at 32½. the loofe”. Ordet “loofe” är ett gammalt engelskt begrepp 
för partiet där skrovet smalnar av och torde motsvaras av begreppet bog på 
svenska.36  Största bredden brukar återfinnas strax för om midskepps och 
det är därför lite förvånande att skrovet påstås vara en halv fot bredare i 
bogen än midskepps.    

Ett sätt jämföra proportioner på skepp är att dela kölens längd med 
skrovets största bredd. Ju mindre siffra desto bredare och fylligare skepp. 
För skeppet på ritningen blir siffran blir 2,46, vilket indikerar ett bredd 
fartyg. Det finns en del spridda uppgifter om köllängd/bredd-proportio-
ner från 1500-talet. Iberiska handelsfartyg från andra halvan av 1500-ta-
let hade köllängd/bredd-förhållande på mellan 1,75-1,19, men dessa far-
tyg var betydligt mindre än ”Den anonyma tvådäckaren”.37 Matthew Baker 
menade i sitt manuskript att proportionen mellan köllängd och bredd 
skulle vara 2,6. Skeppen Elisabeth Jones (1559) liksom Triumph (1562) 
som båda byggdes av Baker hade dock ett köllängd/bredd-förhållande på 
2,5.38 I engelska manuskript från perioden 1580-1610 föreslås att längden 
på kölen ska vara ungefär 2-3 gånger bredden på midskeppsbalken.39 

Som redan påtalats finns endast sporadiska uppgifter om dimensioner 
svenska skepp från 1500-talet. En intressant källa i sammanhanget är ett 
brev till Hertig Karl, som troligen författats år 1601. Där beskriver en Tho-
mas (Nilsson) Byggmästare på Åland dimensionerna på ett skepp som är 
under byggnad. Det hade en köllängd på 48 svenska alnar och en bredd på 
överloppet, det vill säga däcket eller mindskeppsbalken, om 19 alnar och 
en fot. Det ger köllängd/bredd-förhållande på 2,46 vilket alltså är samma 
som ”Den anonyma tvådäckaren”.40 Det åländska skeppet kallades Ålands 
Hjorten fram till 1612 då namnet ändrades till Elefanten (ska dock inte för-
växlas med Elefanten från 1559 som nämns ovan).41 

Under 1600-talets första decennier tycks de svenska skeppen ha byggts 
allt längre och slankare. Det finns en del uppgifter om skepp som byggdes 
i Västervik där skeppens dimensioner ändrades och ökades under bygget. 
Vid leveransen 1622 hade de följande köllängd/bredd-porportioner: Äpplet 
3,8; Perseus 3,8; Västervik 3,9;  Postpferd 3,7.42 Den anonyma tvådäckarens 
proportioner stämmer således bättre överens med skeppet som byggdes 
kring sekelskiftet 1600 än dessa 1620-talsskepp. 
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Gallerier och galjon

En iögonfallande detalj i aktern på ”Den anonyma tvådäckaren” är gal-
leriet, vilket kan liknas vid en balkong som fortsätter en bit fram utmed 
vardera skrovsidan. Denna form av öppna gallerier hör vanligtvis hemma i 
tiden före 1620-talet. Regalskeppet Vasa från 1628 har exempelvis dubbla 
gallerier täckta med tak och rundade så de växer samman med skrovsidan 
på ett nästan organiskt sätt. Det öppna galleriet på ritningen har ett kantigt 
tvärsnitt, vilket alltså placerar ritningen före Vasa rent typologiskt.43 

Utgången till galleriet fanns sannolikt i akterspegeln och från stora kaju-
tan, eller ”the great cabin” som påskriften säger (jfr fig. 2 och tabell 1). I ett 
opublicerat engelskt manuskript om skeppsbyggeri från omkring 1625 ska 
låringsgalleriet vara en sjättedel av batteridäckets längd vilket stämmer väl 
med ritningen.44

Under 1600-talet och en bit in på följande sekel gjordes galjonerna suc-
cessivt kortare, mer genombrutna och mer uppböjda. Galjonens form är 
därför en ganska bra utgångspunkt för att datera skepp. Dessvärre försvin-
ner galjonens yttre ände utanför kanten på pappret. Galjonen är avbildad 
med en övre, ganska kraftigt böjd regel och en nedre regel som är tämligen 
rak. Båda börjar en bit in på skrovsidan. Mellan dessa syns vad som av allt 
att döma är den genombrutna trall som bildat galjonens golvnivå. 

Bestyckning och kanonportar

Ritningen visar ett skepp som är förhållandevis kraftigt bestyckat, med ka-
noner på två däck, eller två överlopp som man hade sagt på 1600-talet. 
Portarna på det undre överloppet har en konventionell form medan por-
tarna på övre däck ett mer ålderdomligt utseende. Förutom att de är på-
fallande små så har de en elegant rundad överkant. De har sannolikt varit 
avsedda för mindre och lättare kanoner än dem på undre batteridäck. Lik-
nande portar återfinns på några av skeppen på Matthew Bakers ritningar 
och har även iakttagits på vraket efter Erik XIVs skepp Mars som sjösattes 
1562. Till skillnad från skeppet Mars oregelbundet placerade portar är ka-
nonöppningarna på ”Den anonyma tvådäckaren” relativt jämnt placerade 
utmed skrovsidan (jfr Fig. 5). 

En annan skillnad mot Mars är att det aktersta partiet av undre batte-
ridäck har portar. I den delen av batteridäcket var arkliet placerat. Arkliet 
var ett artilleri- och vapenförråd som även utgjorde vissa av underofficerar-
nas boutrymme.45 Den sekundära påskriften kallar utrymmet för ”the gun 
roome 7 foot”, vilket är den engelska termen för just arkli. Stora kajutan” 
the great Cabin” saknar portar, ett förhållande som känns igen på bland an-
nat Vasa, men också andra samtida skepp. Först mot mitten av 1600-talet 
flyttar kanonerna in också i de högre befälens utrymmen. Det innebar att 
antalet kanonportar på övre däck var färre än antalet på undre däck. 

Som redan påtalats saknas i stor utsträckning uppgifter om dimensio-
ner på svenska flottans skepp. Däremot finns en förteckning över antalet 
kanonportar. Förteckningen har tillkommit år 1623 eller året därpå, med 
syftet att reda ut hur många kanoner som behöver anskaffas till skeppen. 
Förteckningen som har rubriken ”Så många skottportar äro uppå hans 
kungliga majestäts skepp” återges med moderniserad stavning i tabell 2. I 
förteckningen redovisas hur portarna fördelat sig på respektive överlopp.46

Figur 5. Rekonstruktion av skeppet Mars som färdigställdes 1563 och som 
exploderade i strid året efter. Det bortsprängda förpartiet markeras med en grå 
skugga. Karaktärsdrag som övre batteridäcks små kanonportar med rundad 
överkant och den kraftigt lutande akterstäven känns igen på den anonyma 
tvådäckaren (Efter Eriksson 2019, s. 269). 
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Enligt Jan Glete beräknades bestyckningen utifrån antalet bredsidespor-
tar. 47 Den anonyma tvådäckaren har 6 portar på övre överloppet och 10 
på det undre, det vill säga 12 respektive 20 portar när båda sidorna räk-
nas samman. I tabell 2 motsvaras detta antal av skeppet Scepter som alltså 
var flottans fjärde största skepp. Scepter byggdes på Arnö i Mälaren under 
ledning av holländaren Isbrand Johansson, men det är osäkert när skep-
pet färdigställdes. Det tidigaste omnämnandet härrör från år 1615 och det 
kan ha färdigställts något tidigare.48 Utan att för den sakens skull påstå att 
ritningen avbildar just Scepter så kan man på goda grunder anta att sagda 
skepp var något sånär samtida med ”Den anonyma tvådäckaren” samt att 
skeppet rimligen haft ett kanonportsarrangemang som motsvarat skeppet 
på ritningen, med två mer eller mindre kompletta kanondäck/överlopp.   

Utöver de kraftiga kanoner som placerats i portar utmed skrovets sidor 
så har skeppet på ritningen utrustats med lättare pjäser. Precis i anslutning 
till halvdäcket finns en påskrift ”a falc for a close fight” (Fig, 2.10). Ordet 
”falc” torde syfta på ”falkon” vilket var en mindre artilleripjäs som hängde 
vid relingen och som användes i närstrid. Som exempel hade nyss nämnda 
Scepter två falkoner samt sex så kallade märshakar.49

De aktersta bredsidesportarna är placerade så att de genombryter berg-
hulten, de kraftigare bordgångar som placerats utmed vattenlinjen och 
mellan batteridäcken. Under stor del av 1500-talet var detta något som 
skeppsbyggmästarna i möjligaste mån försökte undvika. Ibland växlade av 
och flyttade berghulten i skrovsidan för att inte behöva såga av dem när 
man öppnade portar.50 Mot slutet av 1500-talet började man på vissa håll 
att i större utsträckning såga ut portarna genom berghulten. Ett välkänt 
exempel från omkring 1600 är votivskeppet från Storkyrkan i Stockholm 
(Fig. 6).51 Fenomenet kan även iakttas på vissa av Bakers ritningar men 
även på målningar från början av 1600-talet (Fig. 7).52 De svenska skeppen 
Mars liksom regalskeppet Vasa är exempel på skepp som är äldre respekti-
ve yngre än skeppet på ritningen där portarna placerats mellan berghulten. 

Undre överloppet Övre överloppet

Äpplet 30 20

Rikskronan 20 16

Svärdet 22 16

Scepter 20 12

Riksnyckeln 18 14

Stockholm (ex Hector) 24 16

Store byggningen 24 16

Elefanten (före 1612 Ålands Hjorten) 14 6

Hektor 24

Maria 24

Apollo 20

Tre kronor 20

Perseus 20

Blomman (Förgyllda Rosen) 20

Andromeda 18

Jupiter 18

Svarthunden 18

Lille nyckeln 18

Orpheus 16

Harbolejonet 16

Oranibom 16

Haniball 16

Västervik 14

Falken 14

Stjärnan 12

Ängeln 12

Bojorten 12

Jägaren 12

Jungfrun 10

Salvator 8

Älgölejonet 4

Jonas 4

32 538 116

Summa   654

Tabell 2. ”Så många skottportar äro uppå hans kungliga majestäts skepp”.
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Däcksarrangemang

Raderna av kanonportar avslöjar även däckets språng i förhållande till 
berghult och bordläggning. Den aktersta porten på undre batteridäck är 
placerad lägre än övriga och visar att undre överloppet är försänkt i aktern. 
Om övre överloppet varit försänkt på liknande sätt lämnar ritningen ingen 
upplysning. 

Sidovyn har alltså förvrängts så att den visar en del av akterspegeln. De 
tvärgående strecken på den övre delen av akterspegeln ska sannolikt för-
stås som däcksnivåer, i synnerhet som deras placering stämmer väl överens 
med påskrifterna. ”the Great cabin” har knappast sträckt sig längre föröver 
än den aktersta kanonporten på övre däck. Mellan denna kanonport och 
stora kajutan var rimligtvis styrplikten varifrån skeppet styrdes, placerad. 
Ovanför stora kajutan finns enligt påskriften ett ”qter deck” (quarter deck). 

Figur 6. Votivskeppet från Storkyrkan i Stockholm dateras till tiden omkring 
sekelskiftet 1600. Notera hur de aktersta kanonportarna bryter igenom de 
förgyllda längsgående berghulten (SMTM, ID 169). 

Figur 7. Hendrick Cornelisz Vrooms (1566–1640) marinmålningar hör till de 
mest detaljerade från tiden. Skeppet som utgör tavlans huvudmotiv har något 
lättare bestyckning än den anonyma tvådäckaren. Flera gemensamma drag 
känns dock igen, bland annat galleriet liksom den aktersta kanonporten vilken 
är placerad i berghultens sträckning (Nivaagaards malerisamling, inv 0064).  
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Ovanför denna nivå är ritningen sliten, men ett mått ”5½” indikerar sanno-
likt höjden på en hytta med denna placering. I fören återfinns texten ”6 foot 
high” som rimligtvis indikerar höjden under backdäck. 

Det är något oklart vad som avbildas utmed relingen, ovanför det be-
styckade partiet på övre batteridäck. Sju par stående streck visar tvivelsu-
tan någon form av stöttor. Men om de bildat stöd för en reling eller om 
de burit upp en så kallad kobrygga är svårt att definitivt avgöra. En ko-
brygga är en lättare däcksnivå som förbundit backdäcket i fören med halv-
däcket ovanför stora kajutan i aktern och förekom ofta på stora skepp un-
der 1500-talet och en bra bit in på följande sekel. I skeppsbyggmästaren 
Thomas Nilssons tidigare refererade brev till Hertig Karl under bygget av 
Ålands Hjorten berättar han att ”överloppet och kobryggan och förtäckan”, 
det vill säga backdäcket förfärdigats.53 

Slutsatser

Både Börjesson och Svensson menade alltså att ritningen ”något osäkert” 
kunde dateras till omkring 1615.54 Det utesluter inte att den skulle ha till-
kommit under perioden då engelskspråkiga skeppsbyggmästare var verk-
samma i Sverige, det vill säga 1591–1614. Men med tanke på ritningens 
skissartade intryck kanske det är tveksamt att den den ritats någon av dessa 
skeppsbyggmästare. Som har konstaterats ovan har ritningen gjorts med 
en tumstock eller linjal som enda ritinstrument. Renritningen i tusch har 
gjorts utan kurvlinjaler och liknande hjälpmedel som en skeppsbyggmäs-
tare van vid att göra ritningar och rita böjda linjer och streck rimligtvis haft 
till hands. 

Ritningen har dock gjorts av en person som haft förhållandevis god kän-
nedom om skepp. Dessutom har vederbörande haft tillräckliga matema-
tiska kunskaper för att tänka och rita i skala. Ritningen är korrekt i de pro-
portioner där det finns måttangivelser. 

En hypotes, som dock är svår att leda i bevis, är att ritningen gjorts av en 

beställare, kanske inom amiralitetet, för att kommunicera med en skepps-
byggmästare. I korrespondensen mellan skeppsgårdar, amiralitet och kung-
en omtalas schampluner55 som visar hur planerade skepp ska se ut. Jag hål-
ler det för troligt att ritningen av ”Den anonyma tvådäckaren” är just en 
sådan. Kanske är det ändå en av de engelskspråkiga skeppsbyggmästarna 
som antecknat på dokumentet.   

Det har även framkommit att ritningen avbildar ett skepp vars antal ka-
nonportar stämmer överens med skeppet Scepter som alltså hade två över-
lopp eller kanondäck (jfr tabell 2). Utan att påstå att ritningen avbildar just 
detta skepp kan man på goda grunder förmoda att de största skeppen i 
svenska flottan de som listar med kanonportar på båda ”överloppen”, alltså 
Äpplet, Rikskronan, Svärdet, Scepter, Stockholm och Elefanten, mycket väl 
kan ha påmint om det anonyma skeppet på ritningen. Bilden ger således en 
unik inblick i hur flottans stora skepp såg ut decennierna före Regalskep-
pet Vasa.  

Summary 

Sweden´s oldest Ship Drawing: an investigation and interpretation

Sweden’s oldest drawing of a ship is kept in the National Archives. It de-
picts a warship with two rows of gunports, hence the working name ‘The 
anonymous two-decker’. Unfortunately, nothing is known regarding its 
provenance, when it was made, or who drew it. Most likely we will never 
know which ship is depicted. However, this does not imply that the dra-
wing is totally vapid or incomprehensible. The aim of this article is to date 
the drawing, but also to narrow down in which historical context the dra-
wing may have been created in. The article also sets out to discuss which 
ships may have been of a similar design. An underlying motif is to make 
the drawing more accessible for further research.
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Drawings from the seventeenth century and earlier are very rare. 
Through comparing the present drawing with the few other examples that 
exist it is apparent that it has not been used for calculating lines and shape 
of the ship’s hull, but rather to present the general layout and arrangement 
of decks, gunports and different rooms aboard. 

An analysis of the drawing reveal that it was drawn in 1:64 scale using 
a ruler of about one foot’s length as the single tool. Contemporary master 
shipwrights used dividers, curve rulers and similar to produce their draw-
ings. Hence ‘The anonymous two-decker’ is more of a sketch than a proper 
drawing. With no doubt it was made by a person with substantial knowl-
edge about ships and how to draw and calculate with scale, but it ques-
tionable if it was a master shipwright. 

The drawing has several notes and texts in English. The colour of the 
text differs from the colour of the ink in the drawing, which indicates that 
the text is secondary. This means that the person who drew the image and 
the one who wrote on it do not have to be the same. Previous researchers 
have suggested that the drawing was made in England or from an English 
original, but in fact there were several English and Scottish master ship-
wrights working at Swedish shipyards in the late sixteenth and early sev-
enteenth century. The text could have been made by one of them. 

The drawing reveals the ship´s main dimensions: Length of keel, width, 
depth of hold, as well as some other measurements. It is not possible to 
identify a particular ship that corresponds to these dimensions, but it is ap-
parent that the ship is proportionally wide in relation to its length, which 
is archaic. The number of gunports however corresponds to what we know 
regarding the Swedish ship Scepter, this without saying that the drawing 
depicts this very ship. Scepter was likely much larger than ‘The anonymous 
two-decker’. 
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handlingar rörande flottan, A:I, GI, 1530-1725, Galeas från 1600-talets slut bl. 1-2, 
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4 Se t.ex. Howard 1979, s. 93.
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Rönnby & Sjöblom 2015; Eriksson 2017, s. 100-106, 187; 2018, s. 27-28, not 44.
6 I många fall är överlopp synonymt med batteridäck, men inte alltid. Överlopp syftar på 
själva däcksnivån, medan batteridäck syftar på de däcksnivåer som bestyckats med kanoner 
i hela skeppets längd. Se till exempel Glete 2002, s. 17; Eriksson 2017, i synnerhet s. 59, 
104-8.
7 Se t ex Howard 1979; Kirsch 1988; Soop, 2007; Adams 2003, s. 107, 128.
8 Ferreiro 2007, s. 41, hänvisar till Barker. 
9 Probst 1992; Bellamy 2006; Lemée 2006.
10 Det finns en uppsjö av artiklar och forskning kring detta. Många utgår från för 
genomgående beskrivning av skal- och skelettbyggnad samt bruket av ritningar. För 
diskussioner kring Nederländska skal- respektive skelettbyggnadstekniker se Hasslöf 1970; 
Hocker 2004; Lemée 2006; Hoving 2012. 
11 Metoden kallas på engelska ’whole moulding’ och finns beskriven i flera samtida skriftliga 
manuskript, se t.ex. Bellamy 2006, s. 7 med referenser.  
12 För genomgång av de olika principerna för skal- respektive skelettbyggnad, se Hasslöf 
1972; 1991; Lemée 2006.
13 Åke Clason Rålamb beskriver de nederländska skeppsbyggeriet i Sverige och kallar det 
för ”det holländska manéret” i sin bok om Skepsbyggerij från 1691 (1943), se även Lemée 
2006; Hoving 2012. 
14 Börjesson H 1942a, s. 263, Svensson 1963, s. 92. 
15 Rörande Bakers metod att beräkna volym, se Salisbury 1966; Kirsch 1988, s. 122; Glete 
1993, s. 66-76.
16 Till skillnad från decimaltum där det går tio tum på varje fot.
17 Jfr Probst 1992, s. 297
18 Probst 1992. 
19 I vissa dokument kallas midskeppsbalken även för segelbalken Se t.ex. RR 1577-01-18.
20 Jfr Zettersten 1890, s. 333. 
21 Glete 2010, s. 332-3.
22 The Scotland, Scandinavia and Northern European Biographical Database (SSNE), med 
hänvisning till Wikland 1971, s. 43. 
23 Riksvasa sjönk vid Djurö i Stockholms skärgård år 1623 och var föremål för omfattande 
bärgningar på 1960-talet, se Cederlund 1983.
24 Glete 2010, s. 336-37, 393-4.
25 Börjesson 1942b, s. 80, enligt hemsidan SSNE var han dock skotte. 
26 Glete 2010, s. 337-38.
27 Svensson 1963, s. 92, 100, Bild 159. 
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28 Eriksson 2016; Eriksson och Rönnby 2017; Eriksson 2019. 
29 Cederlund 1983, s. 61-2; Arnshav 2011, s. 39-44; Viklund 2013; Eriksson 2017a, s. 86. I 
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”The Harriot manuscript” från 1608-10. För en översikt och jämförelse mellan de olika 
manuskriptens föreslagna dimensioner, se Bellamy 2006, s. 7-12.
31 Ibid s. 10. 
32 Hj Börjessons samling bunt 34, Lista 1668/1, KrA, Se även Glete 2002. 
33 Historikern Jan Glete och före honom Axel Zettersten har gjort ett idogt arbete med reda 
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34 Se utredningen om Vasas dimensioner i Glete 2002, s. 15-16. 
35 Professor Jonathan Adams, muntligen. 
36 Räknat från uppgifter i Daeffler 2018. 
37 Uträknat utifrån siffror i Winfield 2010, s. 8-25. 
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Sjömansvisan i visa och verklighet 
– hur sjömännens viskultur förmedlas i tryck  

Av Joakim Ekedahl 

Joakim Ekedahl (f. 1988) är masterstudent i musikvetenskap vid Uppsala Universitet. 

Det var en gång sjungande män på sjungande skepp som tog 
världen i besittning!1

Under århundraden skapade de seglande sjömännen en säregen musi-
kalisk tradition vilken lever kvar än idag. Dock inte i samma kontext 

eller form som förr. För att använda musikforskaren Monica Lantz ord blir 
folkmusiken, dit även de traditionella sjömansvisorna nu räknas, på det sätt 
den används idag en ”pittoresk konstruktion”, då den sociala och praktiska 
funktionen den fyllde har försvunnit.2 Sjömansvisan i sin traditionella form 
dog därför i stort ut tillsammans med de seglande fartygen. Efter segel-
fartygens era skrevs nya, schablonartade sjömansvisor vilka med överlot-
sen Charles Palmqvists ord: ” förfalskar och ger en skev bild av det gamla 
sjömanslivet så att detta för kommande tiders sjömän framstår som en 
uppdiktad saga”.3 Jag själv har under många år seglat på traditionella segel-
fartyg och har då fattat ett stort intresse för sjömanshistoria och sjömans-
musik. Med tiden har jag kommit att förundras över den bild som folk i 
allmänhet har av sjöfolk och sjöfart. De traditionella sjömansvisorna fick 

en renässans under slutet av 1900-talet då de återupplivades av musiker 
och forskare. Dock hade sjömansvisorna då bytt både kontext och innehåll, 
och jag har ofta undrat över hur de sjömansvisor vi får oss till dags genom 
visböcker förmedlar bilden av sjömännens sångtradition och sjömanslivet 
då denna ofta synes vara just en schablonbild som framställs i mer sentida 
sånger eller visas på vita duken. 

Denna text är en förkortad och reviderad version av kandidatuppsat-
sen Sjömännens skrönsång4 avlagd hösten 2015 vid Uppsala Universitet av 
ovantecknad. Jag undersökte då hur sjömännens vistradition, dvs. de visor 
som sjöngs och skapades på fartygen förr, förändrades i takt med dess prak-
tiska, sociala och kulturella förutsättningar. Jag riktade in mig på visböcker, 
specialiserade på sjömansvisor, publicerade under 1900-talet för att se hur 
dessa presenterar och förmedlar de seglande sjömännens vistradition, både 
via urval såsom framställningen av sjömännen, sjömanslivet och framförallt 
vad som skrivs om sångerna, sångtekniken och textinnehållet. 

Undersökningen blev således tvådelad. För det första, att försöka spåra 
en vistradition och för det andra, att jämföra hur visböcker förmedlar eller 
kontrasterar mot denna. Detta för att belysa hur ett historiskt material an-
passas till nya kontexter, hur det utryckts och vad sådana förändringar kan 
medföra. 

För att undersöka detta utvaldes nio visböcker/musiktryck med sjö-
mansvisor samt två sångböcker som övergriper svensk musik. Dessa valdes 
med både innehållsmässig och kronologisk hänsyn för att få ett så heltäck-
ande material som möjligt. Sjömansvisböckerna var: Glada Sjömansvisor, 
Populära Sjömansvisor, Här kommer Fritiof Andersson och andra sjömansvi-
sor, 60 visor från de sju haven, Sjömansvisor, Sjung till Sjöss, Ta mig till havet, 
Briggen salta Anna samt Visor och verser från haven. De viktigaste visböck-
erna i svensk viskultur var Den svenska visboken och Sångboken. 

Visorna i dessa böcker är från vitt spridda tider, från och med 1600-ta-
let till andra hälften av 1900-talet, ett fåtal mer moderna förekommer, 
och på ett flertal språk. Som referensverk användes Sång under Segel från 
1935 av sjökaptenen och vissamlaren Sigurd Sternvall (1886—1951) samt 
Shanties from the Seven Seas från 1961 av Stan Hugill (1906—1992). Den 
förstnämnda är en stor samling av framförallt svenskspråkiga sjömansvisor 
medan den senare innehåller främst engelska sjömansvisor men även andra 
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från resten av världen. Hugills bok är ännu, mig veterligen, den mest hel-
täckande utgivna samlingen av sjömansvisor. Hugill var själv shantyman5, 
artist och sjöhistoriker och boken är både utformad för historisk återgiv-
ning samt för att ge anvisningar till ett traditionsenligt framförande. Till-
sammans omfattar dessa två böcker både svensk- och engelskspråkig sjö-
mansvistradition i stort. 

För att spåra sjömännens vistradition, till den grad det kan talas om en 
tradition, användes en mängd artiklar, böcker med skönlitterärt eller forsk-
ningsmässigt innehåll, samt faktiska forskningsskrifter. Det mesta skrivet 
om sjömansvisor är av sjömän och vissamlare, däremot inte av forskare. 
Den akademiska behandlingen av sjömansvisan är ringa, särskilt i förhål-
lande till det rika material som finns att tillgå. I Knut Weibusts avhand-
ling Deep Sea Sailors: a Study in Maritime Ethnology, avlagd vid Stockholms 
universitet 1969, till exempel, nämns under de 500 sidorna endast litet om 
sjömännens musik och deras musicerande. Weibust tillägger, ”So much has 
been written about sailor’s songs that they only can be given rather brief 
treatment here.”6 Ett uttalande jag inte kan finna allt för mycket sanning 
bakom. 

Gällande mer sentida bearbetningar återfinns Hanna Shüldts kandi-
datuppsats Sjömännens arbetsvisor vid musikvetenskapliga institutionen i 
Stockholm 2002. Hon fokuserar dock enbart på funktion och form kring 
den traditionella sjömansvisan. Övriga arbeten är Katarina Villners När 
lantman trygg på landet står, En sjöman emot böljan flår, Per-Erik Brolins-
sons Utländska inflytanden på den svenska visan, Bengt R. Jonssons Kom följ 
mig på sjöen ut: till den svenska sjömansvisans historia samt Margareta Jer-
silds Hurra min båj, hurra! Ingen av dessa går i något djup in på sjömansvi-
sans textuella och musikaliska aspekter. Att djupare sådana undersökning-
ar inte har gjorts är underligt men vissamlaren och shantymannen Oscar 
Jensens ord förklarar måhända förhållandet: ”For musikaliske Øren lyder 
Chanties maaske ikke af ret meget – og vel af endnu mindre för literære.”7

Tradition

Vad är en tradition, och kan vi tala om bara en? Tradition kommer från 
latinet i betydelsen att överlämna och används för att beskriva ett kultu-
rellt och socialt arv. I The Invention of Tradition definierar Eric Hobsbawm 
och Terence Ranger tradition som ett formaliserat och ritualiserat bete-
ende. Traditioner skapas, omskapas och försvinner hela tiden. I skapandet 
och omskapandet sker en förflyttning av ideal och praktiker för att passa 
nya kontexter, tider etc. Samtidigt återkopplas hela tiden med svunna tider. 
Ibland skapas nya traditioner direkt utifrån äldre förlagor, och lånar in ma-
terial från lämpliga förebilder som inkorporeras och anpassas till den nya 
kontexten. Dessa kallar Hobsbawm och Ranger för uppfunna traditioner 
(eng. invented traditions). Här löskopplas traditionella element och får en 
ny, ofta ideologisk, förbindelse. Uppfunna traditioner uppkommer främst 
när ”gamla” traditioner inte kunnat anpassas, eller för att de medvetet inte 
anpassats.8 Var den exakta skillnaden mellan ”genuina” och ”uppfunna” tra-
ditioner ligger är diffus, och begreppet ger en prägel av autentiskt och icke 
autentiskt. Det är dock inte detta jag vill komma åt. Istället vill jag närma 
mig förändring och brytningspunkter. Som Hobsbawm och Ranger skriver: 

There is probably no time and place with which historians are 
concerned which has not seen the invention of tradition in this 
sense. However, we should expect it to occur more frequently 
when a rapid transformation of society weakens or destroys the 
social patterns for which old traditions had been designed, pro-
ducing new ones to which they were not applicable.9

Den moderna värld som de traditionella sjömansvisorna lämpas in i idag 
ligger långt ifrån den där de skapades, och stora sociala, kulturella och tek-
niska förändringar under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet har 
gjort att sjömansvisan högeligen förändrats. Folkvisor, exempelvis: 

 
”[they] were modified, ritualized and institutionalized for the 
new national purposes. Traditional folksongs were supplemented 
by new songs in the same idiom, often composed by schoolmas-
ters [and] transferred to a choral repertoire”.10
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Historikern Peter Burke diskuterar sådana adapteringsprocesser i sin 
bok The European Renaissance: centres and peripheries. Artefakter föränd-
ras när de byter kontext. Artefakten i sig förändras ofta inte, men däremot 
uppfattningen om den. Denna förändringsprocess har två stadier, där i det 
första det överförda bryts ner, förflyttas och anpassas och i det andra åter 
kontextualiseras, omlokaliseras och domesticeras. Centrala idéer transfor-
meras då till lokala varianter för att passa denna kontext, men tillhör ändå 
i ett visst mått samma idétradition. Däremot kan sådana varianter ses som 
förvrängningar då vissa element kan komma att gå emot den ursprungliga 
idén.11 Huruvida det bara är en tradition eller ett flertal traditioner som 
undersöks är svårt att uttala sig om men genom Burkes modell kan vi välja 
att se även olika traditioner som delar av samma traditionskomplex. 

Den traditionella sjömansvisan som den presenteras för oss idag, liksom 
bilden av sjömännen i de moderna sjömansvisorna, har inte längre samma 
koppling till dess ursprungliga kontext, och ibland inte till historien som vi 
känner den. Vi kan därför se vårt idékomplex om sjömän, i synnerhet de 
seglande, som förmedlas, genom t.ex. visor, som en del av en uppfunnen 
tradition. Intressant är att undersöka hur långt ifrån en nära representa-
tion av det traditionella som faktiskt ges och hur överföringen och anpass-
ningen sker. I och med att sjömansvisorna getts ut i tryck har vissamlare, 
författare, sammanställare med flera kommit att påverka materialet ge-
nom det urval som gjorts, hur texterna behandlats, via censur till exempel, 
samt vilka aspekter som har valts att beskrivas i den löpande texten. Dessa 
handlingar skapar en diskrepans mellan materialet och traditionen och det 
är denna jag vill undersöka. Denna undersökningsprocess blir därför, som 
nämnt, tvådelad. För det första, att beskriva traditionen och för det andra, 
att se hur denna förmedlas/återskapas. För att studera hur visböckerna gör 
detta fokuserar jag på tre huvudpunkter med specifika biområden vilka ut-
ifrån materialet särskilt belyser skillnaden mellan tradition, intention och 
utförande i visböckerna. 

Visorna: Vilka typer av samt hur många visor finns i de respektive visböck-
erna? Representerar och presenterar de en traditionell repertoar?

Musiken: Beskrivs hur sjömännen sjöng och skapade sin musik? Hur be-
handlas sångstil, improvisation, variation, notation och harmonisering i vis-
böckerna?

Texterna: Vilka språk återkommer och hur behandlas obscenitet och sexu-
alitet i texterna?  

Sjömanvisan

Vad är en sjömansvisa? Frågan kan verka banal men den traditionella sjö-
mansvisan har kommit att blandas upp med både äldre och moderna vi-
sor, helt annorlunda till väsen och funktion. I mångt och mycket kallas i 
folkmun allt som behandlar sjömän eller sjöliv för sjömansvisa. Bengt R. 
Jonsson frågar sig i Kom följ med mej på sjöen ut om sjömansvisor är 
”om, för eller av sjömän?”12 Det är en viktig fråga utan uppenbart svar, som 
dock alltför snävt avgränsar termen sjömansvisa då den inte medger musik 
inlånad och anpassad av sjömännen. Ett annat sätt är att fråga sig huruvida 
visorna faktiskt använts, dvs. framförts, på fartygen av sjömännen själva. 
Detta synsätt har jag anammat och låtit det som framförts av sjömännen i 
deras traditionella miljö definiera vad som är en sjömansvisa.

Jag utgår här ifrån segelfartygens sångtradition, och segelfartygens näs-
tan fullkomliga försvinnande runt 1930-talet brukar anses som slutet för 
denna.13 Under samma tid, årtiondena direkt efter andra världskriget, 
blomstrade den svenska sjöfarten och en mängd moderna och kommersiel-
la sjömansvisor och sjömansvalser komponerades. Dessa visor kom främst 
att visa en schablonartad bild av sjömanslivet.14 De skiljer sig även markant 
mot de traditionella, både i stil och form, och enligt Författaren Henrik 
Arnstad kom via dessa visor en svensk nationell identitet att porträtteras i 
dessa omvälvande tider.15 De blev även ytterst populära, om än inte av alla. 
Sternvall uttryckte sig i hårda ordalag mot att dessa populära sjömansvi-
sor kom att representera bilden av de svenska sjömännen och deras sång- 
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tradition: ”att alla dessa dumheter skulle få gå till eftervärlden som repre-
senterande svensk sjömanssång och dikt? Tanken därpå var motbjudan-
de”.16 Dessa visor handlar främst om sjömännen, och var inte för eller av 
dem. 

Att jag inte fokuserat på andra sjömän utöver de seglande beror främst 
på att ombord på ångbåtar och andra fartyg hade de praktiska funktio-
nerna som sjömansvisorna fyllde, om än inte alltid den sociala, försvunnit. 
De traditionella sjömansvisorna som sjöngs på segelfartygen växte i styrka 
i konkurrens med ångbåtarna, för att pressa ut det sista ur sjömännen på 
dessa snart utdaterade och underbemannade skepp.17

Landbacken har länge varit en stor källa till sjömansvisor, både genom 
att sjömännen tagit tills sig många visor och gjort dem till sina egna, till ex-
empel under emigranttiden, men också genom att det i land skrivits många 
visor om sjömännen. Dessa behandlar ofta sjömännen och deras heroism 
uppå havet, medan sjömännens sånger snarare behandlar hamnarna. De 
förra var ofta ytterst populära i land men ”were never popular at sea, and 
certainly never sung as shanties”.18

Många är de grupperingar vilka påverkat och bidragit till utvecklingen 
av sjömansvisan. Alla sorters kategoriseringar av denna blir sålunda pro-
blematiska. Identiteter är flytande och fler än enbart sjömännen känner 
en tillhörighet och en koppling till sjömansyrket och sjömansvisan. Jag har 
ändå valt att använda termen på detta snäva sätt, för att tydligare differen-
tiera mellan dessa väldigt lika, men samtidigt ytterst olika visor. 

Hur vet vi att alla bevarade visor faktiskt sjöngs? Ja, egentligen inte, men 
vi kan återgå till frågan om, för eller av vilken medger att det som tagits 
upp i sjömännens repertoar och sedan sparats i deras egna visböcker, arkiv 
eller muntligt traderats skall anses vara sjömansvisor. Men visst måste med-
ges att bland dessa visor förekommer texter av annan natur. 

Vissamlaren Diderik Brochman delar upp sjömansvisan i fyra kategorier: 
nidvisor, frivaktsvisor, visor av leilighetsdiktare samt kabaré- och revyvisor. 
De två första kategorierna är visor skrivna/använda av sjömän till arbete 
eller för förnöjelse. De senare två är landbackens ”sjömansvisor”, oftast helt 
frånskilda sjömännens verklighet.19 

Sternvall nämner att sjömansvisorna bestod av bland annat ballader, 
dansvisor, fästmövisor och rena arbetsvisor. Dansvisan blev snabbt inlem-

mad och anpassad till arbetsvisa. Fästmövisor var en specialitet hos svenska 
sjömän, även om de allt som oftast inte var upphovsmännen, och arbets-
visorna bestod sent in på 1800-talet av ballader och dansvisor. Engelska 
shanties, arbetssånger till sjöss, var även de populära bland de svenska sjö-
männen.20 

 Brochmans uppdelning mellan sjömännens och landbackens sjömansvi-
sor har jag använt till mitt eget indelningssystem vilket beskrivs nedan. Ka-
tegorierna togs fram och användes som ett hjälpmedel, inte som ett klas-
sificeringssystem, för att lättare kunna överskåda och jämföra materialet. 
Dessa är som följer:

Sjömansvisor: De traditionella visor som har sjungits av och använts av 
sjömännen. Här har ingen distinktion gjorts mellan arbetsvisor och frivakts-
visor. Arbetsvisorna var visor som ackompanjerade flera olika typer av ar-
betsbördor, såsom segelsättning, ankarlättning, länspumpning med mera. 
Dessa visor var ofta specifika för en typ av arbete. Frivaktsvisor var visor 
som sjöngs utanför arbetet, till förnöjelse för besättningen. Visor inom 
båda dessa kategorier hölls vanligtvis åtskilda även om ett visst överlapp 
förekom. Man kan dock problematisera huruvida det jag klassificerar som 
en sjömansvisa verkligen bör klassificeras som en sådan. Hugill beskriver 
att skandinaver och tyskar anammade många engelska visor som arbetsvi-
sor i tron att de var ”riktiga” shanties, trots att dessa absolut aldrig hörts 
ombord på ett engelskt fartyg.21 Dock har dessa visor använts av åtmins-
tone skandinaviska sjömän och går därför under min kategori sjömansvisor, 
något Hugill säkert hade motsatt sig. Detta visar dock på att det finns stora 
regionala skillnader repertoarmässigt, och visor som inte ansågs vara sjö-
mansvisor inom ett område kunde göra det i ett annat.

Imitationer: Visor skrivna i en stil likartad de traditionella sjömansvisornas. 
Här återfinns ett flertal av Evert Taubes visor, såsom till exempel ”Möte i 
monsun” och ”Eldarevalsen”. Dessa använder en korrekt nautisk terminolo-
gi och berättarstil, men saknar vanliga stilistiska markörer som till exempel 
omkväde. 
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Sjömanspastischer: Kabaréns och landbackens ”sjömansvisor” där sjömän-
nen framställs på ett sätt som haft ringa med verkligheten att göra. Här 
uppbringas ofta en romantiserande bild av sjömanslivet, och sjömannen 
med mössan käckt på svaj, i kontrast mot den mer bistra verklighet som 
ofta framställs inom arbets- och frivaktsvisorna. 

Sjösånger: Visor med tematisk koppling till sjömännen eller havet. Här 
förekommer allt emellan Beatles ”Yellow submarine” till Bellmans ”Solen 
glimmar”. Detta arbetsnamn skall dock inte förväxlas med engelskans Sea 
Songs22 då dessa inte har något med varandra att göra. 

Övriga visor: Visor utan koppling till sjön såsom populära dryckesvisor, 
schlagers med mera.

Visböckerna 

En utförlig beskrivning av de undersökta visböckerna återfinns i uppsatsen 
men har här summerats. Efter titlarna ges vid tillämpliga fall en förkortad 
form vilken kommer användas istället för hela titeln i den löpande texten.

Två av titlarna är utgivna i samarbete med museum och arkiv och har 
ett primärt fokus på traditionell sjömansdiktning. Dessa är: Sjömansvisor 
utgiven i samarbete med Svenskt Visarkiv samt Visor och verser från Haven 
i samarbete med Statens Sjöhistoriska museum, båda utgivna 1980. Båda 
inriktar sig som nämnt på traditionell sjömansdiktning, Sjömansvisor i syn-
nerhet på opublicerat material. Visboken 60 visor från de sju haven från 
1976 innehåller även den uteslutande visor som sjungits ombord. 

På motsatt sida finner vi titlarna Populära sjömansvisor samt Glada sjö-
mansvisor. Populära sjömansvisor är en musikhäftesserie utgiven åren 
1935–1945 av Svenska Visförlaget. Glada sjömansvisor utgavs 1948 av 
samma förlag. Utifrån titlarna kan innehållet anas och här återfinns nästan 
enbart sjömanspastischer vilka målar upp bilden av den glada sjömannen 
med en flicka i varje hamn. 

Någonstans mitt emellan hamnar resterande visböcker. Dessa är Sjung 

till sjöss, Ta mig till havet - Svenska kryssarklubbens Visbok (Svenska krys-
sarklubbens Visbok) samt Här kommer Fritiof Andersson... och andra sjö-
mansvisor (Här kommer Fritiof Andersson). Sjung till sjöss är utgiven 1982 
i samarbete med Statens sjöhistoriska museum, men fokuserar till skillnad 
från Visor och verser från Haven på allt som behandlar sjön. Utgivaren ger 
i förordet: ”Här finns Taubevisor och Rolflåtar, gamla engelska och svenska 
shanties, barnvisor och svensk-topp-trallar blandas om vartannat”.23 Även i 
Här kommer Fritiof Andersson från 1974 blandas friskt mellan traditionella 
och sentida populära ”sjömansvisor”. Svenska kryssarklubbens Visbok från 
1995 är i princip en kopia av Sjung till sjöss och nämns mest i förbigående, 
även om en del intressanta skillnader diskuteras i uppsatsen. 

Briggen Salta Anna är ett nottryck av delar av Utbildningsradions pro-
gramserie med samma namn, utgivet 1985. Det innehåller gamla sjömans-
visor och sånger från olika delar av världen och programmet dramatiserar 
livet ombord på ett segelfartyg under ett påhittat reseäventyr.

 En viss kronologisk ordning kan anas där visböckerna mellan 1930- och 
1950-talen innehåller nästan enbart sjömanspastischer. Ansamlingen av 
visböcker från slutet av 1970- och början av 1980-talen visar på att sjö-
mansvisorna, och även annan folkmusik, fick en återupplivning. De blev 
även ytterst populära. Revival-rörelser är enligt Hobsbawm och Ranger en 
tydlig markör på ett brott med det förgångna och måste ses som uppfunna 
traditioner, då deras syfte oftast är att bevara levande traditioner, trots de-
ras oförmåga att göra så.24 Sjömansvisböcker utgivna under 2000-talet är 
ringa till antalet och undersöks därför inte. 

 En sammanställning av det totala antalet visor presenteras nedan. I de 
presenterade tabellerna har material från Den Svenska Sångboken, Sång-
boken – vår gemensamma sångskatt samt Ta mig till havet, Svenska Krys-
sarklubbens Visbok exkluderats. Detta då dessa riskerar ge en felaktig bild 
av materialet. De första då de genom sitt breda omfång medtager mycket 
med sjötematik som inte återkommer i övrigt material, och Svenska krys-
sarklubbens Visbok eftersom den till stor del kopierar materialet från Sjung 
till sjöss. 
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Visorna 

Sjömansvisor 165 128

Imitationer 11 6

Sjömanspastischer 122 109

Sjösånger 56 50

Övriga visor 9 8

Totalt 362 301

Från sammanställningen kan vi utröna att det arbetas utifrån två olika 
syner på vad som konstituerar en sjömansvisa. De på 1930- till 1950-talen, 
som redan nämnts, utgivna sånghäftena Glada sjömansvisor samt Populära 
sjömansvisor står för den tidigare delen av seklet, med sina otaliga sjömans-
pastischer och sjömansrevyer, med vilka sjömansvisa här verkar likställas. 
Böckerna utgivna från sjuttiotalet och framåt verkar däremot var del av en 
revival-våg där de traditionella sjömansvisorna åter fick träda fram. Något 
som säkert hade glatt Sternvall, som i ovan nämnda citat gick hårt emot 
bilden av den glada sjömannen som den framställdes på revyscenerna. 

Hur ser då vismaterialet ut, är det övervägande sjömansvisor, eller har 
Sternvalls farhågor slagit in? 

Sjömansvisor 20

Imitationer 2

Sjömanspastischer 10

Sjösånger 6

Övriga visor 1

Totalt 39

Visor som 
förekommer en gång

301

Tabell 1. Antalet visor i det un-
dersökta materialet. I mitten det 
totala antalet, till höger antalet 
unika visor.

Totalt överstiger antalet sjömansvisor pastischernas, men räknar vi även in 
sjösångerna blir förhållandet det omvända. Antalet visor som återkommer 
fler än en gång är ringa i förhållande till de som enbart förekommer en 
gång. Totalt förekommer 39 av visorna två eller fler gånger: Av dessa är 20 
sjömansvisor, och av de 301 visor som enbart förekommer en gång är 108 
sjömansvisor. De flesta av dessa förekommer i Sjömansvisor samt Visor och 
verser från Haven vilka vill lyfta fram främst opublicerat material. Att det 
ofta är specifika sjömansvisor som förekommer, med ungefär samma text 
och melodi, tyder på en viss kanonisering. Det stora antalet pastischer och 
sjösånger visar på två förekommande synsätt, sjömansvisan som sjömän-
nens egna visor, i linje med min klassificering, kontra sjömansvisan som allt 
som berör sjömännen och havets salta våg. Antalet pastischer och sjösånger 
visar ytterst tydligt att det som i visböckerna ses som sjömansvisor inte är 
den traditionella sjömansvisan utan allt som berör vatten och vind samt 
sjömännen och deras äventyr.

Pankultur eller svenskhet

Överlag är visorna på svenska, runt 260 av dem, och ett fyrtiotal är eng-
elskspråkiga. Till det tillkommer två visor på makaronisk vers, blandspråk, 
samt en vardera på franska, tyska och norska. Det är uppenbart att visor-
na i visböckerna fokuserar på en ”svensk” vistradition då de riktar sig till 
svenskspråkiga läsare. Det är däremot inte fullt lika uppenbart att tradi-
tionen är så ensidigt svenskspråkig. Sjömännen umgicks och arbetade i en 
internationell miljö och ofta var de skandinaviska sjömännens arbetsspråk 
skandinaviska eller sjömansengelska.25 Sternvall skriver att: ”inom den ma-
ritima musiken råder ingen Babels förbistring, därför äro också många av 
sjömanssångerna internationellt kända” och därför vore ingen ”sjömans vis-
bok komplett om ej där återfinns några av de gamla engelska och ameri-
kanska favoriterna”.26

Likaså skriver Palmqvist att engelskan var sjömännens språk och alla sjö-
männen med självkänsla borde någon gång ha seglat på en ”anglosachsa-
re”.27 Folkloristen Velle Espeland ger en ytterst lika beskrivning av språket i 
de norska sjömansvisorna: 

Tabell 2. Antalet enskilda visor 
som förekommer två eller fler 
gånger i visböckerna. 
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Mange vill sikkert seia at dette ikke kan vera nokon norsk tradis-
jon all den stund språket oftast er engelsk. Men miljøet på sku-
tene var internasionalt, og norske sjøfolk nytta gjerne sjømann-
sengelsk.28 

Vad vi kan se är att sjömännen inte enbart sjöng på svenska. Visorna ”var 
friske og internationale som Havet selv” som Jensen skrev och han nämner 
även att de skandinaviska arbetsvisorna var en blandning mellan egna ar-
betsvisor och inlånade shanties.29

De flesta av de undersökta visböckerna nämner endast litet eller in-
tet om valet av visor med avseende till språket. Skämtsamt nog nämns i 
Här kommer Fritiof Andersson att väldigt likartade visor sjöngs på flera oli-
ka språk, men samtidigt medtages inte en enda icke svenskspråkig visa.30 
Det görs heller inte i Visor och verser från Haven trots att det nämns att 
de svenska sjömansvisorna förekom tillsammans med de engelskspråkiga. 
Inte heller i Sjömansvisor tas någon engelsk eller skandinavisk sjömansvisa 
med, trots att det i Jonssons företal tydligt nämns att engelska varianter 
och norvagismer funnits i de svenska sjömännens visförråd. 60 visor från de 
sju haven är den enda av visböckerna som har med en substantiell mängd 
utländska, främst engelska, sjömansvisor och i för- och efterord finner man 
att läsa: ”här finns visor på svenska och engelska, sjöfolkets speciella språk” 
och Törnblom diskuterar den engelska shantyn i längd.31 

Att visböckerna fokuserar på ett svenskspråkigt material är inte under-
ligt men riskerar att befästa bilden av en svensk sjömansvisetradition som 
enbart svenskspråkig istället för en mer internationellt präglad sådan. Det-
ta relaterar till Arnstads diskussion om hur den moderna sjömansvisan por-
trätterar en nationell identitet. Språket har här en viktig funktion. Samti-
digt går dock sjömansvisan från att vara en transnationell pankultur till att 
bli det ”svenskaste” som finns.

Gärna vackert men framförallt starkt – Sjömännens sångstil

Arbetsvisorna och frivaktsvisorna sjöngs främst via call and response mel-
lan besättning och shantymannen, försångaren. Denna sjöng allt som of-
tast verserna själv och besättningen svarade med ett fast omkväde, refräng. 
Då ytterst lite har skrivits om hur de svenska sjömansvisorna sjöngs får vi 

vända oss till engelska källor för vidare information. Sternvall skriver att de 
svenska och engelska sjömansvisorna sjöngs på ett likartat sätt, vilket visar 
på att en sådan jämförelse går att göra. Likaledes skriver Hugill att: ”among 
[…] the finest of the art of singing out were German and Scandinavian 
seamen” vilket visar på att svenska sjömännen borde varit väl förtrogna 
med sångsättet, som beskrivet av Hugill, och antagligen även använt eller 
åtminstone kunnat använda detta på de inhemska visorna.32 

Först och främst måste vi skilja på två sångstilar, närmare bestämt den 
till sjömansvisorna och den till utsjungningen, vilken var en textlös sångstil, 
närmre en grov joddling och till väsen mycket skild från sjömansvisan.33 
Hugill beskriver det som vilda skrik, primitiva rop för att uppmuntra till 
arbete, en rest från äldre tider.34

Enligt Palmqvist var det på svenska fartyg vanligare med utsjungning än 
arbetsvisor, åtminstone vid segelhissning, vilket med stor sannolikhet beror 
på att besättningarna på svenska fartyg var förhållandevis liten.35 Istället 
fick de hålla sig till utsjungning vid sådant arbete och Sternvall beskriver 
att när han en gång försökte introducera en engelsk shanty till arbetet om-
bord på Zaritza, ändade det i totalt fiasko.36

Hur lät sången? Sternvall nämner att ”försångaren höll takt och ton, 
medan de arbetande männen illhojade refrängen” vilket gjort att sjömän-
nen överlag sjöng med ett ”atonalt” sångsätt, där visorna ibland blivit så 
förvrängda att när han själv sjöng visan ”i rätt tonläge” kände de ofta inte 
igen den.37 Man kan därför lätt tro att det sålunda måste låtit fruktansvärt, 
som en mistlur i örat, men Sternvall hävdar det motsatta: 

Att sjömanssång förr i tiden varit mycket uppskattad i vår hu-
vudstad och säkerligen i alla andra hamnstäder framgår av föl-
jande. [...]. ‘Många av stuvarna, som också varit sjömän, sjöngo 
nästan alltid under arbetet. Det fanns bland dem, som bland sjö-
männen, riktigt berömda sångare, som folk kommo och lyssnade 
på, och var det då någon särskilt ryktbar, stod det damer med pa-
rasoll tätt, tätt, fast ibland visorna vore rätt så finurliga.38

Samtidigt är sångstilen ytterst speciell och han tillägger: ”Sjömannen 
som sångare har alltid stått på en hög nivå, strängt bevakad av traditionen, 
om än sångsättet många gånger för den oinvigde kan tyckas rätt märk-
ligt”.39 
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Sångmässigt föredrogs nasala tenorer, men i sedvanlig brist på dessa fick 
barytoner duga.40 Det viktigaste var dock att försångaren hade en ren och 
kraftig stämma.41 En viktig del av försångarens stilrepertoar var så kallade 
hitches, vilka kunde vara antingen tillämpade registerbrott eller högljudda 
rop. Dessa användes oftast i slutet av första och början av det andra so-
lopartiet, och även i refrängen i enstaka fall.42 Kaptenen och vissamlaren 
William Whall återger dem noterat i nedanstående illustration.43

Till frivaktsvisorna användes drillar, röstskälvningar och synkoperingar 
för att ge dessa sin egenhet. Hugill beskriver dem som “jazz effect […] 
used by old time sailors when singing their leisure songs – in fact long be-
fore the days when jazz became popular”. Vidare antar han att dessa orna-
ment och hitches är en imitation av båtsmanspipans och skeppsfelans ljud, 
en rest från äldre tider och flottans musik.44

En vanlig företeelse är att solo- och köravsnitten överlappar varandra. I 
soloavsnitten spelar det ingen roll om försångaren håller sig till konventio-
nell meter, men i refrängen var ett fast tempo viktigt. Tempot var avhän-
gigt arbetets karaktär och hur slitna männen var. Shantymannen var enligt 
Hugill även expert på att lägga in fler ord än vad melodin hade rum för.45 

Espeland nämner att texterna och melodierna sällan överensstämmer med 
varandra och det är upp till sångaren att få dem att passa ihop.46 Om denna 
företeelse utvecklats från shantymannens rappa mun eller vice versa har 
jag inget svar på. Däremot var denna anpassning av text och melodi till 
varandra en viktig del av det traditionella framförandet. 

I visböckerna nämns nästan ingenting om hur sjömännen sjöng sina 
sånger. Visor och verser från Haven och Sjömansvisor nämner enbart att de 

sjöngs som växelsånger mellan försångaren och de övriga.47 Endast 60 visor 
från de sju haven nämner något om hur det lät, och det är ord och inga 
visor; ”det klingade nog mestadels tämligen skrovligt”.48 Att visböckerna 
knappt nämner något om hur musiken framfördes gör det svårt för alla 
förutom insatta shantysångarna att närma sig ett traditionellt framförande. 
Samtidigt skriver Hugill: “But it is extremely difficult, in fact impossible, to 
translate by the means of cold standard music notes on paper the wild and 
fearsome effects of theses cries. No landsman could ever hope to imitate 
them”.49 

Improvisation och variation 

Shantymannen hade en oftast oantastlig rätt att improvisera vid sitt fram-
förande, ofta på ett elakt och grovt, men samtidigt humoristiskt sätt och 
hans ord sågs som en offentlig åsikt ombord:
 

Uti shantiessånger har försångaren rättighet att improvisera så 
mycket han vill. Ju mer han kan åstadkomma, desto bättre anses 
han vara. Liksom hovnarren [...] kunde shantiessångaren straff-
fritt mer eller mindre underförstått smäda skuta, befäl eller lots 
ombord.50

Denna ”rätt” framhålls ofta i litteraturen men en viss polemik finns mel-
lan de som anser att improvisation var en central del av sjömansvisan och 
de som hävdar motsatsen. Jensen menar att shantymannens rykte var av-
hängigt hans förmåga att baka in förhållandena ombord.51 Whall hävdar 
däremot att det i de gamla arbetsvisorna enbart förekom improvisation om 
de vanliga verserna, regulationsverserna, inte räckte till för att slutföra ar-
betet.52 Hugill, å sin sida, anser att de snarare bara var inom vissa typer 
av arbetsvisor som det improviserades som standard och att improvisation 
i övrigt var ett tecken på shantymannens dåliga minne.53 Espeland menar 
istället att ett gott minne inte alls var ett krav på shantymännen utan att 
det var mycket mer uppskattat när de improviserade.54 I Robert Walsers 
undersökning av James Madison Carpenters ansenliga sjömansvisesamling 
finner han inte improviserade inslag i någon högre grad och frågar sig där-
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för huruledes det verkligen skedde i någon större omfattning.55 En rad av 
motstridiga påståenden. Möjligen är alla av dem sanna samtidigt. Motsätt-
ningen ligger antagligen inte i om det improviserades eller ej men på vilket 
sätt. Improvisation behöver inte vara att dra fram något nytt på stående fot 
utan kan vara att använda sig av formler, det vill säga att använda kända 
text- och melodifragment, som kunde tas till för att förlänga och variera 
genom att sättas in i en vedertagen struktur. I Sjömansvisor nämns just det-
ta, att shantymannen improviserade genom att ögonblicksdikta men via 
vedertagna modeller inom genren.56

I min uppsats visade jag att både musikaliska och textuella element 
fanns i många liknande såsom i vitt skilda sjömansvisor. Att det lånats in 
och använts som formler är säkert, vilket befäster att detta var ett viktigt 
element inom sjömansvisetraditionen. 

Sjömännen använde sig alltså av dessa formler för att improvisera, kom-
ponera och framföra sina visor, vilket Hugill kallar ”improvisation in true 
sailor fashion”.57 Vid användande av formler värderas ”variation, återan-
vändning och igenkänning högre än innovation”.58 Textuellt och musika-
liskt blir därför många visor ytterst lika varandra men med smärre varia-
tioner då försångaren kunde inkorporera platsens förutsättningar, skeppet, 
manskapet och befälen. Vid framförandet tar försångaren formler ur sin re-
pertoar och sammanställer dessa till en helhet. Det är däremot inte en helt 
fri sammansättning utan utgår från ett vanligt förekommande narrativ som 
återges i fri form.59 

Det ena framförandet blir således inte det andra helt likt. Hur skall det 
förlikas med den fasta text som ges i visböckerna? ”I vår tid tänker vi oss 
att en sång är en fast melodi med en fast text. Sådan är inte shantyn” skri-
ver Espeland.60 Istället blir musiken hela tiden varierad och nya formler, 
former och varianter skapas. ”A song that lives by word of mouth is always 
in a state of flux. There is no printed notation to which it can be referred 
and by means of which it can be stereotyped. Thus in the nature of things 
there can be no single or correct version”.61 I varianterna är ljud, meter och 
narrativ stabila element medan platser, namn och melodi är instabila.62 Vis-
sa ser därför gehörsbaserad tradering som degenererande, vilket kanske för-
klarar musikvetaren Harold Whates starkt värderande ord: 

It is a fair assumption that the original shanty had considera-
ble merits and it is probably reasonable also to assume that in 
its progress from ship to ship it suffered on the whole degrada-
tion rather than improvement. Sailors seldom had the instinctive 
musical sensibility to preserve, let alone improve, a melody taken 
perhaps from a Negro original.63

Detta återgår till Burkes modell, där lokala variationer kan komma att 
bli sedda som förvrängningar av en central idé. Framställningen av dåligt 
minne som ett förvrängande element återkommer hos musikvetaren Ric-
hard Runciman Terry som anser att hans informanter ofta återgav visorna 
felaktigt, då de på grund av sin höga ålder inte kunde ge en korrekt åter-
givning.64 ”Men bristande hågkomst kan inte hålla igång en varaktig ned-
brytningsprocess, meningslösa texter får inte långt liv” anser Espeland.65 
Jag kan inte annat än att hålla med. Terry och Whates framhäver vikten av 
en urtext, ett original, vilket jag med anförd diskussion om uppfunna tra-
ditioner ovan inte ens kan hävda om det finns. Ett urtexttänk skulle befästa 
senare varianter som förvrängningar istället för som visor i sig själva. Detta 
gör Whates kommentar ”no one aboard would make much ado about cor-
rect words and melodies” mycket intressant då den å ena sidan insinuerar 
att sjömännen ur Whates perspektiv förvrängde urtexten  medan utifrån 
sjömännens perspektiv urtexttänket snarare skulle ses som en orimlighet i 
en sångtradition under konstant utveckling. 66

Visböckernas framställning av improvisation och variation är något blan-
dad. Hos de som överhuvudtaget nämner improvisation ligger den mer åt 
det spontana hållet och beskrivs som en inte så vanlig företeelse. Angående 
variation är visböckerna samstämmiga om att visorna har många varian-
ter och inte en bestämd form, varken textligt eller musikaliskt. Samtidigt 
utelämnas allt som oftast dessa varianter. Istället är de flesta av sjömans-
visorna samma textliga och musikaliska variant som återfinns i Sternvalls 
Sång under Segel. I Sjömansvisor och Visor och verser från Haven är så dock 
inte fallet då de utgått från mestadels opublicerade visor, och därför endast 
ett litet antal överensstämmer med Sång under Segel. Däremot har de ofta 
gått tillbaka till en så gammal version som möjligt, samtidigt som de spå-
rat visans historia vilket ger dem en prägel av autenticitets- och ursprungs-
sökande. I Visor och verser från Haven har de intressant nog samtidigt 
valt att sätta visan ”Göteborgsångaren Holmias första resa” till ”Skeppet  
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Skuldas undergång” utan att kunna belägga kopplingen mellan dessa mer 
än att texten och musik fungerar med varandra. De skriver sålunda: 

Flera av de visor vi återger har ursprungligen utkommit som 
skillingtryck. Men vi har valt versioner hämtade ur upptecknat 
material, för att på så sätt få både text och melodi till de oftast 
ej tonsatta trycken. I den mån det går att klarlägga visornas ur-
sprung finns detta angivet i kommentaren till var visa.67 

Här skapar de själva helt nya varianter, vilket däremot kanske är mer au-
tentiskt än att försöka framlägga ett original. Att de flesta använder sig av 
varianter från Sång under Segel är inte underligt då det är ett så pass om-
fattande och renommerat verk vilket gjorde dessa lättåtkomliga. Däremot 
finns en risk att vissa visor, och varianter, framhävs mer än andra, och att 
bilden av sjömansvisan som en fast text till en fast melodi att etableras. 
Likaså riskeras att: 

Unless the singer of shanties knows about these variations and 
takes account for the freedom to extemporize and adapt, within 
the limits of seamanlike tone, the haunting, vivid work songs of 
windjammer days are apt to lose much of their life and fresh-
ness.68

Notation, harmonisering och instrumentering

Att sjömansvisan var muntligt traderad har vi i korthet berört. Vad händer 
när den förs över till en främst noterad kontext? De tidigaste nedteckning-
arna var endast av texten. Den första sångboken i England, till exempel, 
vilken angav melodier utkom först 1843, men den markerar en viktig tids-
lig markör, då från och med denna tid fokus främst har legat på musiken.69 
Att tidigare publicerade samlingar gavs ut utan melodierna hade beklagats 
utav recensenter70 och visnedtecknaren Gunnar Lindströms ord beskriver 
deras känsla väl: ”En visa utan melodi är som en fågel utan vingar”.71 Ned-
tecknandet av melodierna har främst använts som en minneshjälp och är 
inte en del i en nyskapande process.72 För traditionella visor är dock ned-
tecknandet av melodierna en fundamental förändring och påverkar stort 
deras fortsatta varande: 

With the transference from oral to visual habits one cannot ex-
pect the preservation and evolution of folk song to continue 
indefinitely by the old traditional methods, so it’s well that we 
have permanent records of the songs.73

När vi nedtecknar något blir det statiskt och enligt Espeland står doku-
menterat material utanför traditionsprocessen. Detta då den inte längre vi-
dareutvecklas via muntliga tradering. Det dokumenterade blir en arkivvari-
ant, fixerad och statisk, vilken kan göras levande igen genom att återinföra 
den i en aktiv kontext.74 Vid notering får vi en, mer eller mindre, noggrann 
avbildning av det som framförts. Vid notering kan dock inte alla detaljer tas 
med, vilket framhållits av Hugill i ett tidigare nämnt citat. Notationen blir 
således en sämre kopia av ett muntligt traderat material. Inte heller kom-
mer den åt den traditionella kontexten, vilket inte är det individuella, visan 
eller informanten, utan det sociala sammanhanget.75 Dock medger notatio-
nen att ett material kan spridas till en större publik och kommas ihåg enk-
lare. Det löper dock en risk att då utsättas för censur och standardisering 
vilket i sin tur riskerar utarma det traditionella materialet.76 Detta då det 
som inte trycks förblir okänt medan det som trycks blir auktoritativt ”how 
ever misleading it may be”.77 

Hur behandlas notation i visböckerna och hur problematiserar förfat-
tarna runt den? Flera av visböckerna återger inte melodin utan bara text 
eller text med ackordanalys. Detta förutsätter att läsaren redan kan melo-
din eller kan sätta en sådan till texten. I de fall Sjömansvisor använt sig av 
notbilden från Sång under Segel har den reviderats och markeringar för solo 
och köravsnitt har utelämnats. Häri begränsas i Sjömansvisor klart infor-
mationen om hur visorna skulle utföras. I 60 visor från de sju haven nämns 
i korthet att sjömansvisorna ”muntligen fördes vidare från man till man” 
men varken här eller i Visor och verser från Haven problematiseras nota-
tionen överhuvudtaget.78 Att detta inte görs riskerar att befästa bilden av 
sjömansvisor och folkvisor som komponerade, statiska och döda verk. 
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Harmonik eller tragik 

Utöver att enbart ge melodin har flera av böckerna lagt till en harmonise-
ring eller ackordanalys till visorna. Många av visorna är tagna direkt från 
Sång under Segel vilket är värt att diskutera. Sternvall skriver själv: 

”Musiken, som naturligtvis vållat de största bekymren och svå-
righeterna, har jag till större delen själv sjungit för nedtecknaren, 
utom i de fall där den influtit från lokalt gjorda uppteckningar 
eller gamla handskrifter”. Dessa nedtecknade visor har sedan be-
arbetats. ”Om jag själv varit mån om att inte förgripa mig på tex-
ten, har fröken Zeland ömmat om musiken”.79

Visorna blev sålunda harmoniserade, standardiserade och modernise-
rade för en bred publik och jämför vi Sternvalls och Hugills notexempel 
är skillnaden stor. Hugill försöker ge en så trogen bild av sjömännens utfö-
rande samt så många olika melodi- och textvarianter han känner till, men i 
Sång under Segel ges generellt bara melodislingan samt extra fermater och 
pauser för att få melodi och taktart att fungera med varandra. 

Detsamma gäller för Sternvalls samling Sjöman Linus äventyr, men han 
beskriver där att utförandet måste göras rytmiskt friare än vad noterna vi-
sar.80 Det lämnas sålunda till sångaren att anpassa metern efter behag, som 
redan nämnt, en viktig del av traditionen.

Karpeles menar att många av de engelska folkvisorna ”fått lida” då de 
ofta blivit harmoniserade utan att hänsyn tagits till deras melodiska och 
rytmiska egenheter. Emellertid är harmonisering som sådan inte skadlig så 
länge den uppstår ur musiken.81 Sternvall och Palmqvist påpekar att sjö-
männen själva inte harmoniserade sina visor, åtminstone inte arbetsvisorna, 
men samtidigt att de inte motsätter sig att det görs. Däremot finns det en 
stilmotsättning, som märks hos båda författarna. Sternvall beskriver en jul 
på sjömansmissionen i Durban, där ”några damer lät höra sina ljuva stäm-
mor. Julsånger i den högre stil som inte slog vidare an på oss sjöfolk”.82 Li-
kaså diskuterar Hugill hur sjömansvisor framförts under 1900-talet på scen 
och i radio: 

They were represented on records and by the B.B.C in far too 
grandiose a fashion, and […] many of the old tunes have been 
altered beyond all recognition by prominent musical editors for 
radio and community singing, destroying all their nautical cha-
racter and salty atmosphere.83

Enligt Hugill hade åtminstone arbetsvisan vanligtvis inte någon harmo-
nik, förutom stormen som tjuter, officerarna som ryter och skeppet som 
knakar.84 Att sjömännen själva, till och från, använde instrument när de 
framförde sjömansvisor, åtminstone frivaktsvisorna, är dock bortom allt 
tvivel, då det omfattande beskrivs i litteraturen. Gitarr, dragspel, fiol, säck-
pipa, concertina, och båtsmansvissla nämns framförallt som sjömännens 
instrument. Weibust nämner att sjömännen även tillverkade egna instru-
ment från allt de kunde uppbåda ombord.85 Sternvall påpekar dock att de 
svenska sjömännen sällan använt sig av instrument, och att de tillkom sent 
och främst hörde till de inre farvattnen.86 Liknande paralleller finner vi hos 
Karpeles som beskriver musiken i engelska folkvisor som ”a pure melody 
without accompaniment. The habit of singing with instrumental accompa-
niment is a modern invention”.87

I Briggen Salta Anna, å sin sida, nämns att sjömännen ofta spelade in-
strument ombord ”eftersom de ju trots allt hade en del fritid de måste göra 
något med […]. Många blev därför duktiga spelmän, eftersom de kunde 
öva så mycket på sina låtar”.88 Att sjömännen skulle ha så mycket fritid att 
lägga på musicerande är en grov överdrift, och verkar mer vara ett upp-
fordrande till sina läsare att öva ordentligt, då nottrycket är tänkt till de 
kommunala musikklasserna. Möjligtvis beskriver de olika författarna även 
olika tidpunkter eller områden. Deras olika ståndpunkter kan således vara 
olika traditionella uttryck men ännu troligare är att sjömännen från och till 
använde instrument, men kanske inte allt som oftast som ett ackompanje-
mang till sjömansvisorna. 

Palmkvist framhåller att det var främst under frivakten som sjömännen 
använde sig av instrument, vilket är mer troligt än att de musicerande till 
arbetet. I 60 visor från de sju haven nämns dock: ”shantymannen […] som 
kanske också emellanåt kunde hjälpa sig med ett instrument, en fiol, en 
låtpipa, en concertina [...]”.89 Att så skulle skett är nog ett undantag då det 
ofta inte kunde avvaras folk från arbetet. Hugill beskriver själv en då nyin-
spelad shantykonsert där det användes instrument, där de icke ackompan-
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jerade solobitarna kändes ”much more like the real thing”.90 Det framstår 
därför troligare att instrument användes främst till frivaktsvisorna. 

Harmoniseringen i visböckerna problematiseras inte och det som nämns 
är enbart att visorna kan sjungas till tonerna av olika instrument. Mycket 
intressant är att det både i Sjömansvisor och Briggen Salta Anna undviks att 
harmonisera arbetsvisorna medan frivaktsvisorna utan omsvep förses med 
harmonisering, vilket kan bero på deras skilda karaktärer. I Här kommer Fri-
tiof Andersson nämns inget om själva instrumenteringen eller harmonise-
ring men beskrivs: ”En sjömansvisa passar bra att sjungas på varje glad fest 
– kroka arm och sätt igång”.91

Behövs harmoniseringen? Skall vi tro Karpeles så vinner det melodiska 
materialet större frihet, när det inte är bundet av en harmoni.92 Flera vis-
samlare har tyckt att informanterna sjöng fel om det inte höll sig till kon-
ventionell meter, takt och tonhöjd.93 Här kan vi se att en harmonisering 
binder musiken och att inpassningen av sjömansvisan i en mer sentida väs-
terländsk musikpraxis gjort att den förändras stort. Likaså riskerar harmo-
nisering att ta fram varianter som bättre passar att harmoniseras och faller 
i sammanställarens öron. Flera av visorna är ytterst gamla och förekommer 
därför i såväl modala som i dur- och mollvarianter, men i materialet för-
kommer främst dur-varianterna. 

I exempelvis Sjung till sjöss och Svenska kryssarklubbens Visbok är samt-
liga visor förutom Drunken Sailor i dur och bygger på vanlig treackords-
harmonik. Detta går igen i de andra visböckerna, där majoriteten är i dur, 
enstaka i moll och enbart ett fåtal modala. 

Visharmoniseringen visar tydligt på sjömansvisans förändrade performa-
tiva kontext. Den har flyttats från skeppet till estraden och till hemmet. 
Sjömännen som sjöng dessa visor på segelfartygens tid är sedan länge döda 
och visorna måste uppdateras till en nutida kontext om de på något sätt 
skall hållas levande och inte bara bli en historisk artefakt. 

Grova män och grovt språk 

Utifrån det undersökta textmaterialet blir jag lätt förvånad för texternas 
avhållsamhet från sex, våld och svordomar. Med tanke på den nästintill 

helt manliga miljön ter det sig oväntat. Eller är denna bild också en pas-
tisch? Inte då! Litteraturen framhäver att sjömansvisan var tämligen ob-
scen, Whall skriver exempelvis att inom handelsflottan hördes ingen an-
ständig shanty, däremot på passagerar- och truppfartyg där valet stod 
mellan att sjunga anständiga texter eller inte alls.94 Många författare och 
vissamlare kom att vända sig mot denna grovhet och obscenitet och ex-
empelvis den norska författaren Henrik Wergeland satte nationalroman-
tiska texter till många sjömansvisor varav många blivit mer kända än sjö-
mansoriginalet.95 Många sjömansvisor har på liknande sätt fått sin text 
censurerad för vilket gör att de förekommer i många ”rena” varianter.

Sex och mobbning i vistexterna var enkla medel för att hålla upp humö-
ret, särskilt under ett långt och mödosamt arbete.96 Överlag beskriver lit-
teraturen sjömansvisan som obscen men i artikeln Songs My Father Taught 
Me hävdas att förutom några få verser så döljs all grovhet bakom en sjöjar-
gon eller anspelningar. Detta går Hugill i hård polemik mot. Han hävdar 
att double-entendre, dubbeltydighet, inte var något som sjömännen använde 
sig av. Istället var sjömansvisans text extremt grov när den väl var grov.97

Whates är en av de få som debatterar att sjömansvisorna, åtminstone i 
”original”, inte var obscena utan att sådan grovhet var ett tecken på att de 
degenerat med tiden.98 Ett synsätt där grovhet värderas som lågt och lum-
pet och exkluderas för att passa finkulturens förväntningar. Whates är dock 
inte ensam. Vissamlare och forskare har ofta under sitt arbete censurerat 
och exkluderat sådant de inte funnit ’lämpligt’ inom genren.99 Detta berör 
all folklig musik, men sjömansvisor i synnerhet enligt musikvetaren Gerald 
Porter. Denna exkludering beror inte enbart på insamlarna utan att även 
informanterna ofta har avhållit sig från att sjunga de mer obscena texterna, 
och ibland har sjömännens egna visböcker förstörts, av dem själva eller an-
dra, på grund av deras innehåll.100

Den kända folkloristen Francis James Child var ytterst noggrann med att 
korrekt återge, i nedteckning och tryck, de visor han samlade in. Däremot 
kände han att han ofta inte kunde presentera dem som de blev sjungna för 
honom.101 De som ändå velat återge de grova verserna har ofta fått censu-
rera eller kamouflera de obscena orden för att kunna trycka visorna. Hugill 
nämner att han själv ofta var tvungen att göra detta. Däremot har han varit 
ytterst noggrann att markera vad och när han har gjort detta.102
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Antalet grova visor i de undersökta visböckerna kan räknas på ena han-
dens fingrar. Flera av böckerna tar inte upp en enda sådan visa men beskri-
ver gärna att visorna ofta var snuskiga. Till exempel Visor och verser från 
Haven nämner i förordet en grov och hädisk vers om Jona i valfiskens buk 
”som satt och runka sin kuk”.103 Bland dess visorna förekommer dock en-
bart en grov versrad i visan ”Men kom till mej på lördagskväll”: ”När du 
knullat fittan full, då ta i röven och stjälp omkull” förutom flertalet sexu-
ella anspelningar.104 Samma visa återkommer i Sjömansvisor efter en av två 
uppteckningar av L. Chr. Wiede, där texten beskrivs som ”Visan är till tex-
ten gemen” om ock den andra ”kanske ännu gemenare”.105 Här förekom-
mer dock inga sådana inslag. Inte heller Jonsons förord nämner här något 
om ”snusk” eller fult språk inom sjömansvisan. 

Trots att visorna i visböckerna överlag inte är sexuellt anspelande eller 
grova väljs ändå att beskriva dessa aspekter inom sjömansvisan. Avståndet 
mellan avsikt och utförande blir här stort. 

Hugill nämner att många av de mer nu för tiden ovanliga arbetsvisorna 
blivit just ovanliga på grund av att deras texter varit så svåra att kamoufle-
ra och inte kunnat tryckas. Samtidigt nämner han att visan ”Sally Browns” 
aldrig dalande popularitet bland sjömännen berodde på dess otaliga obsce-
na verser. Samtidigt höll vissa argt vid att denna blivit antastad med fult 
språk i tron att denna visa var en av de som hölls ”rena”.106 

Risken finns att Sternvalls farhågor gällande sjömanspastischen är lika 
gällande i hur de bevarade traditionella sjömansvisorna behandlas och pre-
senteras. Om de grova och sexuellt anspelande visorna utelämnas kan de 
övriga komma att bli kanoniserade och sålunda få representera all sjömans-
diktning. Att texterna förändrats för att passa nutiden är förståeligt då de 
ofta innehåller, som mången äldre text, ord och fraser vilka kan uppfattas 
som kränkande, men som var accepterade då. Den bild av maskulinitet och 
femininitet som uppmålas kan även den vara något som man vill undvika. 
Men samtidigt blir sjömansvisan och folksången mer en produkt av vad 
samhället vill att den skall vara, mer än vad den är en produkt av sin egen 
tid och kontext. 

Visa eller verklighet? 

Vad säger allt detta då om sjömansvisan i Sverige? Vad jag har sett, i det pu-
blika, så har de moderna sjömanspastischerna fått större plats än de traditio-
nella sjömansvisorna. Vissa varianter av sjömansvisorna har även blivit mer 
framträdande än andra. Visorna har förändrats för att passa ett modernt sam-
hälle, både textligt och musikaliskt. Detta bidrar till att visböckerna ofta ger 
en helt annan bild av den traditionella sjömansvisan än vad de avser. 

I materialet syns en tydlig skillnad mellan de mer kommersiellt riktade 
böckerna och de mer forskningsinriktade. Här märks en tydlig skillnad på 
vad som ses vara en sjömansvisa. De förra blandar fritt mellan visor av alla 
slag, om än oftast med sjötematik, medan de forskningsinriktade nästan en-
bart innehåller sjömännens egen diktning. De forskningsinriktade visböck-
erna försöker allt som oftast framhålla sjömansvisans egenheter men, sin 
intention till trots, får den ofta att framstå som vilken ”svensk” folkvisa som 
helst. De kommersiella å sin sida presenterar pastischen av den glada sjö-
mannen.

En ny faktor är publiken. Sjömansvisan hade vanligtvis ingen publik, 
utan enbart deltagare, och även om många måste hört de framföras på 
skeppen förr, så var de inte riktade till dem. Åhörarna är nu för tiden med 
och formar repertoaren, som sjömännen var förr, men det kan inte förvän-
tas att de gör det utifrån samma ramar. Förflyttningen av sjömansvisans 
performativa kontext förändrar därför sjömansvisan i sig och var denna in-
teraktiva process kommer leda till i framtiden är ovisst. 

Insamlandet och nedtecknandet av sjömansvisorna har även det stort 
påverkat sjömansvisan. Den nationalromantiska samlarglädjen har sagts 
komma ur ett intresse av att skapa en nationell känsla och samhörighet.107 
Denna samlargärning står i motsatsförhållande till sjömansvisans grund i 
samarbete och internationalism. Likaså har text och musik behandlats 
styvmoderligt och anpassats till den nya publiken, och nya och gamla sam-
hällsnormer, vilka visorna skapades utanför. 

Att försöka sätta en autencitetsprägel eller säga att det finns ett rätt och 
fel är inget jag tänker eller vill göra. Däremot delar jag Lantz uppfattning 
att musiken kan avpersonifieras, kommersialiseras och förvandlas till bak-
grundsmusik om allt som gjorde den speciell försvinner.108
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Att försöka spåra ”en” tradition har haft sina svårigheter, och jag kan inte 
säga att jag framlagt sanningen, utan bara en sanning. Flera olika traditio-
ner är möjliga, skilda i tid och rum, och författarnas meningsskiljaktigheter 
skulle kunna härstamma härur. Samtidigt hade traditionen olika utryck på 
olika skepp och i olika regioner. Oavsett om det är en eller flera traditioner, 
ser jag det som belagt att som den framställs idag så är den inte längre en 
tradition utan en uppfunnen sådan, där dagens samhälle påverkat sjömans-
visan långt mer än det motsatta, och bilden av sjömännen som förmedlas 
säger ibland mer om oss än om dem. Vidare forskning skulle behövas rik-
tas mot uppfattningen av sjömanstraditionen och den bild som visorna för-
medlar. Jag har inte kunnat mer än lyfta på mattan, och har kanske snarare 
skyfflat in lite mer skit inunder, än klarat upp på däck så att säga. 

Det är lätt att låta negativ till alla förändringar som har uppkommit ge-
nom den traditionella sjömansvisans nyvunna popularitet. Samtidigt har 
dessa, ofta vackra, visor återigen kommit att sjungas och höras. Jag vill där-
för avsluta med Hugills ord: 

Skiffle- and calypso groups have brought before the public many 
of the old work songs of the sailor, and though they have altered 
them and speeded them up somewhat, it’s a pleasure for me to 
find that young people have helped to resuscitate these fine old 
hooraw choruses.109 

Summary

Not too long ago singing men conquered the world on their singing ships. 
Nowadays their songs have passed on into a folk music repertoire, and the 
songs adapted to newer times. After the era of sail new songs about sailors 
were written but now in another style as well as conveying a more modern 
picture, as heard on the stages or seen on the screen, of the happy sailor 
with a girl in every port. An image far removed from the realities of sailor’s 
life.

This text is a shortened and revised version of the bachelor’s thesis Sjö-
männens Skrönsång, examined at Uppsala University in the autumn of 
2015. The text aims to portray differences between elements of the tra-
ditional Shanty and Sea Song repertoire and practice in Sweden, vis-à-vis 
how it’s portrayed in Swedish song books, specialized in shanties and sea 
songs, of the 20th century.

The text focuses on three major areas that most greatly shows the dispa-
rities between traditional these elements. This includes: Songs, how is the 
repertoire shaped and does it present a traditional one? Music, what is ex-
plained about traditional elements of shanty singing such as style, improvi-
sation, notation etc? Text, how is obscenity and profanity in sailors’ songs 
portrayed and area such songs included in the song books?

What could be shown was that the song book tended to, sometimes 
contrary to their intentions, highlight modern material and the pasticcio of 
the happy sailor. Descriptions about the sailor’s life, songs and style were 
few, and the selection of songs often incorporated everything with a mari-
time theme. The traditional songs on the other hand were often changed, 
censored and in other ways adapted to its new audience and context, ma-
king them loose touch with their oral past and loosing part of what made 
them special.
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A polar bear taunting lions1. 

Dutch images of Swedish expansionism, 1656-1660

Gijs Rommelse 

Its malodorous fur full of lice and nits, its mind set on murder, theft and 
treachery, the tyrannical, rapacious, Swedish bear had surged across the 

ice and snowy plains to storm the Danish King’s Hall and Court. He had 
not anticipated, however, that the brave Dane would be aided by his loyal 
allies. Admiral Michiel de Ruyter had retaken the island of Funen, forcing 
the bear to retreat in shame and bringing grief upon its verminous pas-
sengers. This outcome was only logical, however, since Heaven could not 
allow such horror and shame to persist. Whether Charles would indeed 
learn his lesson and control his aggressive instincts was unclear, but De 
Ruyter could always be counted upon to subjugate him if necessary. The 
moral of the story was, of course, that the polar bear should never dare to 
taunt Holland’s mastery of the seas. Cheered on by the whole of Christen-
dom, the heroic Dutch lions could always be relied upon to employ their 
irresistible naval power to drive the aspiring polar bear back into its den.2

This allegorical analogy with the animal kingdom is an extract from a 
lengthy piece of doggerel published on the occasion of the Swedish defeat 

at the Danish island of Funen in November 1659, the colourful expres-
sions and metaphors being translated from the original Dutch. This source 
helps to illustrate the existence, in the mid-seventeenth century Dutch 
Republic, of a distinctly negative stereotype of Swedish expansionism. 
Dutch interventions before and during ‘Karl X Gustavs andra danska krig’ 
(1658-1660), and the subsequent conflict between Sweden and the Dutch 
Republic, have traditionally been interpreted in terms of cold, calculated 
interest. The States General in The Hague, it has often been argued, cho-
se to intervene on behalf of their ally for the simple reason that Swedish 
military dominance over Denmark jeopardized the crucial shipping lane 
through the Sound. Baltic grain was a key commodity in the hugely pro-
fitable staple market, while it also fed the highly urbanized province of 
Holland. Moreover, the Baltic provided naval stores like hemp, tar, pitch 
and masts, essential for the functioning of the Republic’s maritime eco-
nomy and war fleet. Maintaining the status quo between the two Nordic 
powers was therefore one of the key principles in Dutch naval strategy, a 
line of policy urged specifically by the powerful city of Amsterdam.3 This 
essay does not dispute this strategic reality – the correspondence of Grand 
Pensionary John de Witt and the minutes of the States General are only 
too clear on the motives underlying the large-scale naval operations – but 
it does argue that there is another dimension to the conflict that has been 
largely overlooked by historians, namely an ideological one.4 It builds its 
argument on the doggerel quoted above, as well as on four allegorical et-
chings and one magnificent painting, all from the collections of the Rijks-
museum in Amsterdam. It is first useful, however, to provide the reader 
with a brief overview of Dutch naval interventionism in the Baltic. 

The keys of the Sound

The Republic’s economic miracle provided the Dutch state with the fiscal 
means to maintain a powerful war fleet. The five admiralties were able to 
operate warships to block the Flemish privateering ports, hunt down and 
combat Flemish privateers at sea, to convoy merchant fleets and guard 
the herring fleet. When necessary, a large war fleet could be assembled to  
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challenge a Spanish armada, as had happened, for example, in 1639 during 
the Battle of the Downs. But this naval capacity could also be used for oth-
er strategic goals, such as the defence of the Republic’s Baltic commerce. 
This trade in grain and timber formed a crucial element in the Dutch ma-
ritime economy. Its importance is perhaps best understood from the desig-
nation moedernegotie, ‘the mother of all trades’. When, during Torstenson’s 
War of 1643–1645, the Danish king Christian IV unilaterally raised the 
Sound Toll tariffs, the response of the States General in The Hague was to 
support Sweden. Stockholm was permitted to charter twenty-one Dutch 
men of war. Subsequently, the combined Swedish-Dutch naval force in-
flicted a devastating blow on the Danish fleet during the Battle of Fehmarn 
on 13 October 1644. A few months earlier, a regular Dutch force of 42 
warships commanded by Vice-Admiral Witte de With had led a convoy of 
about nine hundred merchantmen through the Sound. The Danish king, 
lacking the means to enforce the higher rate, had to content himself with a 
return to the lower. In the summer of 1645, Witte de With once again led 
a huge convoy through the Sound. On this occasion the Dutch fleet remai-
ned in Baltic waters to bring pressure to bear on Christian IV to end the 
war. Partly as a result of this, the Peace of Brömsebro was concluded. This 
treaty was highly advantageous for Sweden, while Dutch regents were able 
to congratulate themselves that ‘the wooden keys to the Sound were kept 
in the port of Amsterdam’.5

During the second half of the 1650s, Dutch interventions in Baltic  
waters were even more emphatic and forceful. In 1656 the highly ambi-
tious king Karl X Gustav of Sweden sent his fleet to capture the important 
Baltic port city of Danzig. This attempt was prevented by a strong Dutch 
force under Lieutenant Admiral Jacob van Wassenaer Obdam. He deploy-
ed his ships to shield the port, causing the Swedish fleet to abandon its 
mission without risking a confrontation. Two years later, however, hostili-
ties were joined when, after a lightning attack across the frozen Little Belt, 
the Swedish army occupied most of Denmark and laid siege to Copen-
hagen. Karl X Gustav’s victory over Denmark seemed imminent, which 
would give him full control over the Sound and enable him to dictate toll 
tariffs, or even to close the sea strait altogether. The States General deci-
ded to respond to a Danish request for help because this disruption of the  

status quo constituted an obvious threat to Dutch strategic interests. On 
November 8, 1658 a large-scale confrontation took place near Copenha-
gen. The Dutch fleet under the command of Van Wassenaer Obdam in-
flicted sufficient damage on the Swedish fleet to force king Karl X Gustav 
to abandon the siege of the Danish capital city. Six months later, Michiel 
de Ruyter coordinated the amphibious assault which resulted in the 
Danish-Dutch reconquest of the island of Funen. Eventually, following 
months of complex negotiations, involving not only the Dutch Republic 
but also England and France, a peace agreement was finally concluded in 
May 1660. Karl X Gustav himself was denied knowledge of the Treaty of 
Copenhagen, however, he having died three months earlier at the age of 
thirty-seven, possibly from a misdiagnosed pneumonia. For De Witt and 
the States General the naval intervention and the subsequent peace agre-
ement represented a signal success. The Republic had used its new grand 
fleet to great effect, withstanding English and French pressure to abstain 
from active military interference, and restoring the much desired bilateral 
control over the Sound. His regime had demonstrated the Republic’s naval 
potential and had signaled to other powers its resolve to defend the mot-
her of all its many trades.6

War and status quo

The great importance of the Baltic grain trade for the Dutch Republic did 
not simply furnish material for the correspondence of politicians or the 
resolutions of the States General. The strategic interests of the Republic 
formed the subject of permanent public discourse, of pamphlets and also 
allegorical etchings.7 This was certainly the case with affairs in the Baltic, 
as shown in figure 1. 

Published anonymously in 1656 but probably the work of Crispijn de 
Passe, this etching shows Denmark and Sweden avidly engaging in a game 
of backgammon. It may well have been based on or copied from an et-
ching from the 1640s, given that the ‘Danish’ player strongly resembles 
the former king Christian IV, who had died in 1648. His Swedish oppo-
nent would then have had to be Axel Oxenstierna.8 Reissuing the etching 
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in 1656, however, only seemed appropriate, given that the strategic inte-
rests at stake were essentially the same and the image had lost none of 
its political relevance. On the table cloth under their playing board we 
read the motto ‘Alea belli’, ‘the uncertainties of war’. While the outcome 
of their frivolously undertaken war might be uncertain, as all games are, 
conflicts have consequences that are beyond luck or chance. On the left 
several Swedish men are hoarding and packing the plunder the war has 
brought them. The Swedish player at the table hands the fellow on his left 
another bag with the latest pickings. In the foreground we see a herd of 
pigs that, according to the accompanying caption, are about to be sent off 
to Sweden to be butchered. This element also refers to Sweden’s intention 
of seizing plunder. The Danish gentleman at the table seems hapless – the 
man on his right is explaining the course of events to him, pointing out 
how his opponent is winning the game. There is little doubt about who is 
financing these activities, however. On the right we see Dutch merchants 
and sailors depositing arms and bags full of treasure into large coffers. One 
doubtfully scratches his head, while two others seem to discuss the logic, 
or rather the illogic, of their activity. The money pouring out of the large 
crack in the coffer in the right bottom corner also expresses this notion of 
futility. Their interest in the matter is indicated by the background, namely 
the two shores of the Sound, Kronborg Castle at the extreme right and the 
town of Helsingborg on the left.       

Published in 1658 or 1659, probably also by Crispijn de Passe, figure 2 
depicts the Danish-Swedish conflict in its international context. The Swe-
dish bear seems to have overpowered the Danish elephant, but the Dutch 
lion intervenes on its behalf. The lion wears the key of the Sound on a rib-
bon around its neck. The Danish elephant is also being harassed by some 
great cat, which according to the text is a tiger but seems to bear more 
resemblance to a leopard. It is not clear which country is represented by 
this tiger. The Prussian, Polish and Imperial eagles are also highly interested 
in the affair. Oliver Cromwell encourages the fight, wielding a spear to stir 
up anger and anxiety. The First Anglo-Dutch War of 1652–1654 had made 
the English Lord Protector somewhat of a bogeyman in Dutch eyes. He 
was seen as the figurehead of an uncompromisingly radical regime respon-
sible for the regicide of king Charles I, while his hostility towards Dutch 

Figure 1. The game of war, 1656. Source: Rijksmuseum (Amsterdam), 
inv. no. RP-P-OB-81.843. http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COL-
LECT.464384



86 87

mercantile interests and his strong navy made him a formidable opponent. 
The presence of his dogs in the etching may refer to an old Dutch insult 
for the English as the ‘horrible tailed men’. The etymology and connota-
tion of this slur is not quite certain, but the tail was distinctly negative. 
Cromwell was the archetypical tailed man, there are various etchings of 
him with a large tail attached to his back.9 In the bottom right-hand corner 
we see a naval fight in progress near Kronborg Castle. This, of course, was 
the core of the matter, the strategically crucial shipping lane through the 
Sound.

Glory and collective self-image

The naval exploits of Van Wassenaer Obdam, De With and especi-
ally De Ruyter against the Swedish fleet were celebrated in many songs, 
pamphlets, etchings and paintings. Figure 3 is an allegorical etching pro-
duced in 1658 by Salomon Savery. It shows Van Wassenaer Obdam seated 
in a triumphal chariot drawn by sea horses. He has their reigns in his right 
hand and Neptune’s trident in his left, signifying that his wise and confi-
dent leadership has given the Dutch fleet full control of the seas. His cha-
riot is accompanied by a host of celebrating tritons and fishes; in the right 
hand corner, Fame is seen, exultantly announcing the news of his grand 
victory. According to the verse beneath, Van Wassenaer Obdam was ‘a 
hero sent by Heaven’ and ‘Bravery was at the wheel of the Ship of State’. 
It was, moreover, ‘Holland’s victory’, fought by ‘the keels from which fruit 
the State had sprung’.

Savery’s allegorical etching formed part of an overarching meta-nar-
rative about ‘Dutchness’. The first decades of the Dutch Revolt against 
the Spanish Habsburgs had witnessed the emergence of a new Northern 
Netherlandish identity. Prince William of Orange and his followers had ap-
pealed to patriotic interests, and to notions of a common fatherland and 
character, to justify their rebellion against Philip II of Spain. The subse-
quent birth of the new Dutch state during the 1580s and 1590s had cau-
sed this discourse about Dutchness to evolve from a top-down process to 
an inclusive dialogue between citizens from all social classes, provinces 

Figure 2. ‘The lion, bear, elephant, tiger and eagles fighting’, 1658. 
Source: Rijksmuseum (Amsterdam), inv. no. RP-P-OB-81.842. 
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.464378
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and towns. This is not to say that all were equally vocal with regard to 
their ideas about what the Dutch state and its nation might entail, but 
their appreciation of new myths, national heroes and symbols, through 
their purchases and discussion of songs, poems, pamphlets and etchings 
speaks volumes. Of crucial importance in the Dutch meta-narrative was 
the heroic struggle against and ultimate liberation from foreign oppressi-
on. The Dutch fight against foreign ‘tyranny’ was righteous and, given the 
leading presence of hero-figures, also sanctioned by Heaven.10 Artists like 
De Passe and Savery had a perfect grasp of the commercial potential of 
this patriotism, with its metaphors, symbols and myths. People desired to 
feel involved with the fatherland and its strategic interests, and were gladly  

prepared to pay in order to satisfy this appetite. Artists, of whom many 
were themselves undoubtedly sincere patriots therefore placed new events 
and developments within the cultural framework they knew to hold rele-
vance for their clientele.11

”Dutchness” became the framework within which all politics had to 
be conducted. Provinces, towns and individuals all felt the need to pre-
sent their favoured policies as essential to, or at least compatible with, 
the collective identity. Failure to do so could result in outright rejection 
by rivals on grounds of patriotic ideology. This also meant that it was im-
portant to hold a credible claim to membership of the body politic. In 
other words, political success was impossible without some plausible link 
to the Republic’s historical roots and to the supposed character traits of 
the Dutch nation. The decentralized structure of the Dutch political sys-
tem and the inherent competition for political leverage meant that towns, 
provinces and governmental bodies had to prove their connection to the 
common cause, as did individual politicians and also ambitious naval of-
ficers. For this purpose, visual propaganda was an obvious tool. Produced 
in the 1670s, Peter van de Velde’s rendering of the Battle of the Sound of 
8 November 1658 (Figure 4) is an excellent case in point. Governmental 
bodies, such as the admiralties, paid reputable artists for spectacular dra-
matizations of military glory. In Van de Velde’s canvas we see Dutch and 
Swedish men-of-war exchanging broadsides. Castle Kronborg is depicted 
on the right. Those fortunate enough to see the painting would have in-
stantly recognized the ideological message: the Dutch navy heroically and 
successfully fought the Republic’s enemies to uphold the nation’s essential 
strategic interests. By his purchase of the painting he demonstrated his un-
derstanding of this political maxim. As with the etchings of De Passe and 
Savery, Van de Velde’s cherished painting represented an affirmation of 
the meta-narrative of Dutchness. The sinking of a single Dutch ship on the 
right-hand side emphasizes the sacrifices made, while any educated visitor 
would have known or understood that the ultimate outcome of the battle 
against the ‘foreign aggressor’ was a victory for the Dutch fleet.12   

Figure 3. Allegory on the Battle of the Sound, 1658. Source: Rijksmuseum 
(Amsterdam), inv. no. RP-P-OB-81.859. http://hdl.handle.net/10934/
RM0001.COLLECT.464410
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Constructing a negative mirror-image

One of the most powerful mechanisms in processes of identity formation 
is ‘othering’, or ‘mirror-imaging’. Groups of people are often inclined to 
describe their ‘imagined community’ through comparison with other po-
litical collectives. This may be done in either of two ways: by emphasizing 
positive similarities or by contrasting the positive auto-image with the ne-
gative hetero-image.13 The Dutch stereotyping of Sweden’s expansionism 
is an obvious example of the latter. Sweden was alleged to be aggressive, 
intent on plunder, haughty and treacherous. The Dutch Republic, by cont-
rast, merely intervened in the Baltic in order to restore the international 
balance of power, a strategic purpose which was claimed to be both re-
asonable and just. Commanded by Van Wassenaer Obdam, De With and 

De Ruyter, the Dutch fleet fought both effectively and valiantly. Its naval 
successes provided a clear manifestation of the Republic’s rectitude. The 
brave lion, it was implied, was the moral opposite of the louse-ridden polar 
bear. 

Figure 5 shows another aspect of this negative mirror-image, one that 
ties in with the naval ideology of the radically republican ‘True Freedom’ 
regime of John de Witt that governed the Republic between 1650 and 
1672. Published in Amsterdam in 1660, this allegorical etching depicts the 
wheel of fortune and king Karl X Gustav on his deathbed. With him are 
his wife and young son, and the grandees of the realm. The eight figures 
surrounding the wheel represent the rise and waning of man. The princes 

Figure 4. The Battle of the Sound of 1658, by Peter van de Velde. Source: Rijks-
museum (Amsterdam), inv. no. SK-A-3271. http://hdl.handle.net/10934/
RM0001.COLLECT.9621 Figure 5. The wheel of fortune and Karl X Gustav on his deathbed, 1660. 

Source: Rijksmuseum (Amsterdam), inv. no. RP-P-OB-81.882A. http://hdl.
handle.net/10934/RM0001.COLLECT.464502
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of Europe to the left and right bear witness to the Swedish king’s demise. 
The verses below contain a sharp condemnation of the late monarch, im-
plying that his sudden death is God’s punishment for a lifetime of aggres-
sion. The fifth, concluding stanza comprises a dire warning for absolutist 
monarchs: 

 
By cruel war and bloodbaths stained,
God’s punishment is revealed.
The flame of the torch has been lit,
War and vengeance shall spare no-one,
Until poor man lies low in the earth.
Warfare, as the proverb dictates, destroys all.

    
Those who, like Karl X Gustav, pursue war to increase their dominions, 

to strengthen their dynastic interest, acquire personal glory or simply to 
satisfy a whim, bring death and destruction to their subjects as well as to 
the world, and ultimately ruin themselves. Republics, the implicit message 
seemed to be, only fought when war was forced upon them, or to mount 
a defence of their strategic raison d’être. The Dutch fleet, in its struggle 
with the Swedish, was looked on as an instrument of peace and stability, 
restoring the liberty of the seas against a tyrannically expansionist mo-
narch. This was how De Witt’s republican regime viewed itself and its na-
val project. Republicanism was the superior form of government and the 
Dutch state’s dominant guiding principle was the defense of its extensive 
maritime economy. The Dutch fleet represented a true manifestation of 
republican values, as well as of Dutch identity, while the country’s naval 
ideology formed one of the pillars of the True Freedom.14 Like most cul-
tural constructs, this Dutch navy was best understood in contradistinction 
to its ideological opposite, in this case the Swedish. Karl X Gustav’s war 
fleet being framed as a tool of blatant aggression, its Dutch counterpart 
could only be an instrument of righteousness. The invoking by the Dutch 
of the ‘liberty of seas’ was a clear referral to the well-known theories of 
Hugo Grotius, but this should be interpreted as a pragmatic claim to the 
moral high-ground rather than some sincere attempt to serve a legal prin-
ciple. Artists like De Passe, Savery and Van de Velde might not have con-
ceptualized the cultural mechanism of negative mirror-imaging, but their 

instinctive appreciation of it was a necessary prerequisite to enabling them 
to make their living from it.

For the Dutch, Sweden and Karl X Gustav, in the 1650s, were not uni-
quely ‘the other’, but shared this distinction with two others, Cromwell’s 
England and Mazarin’s France forming the other components of the ne-
gative trinity. In a number of Dutch sources, written as well as visual, the 
three function together as opponents of the Republic. They seemed to be 
interchangeable from the point of view of the contrast between the Re-
public and ‘the other’, but were also complementary in this respect. The 
Swedish polar bear was only one of the several stereotypes that helped to 
define the Dutch lion’s own auto-image. Whether the anti-Swedish stereo-
type of the 1650s was based on some pre-existing allegorical or heraldic 
image, or whether it was newly constructed remains to be researched. It 
may well be the latter, given that the Dutch Republic initially suppor-
ted Stockholm against Copenhagen, before changing its allegiance in the 
1650s. The same holds true for the subsequent viability of the concept.   
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Inledning

Den mest framträdande trafikpolitiska förändringen under efterkrigs-
tiden var 1963 års trafikpolitiska beslut. Trafikpolitiken fick då det 

övergripande målet att trygga en tillfredsställande transportförsörjning 
för landets olika delar till lägsta möjliga kostnader och under former som 
medgav företagsekonomisk effektivitet och en sund utveckling av trans-
portapparaten. Styrningen av trafikpolitiken inriktades därför mot att en 
trafikverksamhet i princip inte fick göra anspråk på några bidrag från sam-
hället, utan själv borde svara för de kostnader som den förorsakade det all-
männa. Detta innebar att varje affärsverk skulle sträva efter att ha kost-
nadstäckning för sin verksamhet, och detta skulle implementeras genom 
att utgifterna täcktes av avnämarna i form av olika avgifter och bidrag. 1 

Då 1963 års trafikpolitiska beslut i första hand behandlade hur de nya 
principerna skulle tillämpas i vägsektorn och järnvägssektorn, har den tidiga-
re forskningen fokuserat på utvecklingen inom dessa sektorer.2 Denna foku-
sering innebär att den transporthistoriska forskningen inte har uppmärksam-
mat det faktum att 1963 års trafikpolitiska beslut också innebar en relativt 
radikal omläggning av politiken gentemot sjöfartssektorn. Från och med 
mitten av 1960-talet började den socialdemokratiska regeringen att analy-
sera hur sjöfartspolitiken borde uppfylla de krav som ställdes på framtidens 
sjöfart, vilket innebar att de fångade upp ett antal samtida utvecklingslinjer 
inom logistik, fartygsbyggande och hamnplanering. Genom dessa moderni-
seringsideal ville Socialdemokraterna öka storföretagens internationella kon-
kurrenskraft genom att driva fram rationalisering inte bara inom deras pro-
duktion, utan även inom deras logistik- och transportsystem.   

Den här uppsatsen visar hur denna politikförändring uppstod och fick 
ett första konkret uttryck i samband med beslutsprocessen om isbrytaren 
Njord mellan 1965 och 1967. Jag kommer att visa hur denna beslutspro-
cess skiljde sig från isbrytarpolitiken under 1950-talet, som jag belyst i ett 
tidigare arbete. Under 1950-talet byggde isbrytarpolitiken så som den kom 
till uttryck under beslutsprocesserna om isbrytarna Oden och Tor på ett 
nära samarbete mellan staten och skogsindustrin som den viktigaste avnä-
maren. Detta innebar att aktörerna hade en samsyn om isbrytarpolitikens 
inriktning, som hade förankrats gemensamt via olika samarbetsarrange-
mang.3 Under beslutsprocessen om isbrytaren Njord däremot, framgick det 
tydligt att det var staten som drev på processen för att realisera nya fram-
tidsideal för sjöfartspolitiken, vilka en del avnämare som var förankrade i 
den tidigare isbrytarpolitiken hade svårt att uppfatta eller relatera till.

I ett bredare perspektiv visar artikeln också att även om 1960-talets tra-
fikpolitik alltså skapade begränsningar för väg- och järnvägssektorn, blev 
sjöfartssektorn ett område där Socialdemokraterna aktivt ville skapa för-
utsättningar för att införa ny teknik i samhällets tjänst. Teknikhistorikern 
Per Blomkvist framhåller i en analys att en sådan ökad statsinterventionism 
sågs som nödvändig för att teknikutvecklingen skulle realiseras som allmän 
välfärd. Socialdemokratins teknikoptimism kan i det här avseendet förkla-
ras med att partiet insåg den nya teknikens ”systemiska” karaktär. De stora 
tekniska systemen inom energi-, transport- och kommunikationsområdena 
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krävde ett ökat samhällsansvar och staten fungerade på detta sätt allt mer 
som en systembyggare för att maximera teknikens potential.4 

Under 1960-talet blev det uppenbart att sjöfartssektorn också kom att 
exponeras för sådana ideal, vilket sammanföll med Olof Palmes tid som 
kommunikationsminister under perioden 1965–1967. I de allmänna bio-
grafier som har utgivits om Olof Palme av Kjell Östberg och Henrik Berg-
gren behandlas hans tid som kommunikationsminister relativt kortfattat. 
Förutom i redogörelser för större, samhällsomvälvande frågor som Höger-
trafikomläggningen och frågan om reklam i media nämns hans arbetsupp-
gifter och resultat endast i korta, allmänna ordalag.5 Detta har medfört 
att kunskapen om hur Palme styrde transport- och infrastrukturområdet 
har förblivit begränsad. Denna uppsats har därför ambitionen att med ut-
gångspunkt från en konkret fallstudie behandla Palmes tid som kommu-
nikationsminister mer ingående utifrån ett transport- och teknikhistoriskt 
perspektiv.

Analysen av sjöfartssektorn i 1963 års trafikpolitiska beslut

Eftersom 1953 års trafikutredning inte alls hade ägnat sig åt sjöfartsfrågor-
na, var kommunikationsminister Gösta Skoglunds analys av läget i sjöfarts-
sektorn i den åtföljande riksdagspropositionen relativt utförlig. Skoglund 
konstaterade att de kommunala investeringarna i de allmänna hamnarna 
under åren före 1963 utgjort cirka 100 miljoner kronor årligen. Utbyggna-
derna hade till betydande del avsett fördjupningsarbeten, bland annat för 
att möta utvecklingen mot stora fartygsenheter inom särskilt oljetransport-
sektorn. Omställningen från fasta till flytande bränslen och bränsleförbruk-
ningens starka ökning hade över huvud taget ställt stora anspråk på ham-
narna. Stora investeringar hade också gjorts för att skapa ökad kapacitet för 
torrlasttrafiken, inte minst utförseln av olika skogsprodukter. Detta gällde 
inte enbart de allmänna hamnarna utan också de industriägda lastageplat-
serna. Den i lastageplatserna tidigare dominerande pråmutlastningen hade 
praktiskt taget helt ersatts med uttransport över kaj.6

Även om Skoglund tillfredsställdes av dessa tendenser, var han inte nöjd 
med den totala utvecklingen inom sjöfartssektorn. Enligt Skoglund hade 

hamnarna fått en alltmer kritisk roll i transportväsendet genom att de 
band samman utrikes- och inrikes transporter med eller utan mellanlig-
gande lagring av det befordrade godset. Som en följd av Sveriges stora ut-
rikeshandelsvolym fick hamnarna därigenom en central roll i det samlade 
transportsystemet. Enligt Skoglund talade starka skäl för att det krävdes en 
långtgående anpassning av sjöfarten och därigenom också av hamnarna till 
ändrade trafikförutsättningar under de kommande åren. Möjligheterna att 
pressa omlastningskostnaderna och förkorta fartygens liggtider var av av-
görande betydelse för hur sjöfarten skulle kunna konkurrera med järnvä-
gar och lastbilar om utrikestransporter av i varje fall mera högvärdigt gods. 
Detta var relaterat till de praktiska möjligheterna att i ökad omfattning gå 
över till enhetslaster med utnyttjande av pallar, behållare med mera. I för-
hållande till konkurrerande transportmedel hade sjöfarten en belastning 
i det stora antalet i transportkedjan ingående, fristående parter. Samord-
ningsbehovet måste därför ägnas stor uppmärksamhet i framtiden. Här 
ifrågasatte Skoglund till vilken del det dåvarande, i hög grad decentralise-
rade, hamnsystemet var förenligt med rationella sjötransporter. Ett succes-
sivt allt effektivare landtransportsystem reducerade fördelarna av ett starkt 
förgrenat hamnsystem. De stora investeringar som en ändrad godshante-
ring krävde borde därför inriktas på ett begränsat antal hamnar. De ökade 
kraven på farledsdjup, som vissa delar av sjötrafiken ställde, talade också 
för en koncentration. Skoglund erinrade här om att företrädare för den på 
Sverige baserade transoceana linjesjöfarten påtalat den kostnadsfördyring 
som de många hamnanlöpen medförde. Olägenheterna blev alltmera fram-
trädande ju mer kapitalkrävande linjesjöfarten blev. Otvivelaktigt skulle en 
ökad koncentration också medföra betydande fördelar även i fråga om is-
brytning och lotsning.7 

Skoglund var därför öppen med att de avvägningar som var nödvändiga 
för utformningen av det framtida hamnsystemet delvis var mycket svåra. 
Det var därför nödvändigt att klarlägga rådande utvecklingstendenser dels 
i Sverige och dels hos utländska handelspartners bättre än tidigare för att 
kunna bedöma inriktningen av de framtida investeringarna. Staten fick då 
ta på sig en väsentlig del av ansvaret för att erforderliga undersökningar 
kom till stånd och för att hamnarnas huvudmän skulle få förbättrat under-
lag för beslut i olika investeringsfrågor.8
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Sjöfartssektorns framtidsproblem formuleras

I september 1965 tillsatte Gösta Skoglund 1965 års hamnutredning som 
en del i arbetet att hantera de utmaningar som han identifierat i samband 
med 1963 års transportpolitiska beslut. Skoglund noterade att kraven på 
effektivitet och ekonomi inom olika delar av transportväsendet ständigt 
skärptes genom det vidgade varuutbytet med utlandet och den hårdnan-
de konkurrensen för exportindustrierna. Den forcerade utbyggnaden av 
vägnätet i landet hade möjliggjort mera rationella vägtransporter även på 
långa avstånd. Samtidigt anpassades järnvägsnätet successivt till nya trafik-
förutsättningar. Kostnadssänkande strukturrationaliseringar stärkte järnvä-
garnas möjligheter att konkurrera med övriga transportmedel om transpor-
terna. Denna utveckling på landtransportområdet hade tillsammans med 
utbyggnaden av färjelinjerna medfört att lastbilar och järnvägar kommit att 
överta en del tidigare sjöburna transporter.9 

Inom sjöfarten hade rationaliseringen fått ett av sina uttryck i en allt 
längre driven differentiering av fartygen efter olika transportuppgifter. Den 
mycket starka ökning av de insatta fartygens lastförmåga som skett hän-
förde sig främst till olika transoceana massgodstrader men också till mera 
kortväga transporter av exempelvis järnmalm. För andra godsslag av bety-
delse för svensk utrikeshandel hade utvecklingen snarast fört till en minsk-
ning av de utnyttjade fartygens storlek. Detta gällde i den utrikes närtrafi-
ken vid skeppningar i hela laster av olika skogsprodukter och också i viss 
mån i linjefarten. Delvis hängde dessa förändringar samman med över-
gången till mindre kontinuerliga sändningar. Hanteringsarbetet effektivise-
rades på olika sätt, bland annat genom fartygens utformning. Även för till-
förseln av petroleumprodukter verkade nya försörjningsmönster medföra 
förkortade transportsträckor och därmed utnyttjande av i genomsnitt min-
dre fartyg. Samtidigt kompletterades de korta färjelinjerna med ett system 
av långlinjer.10 

Utvecklingen inom sjöfarten karakteriserades därigenom av ökade 
krav på kapital och ett ökat behov av samordning mellan sjötransport-, 
hamn- och landtransportfunktionerna. Denna utveckling påverkade ham-
narna i olika avseenden. Möjligheterna att anpassa dessa efter ändrade 
krav bestämde till väsentlig del effektiviteten av olika transportlösningar.  

Skoglund konstaterade i det här avseendet, att de pågående strukturför-
ändringarna inom både land- och sjötransportväsendet redan ställt – och 
framdeles i ökad omfattning kom att ställa – nya och ändrade krav på ham-
narna. Detta gällde såväl lokalisering som teknisk utformning och funktion. 
Näringslivets strävanden att hålla lagerkostnaderna nere för det mera hög-
värdiga godset medförde krav på snabba och frekventa transporter. Farty-
gen blev allt mer kapitalkrävande, vilket gjorde det önskvärt att förkorta 
liggtiderna i hamnarna. Ny teknik för lastnings- och lossningsarbetet ställ-
de delvis krav på stora investeringar i anläggningar och tekniska hjälpme-
del.11 

Genom landtransportmedlens utbyggnad och den nya hanteringstek-
niken verkade de fördelar som tidigare varit knutna till ett rikt förgrenat 
hamnsystem vara på väg att starkt minska. Åtskilliga hamnar kunde hamna 
i det läget att de vid en företagsekonomisk bedömning inte hade underlag 
för de investeringar som framtida transportmönster och transportsätt ställ-
de krav på. Detta kunde gälla egentliga hamninvesteringar men också in-
vesteringar i anläggningar och utrustning som rationaliseringsarbetet inom 
transportväsendet i övrigt krävde. Det kunde inte heller uteslutas att ut-
vecklingen i vissa fall medförde att intäkterna inte täckte kostnaderna för 
kvarstående trafikuppgifter. Utnyttjandet av befintlig kapacitet kunde alltså 
försämras. Detta kunde förorsaka undersysselsättning för den till hamnar-
na knutna arbetskraften, främst inom stuveriet, med sociala problem som 
följd.12 

Beslutsprocessen om isbrytaren Njord

Beslutet om Njord blev ett av de första konkreta exemplen där de nya 
idealen för sjöfartspolitiken kom till uttryck i den praktiska politiken. Ef-
tersom Olof Palme efterträdde Gösta Skoglund i november 1965 blev det 
Palme som drev beslutsprocessen från regeringens sida. 

Beslutsprocessen om investeringen i Njord inleddes i oktober 1965 när 
Marinförvaltningen och Sjöfartsstyrelsen begärde ett planeringsanslag om 
en miljon kronor från Kommunikationsdepartementet för att anskaffa en 
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ny isbrytare.13 Marinförvaltningen och Sjöfartsstyrelsen och menade att  
ytterligare en isbrytare var nödvändig för att uppfylla den uppsatta mål-
sättningen för isbrytarverksamheten att garantera året runt-skepp-
ning från alla norrländska hamnar så långt norrut som till Umeå. Vid 
stränga vintrar skulle stängningen av hamnarna längs Norrlandskusten 
så långt som möjligt begränsas vid Umeå- och Örnsköldsviksdistrikten, 
dit isbrytarresurserna behövde koncentreras. Detta medförde att 
Umeå uthamn kunde fungera som vinterhamn för nordligare belägna 
industriföretag. För att upprätthålla denna målsättning krävdes det dock 
fyra operativa isbrytare och en i reserv. Genom att de äldre isbrytarna Atle 
och Ymer ansågs vara omoderna menade Sjöfartsstyrelsen och Marinför-
valtningen, att ett nybygge var nödvändigt för att kunna uppnå det upp-
satta målet för den norrländska isbrytartrafiken.14 En ny isbrytare var också 
nödvändig för att upprätthålla den expanderande färjetrafiken under vin-
terförhållanden.15

Kommunikationsdepartementet såg positivt på Marinförvaltningens 
och Sjöfartsstyrelsens framställning. Den fortsatta beredningen av förslaget 
fick dock annorlunda karaktär än vad dessa aktörer hade föreslagit. Istället 
för att bevilja ett planeringsanslag avsett för Marinförvaltningens och Sjö-
fartsstyrelsens fortsatta arbete, ville Kommunikationsdepartementet pröva 
möjligheten att genomföra investeringen på ett annat sätt. För att öka be-
slutsunderlaget sändes därför Marinförvaltningens och Sjöfartsstyrelsens 
skrivelse ut på remiss till ett antal aktörer under perioden fram till i slutet 
av januari 1966.16 

Inställningen hos remissinstanserna återspeglade de två uppfattningar 
som dominerade debatten om isbrytarpolitiken under 1960-talet. Den ena 
uppfattningen bestod i att kostnadstäckningen och den företagsekonomis-
ka effektiviteten för isbrytningen borde öka i samband med att 1963 års 
trafikpolitiska beslut implementerades inom sjöfartsområdet. Denna ut-
veckling sammanföll med en allmän ambition hos staten att utöka graden 
av tillsyn och granskning av olika politiksektorer för att öka den allmänna 
effektiviteten hos den offentliga sektorn.17 Mot denna bakgrund menade 
flera remissinstanser att investeringen i en ny isbrytare borde föregås av 
mer utarbetade lönsamhetskalkyler än de som Marinförvaltningen och 
Sjöfartsstyrelsen hade utfört. Denna åsikt framfördes av Statskontoret och 

Riksrevisionsverket, som var två av de myndigheter som skulle få i uppdrag 
att ansvara för den offentliga granskningen av olika politiksektorer från 
och med denna period.18 I det här sammanhanget framhöll Statens Järnvä-
gar (SJ) att någon isbrytarinvestering inte borde genomföras före det att 
1963 års trafikpolitiska beslut hade implementerats inom sjöfartsområdet. 
SJ menade att en sådan implementering skulle korrigera den asymmetri i 
konkurrensvillkoren mellan sjöfartssektorn och järnvägssektorn som hade 
funnits sedan 1950-talet.19

Den andra uppfattningen som kom till uttryck hos remissinstanserna var 
att den statliga isbrytningens inriktning borde anpassas efter de regionalpo-
litiska målsättningar som växte fram i samband med 1964 års lokaliserings-
politiska beslut. 1964 års lokaliseringspolitiska beslut innebar att statliga 
åtgärder riktades mot att stimulera det norrländska näringslivet i mycket 
större utsträckning än tidigare. Bland annat infördes statliga bidrag och lån 
till investeringar i industriföretag lokaliserade i Norrlandslänen. Trafikpo-
litiska åtgärder som syftade mot att sänka de norrländska transportföreta-
gens transportkostnader ansågs vara ett lämpligt medel för att komplettera 
dessa åtgärder.20  Länsstyrelsen i Norrbottens län var en aktör som betrak-
tade isbrytningen som ett sådant trafikpolitiskt komplement till regional-
politiken. I sitt remissvar framhöll Länsstyrelsen att företagen i Norrbotten 
hade tagit emot betydande statliga investeringsbidrag. För att dessa effek-
ter skulle ha så goda effekter som möjligt i samhället, exempelvis i form av 
ökad sysselsättning, borde de enligt Länsstyrelsen kompletteras med trafik-
politiska åtgärder. Isbrytningen var en sådan trafikpolitisk åtgärd.21 Yttran-
det från Länsstyrelsen i Norrbottens län innehöll även underremisser från 
ett antal norrbottniska basindustrier (SCA Munksundsgruppen, gruvföre-
taget Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norrbottens Järnverk och AB 
Statens Skogsindustrier). Dessa företag upprepade de argument som hade 
lagts fram i Sjöfartsstyrelsens äskande. Isbrytningen var mycket viktig för 
dessa företags internationella konkurrenskraft.22  

Under beslutsprocessen engagerade sig även flera norrländska intresse-
grupper som agerade utanför remissystemet. I samband med att två motio-
ner som yrkade på att Marinförvaltningens och Sjöfartsstyrelsens begäran 
om ett planeringsanslag skulle bifallas lämnades in i riksdagens båda kam-
mare engagerade sig Norrlandsförbundet i frågan.23 Norrlandsförbundet är 
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en ideell, politiskt obunden organisation med syfte att sprida information 
om norrländska förhållanden av olika karaktär och därigenom att främja 
Norrlands utveckling inom olika områden.24 Norrlandsförbundet skickade 
en skrivelse till Statsutskottet, där motionerna behandlades. I skrivelsen 
framhöll Norrlandsförbundet att isbrytningen utgjorde ett viktigt komple-
ment till de investeringar som hade gjorts i de norrländska hamnar som 
näringslivet utnyttjade. Norrlandsförbundet påpekade även att isbrytning-
en var en faktor som påverkade vilka resultat lokaliseringspolitiken skulle 
kunna få i Norrland.25 Eftersom staten hade valt att behandla investeringen 
i sin helhet istället för ett begränsat planeringsanslag, avslog dock Statsut-
skottet motionerna.26 

En annan intressegrupp som mobiliserade i isbrytarfrågan var Handels-
kammaren i Gefle. Handelskammaren i Gefle omfattade företag i Upp-
land, Gävleborg och Dalarna och hade alltid deltagit under beslutspro-
cesser inom isbrytarpolitiken som remissinstans. Under våren 1966 blev 
emellertid agerandet hos Handelskammaren i Gefle mer offensivt. I mars 
1966 skickade Handelskammaren i Gefle en skrivelse till Olof Palme. I 
slutet av april 1966 uppvaktades sedan kommunikationsministern av en 
delegation bestående av Handelskammaren i Gefle, Norrlands Stuvareför-
bund och Svenska Transportarbetareförbundet med landshövdingen i Gäv-
leborgs län, Jarl Hjalmarsson, som delegationsledare.27 Handelskammaren 
begärde att anslag skulle reserveras till byggandet av två nya isbrytare och 
angav ett antal motiveringar till denna begäran. Det framhölls att sjötran-
sporter var det mest effektiva transportsättet för exportindustrins produk-
ter som järn och stål samt massa, papper och board. Det var därför svårt 
för SJ att skapa sådana förutsättningar att järnvägstransporter skulle kunna 
ersätta sjötransporter. Kontinuerliga sjötransporter hade också blivit allt 
mer betydelsefulla i samband med att konkurrensen på de internationel-
la marknaderna för dessa produkter hade ökat. Av den anledningen hade 
stängningen av hamnarna medfört avsevärda merkostnader i form av ökade 
transportkostnader och kostnader för lager och ränta för ett antal norrländ-
ska skogs- och metallindustrier under den stränga isvintern 1965/66.28 I 
skrivelsen framhöll Handelskammaren också att en utbyggd isbrytning var 
nödvändig för att komplettera de industriinvesteringar som genomfördes 
inom ramen för lokaliseringspolitiken. Slutligen påpekade Handelskamma-

ren att en utbyggd isbrytning skulle bidra till mindre sysselsättningsfluk-
tuationer inom stuveriet och lägre kostnader för rederinäringen.29

En annan intressegrupp som kontaktade Palme genom en skrivelse var 
Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste länen. I Samarbetsdelega-
tionen för de fyra nordligaste länen ingick bland annat landshövdingarna 
i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt re-
presentanter från landstingen i dessa fyra län. I korthet var Samarbetsdele-
gationens uppgift att genom politisk samverkan förbättra de gemensamma 
förutsättningarna för näringsliv och ekonomisk utveckling i de berörda lä-
nen.30 I sin skrivelse framhöll Samarbetsdelegationen att det var nödvän-
digt att staten fattade beslut om den föreslagna isbrytaren. Denna inves-
tering var motiverad på grund av att merkostnaderna för transporter, lager 
och ränta till följd av vinterstängningar av hamnar medförde att den norr-
ländska exportindustrins internationella konkurrenskraft hämmades. Sam-
arbetsdelegationen betonade också att isbrytningen var ett viktigt komple-
ment till lokaliseringspolitiken.31

Palmes ställningstagande

Beslutet om Njord fattades i 1967 års statsverksproposition. Kommunika-
tionsminister Olof Palme motiverade beslutet utifrån de pågående föränd-
ringarna inom sjöfartssektorn. Genom olika åtgärder kunde staten påverka 
hur isbrytningens avnämare borde förhålla sig till den tekniska och eko-
nomiska utveckling som kännetecknade sjöfartssektorn. Palme noterade 
att det under 1960-talet hade inträffat en omfördelning av sjöfarten mel-
lan olika hamnar och kustavsnitt. Denna omfördelning var ett resultat av 
att alltmer specialiserade fartyg utvecklades, att storleken hos dessa fartyg 
ökade och att samordningen mellan land- och sjötransportmedlen hade 
ökat i betydelse. Palme framhöll att denna effektivisering av avnämarnas 
sjötransporter ställde Sjöfartsstyrelsen inför ökade och nya krav ifråga om 
de tjänster som det var rimligt att erbjuda handelssjöfarten, vilket också 
medförde ökade kapitalinsatser. 32 

För den norrländska basindustrins del ansågs en utökad isbrytning kun-
na stimulera en pågående rationalisering av företagens transportsystem. 
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Som exempel på en sådan rationalisering framhöll Palme att skogsföreta-
get Skandinaviska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) lastade gods vid mer än 
25 hamnar längs Norrlandskusten innan företaget införde sitt nya distri-
butionssystem 1965. Det nya distributionssystemet innebar att SCA en-
dast lastade gods i Umeå och Sundsvall. Som en del av rationaliseringen 
övergick företaget samtidigt till att utnyttja tre specialkonstruerade fartyg 
avsedda för gång i is för sina sjötransporter. Palme förutsåg att även andra 
skogsföretag skulle övergå till sådana transportlösningar.33  

Sammanfattning och utblick

De argument som Palme använde för att motivera investeringen i Njord 
var alltså direkt hämtade från den nya hamn- och sjöfartsinfrastrukturpo-
litik som Socialdemokraterna hade försökt etablera sedan 1963 års trafik-
politiska beslut. För första gången betraktades vintersjöfarten som ett sam-
manhängande tekniskt system. Isbrytarna utgjorde en del av en integrerad 
logistisk helhet tillsammans med fartyg, hamnar och landtransporter. Ge-
nom hänvisningen till SCA:s transportsystem var det uppenbart att staten 
låg före många avnämare i synen på hur den framtida vintersjöfarten borde 
utformas och därigenom ville driva på utvecklingen. Detta skiljer sig alltså 
från besluten om isbrytarna Oden och Tor, som föregicks av ett omfattande 
föregripande arbete för att nå konsensus mellan staten och avnämarna.

I det här avseendet är det slående att de aktörer som deltog i beslutspro-
cessen, både som remissinstanser och som fristående intressegrupper, inte 
alls hade samma referensramar som regeringen. Medan Handelskammaren 
i Gefle och Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste länen hade vissa 
framåtsyftande argument betraktade de huvudsakligen isbrytarpolitiken så 
som den hade utformats under 1950-talet.34 Länsstyrelsen i Norrbotten å 
sin sida ville förekomma det skifte i transportpolitiken som var på väg att 
inträffa i slutet av 1960-talet. Under 1960-talets senare hälft förstärktes 
uppfattningen att trafikpolitiken också kunde fungera som regionalpoli-
tisk åtgärd eller som medel för att uppnå andra politiska målsättningar. De 
tidigare idéerna om fri konkurrens mellan transportslagen och samhälls-
ekonomiska begränsningar förkastades därför till förmån för aktiv trafik-

politisk styrning.35 Ett uttryck för denna svängning i trafikpolitiken var att 
regeringen i april 1968 avbröt den allmänna implementeringsprocess inom 
olika trafikområden som hade påbörjats efter 1963 års trafikpolitiska be-
slut.36 I motsats till dessa argument krävde myndigheter som Statskontoret 
och Riksrevisionsverket att Kommunikationsdepartementet skulle tvinga 
Sjöfartsstyrelsen att ta del av och tillämpa den metodutveckling som de 
ansåg vara nödvändig för att implementera 1963 års trafikpolitiska beslut. 
Genom den rationalistiska så kallade ”policyanalysen”, som introducerades 
i den offentliga sektorn vid mitten av 1960-talet, förutsågs myndigheter 
regelmässigt kunna använda metoder som kostnads-nyttoanalyser, optime-
ringsmodeller och scenarioanalys som en del i beslutsfattandet.37 

Palmes agerande som kommunikationsminister återspeglade därmed 
ett av de särdrag som enligt Kjell Östberg var Palmes styrka som ideolog 
och politiker. Denna styrka ”låg framför allt i hans förmåga att fånga upp 
tankar i tiden och ge dem en sådan utformning att de samtidigt var möj-
ligt att kombinera med en traditionell reformistisk ideologi”.38 Palmes age-
rande som kommunikationsminister kan visserligen betraktas som relativt 
traditionellt om det ställs i relief till hans samtida, mer radikala politiska 
agerande inom utrikespolitiken och utbildningspolitiken. I jämförelse med 
den övriga transportpolitiken under efterkrigstiden kan dock Palmes age-
rande betraktas som relativt radikalt som ett resultat av förmågan att kom-
binera etablerade strukturer med reformistiska ambitioner. Hans utpräg-
lade tillväxt- och teknikoptimism medförde att han kunde utnyttja sina 
möjligheter till politiskt agerande också inom en så restriktiv och begrän-
sade kontext som transportpolitiken efter 1963 års trafikpolitiska beslut. 

Det bör i det här avseendet också konstateras att det nya synsätt på sjö-
farten som ett tekniskt system som formulerades under 1960-talet också 
var avgörande för att nå fram till ett handlingsalternativ i den samtida dis-
kussionen om sjöfarten på Vänern genom Trollhätte kanal. Under 1960-ta-
let hade Vänerns framtida förbindelse med Västerhavet behandlats av 
den så kallade Kanaltrafikutredningen.39 Både Kanaltrafikutredningen och 
Riksdagen förordade fortsatt kanaltrafik på Trollhätte kanal framför al-
ternativen landsvägstransport till en hamn på västkusten eller byggandet 
av en ny kanalled i sträckningen Vänersborg-Uddevalla.40 För att anpassa 
Trollhätte kanal för framtida transporter beslutade Riksdagen 1971 om en 
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utbyggnad av kanalen så att den medgav passage av fartyg med ett djupgå-
ende av 5,3 meter (motsvarande det befintliga djupet i slussarna) mot det 
existerande 4,6 meter. Denna satsning omfattade även anskaffningen av is-
brytaren Ale, som specialbyggdes för förhållandena i Trollhätte kanal och 
Vänern och ersatte en tidigare lösning där isbrytning i Vänern tillgodosågs 
genom inhyrning av isbrytande bogserbåtar. 41 

En viktig utgångspunkt för investeringen var en prognos för trafik-
utvecklingen fram till år 1975. I prognosen framhölls att Billeruds- och 
Uddeholmskoncernernas transportplanering hade stor vikt för beslutsfat-
tandet. Dessa företag beräknades år 1975 tillsammans svara för över 30 
procent av den totala trafikvolymen på Trollhätte kanal. Företagen räkna-
de med en mycket stark stegring av utlastningen av skogsprodukter med 
tyngdpunkten på papper och en motsvarande ökning av införseln av eld-
ningsoljor och råvaror. Förutsättningen för att skogsprodukterna skulle bli 
utlastade över hamnarna i Vänern var emellertid en utbyggnad av Trollhät-
te kanal kombinerat med att en förstärkning av isbrytarresurserna genom-
fördes. Annars skulle företagen övergå till en annan transportuppläggning, 
vilket för kanalens del innebar ett trafikbortfall av minst en miljon ton per 
år.42

Regeringen var emellertid inte villig att göra några investeringar utan att 
avnämarna moderniserade sin transport- och logistikhantering genom infö-
randet av systemlösningar och nya fartyg. I beslutsunderlaget till proposi-
tionen, som hade sammanställts av Sjöfartsverket och Vattenfall, konstate-
rades det att förutsättningarna för sjötransporterna genom Trollhätte kanal 
hade ändrats radikalt sedan 1960-talet. De så kallade paragraffartygen, det 
vill säga enheter med en lastförmåga av högst ca 1 300 ton med ett djup-
gående intill 4 meter, ansågs inte längre lönsamma i de för kanaltrafiken 
betydelsefullare transportrelationerna. En sådan ändrad bedömning hade 
gjorts inte bara i Sverige utan också i Västtyskland och Holland, vilket var 
de tre länder som hade större delen av trafiken med fartygen i hithörande 
storleksklass på svenska hamnar. De tidigare paragraffartygen ersattes av 
enheter i dödviktsklassen 2 500 till 3 500 ton, vilka hade en bemanning 
av ungefär samma storlek som paragraffartygen. Till stor del kunde de nya 
fartygsenheterna med hänsyn till längd och bredd utnyttja kanalen som 
den var utformad. För en lönsam drift var det emellertid önskvärt att öka 

djupgåendet. I det här sammanhanget konstaterades att insatsen av större 
fartyg i utförseln av skogsprodukter var baserad på en starkt rationaliserad 
godshantering och en koncentration av hamnanlöpen i såväl Vänern som 
importländerna. Utnyttjandet av större fartyg i den utgående trafiken förde 
med sig att de kvantiteter ingående gods som skeppades i stora laster också 
ökade.43

Som ett svar på att Billeruds AB och Uddeholms AB hade ställt en ut-
byggnad av kanalen och en ny isbrytare som villkor för fortsatta transpor-
ter, ställde staten därför villkoret att detta endast kunde ske om företagen 
moderniserade och rationaliserade sina transport- och logistiksystem. I den 
här situationen deklarerade Billeruds AB och Uddeholms AB att de var be-
redda att skapa ett gemensamt transportsystem för exporten av skogsindu-
striprodukter från företagens anläggningar i Gruvön och Skoghall till ham-
nar på kontinenten och i England. Under förutsättning att en fördjupning 
av Trollhätte kanal och året-runtsjöfart på Vänern kom till stånd, kunde ett 
rationellt transportsystem baserat på specialbyggda fartyg byggas upp. Fö-
retagen var också beredda att investera avsevärda belopp i nya terminalan-
läggningar, vilket bland annat omfattade en utbyggnad och rationalisering 
av hamnanordningarna i Karlstadsregionen.44

Summary

The introduction of the cost-bearing principle as part of the 1963 white 
paper on transport policy (1963 års trafikpolitiska beslut) is usually consid-
ered as the major transport policy change in Sweden during the post-war 
period. However, as the white paper almost exclusively focused on issues 
related to road-railway competition, previous research has neglected its 
significance for the gradual policy shift within the maritime sector which 
begun in the middle of the 1960s. The Social Democrats begun to analyse 
important contemporary trends in the shipping sector and make forecasts 
concerning future scenarios. It was concluded that since international com-
petitiveness of the large export firms was at stake, government maritime 
policy should encourage them to adapt their transport and logistics chains 
to the new conditions which emerged during the 1960s.
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Against this background, this paper deals with how this policy shift was 
manifested during the decision-making process concerning the icebreaker 
Njord during the period 1965–1967. During this decision-making process, 
that state demonstrated a new policy-making style in relation to the ice-
breaking policy during the 1950s. Instead of relying on cooperation and 
consensus-building within corporatist arrangements, the state wanted 
to persuade stakeholders in the forestry and metals sectors to modernize 
their transport and logistics systems. Winter shipping was framed as a tech-
nical system, where icebreakers were integrated with firm-controlled el-
ements such as freight vessels, port facilities and land transports. In this 
respect, stakeholders were expected to adapt the system introduced by the 
forestry firm Skandinaviska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), which in 1965 
began concentrating its export traffic on two deep-water terminals, there-
by ceasing to use a large number of small, often shallow landing places. 
Three specially designed cargo vessels were also built to guarantee year-
round shipping with icebreaker assistance. Through this system-building 
approach, the Social Democrats and then-minister of communications 
Olof Palme were able to negotiate the investment in Njord through the 
constrains presented by the cost-bearing principle. Since the icebreakers 
were becoming integrated in a modernized technical system for winter 
shipping, a new icebreaker could be motivated from a wider industrial re-
form perspective rather than as an isolated transport policy issue.
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Vrak – Museum of Wrecks
Upptäck Östersjöns hemligheter

Anna Arnberg
Odd Johansen

På Djurgården, mitt i centrala Stockholm, byggs ett nytt museum: Vrak 
– Museum of Wrecks. Det är Statens maritima och transporthistoriska 

museer (SMTM) som ligger bakom satsningen. Det nya museet ska lyfta 
fram Östersjöns miljö och kulturarv – ett maritimt kulturarv som hittills 
både varit ganska okänt och svårtillgängligt. 

Östersjöns speciella miljö och historia innebär att området har en 
mängd mycket välbevarade lämningar från olika tidsperioder i en 
omfattning som inte har sin motsvarighet någon annanstans. Många 
av dessa är i samma klass som det numera välkända skeppet Vasa som 
påträffades 1956, alldeles i närheten av det nya museet. 

Under de senaste åren har den akademiska kunskapen om detta kultur-
arv ökat dramatiskt genom teknisk utveckling och modern marinarkeolo-
gisk forskning. Men för allmänheten är denna värld fortfarande tämligen 
okänd. 

Odd Johansen, projektchef Vrak - Museum of Wrecks och fil. dr Anna Arnberg, 
samordnare arkeologi vid Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) 
och ansvarig för kunskap och innehåll i Vrak – Museum of Wrecks.

Det nya museets verksamhetsidé är att presentera och ge perspektiv på 
hela det maritima kulturarv som finns under Östersjöns yta, från att de för-
sta människorna kom till området till nutid. Museet ska vara en kunskaps-
upplevelse. Det ska engagera, motivera och ge nya historiska och samtida 
perspektiv på världen, kulturarvet och miljön.

Det finns idag ingen museiarena någonstans i världen där en hel regions 
historia skildras för en bred allmänhet genom bevarade marinarkeologiska 
lämningar. Vrak – Museum of Wrecks ska berätta hela Östersjöns historia 

Figur 1. På Östersjöns botten finns ett världsunikt kulturarv. Med hjälp av 
föremål, fotografier, undervattensfilm och digital teknik vill SMTM tillgäng-
liggöra detta kulturarv och berätta om de människor som haft havet som 
levebröd, sjöväg, slagfält och gravplats. På bilden syns det så kallade Osmund-
vraket, som är ett av alla de spännande fartygsvrak som finns att upptäcka i 
Östersjön. Fartyget var lastat med osmundjärn och stångjärn när det förliste 
i Stockholms skärgård. Järn har historiskt sett varit en mycket betydelsefull 
exportvara för Sverige och helt central för landets ekonomi. Foto Jim Hansson, 
SMTM. 
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genom nära samarbeten med aktörer i de omgivande länderna, såväl myn-
digheter och akademi som privata aktörer. 

Det nya museet ska ge en utställnings- och besöksupplevelse av inter-
nationell klass, men också utgöra ett vetenskaps- och kunskapscenter med 
samarbeten såväl nationellt som internationellt. 

Vrak – Museum of Wrecks ska också vara ett framgångsrikt besöksmål. 
Vägen dit tror vi ligger i att hålla mycket hög kvalitet på utställningar, pu-
blika aktiviteter och kunskapsuppbyggnad. Vi vet också från SMTM:s an-
dra museer att en nyckelfaktor för framgång är tillgänglighet och gott värd-
skap, vilket kommer att prägla publikarbetet. 

Fyndet av Vasa och marinarkeologins utveckling

Fyndet av Vasa, bärgningen av skeppet och byggandet av det fantastiska 
Vasamuseet kan på många sätt ses som starten för en bredare framväxt av 
marinarkeologin som ett särskilt vetenskapligt fält i Sverige. I dag finns ett 
flertal aktörer inom det undervattensarkeologiska området såsom museer, 
föreningar, institutioner och privata företag, och man kan studera arkeologi 
med maritim inriktning på universitetsnivå. 

De tekniska landvinningarna som gjorts sedan fyndet av Vasa är bety-
dande. De senaste årtiondena har den utrustning som kan användas för att 
undersöka och kartera havsbottnarna blivit mer allmänt tillgänglig. Detta 
i kombination med de vetenskapliga framsteg som gjorts inom det under-
vattensarkeologiska området har lett till en stor mängd nya fynd av vrak 
och andra lämningar under vatten.

Vasamuseet har utvecklats till ett mycket framgångsrikt och välbesökt 
museum. Kopplat till museet bedrivs också forskning med fokus på farty-
get och dess kontext liksom hur Vasa ska kunna bevaras på bästa sätt för 
framtiden. Sedan bärgningen 1961 har mer än 40 miljoner människor från 
hela världen besökt museet och besöksantalet fortsätter att öka. Med ti-
den har museet blivit ett besöksmål på högsta internationella nivå och det 
kommer med all sannolikhet att fortsätta att utvecklas i den riktningen.

Dock är det rimligt att hävda att det parallellt med Vasamuseet numera 
finns behov av en ny arena. En plats där man kan visa och tillgängliggöra 

alla de spännande nya upptäckter som gjorts sedan Vasaskeppet påträffa-
des utanför Beckholmen i Stockholm. Det finns även ett behov av en ny 
aktör som kan vara en samlande kraft för undervattensarkeologin i Sverige 
och länderna runt Östersjön. Vi tror att Vrak – Museum of Wrecks kan ta 
den rollen. 

Att uppleva kulturarvet på Östersjöns botten

Östersjön erbjuder exceptionella bevaringsförhållanden för trä och andra 
organiska material. Under vattenytan finns ett kulturarv som saknar mot-
svarighet. Lämningar i form av vrak, försvarsanläggningar, hamnar och 
boplatslämningar, för att nämna några exempel, ger unika möjligheter till 
kunskap men också upplevelser. Här ges möjligheten till inblickar i en 
värld och materiell kultur som sedan länge gått förlorad på land. Från sten-
ålderns fiskefällor till örlogsskepp.

Med Vrak – Museum of Wrecks vill SMTM ta med besökarna på en 
djupdykning till detta världsunika kulturarv. Målet är att besökarna ska få 

Figur 2. Utställningarna tar med besökarna på en tidsresa med utgångspunkt 
i lämningar på Östersjöns botten. Bild: Expology. 
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uppleva kulturarvet på Östersjöns botten på så många olika sätt som möj-
ligt. I museibyggnaden på Djurgården planeras fem utställningar, där im-
mersiva och digitala upplevelser kombineras med fysiska föremål och mer 
traditionellt utställningsspråk. Utställningarna tar med besökarna på en 
tidsresa till de dramatiska händelser som döljer sig under Östersjöns yta. 
Under museibesöket ges även möjligheten att anta rollen som marinarkeo-
log och själv utforska Östersjöns sjunkna kulturarv (figur 2–4). 

Intresset för nya arkeologiska upptäckter och marinarkeologiska under-
sökningar är betydande och får också stor uppmärksamhet av såväl allmän-
het som av lokal, nationell och internationell media. Samtidigt är kulturar-
vet på Östersjöns botten på många sätt otillgängligt. Det är få människor 
som dyker och har möjlighet att besöka lämningarna på plats.

I början av marinarkeologins framväxt, då exempelvis Vasa upptäcktes 
på 1950-talet, var det mer givet och självklart att välja att tillgängliggöra 
skeppsvrak för forskning och allmänheten genom att bärga dem. Idag reso-

nerar man ofta på ett annat sätt gällande dessa lämningar. En av de grund-
läggande tankarna bakom det nya museet är att ge människor möjlighet att 
uppleva och ta del av kulturarvet på havsbotten utan att bärga eller göra 
omfattande ingrepp i lämningarna. 

I det nya museet lyfter vi istället lämningarna med hjälp av digital tek-
nik, berättelser och föremål. Genom en kombination av artefakter, nypro-
ducerad undervattensfilm och digitala tekniker läggs fokus på att presen-
tera marinarkeologiska rön och kunskaper på ett upplevelsebaserat sätt. 
Östersjöns sjunkna förflutna presenteras i ny form, samtidigt som lämning-
arna lämnas kvar på botten där de bevaras bäst (se figur 5). 

Forskning och kunskapsförmedling utgör integrerade delar av det nya 
museet. Vrak är kopplat till marinarkeologisk forskning på flera sätt, både 
genom det vetenskapliga arbete som bedrivs vid museet och genom om-
världsbevakning och externa samarbeten.

Som vetenskap handlar marinarkeologi både om långsiktig kunskaps-
uppbyggnad och nya upptäckter. Här utgör forskningsundersökningar såväl 

Figur 3. Fartyget Resande Man som sjönk utanför Landsort 1660 har en 
central plats i det nya museet. Genom att kombinera ny teknik med klas-
siskt utställningsarbete tillgängliggörs vrakplatsen och fynden för alla utan att 
några ingrepp behöver göras. Bild: Expology. 

Figur 4. I utställningen Uppdraget kan besökaren – i spelets form – själv anta 
rollen som marinarkeolog. Bild: Expology.
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som undersökningar som sker till följd av exploatering, så kallad uppdrags-
arkeologi, viktiga källor till ökad kunskap om det maritima kulturarvet.

Med målet att kunna fånga och förmedla också det nya som händer 
inom det marinarkeologiska fältet kommer utställningsrummen i musei-
byggnaden till viss del göras föränderliga med utbytbara delar, där ny forsk-
ning och pågående projekt kan presenteras på ett sätt som låter besöka-
ren komma nära det som händer när det händer. Här kommer även Vraks 
digitala kanaler att fylla en viktig funktion i förmedlandet av dagsaktuella 
händelser. 

Under planeringsfasen av det nya museet har en vetenskaplig plattform 
tagits fram. Plattformen avgränsar, anger riktning och fungerar som en ge-
nerell ram och översiktlig bakgrund för de teman som presenteras i utställ-
ningarna. När museet öppnar kommer ett forskningsprogram att finnas för 
den marinarkeologiska kunskapsuppbyggnad och forskning som bedrivs 
vid museet. 

Museet i Stockholm kommer också att knytas till andra platser i Öst-
ersjöområdet, genom samverkan med olika aktörer. Vrak håller i ett kun-
skapsnätverk med fokus på marinarkeologi och kulturarv i Östersjön. I 
nätverket, som fungerar som rådgivare till museet under uppbyggnadsske-
det, finns kollegor från samtliga länder kring Östersjön. Då museet öppnat 
ändras nätverkets roll till att handla om samarbeten och kunskapsutbyte. 

Galärvarsområdet på Djurgården blir platsen för det nya museet

Museiarenan etableras i Båthall 2 på Djurgården i Stockholm, som Statens 
maritima och transporthistoriska museer disponerar sedan lång tid tillbaka 
(se figur 6). Båthallen är i sig själv intressant rent maritimhistoriskt, men 
den är även ett stycke spännande arkitekturhistoria och en viktig del av 
stadsbilden.

Båthallarna byggdes under andra världskriget för att underhålla och för-
vara marinens båtar. Ursprungligen planerades tre båthallar, men bara två 
uppfördes 1941–42. Båthall 2 har hyrts av Sjöhistoriska museet sedan ga-
lärvarsområdet övergick till civil användning och försvarsmakten lämnade 
platsen. Dock har byggnaden stått tom en tid sedan man valde att flytta 

Figur 5. De nya tekniker som blivit tillgängliga för undervattensarkeologin 
har inte bara höjt kvaliteten på dokumentationen och analyserna. De öppnar 
också för nya förutsättningar att tillgängliggöra kulturarvet på havsbotten som 
knappt ens var tänkbara för några år sedan. Modellen av fregatten Dalarö-
vraket/Bodekull1 som vilar på drygt 30 meters djup utanför Smådalarö togs 
fram som en del av EU-projektet Baltacar och arbetet med det nya museet. 
3D-modellen är framställd av SMTM och bearbetad av Ingemar Lundgren, 
Ocean Discovery. 

<?> Läs mer om Dalarövraket i Eriksson, Niklas, ”Invasionsfartyget som blev en mjölsku-
ta: identifieringen av ”Dalarövraket” som strussen Bodekull (1661-1678)”, Forum na-
vale, vol. 74, 2018. 
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Sjöhistoriska museets fritidsbåtssamling till mer ändamålsenliga lokaler på 
Rindö i Stockholms skärgård. 

Båthall 2 är uppförd i oisolerad, platsgjuten betong och har på grund 
av sin ålderdomliga standard tidigare endast kunnat användas för publik 
verksamhet under sommarsäsongen. Men nu iordningställs den för den nya 
museiverksamheten för användning året runt.  Byggnaden är klassad som 
statligt byggnadsminne vilket gör att den har ett gott skydd mot exteriöra 
förändringar (se figur 7). Invändigt kommer den med varsam hand att byg-
gas om för att passa den nya verksamheten. Samtidigt kommer mycket av 
dess ursprungliga detaljer och karaktär att behållas även invändigt. 

Båthall 2 ritades av den kände arkitekten Paul Hedqvist. Under andra 
världskriget tog han uppdrag av Försvarsmakten och ritade flera byggnader 
inom Galärvarvsområdet. De flesta av dessa har nu rivits och idag är det 
bara Minsveparhallen (där Junibacken bedriver sin verksamhet) och båt-
hallarna som finns kvar.

Paul Hedqvist var en tongivande arkitekt under en lång och betydel-
sefull tidsperiod. Han fastnade tidigt för funktionalismen och ritade en 
mängd stilrena byggnader och anläggningar för det moderna Sverige, så 
som det växte fram under 1900-talet. Byggnadsverken väckte stor upp-
märksamhet både nationellt och internationellt. 

Andra kända byggnader av Paul Hedqvist är Skatteskrapan, DN-huset 
och Västerbron men han ritade många fler runt om i hela landet. Han var 
mycket produktiv under hela sin karriär och har satt en bestående prägel 
på Stockholms stadsbild, främst genom sin banbrytande funktionalistiska 
stil. Att han även är arkitekten bakom båthallen som ska inrymma Vrak – 
Museum of Wrecks är nog mindre känt, men ett tränat öga kan känna igen 
Paul Hedqvists säregna stil. 

Den direkta närheten till Vasamuseet är påtaglig och känns naturlig, lik-
som den omedelbara anslutningen till Östersjöns vatten rakt utanför bygg-
nadens entré. I närheten ligger Spritmuseum och Vikingaliv, The Viking 
Museum, och det är inte långt till Skansens helt nya satsning, Baltic Sea 
Science Center. 

Vrak – Museum of Wrecks har ett centralt läge på Djurgården och kom-
mer att påtagligt förstärka attraktionskraften i området. 

Figur 6. När försvarsmakten lämnade Galärvarsområdet övergick de militära 
byggnaderna till civil användning. Sjöhistoriska museet har bedrivit verksam-
het i Båthall 2 sedan 1970-talet fram till att man valde att flytta fritidsbåts-
samlingen till mer ändamålsenliga lokaler på Rindö i Stockholms skärgård. 
Fotograf: Johan Jonson/SMTM/CC BY-SA. 



128 129

Det nya museet kommer att ha en tydlig egen identitet och profil, vilket 
vi bedömer vara en förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftigt i 
relation till andra upplevelseerbjudanden på Djurgården och i Stockholm. 

Vrak – Museum of Wrecks planerar att öppnas för besökare under slutet 
av 2020. Vrak ingår tillsammans med Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, 
Marinmuseum och Järnvägsmuseet i den statliga myndigheten Statens ma-
ritima och transporthistoriska museer. 

Kontakt:
Odd Johansen, projektchef, odd.johansen@smtm.se
Anna Arnberg, samordnande arkeolog, anna.arnberg@smtm.se
www.vrakmuseum.se

Summary

Nowhere else in the world are there as many well-preserved wrecks of 
wooden ships as in the Baltic Sea. Stone Age settlements and wrecks from 
more recent times can also be found as time capsules on the sea floor. The 
Swedish National Maritime and Transport Museums will open a new mu-
seum in late 2020, showing these remains using modern technology and 
telling visitors about the people who have lived on and traveled across the 
Baltic Sea.

The new museum is called Vrak - Museum of Wrecks and takes shape 
through a network of collaborations with institutions and companies in 
Sweden and in the countries around the Baltic Sea. Maritime archaeologi-
cal discoveries, research and a sustainable approach form the basis for the 
museum. The museum is located in an historic boat depot on the island of 
Djurgården in Stockholm, near the Vasa Museum. 

Figur 7. Båthall 2 ritades av arkitekten Paul Hedqvist (1895-1977) för flot-
tans båtar. Byggnaden, som stod klar i början av 1940-talet, är idag statligt 
byggnadsminne. Exteriört tillåts endast mindre förändringar vid ombyggna-
den till museum. Invändigt byggs nya utställningsrum och publika ytor. Bild: 
Fahlander arkitekter. 
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Lars Grundberg, f. 1944. Ambassadör, bland annat i Köpehamn 2005–2010, styrelse-

ledamot i Sjöhistoriska samfundet och Vasamuseets Vänner.

Augusti 1944 – en blivande dansk statsminister
stiger iland i Falsterbo i svensk lotsuniform

 
Lars Grundberg

Klockan 19.00 måndagen den 28 augusti 1944 avseglade Bornholm-
sångaren Carl från sin tilläggsplats vid Havnegade i centrala Köpen-

hamn. Bland passagerarna fanns en av de ledande danska motståndspo-
litikerna, socialdemokraten Hans Hedtoft, då 41 år gammal. Han var för 
tillfället försedd med glasögon och utrustad med falska papper inklusive 
ett identitetskort utställt i direktör Hugo Hansens namn. Denne uppgavs 
arbeta i Arbeidernes Bryggeri Stjernen och skulle till Bornholm för att ta 
upp beställningar på mineralvatten och det ransonerade danska ölet.

Det var nervöst vid avresan. Gestapovakter prickade av passagerarna. 
Samma procedur ägde rum i hamnarna på Bornholm. Det var till och 
med så nervöst att den underjordiska danska armén var närvarande med 
ett kommando gömt i portgångar och dörrsmygar kring Havnegade med 
dragna kulsprutepistoler under kläderna, beredda att vid behov frita Hed-

toft med våld. Risken var stor att danska förrädare skulle ange den allmänt 
kände Hedtoft. För att lugna nerverna tände Hedtoft en cigarett. Listen 
lyckades och kommandot kunde skingras.

På samma sätt som i Norge befarade man i Danmark att det skull upp-
komma våldsamheter vid det väntade tyska sammanbrottet. Man frukta-
de till och med inbördeskrigsliknande tillstånd. De kommunistiska mot-
ståndsmännen var bättre beväpnade än det övriga danska motståndet. 
Oron var stor att kommunisterna skulle utnyttja det militära maktvakuum 
som kunde förutses uppstå i samband med en tysk kapitulation, skriver 

Bornholmsångaren Carl byggdes 1884 på Motala Warf i Norrköping för 
Ångfartygs AB Linné i Stockholm under namnet Carl von Linné. Det kombi-
nerade passagerar- och lastfartyget seglade fram till 1912 för olika svenska , 
finska och ryska rederier i Bottenviken och Bottenhavet. 1913 såldes det till 
Sveabolaget och gick på olika linjer i hela Östersjöområdet och i Kattegatt. 
1938 såldes fartyget till det Östbornholmske Dampskibsselskab i Nexø. Där 
ändrades namnet till Carl. Det populära fartyget, i folkmun kallat ”Hurtig 
Carl”, seglade mellan Bornholm och Köpenhamn under hela andra världs-
kriget och använde Falsterbokanalen från och med dess invigning 1941. Foto 
Nexø Museum. 
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historikern Alf W Johansson. Det gick även rykten om att de allierade skul-
le landstiga i Danmark för att sätta in dödsstöten mot Nazityskland nor-
rifrån. Också i detta scenario önskade den demokratiska motståndsrörelsen 
finnas på plats i Danmark med beväpnad trupp. Minst av allt ville man att 
Sovjetarmén skulle bita sig fast i Danmark.

Skeppsredare A.P. Møller hade ställt ett lån på två miljoner svenska 
kronor till förfogande för att betala de 3 000 kulsprutepistoler som mot-
ståndsrörelsen beställt från vapenfabriken Husqvarna. Vid ett möte under 
sommaren 1944 hade bl.a. överbefälhavaren för den underjordiska danska 
armén, generalen Ebbe Gørtz uppmanat Hedtoft att resa till Stockholm 
för att påskynda vapeninköpet och för att diskutera den danska brigadens 
överskeppning till Danmark i händelse av våldsamheter i samband med 
krigets slutskede. Den danska brigaden som var utbildad i Sverige hade 
5 000 man medan den norska motsvarigheten bestod av 15 000 man. Att 
man valde Hedtoft till uppdraget att förhandla med den svenska reger-
ingen berodde på dennes nära och goda förbindelser med socialdemokra-
terna i den svenska samlingsregeringen, främst med statsminister Per Albin 
Hansson.

Vädret var gynnsamt denna ljumma augustikväll. Passagerarfärjorna 
mellan Köpenhamn och Bornholm gick på grund av minrisken längre söde-
rut genom den 1941 färdigställda Falsterbokanalen. Man ankom till Skanör 
vid 23-tiden. Svenska tullare och lotsar kom ombord. Proceduren var den 
att alla passagerare, inklusive de tyska vakterna, fick tillbringa genomfar-
ten av kanalen under däck eller i andra stängda utrymmen, samtliga med 
ventiler och fönster övertäckta. Kanalen betraktades som militärt område. 
Denna natt var det inte mindre än tre svenska myndighetspersoner som 
kom ombord för att övervaka passagen av svenskt territorium. Men en av 
dem, i lotsuniform, var i själva verket en dansk dubbelgångare till Hedtoft.

Hans Hedtoft alias Hugo Hansen bytte så identitet med den falske lot-
sen. Riktigt var och hur det gick till har det inte gått att få klarhet i. Den 
nye Hugo Hansen fortsatte till Bornholm och Hedtoft steg iland i mörkret 
i svensk lotsuniform. Vad som närmast därefter skedde ges olika versioner 
i källorna. Hedtofts biografiförfattare Leif Thorsen skriver lakoniskt att 
”i Malmö stod en militärmaskine klar til omgående flyve ham till Stock-
holm”. Diplomaten Gustaf von Dardels version är mustigare. Hedtoft skul-

le ha åkt bil direkt från Falsterbo till restaurang Amiralen i Malmö där han 
hela natten pokulerade med två gamla vänner, direktören i Folkets Park 
Harald Lindvall och sedermera landshövdingen Allan Vougt, då chefredak-
tör på Malmötidningen Arbetet.

von Dardel fortsätter: ”Klockan 5 på morgonen startade två militära 
bombplan från Bulltofta. I det ena planet satt Hedtoft, i det andra Vougt. 
De landade en och en halv timma senare på Bromma, där en av militär-
stabernas bilar med nedrullade gardiner körde dem till Vougts villa på Li-
dingö”. Jag är benägen att lita mera på von Dardel i detta stycke. Thorsen 
ger dock följande stämningsbild: Väl på Lidingö ”gik han ud på klipperne 
og så vemodigt ind over den svenske hovedstad hvor lysene, i modsættning 
till det mørkelagte København, strålede”.

s/s Carl passerar Falsterbokanalen på sydgående. Foto av oljemålning i Nexö 
Museum. 1948 såldes Carl till rederiet Dalifa i Köpenhamn och byggdes om 
till renodlat lastfartyg. I oktober samma år, på resa mellan Helsingfors och 
Göteborg med last av fanér, gick fartyget i hårt väder på grund vid den finska 
sydkusten och sjönk. Endast en i besättningen , andremaskinisten, överlevde. 
Övriga 14 fick sätta livet till.
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I själva verket hade Hedtoft redan i början av augusti sökt upp von Dar-
del för att be om hjälp med att resa till Stockholm men utan att vilja ange 
mer om syftet med resan än att det handlade om förhandlingar med den 
svenska regeringen om ”för Danmark livsviktiga angelägenheter”. von Dar-
del frågade om inte det danska sändebudet i Stockholm borde underrättas. 
”Du måste svära på att han inte får höra ett ord om saken. Jag reser inte för 
någon legal dansk myndighet och de måste kunna desavouera mig öppet 
om det går galet”.

Förhandlingarna i Vougts villa pågick nästan oavbrutet under en veckas 
tid. Vid några tillfällen fördes också Hedtoft till en privat lägenhet i Stock-
holms centrum för att bespara de upptagna svenska ministrarna resorna ut 
till Lidingö. Hedtoft träffade statsminister Per Albin Hansson, försvarsmi-
nister Per Edvin Sköld, utrikesminister Christian Günther, socialminister 
Gustav Möller och statssekreteraren i socialdepartementet Tage Erlander, 
som under Möller var ansvarig bl.a. för såväl polis som säkerhetstjänst och 
flyktingar. Vidare deltog socialdemokraternas partisekreterare Torsten Nils-
son och i vissa av samtalen också generalmajor Kristian Knudtzon, som var 
chef för den danska brigaden.

Förhandlingarna skedde i hjärtlig atmosfär, men i sak gick det trögt. Inte 
minst var statsminister Hansson motsträvig. Han påminde i det första mö-
tet med Hedtoft, den 30 augusti, om att Norge var i samma situation som 
Danmark. Vidare underströk han att regeringen var en samlingsregering. 
Enligt Thorsen skulle Hansson ha sagt att vissa av representanterna från 
Bondeförbundet, Folkpartiet och de konservativa ”endnu var positivt tysk-
venlige”. Hansson var osäker på om han vågade ta upp frågan öppet i re-
geringen. Hela arrangemanget med den danska brigaden och de danska ör-
logsfartyg som flytt till Sverige 1943 hade den uttryckliga förutsättningen 
att en samlad hemresa med beväpning och utrustning först skulle ske när 
kriget var slut. Hedtoft blev frustrerad och sade att han inte skulle resa 
hem ”før sagen var i orden”. På hans begäran om tillåtelse att tala med de 
andra svenska ministrarna svarade Hansson att visst, men bara med parti-
kamrater.

Även försvarsminster Sköld spelade ut det norska kortet. ”Du Hedtoft, 
vad i fan ska jag göra när Haakon-folket, om vi uppfyller dina krav, kom-
mer till mig med exakt samma krav?” Hedtoft pekade på skillnaden. Norge 

Hans Hedtoft föddes 1903 i Århus i ett enkelt arbetarhem som den yngste av 
11 barn. Han kom i tryckerilära och anslöt sig till socialdemokraternas ung-
domsrörelse DSU, vars ordförande han var 1927-29. Som folketingsman vi-
sade han stor talang för politiska anföranden. Han valdes till partiordförande 
1939 men tvingades av den tyska ockupationsmakten att lämna sina politiska 
uppdrag 1941. Han arbetade sedan i nära samråd med motståndsrörelsen. 
Han återkom som partiordförande 1945 och blev statsminister 1947. Han 
avvisade kommunisternas förslag om samarbete och genomdrev Danmarks 
anslutning till NATO 1949 sedan förhandlingarna om ett skandinaviskt 
försvarsförbund spruckit. Han var en varm anhängare av nordiskt samarbete 
och medverkade vid grundandet av Nordiska Rådet 1952. Hans Hedtoft av-
led 1955 i Stockholm under Rådets 3:e session. På bilden ses han tillsammans 
med statsminister Tage Erlander vid ett SAS-evenemang. Erlander deltog som 
statssekreterare i Hedtofts förhandlingar i Stockholm 1944. Foto NTB.
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var till skillnad från Danmark erkänt som en allierad och kunde räkna med 
stöd från England och USA.

En vändpunkt kom i samtalet med utrikesminister Günther. Hedtoft 
sade att han förstått av diskussionerna med stats- och försvarsministern 
att mycket skulle bero på Günthers uppfattning. Denne svarade katego-
riskt att Sverige inte kunde inta den hållningen att den danska brigaden 
satt fast i Sverige om det som Hedtoft befarade skulle inträffa i Danmark. 
”De måste över”, sade Günther. Han var noggrann med att man skulle enas 
om en kod så att man på auktoritativt håll i Stockholm, när koden kom, 
kunde vara helt säker på att nu skulle manskapet iväg. Koden skulle avtalas 
mellan Hedtoft och Per Albin Hansson. Man kom sedermera överens om 
koden: ”Hans är allvarligt sjuk”. 

Mötet med Günther var uppmuntrande för Hedtoft. I ytterligare ett 
samtal med statminister Hansson begärde Hedtoft ett ja eller ett nej. Sva-
ret blev att statsministern inte vågade förelägga denna viktiga och farliga 
sak för beslut i ett samlat regeringsmöte. Men han skulle konferera med 
kungen, dvs Gustav V, tillika den svenskfödda danska kronprinsessan Ing-
rids farfar. Därpå skulle han konfidentiellt tala med partiledarna i samlings-
regeringen. Om Hedtoft inte hörde mera i saken kunde han räkna med att 
avtalet skulle hållas, dvs att den danska brigaden skulle skickas iväg om ko-
den kom.

Nästa samtal med försvarsminster Sköld inleddes med ett häftigt gräl 
angående tillvägagångssättet för att skeppa över brigaden. Ordväxlingen 
rörde Skölds först presenterade alternativ, nämligen att svenska fartyg skul-
le segla brigad jämte beväpning till territorialgränsen i Öresund. Där skulle 
de så avhämtas av danska fartyg. Till sist enades man om ett andra alterna-
tiv. Man skulle använda upplagda svenska fartyg, som i förhand var inköpta 
av Danmark och som i sista stund skulle skifta flagg inför överskeppningen.

Summa summarum: Om kungen sade ja till sin statsminister skulle bri-
gaden avsegla när koden kom och om statsministern sade ja till sin för-
svarsminister skulle det ske på det avtalade sättet. Hedtoft fick också fart 
på leveransen av de 3 000 kulsprutepistolerna från Husqvarna. De skulle 
packas om i Stockholm och uppenbarligen smugglas till Danmark. Hedtoft 
uppnådde också ett föfte från försvarsministern om leverans av en miljon 
patroner. Så skedde i början av 1945 ur den svenska arméns egna förråd.

Hedtoft kunde med välförrättat värv förbereda sin återresa till Köpen-
hamn. von Dardel skriver att den person som övertog Hedtofts falska iden-
titet ombord på s/s Carl arresterades när fartyget kom till Rönne. ”Vi måste 
kvarhålla Hedtoft i Höllviken......i åtta dagar”. Man ville vara helt säker på 
att den arresterade höll absolut tyst gentemot Gestapo. Denna försening vid 
återresan bekräftas också av Thorsen om än med lite andra detaljer.

Passagerartrafiken till och från Bornholm utnyttjades skickligt av den 
danska motståndsrörelsen som flyktväg till Sverige, för kurirer och post 
samt färdväg fram och tillbaka till Sverige för motståndsledarna. s/s Carls 
nattliga passager av Falsterbokanalen ingick i en underjordisk organisation 
som fick namnet ”Liseruten” där även vapenleveranser till motståndsrörel-
sen förekom. I Bornholmske Samlinger finns en uppgift om att Gestapo 
trots misstankar aldrig kunde gripa någon flykting eller resenär som gick 
i land i Falsterbo, men att det skulle gå illa för den som hjälpte Hedtoft 
framgår ovan. Svenska myndigheter såg som synes mellan fingrarna på de 
danska aktiviteterna. I Bornholmske Samlinger kan vi läsa: ”Alt i alt viste 
det svenske politi og de svenske myndigheter god forståelse for de uneu-
trale handlinger i det neutrale Sverige”:  

Åter i Köpenhamn sökte Hedtoft upp von Dardel och meddelade att 
allt gått bra samt invigde honom i koden ”Hans är allvarligt sjuk”. Om von 
Dardel fick begäran av Hedtoft eller någon annan person att omedelbart 
telegrafera koden till Per Albin Hansson skulle han ”under alla omständig-
heter sörja för att detta besked ofördröjligen nådde Stockholm”.

Koden behövde aldrig utnyttjas. Förutom på Bornholm skedde det tyska 
sammanbrottet i Danmark huvudsakligen i fredliga former. Den danska 
brigaden sammandrogs i månadsskiftet april-maj 1945 till Skåne och de 
danska örlogsfartyg, som den 29 augusti 1943 flytt till Sverige, avseglade 
från Karlskrona till Malmö och Helsingborg. Till dem hade även Stora Bält-
färjor anslutit sig. Beskedet om kapitulationen kom på aftonen den 4 maj. 
På morgonen den 5 maj kunde brigaden med vapen och allt skeppas över 
till Helsingör. Svenska jagare eskorterade de danska fartygen till territorial-
gränsen. Överskeppningen tog endast en halv dag.

Danmark var fritt igen.
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Anmäld av Simon Ekström 

Många har säkert som barn, eller för den delen även som vuxna, vand-
rat längs med en vindpinad havsstrand och där hoppats stöta på en 

ilandfluten stävprydnad halvt dold under den uppvallade tångranden. Som 
få andra maritima objekt tycks galjonsfigurer ha en inneboende kapacitet 
att sätta fantasin i rörelse. Tätt förbundna med den äldre, seglande flottan 
står de till lika delar förankrade i den maritima historien som i den folkliga 
och konstnärliga traditionen. Det är dessutom en fascination som sträck-
er sig långt tillbaka i tiden. Galjonsbildernas ofta (men långtifrån alltid) 
människoliknande gestalter hade redan under sin samtid en särskild för-
måga att motstå upphuggning och förstörelse för att istället tas tillvara och 

sparas i lador och uthus. Men vad är egentligen ”samtid” för ett föremål 
som fortsätter att finnas till och vara relevant för människor långt efter att 
det förlorat sin ursprungliga funktion? Och går det för den delen att säga 
något bestämt om galjonsfigurernas ”ursprungliga funktion” på skeppen? 

Det är sådana frågor som Galjonsfigurernas många öden och äventyr in-
bjuder läsaren att fundera vidare på. För som de fyra medverkade skriben-
terna, med hemvist vid Göteborgs universitet och Högskolan Dalarna, 
konstaterar är det inte bara fantasin som väcks av figurerna. Även galjons-
bilderna själva befinner sig i rörelse. I antologin ges en serie inblickar i hur 
galjonsfigurer, som ursprungligen skapats till olika örlogs- och handels-
skepp, med tiden har funnit sin väg från specifika fartyg till helt andra plat-
ser och sammanhang. Inte sällan har det inneburit en tillfällig anhalt som 
ilandflutet gods efter skeppsbrott, för att sedan via olika privata samlingar 
och initiativ leda fram till museernas mer organiserade former för minnes-
arbeten och kunskapsuppbyggnad. Greppet borgar för en nyfiket granskan-
de hållning till ämnet. Det förefaller också vara en rimlig inställning. Sam-
tiden är ett utsträckt begrepp och galjonsfigurernas funktion: ja, det beror 
naturligtvis på vem man frågar. Kungen och amiralitetet som beställde vad 
som skulle vara ett imposant örlogsskepp, en manifestation av styrka, slag-
kraft och politisk makt, hade troligen helt andra idéer om galjonsbildens 
funktion än den sjöman som förlitade sig på träfigurens tillskrivna förmåga 
att finna rätt väg mellan klippor och skär, eller den redare som valde att 
smycka det egna handelsfartyget med en avbild av hustrun eller dottern. 

Galjonsfigurens många öden och äventyr är en bok som paradoxalt nog 
lyckas med konststycket att vara både tät och ofokuserad på en och samma 
gång. Den som vill bilda sig mer specifikt om galjonsfigurernas historiska 
sammanhang torde ha mest att hämta i det inledande översiktskapitlet av 
arkeologen Annika Bünz. Här görs en nyttig genomgång av det rådande 
kunskapsläget kring de snidade stävprydnaderna som både maritima, kul-
turhistoriska och konstnärliga objekt. Den läsare som är mer intresserad 
av museer och olika former av pågående minnesarbeten finner troligen nå-
got av de andra kapitlen mer givande. Framförallt förtjänar Anneli Palm-
skölds genomgång av galjonsbildernas betydelse för tre olika utställningar 
på Hallands konstmuseum i Halmstad att framhållas. Palmsköld, som är 
professor i kulturvård, återvänder här till sin tidigare arbetsplats. Det som 
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vecklas ut i det sammanhållna exemplet är en fascinerande historia om 
hur galjonsfigurernas uppgång och fall i museets egna utställningsmiljöer 
speglar ortens över tid varierade beroende av de maritima näringarna. I 
takt med att sjöfartsfrågorna förlorat i lokal förankring – samtidigt som allt 
färre personer bland besökarna har haft egna levande minnen av segelfar-
tygen – har museet valt att ge plats åt andra föremål och berättelser. Till 
utvecklingen hör dessutom förändrade utställningsideal och en annan syn 
på statusfyllda artefakters roll på museer överhuvudtaget.  

Vad jag däremot saknar är fler medvetna och uttalade korskopplingar 
mellan kapitlen. Så hade det varit intressant att få veta mer om hur gal-
jonsbildernas tillbakagång på det nyss nämnda Hallands konstmuseum för-
håller sig till det flitiga bruket av motsvarande figurer i de maritima museer 
och utställningar som utgör underlaget för ett annat av bidragen, också det 
skrivet av Bünz. Här är det just det museala användandet av galjonsfigurer-
na som utgör det analytiska navet. Vad vill museerna göra med figurerna? 
Vad har de givits för roll i utställningarna? Och vilken fysisk plats har de 
i de befintliga miljöerna? De företrädesvis genusrelaterade resonemangen 
kring hur tydligt könade galjonsfigurer placeras och utnyttjas i utställnings-
rummet är ofta intressanta. Men ibland önskar jag att författaren också 
hade gjort plats för synpunkter och kommentarer från den museivärld som 
varit med om att utforma utställningarna. Det hade gett en ytterligare di-
mension till diskussionen att få veta vad som varit den professionella inten-
tionen bakom vissa avgöranden och prioriteringar. Inte minst hade det va-
rit önskvärt i relation till de tämligen långtgående tolkningar som Bünz gör 
av galjonsfigurernas inbördes placering i den så kallade Galjonshallen på 
Marinmuseum i Karlskrona. Jag känner mig också tveksam till den utvik-
ning som dras mellan galjonsfigurernas museala gestaltningar och de senas-
te årens tragedier på Medelhavet, med tusentals drunknade flyktingar och 
ett fåtal ikoniska foton som följd. Rädslan och havet som grav uppges vara 
det tema som håller samman parallellen. Även om jag förstår tankegången 
bidrar det associativa stickspåret till det lite röriga intrycket. 

Till de nya frågor som boken vill ställa till de gamla galjonsfigurerna hör 
också Henrik Alexanderssons bidrag om hur galjonsbilderna, arkivhandlin-
gar, foton och lokala berättelser kan tolkas som minnesdepåer. Lagda sida 
vid sida kan de olika typerna av minnen komplettera varandra och därmed 

ge ett bredare kunskapsunderlag än när de uppträder som enskildheter. 
Minnesdepåer är ett utmärkt begrepp och Alexandersson argumenterar väl 
för dess användbarhet. Men när det kommer till det praktiska utförandet 
är det empiriska underlaget i kapitlet inte tillräckligt rikt för att han helt 
och hållet ska hämta hem sin poäng. Både Alexanderssons och Palmskölds 
bidrag tar oss också med till det både historiska och nuvarande bruket av 
galjonsbilder som ett uppskattat inslag i privata trädgårdar. I de gröna ute-
rummen har de under lång tid erbjudits nya platser och mött andra besö-
kare än när de under en annan och tidigare fas fungerade som stävprydna-
der. Så blir det också här tydligt att föremål har sina egna biografier, där de 
fortsätter att skapa relationer och väcka känslor även när de ingår i sam-
manhang och kombinationer som går långt utöver de ursprungligen avsed-
da. 

Möjligen blir detta som allra mest tydligt i antologins allra sista bidrag, 
av konstvetaren och konstnären Ann-Louise Sandahl. Det avslutande ka-
pitlet tänjer nämligen själva begreppet galjonsfigur till bristningsgränsen. 
Här kretsar diskussionen kring den lilla plakett med en mindre uppsätt-
ning schematiskt framställda figurer (bland annat två stiliserade människor: 
man och kvinna) som placerats på en skyddad plats på rymdfarkosterna 
Pioneer 10 (1972) och Pioneer 11 (1973). Sandahl föreslår att plaketten 
betraktas som en sorts ”galjonsfigur” för vår mänskliga art där de sitter på 
de två sonder vilka likt tidskapslar genomkorsar den interstellära rymden. 
Kanske kommer även denna galjonsbild en gång att bli betraktad av någon, 
eller något, som då gör sin egen tolkning av det sammanhang varifrån den 
är avsänd. 

Sandahls text i antologin presenteras av Bünz i inledningen som en ”po-
etisk reflektion” över hur nutid blir till framtid. Det låter sig absolut sägas, 
men lika sant är att Sandahl tar på sig arbetet med att försöka visa hur flera 
av bokens författare bygger på och talar till varandra. Så bidrar även denna 
avslutande och högtflygande del av antologin till det blandade intrycket av 
såväl analytisk koncentration som tematisk spretighet.  

Till sist vill jag gärna bidra med en egen reflektion om ett fenomen 
som delar galjonsfigurernas dokumenterade förmåga att röra sig i skär-
ningspunkten mellan folklig kultur och mer högbrynta sammanhang. Fle-
ra gånger i boken upprepas anmärkningen att galjonsfigurerna, vilka ofta 
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getts ett kvinnligt utseende, var ”den enda kvinnan ombord”. De snidade 
stävprydnaderna har inte sällan ett utseende som leder tankarna till kvin-
nan som fresterska, med blottade bröst eller utskurna strumpeband. Men 
kvinnofigurerna gestaltade även andra och mer ärbara kvinnliga positioner. 
Därför kunde även fästmön och moderligheten speja genom dimman för 
att med sina alltid klarvakna ögon hjälpa skeppet till en säker kurs. Samma 
breda spektra av diversifierad kvinnlighet kan noteras i de tatuerade kvin-
nogestalter som genom åren prytt många sjömäns kroppar, både under 
och efter segelfartygens epok. Den enda kvinnan ombord kunde alltså ha 
sällskap av en månghövdad skara med systrar. I likhet med galjonsfigurerna 
har tatueringarna idag också funnit en väg till nya sammanhang. Precis som 
de förra har kastat loss från fartygen har tatueringarna lämnat sjömännens 
kroppar, för att numera återfinnas på de mest oväntade produkter, platser, 
kroppar och miljöer. Se där, en tanke att spinna vidare på. 

Dalarö hembygdsförening, Dalarölotsar (Dalarö: Dalarö 
hembygdsförening, 2018), 122 s. 

Anmäld av K-A Sundin

Lotsar och lotsväsendet är en liten men betydelsefull del av sjöfarten 
som är relativt sparsamt dokumenterad i skrift. En idog samlares bib-

liotek i ämnet omfattar knappt 80 cm i bokhyllan, den svenska delen bara 
ett tjugotal titlar. Standardverket är Generallotsdirektör Erik Häggs Bland 
lotsar och fyrmän men den täcker bara tiden fram till 1930. I Ingvar Sö-
derholms Lotsbåtar finns en resumé över Lotsverkets / Sjöfartsstyrelsens 
/ Sjöfartsverkets organisatoriska utveckling fram till milennieskiftet men i 
övrigt är det en båthistorik. Därutöver finns bara några böcker och ett an-
tal häften som avhandlar enskilda lotsplatsers historia. Unik bland dessa är 
Överlotsen Aug. Westerbergs detaljerade historik över Sundsvalls Lotsplats 
fram till ca 1960. Tyvärr är den inte publicerad.

Dalarö Hembygdsförening genom Gösta Maijgren har nu gett ut ett 
120-sidigt häfte med titeln Dalarölotsar. Inledningsvis avhandlas lotsväsen-
dets utveckling från 1500- och 1600-talen fram till modern tid. Här finns 
redovisning av äldre lotsrullor och farleder samt detaljerade kartor över 
lotsarnas bosättning på Jutholmen och kring lotsberget i Dalarö.

Ett spektakulärt inslag i publikationen såväl som i Dalarö Lotsplats his-
toria utgör en tysk örlogseskaders färd mot Stockholm i augusti 1905. Tre 
slagskepp med djupgående på mellan 8,0 och 8,4 meter gick i kolonn med 
lotsar ombord och fick alla grundkänning mitt i farleden vid passage av Jut-
holmen. Stor skandal och krigsrätt, men med frikännande domar. Orsak: 
två små grund på 7,5 respektive 7,7 meter som ej fanns utsatta i sjökortet. 
Åtminstone det ena grundet var tidigare känt från en grundstötning men 
hade ”glömts” i sjömätningen. Man kan dra paralleller med Tsesis grund-

K-A Sundin tog sjökaptensexamen 1973, seglade som styrman i Broströmskoncernen 
1968 – 1974, och var därefter delägare, VD och styrelseordförande i familjeföretaget 
N. Sundin, DOCKSTAVARVET AB fram till 2017.
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stötning vid Fifång 1977. 1905 var dock Sjökarteverket inte en del av Lot-
sverket och då försvarade verket sina lotsar.

Ryggraden i Dalarölotsar utgörs av utdrag ur Mästerlotsen Kurt Sjö-
bloms dagbok som ger en detaljerad bild av lotsningens praktik från 1939 
till 1979 med en hel del mustiga personliga kommentarer. Fram till 1967 
var lotsarnas arbetstid inte reglerad och lönen baserad på del i lotsavgif-
terna. Ju mera lotsning, desto bättre förtjänst och Sjöblom har många sura 
kommentarer om Sandhamnslotsarnas illojala konkurrens. När fartygen ef-
terhand blev större fanns det inte längre behov att gå inomskärsleden vid 
dåligt väder och passagen vid Dalarö och Genböte blev för trång. 

Avsnittet Fartygsolyckor ger också syn för sägen och upptar ett stort antal 
kollisioner och grundstötningar. Särskilt uppmärksammade blev ett antal 
grundstötningar med stora tankfartyg, däribland den beryktade Jose Marti 
med utsläpp av 500 ton tjockolja 1981. Detta blev kanske ”droppen” och 
lotsuppassningen indrogs 1984. Sandhamnsleden erbjöd helt enkelt en 
bättre och kortare farled för det stora tonnaget. Det mindre tonnaget kun-
de fortfarande gå inomskärs förbi Dalarö med Landsortslots på norrgående 
och Stockholmslots på utgående men idag är det ytterligt sällsynt att last-
fartyg passerar där.

Dalarölotsar är ett välkommet tillskott till dokumentationen av en del 
av det svenska lotsväsendet och har fått ett trevligt format och utformning. 
Huvudbehållningen utgörs som sagt av den direkta anknytningen till verk-
ligheten, ofta i storm och tjocka före radar och GPS, genom Kurt Sjöbloms 
dagböcker. 

Återstår nu för någon att ta ett större grepp och fortsätta där Erik Hägg 
slutade 1930.

Jim Hansson, Dick Harrison, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Klas 
Helmerson, Jens Lindström, Thomas Magnusson och Amica Sundström, 
Birkas skepp (Stockholm: Medströms Bokförlag, 2018), 207 s., ill.

Anmäld av Bo G Hall 

Under en tioårsperiod fram till 2015 undersökte ett antal marinarkeo-
loger vattnen omedelbart utanför vikingastaden Birka i Mälaren. Med 

hjälp av modern teknik gjorde de noggranna genomgångar av vad som där 
finns kvar av minnen från de dryga två sekler som den gamla hamnstaden 
existerade. På så vis kunde man komplettera resultaten av de många ut-
grävningar som tidigare – med start av Hjalmar Stolpe under 1800-talets 
senare år – genomförts i själva staden. Genom dem hade man redan en viss 
kunskap om dåtidens maritima verksamheter. Landhöjningen om bortåt 
sex meter har nämligen medfört att dåvarande hamnbassäng numera delvis 
återfinns uppe på land. År 900 var Björkö sålunda knappt en tredjedel så 
stor som idag och bestod i själva verket av två mindre öar. Tack vare denna 
skrift – den senaste utgåvan av Sjöhistorisk årsbok – får en bredare publik 
tillgång till en grundlig redovisning av vad man fann på bottnarna vid Bir-
ka.

Framför allt fanns mängder av föremål av trä – ett veritabelt plock-
epinn – vilka för längesedan hade multnat om de funnits uppe på land. 
Arkeologerna genomförde en hel serie provgrävningar i det underliggande 
kulturlagret. Dess tjocklek kulminerade ca 25 meter ut från stranden och 
uppgick då till en meter. Schakten ner beskrivs som veritabla titthål in i vi-
kingatiden. Vid sidan av grävarbetet mätte arkeologerna också in ett hund-
ratal timmer och pålar. En del daterades till mellan 640 och 1030 e.Kr. 
Bland enskilda föremål som påträffades fanns två ankarstenar, en T-for-
mad träköl, en del av ett skeppsspant, flera tjärsvabbar, en trasig träslev, en 
spännbuckla och ett bryne av grönsten. De träfynd som påträffades hade 
sålunda aldrig kunnat hittas vid utgrävningar på land medan förhållandena 

Bo G Hall är fil.dr i historia och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.
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är omvända i fråga om järnföremål. Vidare undersöktes ett antal stenpack-
ningar i strandområdet som bedömdes kunna utgöra rester av bryggfunda-
ment.  

På olika sätt bekräftades bilden av Birka som en betydande sjöfartsstad 
där fartyg av olika slag både byggdes och reparerades. Staden befann sig vid 
denna tid i en öppen havsvik ut mot Östersjön med rader av handelskon-
takter öster- och söderut. Läsaren får följa med till Birkas olika ”syskonstä-
der” som ryska Staraja Ladoga, polska Truso, danska Hedeby och Kaupang i 
Oslotrakten. Man påminns om att det vi kallar Vikingatiden i Skandinavien 
i själva verket inleddes under samma period som staden grundades; knap-
past en tillfällighet.

Men skriften begränsas inte till vad som fanns i vattnet i Birka. I stället 
har man valt att samtidigt presentera en seriös och närmast fascinerande 
genomgång av vad som numera är känt om hur vikingarnas skepp var kon-
struerade och fungerade. Gott om utrymme ägnas sålunda åt en mycket 
intressant redovisning av alla fynd av vikingaskepp som gjorts i Norden. 
Naturligtvis hamnar då de klassiska norska Oseberg- resp. Gokstadskeppen 
i förgrunden vilka ju fått egna lokaler på Bygdöy i Oslo. Härutöver presen-
teras skeppsfynd från Skuldelev i Roskildefjorden och Hedeby. I Sverige 
har – i alla fall hittills – inte gjorts några spektakulära fynd av vikingatida 
farkoster. Det närmaste är Äskekärrskeppet, påträffat i Göta älvs lera 1933 
och utställt på Göteborgs stadsmuseum. Det saknar dock för- och akter-
partier och var sannolikt ett kommersiellt lastfartyg.

Länge har vi saknat båtfynd från de vikingatida färder som utgick öst-
erut från ”svensk” mark – och finns dramatiskt och målande omvittnade 
på en rad gotländska bildstenar. Praktiska försök med nybyggda, moderna 
kopior har visat att de farkoster som där användes skilde sig klart från de 
norska eller danska. Generellt gäller att de måste ha varit mycket mindre 
för att alls kunna klara passagerna förbi forsar och andra hinder. Ett i boken 
redovisat och tämligen färskt fynd – gjort så sent som 2012 på estniska 
Ösel – har dock givit spännande ny kunskap. Där påträffades nämligen res-
terna – nästan inget trä var bevarat – av ett krigsskepp som i storlek någor-
lunda motsvarande de norska och danska. Med ledning av den i närheten 
begravda besättningen har det kunnat knytas till Mälardalen.

Det kanske allra mest fascinerande inslaget i boken är ändå redogörelsen 

för försök att undersöka vad de olika fartygstyperna kunde prestera i has-
tighet såväl vid segling som rodd, om de vid otjänlig vind kunde kryssa lik-
som hur de var bemannade. Sammanlagt bjuds läsarna på spännande ana-
lyser och förklaringar till hur fartygen skilde sig åt och användes. 

Till bilden hör dessutom en gedigen och värdefull skildring av den po-
litiska utvecklingen i Europa från Romarrikets successiva upplösning fram 
till vikingatiden; med andra ord den värld Birkas skepp rörde sig i. Boken 
är välskriven och utan alla tendenser till akademiskt fikonspråk. Bakom 
texterna står ett antal av landets allra främsta kännare ifråga om vikinga-
tid, marin arkeologi och skepp. En lång rad direkt suveräna illustrationer 
– bilder, teckningar och kartor – förstärker ytterligare min klara övertygelse 
att med denna skrift har en mycket betydelsefull lucka fyllts i bokhyllans 
sedan tidigare långa rad av verk om vikingarnas drygt tre hundra år långa 
epok.
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Maya Jasanoff, Gryningsvakten: Joseph Conrad i en global värld, 
(Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2019), 452 s.

Anmäld av Leos Müller 

Maya Jasanoff, professor i historia vid Harvarduniversitetet, publicera-
de för några år sedan en lysande bok om den amerikanska revolutio-

nens ”förlorare”, brittiska lojalister som fick lämna USA efter att den nya 
republiken erkändes av kungen i London. Boken Liberty’s exiles. The loss of 
America and the remaking of the British Empire kom ut 2012 och belönades 
med flera priser. Nu har Jasanoff utkommit med en ny bok, om den polsk-
brittiske författaren Joseph Conrad och hans tid. Också den har uppmärk-
sammats, bland annat fick hon det stora Cundill History Prize, en av de 
främsta utmärkelser en historiker kan vinna. Den svenska översättningen, 
med titeln Gryningsvakten. Joseph Conrad i en global värld, har nu getts 
ut av förlaget Daidalos. Boken kretsar kring Joseph Conrads liv och verk. 
Men den är ingen vanlig författarbiografi. Jasanoff använder Conrads liv 
och romaner som en kanvas för att, med historikerns ögon, skildra det sena 
1800-talets globala värld – en värld under snabb omvandling.

Boken är en originell blandning av reseberättelse, litteraturanalys och 
historia. Jasanoff reser själv i Conrads fotspår. Ombord containerfartyget 
CMA CGM Christophe Colomb färdas hon mellan Hongkong och England. 
Hon gör om Conrads mest kända resa, den på Kongofloden som inspire-
rade romanen Mörkrets hjärta. Jasanoff visar hur och var Conrad inspirera-
des av verkliga händelser och av sin livserfarenhet. Conrads berättelser är 
nästan alltid förankrade i egna upplevelser.

Conrad erfor det brittiska imperiets storhetstid. Han bevittnade exploa-
tering, kolonialt förtryck och rasism i Sydostasien. Han var med när Kongo 
blev belgiskt. Men han såg också industrialiseringens följder i Europa, po-
litiska massrörelser, anarkism och terrorism på frammarsch. Ett annat kän-

Leos Müller är professor i historia, särskilt maritim historia, på Stockholms universitet 
och föreståndare för Centrum för maritima studier, CEMAS.

netecken för 1800-talets globalisering var världsmarknadens expansion och 
i den spelade den brittiska handelsflottan där Conrad arbetade en stor del 
av sitt liv en avgörande roll. Han har ju uppfattats främst som skildrare av 
sjömanslivet. Men hans författarskap har en djupare ambition. Han är den 
främsta skildraren av kolonialismens och globaliseringens destruktiva sidor. 
Men han är inte någon medveten kritiker av det brittiska imperiet eller ka-
pitalismen; han har ingen uppenbar politisk agenda.

Jasanoffs bok följer en ganska enkel kronologi av Conrads liv och för-
fattarskap. Den börjar med Conrads barndom i det ryska imperiet, tiden i 
Krakow, Marseille och livet i den brittiska handelsflottan. Conrad föddes 
i den polska delen av Ryssland. Faktum är att engelska blev hans tredje 
språk. Han hette egentligen Józef Teodor Konrad Korzeniowski och kom 
från en polsk adlig familj. Fadern Apollo Korzeniowski var dramatiker och 
översättare vilket säkert påverkade Conrads levnadsbana. Föräldrarna var 
polska nationalister. Fadern deltog aktivt i självständighetskampen år 1861 
och familjen förvisades till norra Ryssland. Conrad förlorade tidigt sina för-
äldrar och blev aldrig någon nationalist. Hans stora dröm var livet till sjöss. 
År 1874 började tonåringen Józef Korzeniowski sitt sjömansliv i Marseille, 
en karriär som varade i två decennier.

Återstoden av Jasanoffs bok kretsar kring fyra Conradromaner – Anar-
kisten, Lord Jim, Mörkrets hjärta och Nostromo – som var och en får repre-
sentera ett större tema – nation, hav, civilisation och imperium. Anarkisten 
skildrar terrorvågen i London i slutet av 1800-talet. Romanen utgår från en 
verklig händelse, ett misslyckat bombattentat i Greenwich år 1894. Jasa-
noff ser här en analogi med dagens terrorism (vilket jag är tveksam till). 
Den andra romanen får spegla temat hav; Lord Jim är kanske bokens bästa 
del. Romanen bygger på Conrads livserfarenheter från Nederländska In-
dien, dagens Indonesien och Singapore. Jasanoff väver här ihop Singapores 
märkliga 1800-tals historia, holländsk kolonialism i Indonesien med Con-
rads berättelse som även den bygger på en verklig händelse. År 1880 läm-
nade den brittiska ångaren Jeddah Singapore med siktet inriktat på Röda 
havet. När Jeddah började ta in vatten så övergav den brittiska kaptenen 
och besättningen fartyget i tron att det skulle sjunka. Man lämnade näs-
tan tusen passagerare, mest muslimska pilgrimer, kvar på skeppet. De se-
nare lyckades ta kontroll över situationen och styra skeppet till Aden vid  
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inloppet till Röda havet. I Conrads roman står den fiktiva sjöofficeren Lord 
Jim i förgrunden; boken handlar om hur han övergav Jeddah och hur han 
livet ut kom att plågas av skuldkänslor. Lord Jim är en typisk Conradhjälte, 
eller snarare antihjälte. 

Kapitlet om Mörkrets hjärta kombinerar historien om Fristaten Kon-
gos omvandling – från ett europeiskt civilisationsprojekt till den belgiske 
kungen Leopolds privata koloni – med den berömda berättelsen om resan 
uppför Kongofloden. Jasanoff bygger på Conrads anteckningar och korre-
spondens. År 1889 anställdes kapten Korzeniowski, som Conrad fortfaran-
de hette, för att arbeta på ångbåtslinjen mellan Kinshasa och Kisangani på 
Kongofloden. Han stannade inte längre än några månader, erfarenheterna 
från Kongo var i själva verket en starkt bidragande anledning till varför han 
lämnade handelsflottan och helhjärtat satsade på författaryrket.  

Mörkrets hjärta är Conrads mest kända roman. Kapten Charles Marlows 
resa till den mystiske Kurtz har inspirerat många och tolkats som metafor 
för mycket mer än en resa genom Afrika. Det är också en kontroversiell 
roman; den anses spegla den europeiska kolonialismens syn på Afrika som 
mörk, och barbarisk – ett omöjligt civilisationsprojekt. Romanen har ankla-
gats för att vara rasistisk av exempelvis den nigerianske författaren Chinua 
Achebe. Jasanoff diskuterar kritiken, och hennes egna problem med att ac-
ceptera vissa sidor av Conrads författarskap, och även hans personlighet. 
Samtidigt säger hon att man måste läsa Conrad i ljuset av det samman-
hang i vilket han levde, hans erfarenhet av förtryck, rotlösheten i den mul-
tietniska brittiska handelsflottan, livet i kolonierna, såväl som erfarenheten 
som polsk immigrant i London. Hela hans liv präglades av ambivalenta er-
farenheter och det är väl synligt i hans romaner. Men det är också det som 
gör hans romaner fortsatt intressanta ett sekel efter att de skrevs, och mer 
relevanta än exempelvis Rudyard Kiplings verk, vilka är mer eller mindre 
bortglömda.

Den sista romanen som Jasanoff närläser är den långa Nostromo. Den 
utspelar sig i den fiktiva republiken Costaguana i Latinamerika. Boken 
handlar egentligen om USAs politik i regionen. Även Nostromos narrativ 
kan delvis spåras till en verklig historia. Jasanoff skriver här om Panamaka-
nalens utbyggnad och konflikten mellan USA och Colombia vilken ledde 
till att Panama, med USAs stöd, bröts loss från Colombia. 

Jasanoff läsning av Conrad visar att han är mycket mer än en skildrare 
av sjömanslivet. Men det kan också tolkas så att havet, sjöfarten, eller ett 
sjömansliv kan fungera som ett prisma för något större. Havsperspektivet 
fungerar som ett titthål till 1800-talets globala värld. Det som gör Conrad 
intressant att läsa även idag är dessutom att hans globala värld är så lik vår 
globala värld. Att läsa honom med Jasanoffs ögon kan hjälpa oss att bättre 
förstå vår egen tid. 
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Andreas Linderoth (red.), Örlogsstäder – innovationer, varv och vrak. 
Marinmuseums årsbok 2018-2019 (Karlskrona: Marinmuseum, 2018), 
239 s., ill.

Anmäld av Lars Ericson Wolke 

Vad är en örlogsstad? Frågan kan synas lite onödig eftersom många 
inte skulle sväva på målet om huruvida till exempel Karlskrona eller 

Portsmouth var örlogsstäder eller inte. Men just för att komma runt ytliga 
självklarheter är Marinmusei senaste årsbok viktig så att de nyttiga forsk-
ningsproblemen kan formuleras. 

  Vad kom egentligen först: staden eller flottan? Ett svar kan vara att, den 
danska flottan förlades till Köpenhamn och den svenska till Stockholm, 
båda städer med ett strategiskt maritimt läge där också riksledning och vik-
tiga administrativa resurser fanns. I Karlskrona däremot var det jakten på 
en strategiskt och operativ lämplig basering för flottan som styrde stadens 
placering. Därmed är också sagt att en örlogsstad inte behöver domineras 
helt av marinen för att få det epitetet, även om det marina inslaget självfal-
let rimligen är påfallande.

  Bokens 16 uppsatser, som går tillbaka på en internationell konferens 
2017, belyser detta faktum tydligt ur ett Östersjöperspektiv, men också 
med analyser av brittiska, nederländska och franska örlogsstäder, deras lo-
kalisering och funktion.

  Allt går inte att ta upp i en kortare recension, men några är särskilt 
intressanta. Jakob Seerups kunniga exposé över örlogshamnar i Östersjön, 
deras historia och karakteristika är både bildande och tankeväckande. Här 
om inte förr får man insikt i hur likheter varvas med olikheter.

  Dan Johanssons studie av Stockholm som örlogshamn 1522-1640 kas-

tar sökarljuset på flottans huvudbas före Karlskronas tillkomst. I och med 
flottans uppbyggnad som statens marina instrument alltifrån 1522 var 
självfallet kopplingen till Stockholm ganska given och den blev inte min-
dre av den återkommande inrikes maktkampen i Sverige ända fram till 
1598-99 (fast slaget vid Stångebro 1598 förläggs till Brömsebro, en typisk 
felskrivning). Det gällde att bokstavligen ha fysisk kontroll över flottan.

  Men om denna politiska kontroll går som en röd tråd genom perioden, 
visar samtidigt Johansson på de kraftiga svängningarna i ett annat avseende 
– lokaliseringen av varvskapaciteten. I Jan Gletes fotspår belyser han hur 
den inhemska varvsuppbyggnaden från 1526 var koncentrerad till Stock-
holm, vilket snabbt ledde till ett återkommande behov av rekrytering av 
skeppstimmermän, inte minst i Finland, till skeppsgården i Stockholm. 
Under Johan III:s regim (1568–92) skedde en decentralisering till en rad 
mindre varv ute i landet. Men Stockholm fungerade fortfarande som nav 
för flottan och skeppsbyggeriet, och därifrån fördelades också fackmanskap 
till de lokala varven. Under Karl IX:s regering svängde pendeln igen och 
under Gustav II Adolf på 1610-talet blev Stockholmskoncentrationen än 
tydligare. Nu lades grunden för det läge som rådde fram till flytten 1680.

  Dan Johanssons lyfter i detta sammanhang fram hur Norrmalm mellan 
1602 och 1635 utgjorde en egen stad, Norre Förstaden. Jag tror att det går 
att göra mera av detta faktum, att den norra delen av Stockholm med Karl 
IX:s aktiva stöd bröts ut ur huvudstaden och bildade eget med rådhus vid 
Norrmalmstorg (nuvarande Gustav Adolfs torg) och sände egna ledamöter 
till riksdagen. Här fanns flottans bas och örlogsvarvet, men också artilleri-
ets verkstäder och andra försvarsindustrier kopplade till kronan. Den här 
åtgärden gav kronan direkt kontroll över den för staten kanske viktigaste 
staden vid sidan av Falun, samtidigt som man kunde fortsätta att nyttja 
Stockholms ekonomiska och kommersiella resurser. Man får inte heller 
glömma att Stockholm hade stött kung Sigismund inför och under inbör-
deskriget 1598-99. Dan Johanssons forskning kastar nytt och tydligare ljus 
på en epok i den svenska flottbaseringens historia som lätt hamnar lite i 
skymundan för skapandet av Karlskrona.

  Asger Nörlund Christensens studie av skandinaviska sjömän i Neder-
länderna visar spännande resultat genom att nyttja bevarade register om 
sjömän som skrivit kontrakt med Amsterdams amiralitet, de så kallade  

Lars Ericson Wolke är professor i historia, särskilt militär historia, och verksam vid 
Försvarshögskolan, Stockholm.
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Waterschout-arkiven i Amsterdams stadsarkiv. Mellan 1747 och 1852 
finns (med vissa luckor) här besättningslistor m.m. för alla fartyg som läm-
nade Amsterdams hamn.

  Bokens övriga 13 bidrag håller en relativt jämn nivå, både innehålls-
mässigt och stilistiskt, vilket förvisso inte alltid är fallet när det gäller kon-
ferenstryck. Några andra bidrag jag särskilt vill framhålla är: AnnaSara 
Hammars studie av högadliga officersfamiljer i Karlskrona, Jim Hanssons 
om den spännande upptäckten av vraket efter Gustav II Adolfs flaggskepp 
Scepter, Ida Jörgensens beskrivning av den danska konstruktionskommis-
sionens arbete på 1700-talet med att inhämta teknisk kunskap rörande 
skeppsbyggeri, David Davies om Pembroke Docks i Wales, ett ”England 
bortom Wales”.

  Några av uppsatserna följs av korta litteraturtips, men som läsare sak-
nar man genomgående referenser, vilket är synd eftersom många viktiga 
frågor ställs och problem diskuteras. Det är en bra bok som lockar till vi-
dare läsning i många enskildheter, och då är det synd att inte leda läsaren 
vidare på vägen i större utsträckning. 

  Förargligt nog har det skett en förskjutning mellan innehållsförteck-
ningens sidangivelser och de korrekta inne i boken, men det hindrar inte 
på något sätt att redaktören Andreas Linderoth ska ha en eloge för en både 
läsvärd och vackert illustrerad volym.

Gunnar Lind, Brända hemman: Roslagen (Stockholm: Carlssons 
Bokförlag, 2019),. 451 s., inb., ill. 

Anmäld av Ulf Sundberg 

Det första man slås av är att Brända hemman är ett vackert verk. In-
trycket förstärks när man öppnar boken. Författaren och Petter Anto-

nisen stod för formgivningen och redan här bör man utdela en eloge. 
Verket inleds med att Lars Ericson Wolke i ett företal sätter in läsaren i 

sammanhanget på ett sätt som är svårt att invända mot. I sitt förord förkla-
rar Gunnar Lind bakgrunden till verket och sina intentioner. Boken här-
stammar ur en fascination för skärgården som funnits sedan barndomen. 
Boken täcker norra skärgården och skall, fortfarande enligt förordet, följas 
av flera delar. Gunnar Lind avslutade förordet med att ”Brända hemman är 
min egen berättelse utifrån vad som finns nedtecknat av andra”. Det här är 
en viktig utgångspunkt för hur man skall se på verket. 

Bokens första del ägnas åt en exposé över det svenska stormaktsbygget 
och stora nordiska kriget. Den uppgift som Gunnar Lind åtog sig här är 
stor och vansklig. Stora nordiska kriget är en konflikt där det finns mycket 
kvar att utforska – och fällorna är många. Texten är inte utan förtjänster 
och de flesta lär sig säkert något nytt genom att läsa den. Det finns dock 
ett antal enskildheter i texten som det är lätt att hänga upp sig på. Till ex-
empel lyser freden i Roskilde år 1658 med sin frånvaro i berättelsen om 
stormaktsbygget. 

En känsla av att den ryska styrkan framhävs, och att de svenska proble-
men dramatiseras extra, inställer sig snabbt. Ett exempel är en tabell där 

Ulf Sundberg är fil. dr i historia, civilekonom, kapten i flottans reserv och författare.
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den ryska flottan anges till nio linjeskepp år 17051. Uppgiften sticker i ögo-
nen. John Tredrea och Eduard Sozaev menar i sin bok Russian Warships in 
the Age of Sail 1696–1860 att de första ryska linjeskeppen sjösattes 1710–
1711.2 Samtidigt framställs förlusten av tre svenska skepp i maj 1719 som 
en stor motgång. Förlusten av en spaningsavdelning är naturligtvis en mot-
gång, men om den i sammanhanget var stor kan diskuteras. 

Efter inledningsdelen kommer bokens verkliga kvaliteter. För många 
som är bekanta med huvuddragen i rysshärjningarna 1719 framstår sanno-
likt skärgården och skärgårdsbefolkningen som ett blankt papper. Gunnar 
Lind råder bot på detta. Skärgården får både en historia och ett ansikte. För 
min egen del blev det rena nöjesläsningen att ta mig från ö till ö och möta 
dess förflutna samt dess invånare år 1719. Gunnar Lind drar ibland fram 
berättelsen till bortom 1719, vilket är väl så intressant. Läsaren får goda in-
blickar i skärgårdsbefolkningens livsvillkor och ekonomi, vad de åt och vad 
de handlade med. Även lotsväsendets utveckling och lotsarnas arbete får 
en beskrivning. Berättelserna om de olika öarna varvas med faktarutor, där 
man bland annat får insikt i begrepp som ”hemmafiske” samt ärenden vid 
tinget i Värmdö skeppslag år 1720. 

Man inser snart att livet i skärgården var hårt, även utan härjande fien-
der. Berättelserna förstärks av att Gunnar Lind har gjort besök på de ak-
tuella platserna och kan fylla i bilden med sina observationer. Under min 
läsning kom rysshärjningarna snabbt att hamna i bakgrunden för intresset, 
och den generella bild av skärgården som växte fram tog överhanden. 

I normalfallet skulle man ha anfört synpunkter på att källhänvisande no-
ter saknas. Eftersom Gunnar Lind förklarat att detta är hans egen berättel-
se måste den kritiken tonas ned. Läget förbättras av att Lind i texten ofta 
får in varifrån en viss uppgift kommer. Kapitlet ”Tidigare forskning” pre-
senteras så att säga efter hand. Av berättelserna får man en känsla för hur 
läget avseende källor ser ut. Det blir uppenbart att för långa perioder vet vi 
ingenting om vissa platser, men så dyker det plötsligt upp viss information. 

¹ Sidan 70. 
2 John Tredrea och Eduard Sozaev, Russian Warships in the Age of Sail 1696–1860 
(Barnsley 2010), sid. 133.

Boken ger många intressanta inblickar i samhällen som för länge sedan 
försvunnit, och blir därmed högst läsvärd. Gunnar Lind har på ett kreativt 
sätt letat underlag för sin bok och skrivit en berättelse som utplånade en 
vit fläck från mitt medvetande. Jag kan bara se fram mot nästa del. Förfat-
taren har gjort en ambitiös genomgång av det kartmaterial som finns till-
gängligt i Sverige, vilket redovisas allra sist i boken. Det här är bra. Som 
läsare kan man dock sakna en kort beskrivning av vilka arkiv som Gunnar 
Lind har tittat i, och vad man hittar där. 

Avslutningsvis kan man bara gratulera Gunnar Lind till att ha skrivit en 
berättelse som jag tror kommer att uppskattas av många. Boken är rikt il-
lustrerad med kartor, men i övrigt finns det inga andra illustrationer från de 
presenterade öarna. 
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Robb Robinson, Fishermen, the Fishing Industry and the Great War 
at Sea – A Forgotten History?, Research in Maritime History No. 54 
(Liverpool: Liverpool University Press, 2019). 202 s., inb., ill. 

Anmäld av Ulf Sundberg 

Fisket är en sällan avhandlad aspekt av sjökrig. Det brukar uppmärksam-
mas i samband med konflikterna mellan England och Nederländerna 

på 1600-talet, där den nederländska fiskeflottan var av stor ekonomisk vikt. 
Fisket brukar också komma in i sjökrigshistorien via New Foundland och 
krigen mellan Storbritannien och Frankrike, framförallt genom att det fran-
ska fisket gav sjömän till örlogsflottan under krigstider. Fisket kan också 
framskymta som en aspekt på flottornas bemanningsproblematik i andra 
konflikter, men annars behandlas det sparsamt. Robb Robinsons bok är 
därför välkommen. 

Med lite eftertanke inser man att fisket är starkt kopplat till sjökriget. 
Den som inte har sjöherravälde får svårt att bedriva allt fiske som inte är 
riktigt kustnära. I nästa steg inser man att detta får stora konsekvenser för 
nationens ekonomi och försörjning. Titeln på Robinsons bok ger intryck av 
att ekonomi- och försörjningsfrågor skall ha en framträdande plats. Så är 
inte riktigt fallet. Det saknas inte information kring dessa problem, men 
fiskefartygens roll i minsvepningen står helt i centrum. Detta gör inte bo-
ken mindre intressant. Minkriget lider delvis av samma problem som fisket 
i sjökrigshistorien. Det tenderar att komma i skymundan bakom slagskepp 
och hangarfartyg. 

Robinson tar avstamp i rysk-japanska kriget 1904–1905. Under kriget 
blev minan ett viktigt vapen men man gjorde inga framsteg avseende min-
svepning. I Storbritannien var det endast en mindre grupp sjöofficerare 
runt amiral Charles Beresford som tänkte på minhotet. Under ett besök 
i Grimsby år 1907 fick Beresford ett infall, han besökte några fisketrålare. 
Beresford insåg snabbt att han hade hittat plattformarna, besättningarna 
och grundtekniken för minsvepning. När första världskriget bröt ut hade 
den brittiska flottan hunnit bygga upp kärnan i en minsvepningsorganisa-
tion. Denna kunde relativt snabbt mobiliseras och expanderas. 

Robinson fortsätter sedan med en detaljerad exposé över hur britterna 
byggde upp och satte in en flotta med fiskebåtar för minsvepning. De mo-
biliserade fiskebåtarna sattes inte bara in i brittiska vatten utan i princip 
överallt där sjökrig fördes. Boken ger därför även en överblick över brit-
tiska flottans operationer under första världskriget. 

Fokus ligger på minsvepning, men det fanns plats för mycket annat. 
Fiskebåtar användes även rent offensivt. Fiskefartyg fick snabbt en roll i 
kampen mot tyska ubåtar. Robinson låter oss följa utvecklingen av anti-
ubåtsvapnen, från explosiva svep till sjunkbomben. Den senare antas ha 
använts för första gången i juli 1915. Även annan teknikutveckling blir 
belyst, till exempel hur ryssarna och tyskarna hade de bästa sjöminorna 
vid krigsutbrottet. Britterna kom sedermera i kapp sedan de kunde studera 
svepta tyska minor. Även paravanen och hydrofonen avhandlas. 

Robinsons verk ger också detaljerade inblickar i fiskebåtarnas strider. 
Till exempel började tyska u-båtar tidigt under kriget att gå till anfall mot 
brittiska fiskebåtar. Tyskarna utarbetade en taktik för att kunna sänka så 
många fiskebåtar som möjligt innan de hann sprida sig. Anfallen ledde till 
att fiskebåtar bestyckades. Först fanns det bara 3-pundiga kanoner att tillgå. 
Eftersom de tyska u-båtarna hade grövre pjäser blev fiskebåtarna inte ef-
fektiva vapen innan man fått fram 12-pundiga kanoner till dem. I samman-
hanget avhandlas också de skandinaviska konvojerna. Dessa relativt okända 
konvojer gick från Bergen över Shetlandsöarna och Orkneyöarna ned till 
Skottland och England. 

Boken är späckad med fakta, vilket känns tillfredsställande. Även om 
ekonomi- och försörjningsdelen har en något undanskymd plats i texten 
så får man reda på att det brittiska fisket år 1918 levererade 31 procent 
av volymen innan krigsutbrottet. Motsvarande siffra för Tyskland var nio 
procent. Det finns ingen analys eller något resonemang kring dessa siffror, 
vilket man kan sakna. Man får dock en känsla av att fisk blev en bristvara i 
Tyskland. 

Bland invändningarna mot boken kan anföras att den är brittiskt orien-
terad, vilket man i och för sig kan förvänta sig. Det vore intressant om det 
kom böcker från fler nationer om deras fiske under krigstider. En annan 
invändning är att kartorna känns bristfälliga, särskilt som det finns väldigt 
många geografiska referenser i boken. Illustrationsmaterialet i övrigt tillhör 
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bokens starka sidor. Ett flertal samtida fotografier gör materialet levande. 
Det finns också pedagogiska illustrationer som visar minsvepningens prin-
ciper och förklarar terminologin. Bokens språk är rättframt och lättläst. 
Den är försedd ett effektivt register. 

Boken visar bland annat på möjligheterna att skapa örlogsfartyg genom 
att bestycka civila fartyg. En av Robinsons poänger är dock att det är svårt 
att improvisera under tidspress. För att snabbt skapa nya örlogsfartyg behö-
ver man ha gjort en noggrann planering i fredstid, samt anskaffat nödvän-
dig materiel. Sist men inte minst behöver man ha löst besättningsfrågan. 
Särskilt utbildning av chefer är centralt. Robinsons verk kan därför med 
fördel läsas av alla som arbetar med krigsplanering, men också av alla andra 
som har ett intresse för sjökrigshistoria. 

Jan Sjöberg, Mysteriet på Östersjön i det kalla krigets skugga 
(Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2018), 535 s., ill.

Anmäld av Bo G Hall 

Två svenska mindre lastförande fartyg – m/s Kinnekulle och s/s 
Iwan – drabbades i slutet av februari 1948 av katastrofer. Den 

förstnämnda båten med besättning försvann helt och hållet med-
an den andra återfanns drivande nedisad och brandskadad i aktern – 
men tom – av några danska fiskare. Några ombordvarande hördes se-
nare aldrig av. Dessa försvinnanden förblev länge rena mysterier och 
väntar alltjämt på sina definitiva förklaringar. Den här boken inne-
håller ett mycket seriöst försök att reda ut vad som faktiskt hände. 
Båda fartygen hade befunnit sig i södra Östersjön på hemväg till Helsing-
borg respektive Oskarshamn efter att ha lastat kol i den polska hamnsta-
den Ustka. Under denna period utgjorde detta en mycket vanlig trafik. 
Givetvis väckte det inträffade ett mycket stort uppseende i vårt land men 
försvinnandena kunde aldrig riktigt klarläggas. Resultatlöst sökande efter 
överlevande skedde med fartyg och flyg både från dansk och svensk sida 
– bland annat från Blekinge flygflottilj. De drygt sjuttio år som sedan dess 
passerat har medfört en rad teorier om orsakerna till dessa katastrofer. I 
synnerhet har det fokuserats på vad som kan ha hänt med de ombordva-
rande; på Kinnekulle uppgick de till sju personer och på Iwan elva. 

Visserligen var andra världskriget över sedan några år men alltjämt 
fanns det mängder av minor kvar i dessa farvatten som representerande ett 
mycket påtagligt hot. En effekt var sålunda att den kommersiella sjöfarten 
blev hänvisad till att gå i särskilt svepta leder som ändå inte var helt säkra. 
Härutöver fanns givetvis alltid risken för att fartyg skulle råka ut för de 
minor som kommit loss från bottenförankringar och i stället flöt omkring 
fritt. Ett annat mera traditionellt hot kom från den tidvis svåra vinterkylan 
som under denna årstid lätt kunde leda till mycket besvärliga nedisningar 
och skapa stora svårigheter att alls navigera fartygen – i synnerhet när det 
hela inte sällan kombinerades med svåra stormvindar.

Vidare finns skäl att hålla i minnet att det kalla kriget inleddes vid den 
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här tiden. Den ofta omtalade Pragkuppen – som innebar att kommunis-
terna med våld tog över makten i Tjeckoslovakien – inträffade bara ett an-
tal veckor senare. Just dessa farvatten mellan Polen, Öst- och Västtyskland 
samt Danmark utgjorde dessutom ett alldeles uppenbart gränsområde i de 
uppblossande spänningarna mellan öst och väst. Misstänksamheten mot 
den sovjetiska stormakten var hela tiden närvarande i vårt land. Föga för-
vånande dök därför tankar snabbt upp om att de ombordvarande på något 
sätt tagits om hand av ryska eller polska myndigheter. Bland annat förekom 
tidvis en förklaring som gick ut på att Iwan skulle ha bordats av två sovje-
tiska ubåtar som funnit flyktingar ombord och som därefter sänkt farty-
get samt tagit besättningen till fånga. Liknande direkt inkorrekta uppgifter 
spreds om besättningen på skonaren Kinnekulle – i rubrikerna ofta om-
nämnt som ”Spökskeppet”. Eftersom just inget av saklig information kom 
i dagen ägnade sig de svenska tidningarna – särskilt kvällspressen – i stället 
åt att fördjupa sig i rykten och rena spekulationer. Inte sällan skedde detta 
på ett sådant sätt att de presenterade uppgifterna föreföll vara vederhäf-
tiga. Under åren har de försvunna fartygen med jämna mellanrum figurerat 
i spalterna utan att något nytt framkommit.

Boken om händelserna kring Kinnekulle och Iwan är skriven av Jan Sjö-
berg, bohusläning till börden men bosatt i Vargön utanför Vänersborg. Han 
är skolman och aktiv historiker med viss fokusering på regional historia. 
Under lång tid har han bedrivit en omfattande forskning för att söka reda 
ut vad som hände med fartygen och deras besättningar. Det har medfört 
fortlöpande och intensiva kontakter med det svenska Utrikesdepartemen-
tet, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, ambassader liksom pols-
ka myndigheter och arkiv. Han har vidare mött och samtalat med erfaret 
sjöbefäl och sörjande anhöriga och dykt djupt i pressarkiv och facklittera-
tur. Och gåtornas lösning menar Sjöberg är vad erfaret sjöfolk också hela 
tiden hävdat: en av nedisning tyngd och till slut sänkt Iwan och för Kin-
neskulles del en av stormvågor vält livbåt varvid alla drunknade i det iskalla 
vattnet. Inget läge för minsprängningar, ubåtar eller polska fängelser, alltså.

Författaren har uppenbarligen lagt ner omfattande möda i sin forsk-
ning. Han skriver väl och under arbetet förefaller varenda möjlig sten blivit 
vänd. Dessa är dessutom så många att flertalet inte ens antydningsvis kun-
nat omnämnas här. Därför har boken blivit en mindre tegelsten om drygt 

femhundra sidor, av vilka de fyrtio avslutande redovisar källor och littera-
tur. Den är vidare omsorgsfullt illustrerad; inte alldeles lätt med tanke på 
dess undflyende ämne. Som läsare ställer man sig dock emellanåt frågan 
om resultatet verkligen har varit värt alla ansträngningar som Sjöberg mås-
te lagt ned. Detta hindrar nu inte att man samtidigt är klart imponerad av 
författarens engagemang – trots att han redan från början mötte ett uttalat 
ointresse från fackhistorikers sida. Kanske vet vi nu genom honom äntligen 
vad som hände de båda olycksdrabbade fartygen och deras besättningar de 
där stormiga, iskalla vinterdygnen i södra Östersjön.
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Stig Tenold, Norwegian Shipping in the 20th Century. Norway’s 
Successful Navigation of the World’s Most Global Industry (Cham: 
Palgrave MacMillan, 2019), 327 p.

Reviewed by Jesús M. Valdaliso 

Although it is not always the case, there seems to be a direct correla-
tion between age and wisdom. When academics get older, they try to 

elaborate broad views of their research, a sort of balance of what they have 
done. This is precisely what this book is about, «the result of more than 
two decades of research on Norwegian shipping» carried out by one of the 
most outstanding academics of the international maritime history commu-
nity, Stig Tenold.

Stig’s academic work has always combined a sound empirical base, a 
powerful economic analytical frame and a good narrative, and this book is 
no exception. 

The book consists of an introduction to the broad question (chapter 1), 
eight chapters chronologically ordered, and an epilogue (chapter 10), that 
provides a sort of balance and summing up of the development of Norwe-
gian shipping over the 20th century. What is the book’s aim? In the author’s 
words, «to explain how Norway managed to maintain its position as a lead-
ing maritime nation throughout the 20th century, despite fierce interna-
tional competition and a series of technological and institutional changes» 
(p. 4). 

The book is not only a «chronological voyage through Norwegian ship-
ping in the 20th century» (p. 18). Due to the importance of Norway in the 
world’ shipping industry and also to the international perspective em-
ployed by the author, what the readers will also find here is a very good 

picture of the evolution of international shipping throughout the 20th cen-
tury.

Stig’ compelling narrative is framed within a multi-level, multi-agent 
and multi-factor analytical framework, explained in chapter 2, to which 
the author returns to make a balance in chapter 10. Briefly speaking, there 
are four levels of analysis in the book (international, national, regional and 
company), three main agents (shipowners and companies, seafarers and 
marine occupations, and government and institutions), and three broad ex-
planatory factors (geography, history and culture). 

By geography, the author points to the physical conditions of the coun-
try, that made it highly dependent of the sea for transport and commu-
nication, and also for a way of living. Maritime industries played a much 
more important role in Norway’s economy than other sectors such as, for 
instance, agriculture. By history, the author means, in fact, the legacy of 
an old specialization of the country in international trade and shipping, a 
process that dated back to the middle of the 17th century, and that, over 
time, brought about positive effects on skilled human capital and the de-
velopment of related industries and services and supporting institutions, in 
a sort of path dependent process. Within cultural factors, the author distin-
guishes between maritime culture and Norwegian culture. In the first case, 
he points to the relative importance of the maritime sector in the Nor-
wegian economy, which results in the availability of infrastructure, related 
sectors and a skilled labour. In the second, the two most distinct elements 
would be, an egalitarian society (and a compressed wage structure), good 
governance and high social capital (p. 52). The relatively low class differ-
ences of the Norwegian society fostered capital investments in shipping 
from practically every family with savings in the country. High social capi-
tal, in turn, meant low transaction costs that encouraged capital formation 
and new firm creation. That said, the description of the patterns of invest-
ment and ownership in Norwegian shipping, particularly in the 19th cen-
tury, could be applied to almost all the European maritime nations, and, 
therefore, it might have to do more with the persistence of small commu-
nities and the limited integration of the (national and international) mar-
ket than with «Norwegian» cultural traits. 

The author draws six broad trends for Norwegian shipping in the 20th 

Jesús M. Valdaliso is professor of economic history at the Faculty of Economics and 
Business of the University of the Basque Country in Bilbao, Spain. He has published 
widely on the economic and business history of Spanish shipping and shipbuilding 
industries in the 19th and 20th centuries.
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century: globalization at the international level, liberalization at the coun-
try level, regional concentration and specialization, and professionaliza-
tion and innovation at the firm level. In short, Tenold says that, over the 
20th century «Norwegian shipping remained competitive by becoming less 
Norwegian». On the contrary, what he suggests for today is that «perhaps, 
Norwegian shipping can maintain  competitiveness» (italics original, but no-
tice, too, the use of perhaps and can in the sentence) by becoming more 
Norwegian (p. 308). The author emphasizes three particular factors: the 
relative importance of the broad and highly skilled maritime milieu (a mix 
of geography and history); the maritime culture that still exists in Norway; 
and three cultural factors of the Norwegian culture, the relatively low cost 
of highly skilled people as a result of a compressed wage structure (and an 
egalitarian society), the combination of high social capital and good gover-
nance, and, oops, a new one not previously mentioned in chapter 2, gender 
equality (and so barely treated – in two paragraphs, with wishful thinking 
arguments – that its inclusion seems more an act of political correctness 
than anything else). 

Besides its undeniable interest, the book makes very easy reading, what 
makes it highly recommendable not only for the academic audience (mari-
time and economic historians, above all) but also for the broader shipping 
community (shipowners, seafarers, sea people in general) to which this 
book, by the way, is dedicated. Given its open access character, you cannot 
miss the chance to read it and correspond with the author in return.

Kent Zetterberg och Gustaf von Hofsten, Svensk sjömakt under 500 
år. Flottan från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf (Stockholm: Svenskt 
militärhistoriskt bibliotek, 2018), 119 s., ill. 

Anmäld av Fredrik Kämpe 

År 2022 fyller svenska flottan 500 år, och detta kommer att uppmärk-
sammas i ett antal böcker och skrifter. Svenskt Militärhistoriskt Bib-

liotek tjuvstartade lite med att redan 2018 ge ut boken Svensk sjömakt 
under 500 år. Flottan från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf. Boken är över-
siktlig och kortfattad, endast 120 sidor, och dessutom väldigt rikligt illus-
trerad vilket begränsar utrymmet för brödtexten. Det inledande kapitlet 
presenterar ämnet för boken och en definition av begreppet sjömakt. Sedan 
följer ett kapitel, bokens undertitel till trots, om utvecklingen av sjömakten 
under antiken, vikingatiden och medeltiden i det som senare skulle kom-
ma att bli dagens Sverige. Därefter går författarna igenom den svenska flot-
tans historia från Gustav Vasa till idag.

Boken hinner knappast gå på djupet, men med det snabba tempot och 
de många bilderna fyller den en nisch som antagligen gör att den komplet-
terar, snarare än konkurrerar med, de andra böckerna som kommer att ges 
ut kring jubileumsåret. Den kan fungera som ”intresseväckare”, en nog så 
viktig funktion, och i bästa fall kan boken leda till att läsaren vill ge sig på 
mer omfattande och djupgående litteratur om flottan och sjöförsvaret.

Jag har dock en del invändningar mot boken. Den har ett ålderdomligt 
”kungar och krig”-fokus där utrymme endast ges åt kungar, ledande politi-
ker och sjöhjältar och åt hur dessa skötte sig under krigen. Flottan i freds-
tid, människorna ombord och jämförelser med andra mindre, liknande na-
tioner är näst intill helt frånvarande. I en kort och översiktlig bok kanske 
detta är rimligt, plats måste ges åt de stora dragen, och detaljer får lämnas 
till mer omfattande verk. Men jag kan inte undgå att tycka att det blir väl 
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ensidigt att endast jämföra Sveriges situation och satsningar med stormak-
ternas, och därför deklarera att Sverige varit naivt som inte alltid hållit en 
stor och kraftfull flotta. Kanske hade lite mer fördjupning kunnat ges ifall 
det första kapitlet, om de 1500 åren före Gustav Vasa, hade utelämnats? 

Boken blir ett slags försvarsskrift för flottan och författarnas entusiasm 
för sjömakten står ibland i vägen för ett mer balanserat och källkritiskt för-
hållningssätt. Exempelvis innehåller boken en del sakfel, gissningsvis resul-
tatet av en för snabb produktion. Boken hade antagligen vunnit på mer 
korrekturläsning och faktagranskning. Ett par exempel får räcka. I kapit-
let om antiken, vikingatiden och medeltiden beskrivs hur den romerska 
historieskrivaren Tacitus beskrev svearna som goda sjöfarare. På sidan 20 
finns i bildtexten bland annat att läsa: ”Tacitus hade ändå fog för sin up-
pfattning om svearnas framstående skeppsbyggnadskonst. Långskeppen 
var i högsta grad ett skickligt hantverk. Skeppen var snabba, lättmanövre-
rade och grundgående”. Förutsatt att det verkligen var svearna Tacitus 
avsåg så kvarstår problemet att han skrev sitt verk kring år 100, dvs. åt-
minstone 600 år innan de fartyg som idag kallas långskepp byggdes. Den 
kopplingen håller inte. På sidan 58 beskrivs linjeskeppet Dristigheten med 
texten: ”Linjeskeppet Dristigheten, som tillhörde en klass på fyra linjeskepp 
är en bra exponent för den nya typ av linjeskepp som på kort tid byggdes 
efter af Chapmans ritningar. De nya linjeskeppen behövde bättre skydd 
och mer eldkraft än de äldre fartygen. De gamla principerna, ringa djup-
gående, högt batteri och måttlig storlek gällde inte längre”. Inte mycket 
av detta stämmer. Dristigheten ingick i en serie på tio fartyg, inte fyra. Att 
dessa fartyg behövde bättre skydd handlade om en korrigering från seriens 
”prototypfartyg” linjeskeppet Wasa från 1778 vars övre batteridäck var 
för oskyddat. Ringa djupgående, högt batteri och måttlig storlek var just 
de principer dessa fartyg var byggda efter och uppnåddes bland annat ge-
nom en lägre överbyggnad, vilket var varför Wasas övre batteridäck blev 
så oskyddat. På de äldre linjeskeppen var inte detta ett problem. Fel som 
dessa stör läsningen.

Ett annat källkritiskt problem gäller valet av illustrationer till de delar 
av boken som rör äldre tid. Målningarna är ofta romantiserande och kom 
till många hundra år efter händelserna som skildras. De är pampiga, men 
utgör inga ögonvittnesskildringar. Detta hade kunnat tydliggöras betydligt 

oftare. Bildtexterna och den löpande texten har dessutom för lika typsnitt 
och teckenstorlek. Det gör det ibland svårt för läsaren att hitta var texten 
fortsätter.

Det ska dock sägas att boken tar sig mot slutet, gissningsvis för att de 
båda författarna har mer kunskap om moderna förhållanden. Sjöförsvarets 
styrka, både upp- och nedgångar, är lättare att följa för 1900- och 2000-ta-
let än när tidigare århundraden behandlas. Fler utblickar mot andra, sär-
skilt mindre, länders flottor hade dock gjort det lättare för läsaren att avgö-
ra vilken nivå en styrka om exempelvis 15 linjeskepp eller 12 pansarbåtar 
egentligen motsvarade. Sammantaget kan boken sägas utgöra en kortfattad, 
rikligt illustrerad försvarsskrift för sjömakten och dess betydelse för Sveri-
ges säkerhet. Författarnas åsikt är att en stark och välutrustad flotta är en 
garant för Sveriges självständighet och här är jag, trots mina invändningar 
mot boken, beredd att hålla med.
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Forskarpriset till Jan Gletes minne

År 2012 beslöt Sjöhistoriska Samfundet att instifta ett forskarpris till Jan 
Gletes minne, att delas ut till ”forskare, svensk eller utländsk, som med sitt 
vetenskapliga arbete utvecklar kunskapen om svensk maritim historia eller 
angränsande ämnen”. Prissumma och pristagare beslutas årligen av Sjöhis-
toriska Samfundets styrelse. Eftersom det är ett pris och inget stipendium, 
tillämpas inget ansökningsförfarande. 

Prismottagare hittills har varit:

2013: Niklas Eriksson, intendent vid Sjöhistoriska museet och doktorand 
i marinarkeologi vid Södertörns högskola (han avlade sin doktorsexamen 
2014). I prismotiveringen sägs, att han ”på ett nytt och fruktbart sätt 
kombinerar tvärvetenskapliga perspektiv, historiska och arkeologiska, med 
en förmåga att sätta in det unika svenska maritima arvet i en bred europeisk 
kontext.” 

2014: AnnaSara Hammar, fil dr vid Umeå universitet. Hon tilldelades priset 
för sin avhandling Mellan kaos och kontroll. Social ordning i svenska flottan 
1670–1716. I motiveringen sägs, att ”boken är en både gedigen och välskriven 
undersökning, i vilken författaren kombinerar ett marinhistoriskt med 
ett rättshistoriskt perspektiv. På det sättet tillför hon den marinhistoriska 
forskningen nya aspekter, helt i Jan Gletes anda.”

2015: James Davey, PhD, curator, National Maritime Museum. Han 
tilldelades priset bl.a. för sin bok The Transformation of British Naval 
Strategy – Seapower and Supply in Northern Europe, 1808–1812. I den 
engelskspråkiga motiveringen konstateras att Davey har ”from a British 
perspective and founded on extensive original research, thrown light upon 
important aspects of the naval history of the Baltic area, in particular the 
logistic foundations for naval warfare in the early 19th century.” 

2016: Victor Wilson, historiker vid Åbo Akademi. Han tilldelades priset 
för sin avhandling Krig och handel i den karibiska frihamnen Gustavia, 
1793–1815. Avhandlingen utgör ett viktigt forskningsbidrag till svensk 
historieskrivning och ett nytt och betydande bidrag till den atlantiska 
kolonialismens historia. Wilsons arbete placerar historien om den svenska 
kolonin S:t Barthélemy och dess frihamn Gustavia för första gången i ett 
relevant maritim historiskt sammanhang.

2017: Jakob Seerup, intendent (museumsinspektør) vid Bornholms 
Museum, tidigare vid Orlogsmuseet i Köpenhamn. Han belönades för 
sin omfattande vetenskapliga produktion om den danska örlogsflottans 
verksamhet i Östersjön under det långa 1700-talet. I Jakob Seerups 
forskning ryms både internationella utblickar och jämförelser med den 
svenska flottan. Genom att belysa mindre uppmärksammade aspekter av 
flottans verksamhet och sociala organisation har han även bidragit till att 
utveckla örlogsforskningen i nya riktningar. 

2018:  Inget publicerat forskningsarbete uppfyllde kriterierna.

2019: Rune Edberg fil dr.  Han belönas för sin forskning som grupperar 
sig kring några centrala teman: främst vikingaskeppskopian Ormen Friskes 
förlisning, vikingatida seglation och pålspärrar och tilldelas forskarpriset för 
en varierad men ändå fokuserad maritim produktion. 
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Sjöhistoriska Samfundets styrelse förvaltar Sune Örtendahls stiftelse. Den-
na stiftelse tillkom 2000 efter en betydande testamentarisk donation från 
framlidne örlogskaptenen Sune Örtendahl. Enligt bestämmelse i testamen-
tet används avkastningen av stiftelsens kapital för att stödja utgivningen av 
Forum navale och Forum navales skriftserie. 

Anvisningar för ansökningar till Sune Örtendahls stiftelse:
Stödet utgår i form av bidrag till publicering av böcker av sjöhistoriskt in-
tresse. Sådant stöd kan utgå både till avhandlingar och annan litteratur av 
vetenskaplig eller dokumentär karaktär. För en förteckning över hittills ut-
givna titlar se: www.sjohistoriskasamfundet.se

Stöd utgår ej för forskning, resor, litteratur mm.

Stödet utgår antingen genom att Sjöhistoriska Samfundet ombesörjer pu-
bliceringen av skriften eller genom att Samfundet utbetalar tryckningsbi-
drag till annan utgivare. I bägge fallen distribueras skriften till Samfundets 
medlemmar och ingår i Forum navales skriftserie. 

Sune Örtendahls stiftelse

Ansökningar om publicering av manuskript eller tryckningsbidrag ställs till: 

Thomas Taro Lennerfors
Uppsala universitet
Teknikvetenskaper / industriell teknik
Box 534
751 21 Uppsala 
e-post: thomas.lennerfors@angstrom.uu.se

Till ansökan ska manuskript och kostnadsberäkning bifogas. Beslut om stöd 
fattas av Sjöhistoriska Samfundets styrelse. Sökande rekommenderas att 
vara ute i god tid med ansökan med hänsyn till aktuella sammanträdesda-
tum för styrelsen. Ytterligare information om detta ges av sekreteraren el-
ler redaktören. I samband med avtalet om tryckningsbidrag förbinder sig 
sökanden att tillse att överenskommet antal exemplar av boken levereras 
till Sjöhistoriska Samfundet och dess medlemmar. 

På bokens titelsida (eller motsvarande) anges ”Utges med stöd av Sjöhisto-
riska Samfundet och Sune Örtendahls stiftelse, samt ingår i Forum navales 
skriftserie som (aktuellt löpande nummer)”.
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Anvisningar för manusförfattare, Forum navale

Manus till Forum navale skall vara skrivna på dator och skickas till 
redaktionen som bifogad fil (Word dokument) till e-post. Efter 
överenskommelse med redaktionen kan manuskript även skickas på USB-
minne. Författare av uppsats får kostnadsfritt tio exemplar av det nummer 
där deras bidrag varit infört. Bifoga gärna bilder eller illustrationsförslag. 
Forum navale förbehåller sig rätten att publicera bidrag på Sjöhistoriska 
Samfundets hemsida www.sjohistoriskasamfundet.se 

Till manuskript på svenska skall bifogas en kortfattad sammanfattning 
(”summary”) på engelska på mellan en halv och två sidor. (Forum navale 
står för språkgranskning av den engelska sammanfattningen och kan, om 
särskilda skäl föreligger, bistå med översättning.) 

Författaren ombeds att skriva en kort författarpresentation på mellan 3 
och 6 rader (namn, titel och nuvarande arbete, samt forskningsintressen 
och senaste publikationer).

Recensioner inleds med ingress där bokens författare, titel, tryckort, förlag, 
tryckår, sidantal och bandtyp anges.

Anvisningar för noter och litteratur

Fotnoter skall placeras som slutnoter efter den tryckta texten (använd 
funktionen ”Infoga fotnoter” på din dator). Nummer till fotnoter placeras 
vanligtvis efter punkten i en mening; endast om det förekommer flera 
referenser i en mening kan nummer placeras i meningen. Bifogas 
litteraturförteckning till artikeln skall hänvisningar till böcker eller artiklar 
i not göras i förkortad form (författarens efternamn, titel, sidor), medan 
fullständig titel anges i litteraturförteckningen. Exempel på noter:
Widen, Theorist of Maritime Strategy, pp. 33–55. 
Ericson Wolke, Sjöslag och rysshärjningar, s. 55–89. 
Sundberg, ”Bohusläns eskader av arméns flotta 1788–1790”, s. 44. 

Litteraturförteckning

Namn på böcker, tidningar och tidskrifter i litteraturförteckningen 
skall kursiveras. Namn på tryckta uppsatser, essäer i antologier etc. skall 
omgärdas med citattecken. Exempel:
Ahnlund, Nils, Svenskt och nordiskt från skilda tider (Stockholm: 
Norstedts, 1943). 
Davey, James, The Transformation of British Naval Strategy – Seapower and 
Supply in Northern Europe, 1808–1812 (Woodbridge: Boydell Press, 2012)
Glete, Jan, ”Vasatidens galärflottor”, i Norman, Hans (red.), 
Skärgårdsflottan – Uppbyggnad, militär användning och förankring i det 
svenska samhället 1700–1824 (Lund: Historiska media, 2012), s. 37–49. 
Larsson, Bengt, ”Marinens sjöoperativa doktrin 1958–1961”, Forum 
navale, nr. 67, 2011, s. 48–91. 
Gill, Conrad, “The Affair of Porto Novo: An Incident in Anglo-Swedish 
Relations”, The English Historical Review, Vol. 73, No. 286, January 1958.

Enkla stilregler

Siffror. Årtal skrivs 1956, men höga tal skrivs med mellanslag, t ex 1 956 
meter. Låga tal skrivs ut (ett till tolv), med undantag för procent, mått 
eller uppräkningar av flera siffror. Vid uppgifter om datum skriv ut månad 
(t ex, 10 januari 1950; ej 10/1 1950)
Förkortningar. Vanliga förkortningar kan användas, som t.ex., bl.a. osv. Vid 
användning av ovanliga förkortningar skriv alltid en lista av förkortningar 
som placeras före Litteratur och Källor.
Citat: längre citat, mer än tre rader, bör skrivas med indrag utan 
citattecken och med mindre teckenstorlek, än den löpande texten. 
Utelämnade ord i citat skall markeras med tre punkter inom parentes: 
[...].

Fartygsnamn, boktitlar och tidskrifter kursiveras och skrivs utan 
citattecken.
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