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Inledning 

Efter en rad svenska motgångar i kriget mellan Sverige och Ryssland 1788-1790 
- både till lands och till sjöss - väntade en avgörande sjödrabbning i östra

Finska viken, vid Svensksund, den 9-10 juli 1790. Här vann Sverige en av de
mest glänsande segrarna dittills i den svenska sjökrigshistorien. Då lyckades
nämligen den svenska skärgårdsflottan - eller armens flotta - besegra dess ryska
motsvarighet på ett förkrossande och tämligen överraskande sätt. 1 

Den anfallande ryska styrkan bestod vid Svensksund av runt 270 fartyg 
medan den svenska utgjordes av cirka 200. Den senare var, med dess 
befälhavare flaggkaptenen Carl OlofCronstedt (1756-1820), relativt utvilad 

1. Jag definierar skärgårdsflottan på samma sätt som Hans Norman, d.v.s. som en
"övergripande benämning på de operativa enheter som bestod av skärgårdsfartyg". Till
en början kallades denna flotta för galärflottan eller roddflottan, till skillnad från den
seglande flottan - som ofta tituleras linjeflottan. Efter vissa organisatoriska förändringar
och framväxten av en särskild finsk eskader av armens flotta, bestämde Gustav III år 1777
att kalla skärgårdsflottan i sin helhet för armens flotta. Se vidare i Norman, Hans, "Den
svenska skärgårdsflottan 1700-1824: Uppbyggnad, militär användning och förankring i
samhället - en inledande översikt", i Norman, Hans (red.), Skärgårdsjlotta11: Uppbyggnad,
militär a11vä11d11i11g och foran kring i det svenska samhället 1700-1824 (Lund 2000) s.
10-11. I denna artikel används galärflottan, roddflottan, skärgårdsflottan och armens
flotta som synonymer.
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och hade dessutom fördelen av gynnsamma väderförhållanden. Rörliga svenska 
kanonslupar och kanonjollar nådde tidigt stora framgångar med snabba 
kringmanövrar och tung eldgivning mot fiendens högra flygel. Till slut uppstod 
förvirring och panik hos den på succe så säkre ryske befälhavaren prinsen 
Nassau-Siegen - han hade nämligen kallt rälmat med att skänka kejsarinnan 
Katarina II en ärofull seger på hennes kröningsdag - och reträttförsöken blev 
panikartade. Ett mått på segerns storlek var att de ryska truppernas förluster 
uppgick till 53 fartyg och cirka 10 000 stupade, medan den svenska styrkan 
förlorade sex fartyg och cirka 300 stupade. 2 

Ett hotande svenskt nederlag i kriget slutade således, tack vare segern vid 
Svensksund, med att en fred kunde framförhandlas på ett för Sverige gynnsamt 
sätt genom att rikets ständigt hotade östra rikshalva - Finland åtminstone för 
stunden var räddat från en rysk erövring. Gustav III dröjde inte med att utnyttja 
framgången vid Svensksund i propagandan om kriget, som startats på hans eget 
initiativ. I en av kungen sanktionerad propagandaskrift stod exempelvis att läsa: 

Slaget begyntes half till I 0 om morgonen, och warade i fulla 24 timmar, 
dem undantagandes, då mörkret hindrade Canoneringen. Segren blef 
på de Swenskas sida en af de fullkomligaste Sjö-Historien förwarar. 
Fienden blef i grund slagen, och måste fly i största oordning. Några 
och 50 större och mindre af dess fartyg blefwo eröfrade eller förstörde, 
och wid pass 6 000 man fångna, oberäknadt det stora antal, som blifwit 
dödsskutna eller drunknat. Konungen, under hwars egit befäl äfwen 
denna sällsynta Seger blifwit wunnen, hade den tillfredställelsen att 
hafwa köpt den med föga blod.3 

Helt avgörande för segern var insatsen av armens flotta, en av de mest moderna 
och avancerade vapengrenar som verkade i den svenska krigsmakten i slutet på 
1700-talet. Den hade från 1750-talet utvecklats snabbt och effektivt vad gäller 

2. Nikula, Svenska skärgårdsjlottan 1756-1791 (Stockholm 2008 [1933]) s. 304; Wallström,
Erik, "Skärgårdsflottan på gränsen till katastrof: Skärgårdsflottan och ryska kriget
1788-1790", i Norman, Hans (red.), Skärgå1dsjlottan: Uppbyggnad, militär användning
och forankring i det svenska samhället 1700-1824 (Lund 2000) s. 148-150.

3. Citatet ur ATA: Ämbetsarkivet 2, Manus och avskrifter 1, hist. Beskr nr 101/102/103. Se 
även i Alm, Mikael, "Bilden av kriget: Från Puumala till Värälää i Gustav III:s medalj
historia'', i Norman, Hans (red.), Skärgå1dsjlottan: Uppbyggnad, militär användning och

forankring i det svenska samhället 1700-1824 (Lund 2000) s. 381. Om Gustav III:s krigs
propaganda, se Boberg, Stig, Kunglig krigspropaganda (Göteborg 1967).
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teknik, bestyckning, organisation, taktik och befå.lskap. Sommaren 1790 stod 
den på höjden av sin förmåga. 

Syftet med denna uppsats är att diskutera och analysera hur och varför man 
inom svensk sjökrigföring under i synnerhet 1700-talets andra hälft satsade 
så hårt på just skärgårdsflottan.4 Det var långt ifrån självldart att denna skulle 
få en framskjuten position i den svenska krigsorganisationen. Som alltid när 
tekniska militära innovationer införs i militära strukturer spelade andra faktorer 
- förutom de rent militärtekniska - en viktig roll. Här hade också hotbilder,
krigserfarenheter, sjökrigets strategi och taktik, geografiska förhållanden, politiska
intriger samt handlingskraftiga enskilda individer och innovatörer stor betydelse
för hur och varför just skärgårdsflottan slutligen fick en så avgörande betydelse
i det andra slaget vid Svensksund.

Arvet från 1500-talet 

Sverige hade redan på 1500-talet en av Europas största galärflottor. 
Roddkrigsfartyg har för övrigt en lång historia i Norden och förutsättningarna 
för deras militära framgång var tämligen likartade, såväl under medeltiden som 
under 1700- och 1800-talet. I Östersjöområdet finns långa skärgårdsbetäckta 
kuststräckor där roddfartyg mycket effektivare har kunnat framföras än 
segelfartyg och dessutom relativt enkelt funnit skydd mot dåligt väder. De 
stora floderna och flodmynningarna i östra och södra Östersjön utgjorde också 
passande operationsområden för galärliknande fartyg. För en arme var därför 
ett roddkrigsskepp ett utmärkt transportmedel, eftersom ett sådant var tämligen 
oberoende av vindförhållanden.5 

Införandet av galärer som ett särskilt vapensystem i den svenska krigsmakten 
var följaktligen ingen ny företeelse på 1700-talet; det hade fungerat vid flera 
tillfallen tidigare. Ofta handlade det om särskilda kungliga initiativ och 
galärflottorna avvecklades vanligtvis efter tronskiften eller när krigserfarenheter 
påvisade att andra typer av fartyg löste de aktuella uppgifterna på ett bättre 
sätt.6 Det var i själva verket först på 1700-talet som en skärgårdsflotta blev en 

4. För forskning om skärgårdsflottans allmänna roll under 1700-talet, se 61.a. Laven, A.W, 
Skärgårdsflottans användande vid Sveriges försvar (Stockholm 1854); Mankell, Julius,
Studier öfoer svenska skärgårds-flottans historia, krigssätt och användande vid Sveriges 
försvar (Stockholm 1855); Nikula (2008); Wendt, Einar, Amimlitetskollegiets historia Il, 

1696-1803 (Malmö 1974); Norman (2000). 
5. Glete, Jan, "Vasatidens galärflottor", i Norman, Hans (red.), Skärgårdsjlottan: Uppbyggnad, 

militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824 (Lund 2000) s. 38. 

6. Glete (2000) s. 48.
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fast institution i den svenska krigsmakten, vid sidan av armen och linjeflottan. 
Mer och mer satsades på byggandet av nya fartygstyper samt på varvs- och 
befåstningsanläggningar, vars uppgift bl.a. var att understödja skärgårdsflottan. 
Detta skedde förövrigt under en tid då det allmänt satsades stora resurser på 
sjökrig och handelssjöfart i Europa. Under 1700-talet nådde exempelvis de 
dominerande sjömakternas linje- och skärgårdsflottor - i bl.a. Storbritannien, 
Frankrike och Nederländerna - en betydligt större numerär än någonsin tidigare. 
Detta gällde även för svenska förhållanden. 7 

En viktig förklaring till de svenska nysatsningarna på skärgårdsflottan 
är vad som hände under det stora nordiska kriget i början på 1700-talet, då 
Sverige förlorade den geografiska, militära och politiska stormaktsstatus som 
erövrats från slutet på 1500-talet. Förutom att detta krig innebar en kännbar 
förlust i svenska människoliv, med runt 200 000 döda, förlorades till Ryssland 
strategiskt och ekonomiskt viktiga delar av riket: Viborgs och Kexholms län i 
östra Finland, Ingermanland, Estland med öarna Ösel och Dagö samt Livland, 
delar av Pommern samt Bremen och Verden. Av Sveriges forna besittningar på 
andra sidan Östersjön återstod nu enbart Pommern och Riigen, den viktiga 
hamnstaden Stralsund samt staden Wismar, som låg belägen längre västerut. 

Skärgårdsflottan i fokus efter det stora nordiska kriget 

Den institutionaliserade svenska skärgårdsflottan uppstod följaktligen efter 
stora nordiska kriget, som formellt tog slut med freden i Nystad 1721. Nu 
tvingades Sverige att göra en militärstrategisk frontändring från söder mot öster; 
den svenska flottan måste i mycket högre grad räkna med att operera i det inre 
av Finska viken, där man sällan huserat tidigare. Ett strategiskt problem med 
freden i Nystad var nämligen att de gamla gränsfåstningarna och utfallsportarna 
Viborg, Kexholm, Riga, Pernau och Reval nu var i ryssarnas händer, vilket fick 
till följd att sjövapnet i just Finska viken fick en större betydelse.8 

På några årtionden, framförallt under tsar Peter den store, hade Ryssland 
mycket framgångsrikt byggt upp en effektiv och ur ett svenskt perspektiv hotfull 
skärgårdsflotta. Tidigt hade man lärt sig vikten av samverkan - genom såväl 
övnings- som krigsaktiviteter - mellan arme och skärgårdsflottor på floder och 
sjöar, t.ex. på Ladoga och Peipus.9 Fördelarna med en sådan satsning var ur ryskt 
perspektiv flera. Till galärskepp kunde man använda billigt furuvirke. Båtarna 

7. Norman (2000) s. 7.

8. Nikula (2008) s. 7.

9. Glete (2000) s. 80.
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var avsevärt enklare att bygga jämfört med segelfartyg. Manövreringen ställde 
lägre krav på den föga sjövana besättningen och roddare kunde anskaffas utan 
några svårigheter. De ryska erövringarna i Finland 1713-1714 hade för övrigt 
lmappast lyckats utan en väl fungerande roddflotta. Relativt grundgående och 
oberoende av vinden löpte den in i den finska skärgården, oantastad av svenska 
örlogsfartyg, och landsatte trupper på lämpliga platser samt understödde 
lantarmen med förnödenheter av olika slag. 10 Den svenske viceamiralen Gideon 
von Numers klagade exempelvis, apropå de ryska skärgårdsstyrkorna, på att 
"den listige fienden", som använde mindre båtar - s.k. lodjor - inte ville möta 
honom på djupare vatten. I stället utnyttjades stiltje, mörker och grunt vatten 
där fienden rodde så "som en flygande eld, att ingen av våra fartyg kan segla 
upp dem utan halv storm''. 11 

Från svenskt håll måste man anpassa sig till den nya situationen. Man kunde 
inte längre tänka på erövringar, utan måste rikta all uppmärksamhet på försvar. 
Dels var det väsentligt att kunna stå emot ett erövringshot från öster, dels måste 
motståndaren mötas med lämpliga medel i Finska vikens grunda, trånga samt 
med bankar, grund och undervattenstenar rikligt försedda vatten. Här behövdes 
helt enkelt någon form av skärgårdsflotta. Det hade de ryska kusthärjningarna 
under krigets sista år påvisat med all önskvärd tydlighet.12 Översteamiral 
Klas Sparre (1673-1733) framhöll t.ex. i sin operationsplan för år 1720 att 
"ofördröjligen" så många galärer borde byggas, som det fanns ekonomiska 
medel och manskap till. En på hösten 1720 tillsatt försvarskommission kom till 
slutsatsen att riket behövde 40-50 nya galärer, men på grund av penningbrist 
måste denna nysatsning inskränkas till 20 galärer. Skärgårdsflottan skulle förläggas 
till Stockholm för att vid behov kunna operera gemensamt med huvudflottan. 
Uppenbart var att man ännu, vilket blev omdiskuterat under hela 1700-talet, 
inte tog full hänsyn till ett av Sveriges största militärstrategiska problem efter 
1719: försvaret av Finland och betydelsen av den östra rikshalvan som potentiell 
mellanliggande bas för ryska anfall mot Sverige. Åbo och Ålands skärgård bildade 
ju en naturlig brygga mellan Sverige och Finland samt utgjorde en skyddad farled 
för den ryska skärgårdsflottan. Finland låg dessutom farligt nära den nya ryska 
huvudstaden Sankt Petersburg med dess nyligen anlagda flottbas, Kronstadt. 13 

10. Nikula (2008) s. 2-3.
11. Berg, Lars Otto, "Skärgårdsflottans fartyg: Typer och utveckling under 1700- och

1800-talen", i Norman, Hans (red.), Skärgårdsjlotta11: Uppbyggnad, militär användning och
förankring i det svenska samhället 1700-1824 (Lund 2000) s. 50.

12. Nikula (2008) s. 306.
13. Nikula (2008) s. 7.
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Rustning för nya krig under frihetstiden 

Den svenska skärgårdsflottan började successivt att byggas ut under 1720- och 
1730-talen, men det var svårt att konstruera ändamålsenliga galärer.14 För att 
få dem snabba och lättmanövrerade måste de vara smala, men för att bära fler 

kanoner måste de byggas bredare. Detta krävde i sin tur lägre fartyg försedda 
med ännu fler åror för att inte riskera förlorad manöverförmåga. Inspiration 
hämtades utifrån, t.ex. från den ryska roddflottan och från medelhavsområdet: 
Venedig, Genua och Malta. Ambitionerna var inte sällan högtflygande, men 
ekonomiska realiteter gjorde att satsningarna blev tämligen blygsamma.15 

Under 1700-talets första hälft bestod skärgårdsflottan främst av galärer. 
Deras djupgående varierade mellan 7,5 och 8 fot och jämfört med utländska 
motsvarigheter var de svenska avsevärt mindre för att lättare kunna manövrera i de 
trånga skärgårdsvattnen. Materialet var av ek, skrovet tämligen fylligt midskepps 
samt avsmalnande mot stävarna och spetsigt akterut. Fem roddare satt vid varje 
åra och överbyggnaden på galärens däck utgjordes av en "pupp" längst akterut 

och en back eller ramhatt förut, som var omgiven av ledstänger. Under däcket 
låg en kajuta, ett förmak och en sal - kampanjsalen - för officerarna. Vidare 
fanns ett skafferi, ett arkli med en blyklädd krutdurk, ett tågrum samt i fören 
ett rum för skepparutredningen. För besättningen fanns inget annat skydd 
än ett tält som spändes över däcket, om väder och vind tillät. Proviant kunde 
medföras i en månad och vatten för 14 dygn. 16 

De svenska förlusterna under stora nordiska kriget gick långt ifrån obemärkta 

förbi när Sverige efter Karl XII:s död gick in i en era som politiskt har benämnts 
frihetstiden. Kännetecknande för denna var att kungamakten förlorade en 
stor del av sitt inflytande, samtidigt som riksdagen - inte minst dess sekreta 
utskott - hade kontroll över såväl inrikes- som utrikespolitiken. I det politiska 
spelet mellan de två dominerande konstellationerna hattarna och mössorna -
som mer fungerade som nätverk mellan individer än som politiska partier i 
dagens mening - spelade minnet av stora nordiska kriget en viktig roll. Det 
gällde framförallt för hattarna, vilka i hög grad agerade för revanschkrig mot 
Ryssland.17 Inställningen till Ryssland påverkade också hur man ställde sig till 

14. När det stora nordiska kriget var slut bestod skärgårdsfartygen av 14 tjänstbara ekgalärer,
14 furugalärer, 2 halvgalärer av ek och furu samt några skottpråmar eller styckepråmar,
som var kraftigt bestyckade men mycket svårrörliga. Se vidare i Berg (2000) s. 52.

15. Berg (2000) s. 54. 
16. Nikula (2008) s. 113. 
17. Om svensk försvarsdebatt under 1720- och 1730-calen, se Dannert, Lars, Svensk 

forsvarspolitik 1743-1757(Uppsala 1943). 
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militär rustning och därmed i förlängningen till hur man såg på satsningar på 
skärgårdsflottan. Under hela frihetstiden, d.v.s. fram till 1772 och införandet 
av Gustav III:s envälde, var hattarna pådrivande i kraven på en upprustning 
av skärgårdsflottan. De startade också nästa krig mot Ryssland, som varade 
under åren 17 41-17 43. Kriget blev ur svensk synpunkt helt misslyckat, både 
till lands och till sjöss. För den östra rikshalvan blev det förödande, då stora 
delar av Finland både erövrades och ödelades av ryska trupper. 18 

Under kriget hade linjeflottan problem med att gå in i den 
svårnavigerade Finska viken för att understödja landarmens anfall mot Viborg, 
Skärgårdsflottan nådde under det första krigsåret fram i höjd med Fredrikshamn, 
men var inte inblandad i några större stridsaktiviteter. En liknande utveckling 
karakteriserade krigsåret 1742, då galärflottans främsta uppgift blev att 
transportera tillbaka de armeförband som kapitulerat i Helsingfors den 24 
augusti. I flera fall ledde dessa transporter till katastrof. Ett par galärer förliste 
och en pråm drevs ur kurs av en storm och hamnade i Baltikum. Här blev 
galärernas avigsidor uppenbara, då trupperna var tätt sammanförda på de öppna 
fartygen som fördröjdes av motvind och storm. För galären Stadsvarvet blev 
resan från Helsingfors till Stockholm en veritabel mardröm. Den varade från 
den 19 augusti till 11 november. Proviant saknades, de sanitära förhållandena 
var urusla och epidemier bröt ut i den stackars besättningen. 34 soldater dog 
ombord på båten fram till början av november och mer än 100 blev allvarligt 
sjuka. 19 

Fältprästen T. Tiburtius gav, för ett annat sammanhang i samma krig, en 
förfårande skildring av truppernas lidanden på skärgårdsflottan 17 42-17 43. 
Han skriver: 

Om morgonen var jag på galärerna, som lågo uti sundet, och skriftade 
några sjuke av deras besättning samt begrov en därav på landet bredvid 
galären Tessin. Ner i rummet på galären var horribelt osnyggt. Soldaterna 
hade rödsoten, så att tågverket, golv och sängar, ja allt var nedsmutsat 
med blodig träck, och en gruvlig stank, så att jag undrade, huru någon 
man kunde bliva vid liv, och ändå frågade ingen efter rengöring, så att 
det såg ut, som allt med Hit befordrades till undergång.20 

18. Nikula (2008) s. 20.

19. Berg (2000) s. 53.

20. Nikula (2008) s. 239.

35 



Militärhistorisk tidskrift 2018 

Den militära sjukvården lämnade, liksom all sjukvård, en del övrigt att önska 
under 1700-talet. För skärgårdsflottan hade sanitetsvården en stor betydelse, 
eftersom besättningen var så illa logerad. På galärerna kunde manskapet som 
bekant inte få tak över huvudet och föga förvånande var sjukdomsfrekvensen 
under sådana förhållanden betydande. Uppgifter om dödligheten på flottorna 
under 1741-1742 års krig är också skrämmande. Mer än 25 000 man bortrycktes 
av sjukdomar, vilket gjorde att stora delar av skärgårdsflottans verksamhet 
lamslogs.21 

Skärgårdsflottans deltagande i militära aktiviteter var alltså sällsynt under 
detta lcrig, men det fanns en planering för hur man skulle agera i stridssituationer. 
Planen byggde på en samverkan mellan tre parter: armen, vars flank skulle skyddas 
av galä1flottan och som var beroende av armen för eventuella landstigningar i 
fiendens flank eller bakom hans linjer samt slutligen linjeflottan, med uppgift 
att skydda galärernas yttre flank. I regel fungerade inte detta samarbete särskilt 
bra och krigföringen kännetecknades i stället av växelvisa reträtter där flankerna 
lämnades oskyddade. 22 

Den typiska striden för skärgårdsflottan kom från detta krig - och fram till 
finska kriget 1808-1809 att handla om hur den ena sidan försökte försvara 
en trång passage medan motståndaren ämnade forcera samma passage. Den 
försvarande kunde ha stöd av artilleri på land samtidigt som den anfallande 
övervägde att göra landstigningar för att eliminera fiendens artilleri eller för att 
på land placera sitt eget artilleri. 23 

Bland annat detta scenario realiserades den 20 mars 1743, då en svensk 
galäreskader anföll ryska styrkor vid Korpoström i Åbo skärgård mellan Åland 
och fastlandet. Det ryska motståndet var dock för starkt, tack vare att de ryska 
trupperna hunnit anlägga landbatterier längs det smala sundets stränder. Nu 
kunde Ryssland hota Sverige från Åland, vilket ledde fram till freden i Åbo i 
augusti 17 43. 24 Här förlorade Sverige ytterligare delar av Finland- södra Karelen, 
Villmanstrand, Fredrikshamn och Nyslott, med fästningen Olofsborg. Än värre 
var att man från ryskt håll anlade en eskaderhamn för galärflottan i Fredrikshamn, 
som också befästes. Rysslands linjeflotta hade också skyddade hamnmöjligheter 
vid Reva[ samt i Baltischport (Paldiski) på Estlands nordvästra kust. Om rädslan 
för Ryssland möjligtvis hade avtagit under 1720- och 1730-talen var det nu 
uppenbart i Sverige att Finland definitivt skulle förloras om man inte satsade 

21. Nikula {2008) s. 239.
22. Berg (2000) s. 53.
23. Glete (2000) s. 82.
24. Norman (2000) s. 20.
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hårt på att stärka upp försvaret av denna riksdel. Här kom skärgårdsflottan att 
få en stor betydelse. 

Sveaborg, Augustin Ehrensvärd och politiska intriger 

Den stora ödeläggelse som Finland utsatts för under ofreden 17 41-17 43 
uppmärksammade således styret i Sverige på nödvändigheten av att rusta den 
östra riksdelens ekonomiska och militära förmåga. Riksdagsledamöter bosatta i 
Finland uppvaktade också flitigt den svenska riksdagen om nödvändigheten av 
sådana satsningar. Det försvarsprogram som bestämdes 17 47 utgick från detta 
försvarsbehov samt från viktiga lärdomar från det senaste ryska kriget. En stärkt 
svensk skärgårdsflotta var nödvändig för såväl försvaret av kusttrakterna som 
för offensiva aktioner. Linjeflottans stora och djupgående segelskepp passade 
visserligen för operationer i Östersjöns öppna vatten, men skärgårdsfartyg var 
oundgängliga för det rörliga kriget i skärgårdsområdena med dess ofta grunda 
vatten. Mängden av öar och trånga farleder krävde därtill en nära samverkan 
mellan sjöstridskrafter och landmilitära enheter, främst artilleriet. Planen 
var också att man skulle använda skärgårdsfartygen för trupptransporter och 
landsättning av marininfanteri.25 

I slutet på 17 40-talet ökade spänningarna mellan Sverige och Ryssland. 
Därför skedde nu den dittills största satsningen på galärvapnet. Åren 17 48-17 49 
sjösattes inte mindre än 44 galärer, finansierade genom franska subsidier och 
lån från riksbanken. 26 Därmed kan man också säga att Sverige för första gången 
hade en galärstyrka jämförbar med den ryska.27 

Kriget mot Ryssland 17 41-17 43 hade också påvisat det bristfälliga samarbetet 
mellan armen och flottan. Redan vid 1751-1752 års riksdag kom då förslag om 
att separera skärgårds- örlogsflottan. Avsikten var att tillförsäkra roddflottan 
en kvalificerad officerskår och att ge dess befälhavare en större självständighet. 
Det sekreta utskottet föreslog vid samma riksdag att galärerna skiljdes från 
deras "dependence" av huvudflottan och att de fördes till ett befäl under en 
general. Även här hämtades inspiration från ryska förhållanden.28 Vid nästa 
riksdag, år 1756, lämnade samma sekreta utskott in sitt memorial till kunglig 
Maj:t om att galärerna borde skiljas från örlogsflottan. Detta låg till grund för 
det kungliga brev som skrevs den 18 oktober 1756 och som kom att kallas för 

25. Norman (2000) s. 11-12.
26. Nikula (2008) s. 20; Berg (2000) s. 53.
27. Glere (2000) s. 85.
28. Nikula (2008) s. 43-44.
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det självständiga skärgårdsvapnets grundläggningsurkund. Dess förste chef blev 
hattpolitikern Augustin Ehrensvärd (1770-1772). Efter denna omorganisering 
fick också skärgårdsflottan ett nytt namn: armens flotta. Detta användes vid 
sidan av den äldre benämningen: galärflottan.29 Självständigheten hos armens 
flotta blev vida omdiskuterad och ifrågasatt vid nästan samtliga riksdagar 
fram till Gustav III:s statskupp 1772. I bakgrunden låg intressekonflikter på 
personlig nivå, mellan politiska partier, mellan amiralitetet och armen samt 
mellan flottbaserna i Stockholm, Karlskrona och på Sveaborg. 

Den nya gränsdragningen 17 43 utgjorde den direkta anledningen till 
anläggandet av försvarsfästningen Sveaborg, utanför Helsingfors. Bygget 
påbörjades 17 48 och avslutades inte helt förrän 1791. Att just denna plats 
valdes för försvaret av Finland handlade främst om det strategiska problemet att 
ryska flottstyrkor - från Kronslott, Sankt Petersburg, Fredrikshamn och Reval -
endast hade ett 20-tal mil till den svenska gränsen. Än värre var att den svenska 
linjeflottan låg i Karlskrona, runt 100 mil ifrån ett tänkbart stridsområde i östra 
Finska viken. Dessutom var den svenska galärflottan stationerad i Stockholm, 
med cirka 80 mil till rikets östgräns.30 

Sveaborg fick många funktioner. Den var bl.a. tillfällig bas för örlogsflottan 
under operationer i Finska viken, brohuvud för styrketillförsel av armeförband 
från moderlandet, operationsfästning för armen samt förrådsfästning för 
krigsmakten i Finland. Med fästningarnas förråd, verkstäder, bagerier och 
vattenkällor kunde arme och flottor underhållas samt eskadrarnas verksamhet 
i de finska vattnen utsträckas under ett helt lerig. Utan att äga Sveaborg kunde 
en fiende inte erövra Finland. Tillkomsten av Sveaborg, och den längre österut 
belägna Svartholms fästning, minskade avsevärt ryssarnas möjligheter att genom 
överraskande anfall vinna krigsavgörande framgångar i Finska viken. Den part 
som behärskade kustlandet och sjöförbindelserna kontrollerade nämligen också 
möjligheterna att uthålligt underhålla större armeförband i inlandet.31 

De stora satsningarna på Finland, med bland annat byggandet av Sveaborg 
och Svartholm, kan för eftervärlden förefalla självklara med tanke på det 
prekära utrikespolitiska läget. I samtiden var dock diskussionen livlig och här 
hamnade olika personliga insatser och politiska intressen i fokus. Ansvaret för 

29. Nikula (2008) s. 53-55.
30. Nikula (2008) s. 82.

31. Nikula (2008) s. 29; Lyth, Einar, "Kanoner på köl: Militärgeografiska och artilleritekniska
förutsättningar för svenska skärgårdsflottan i Finska viken'', i Norman, Hans (red.),
Skärgå1dsflottan: Uppb)'ggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället

1700-1824 (Lund 2000) s. 93.
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befåstningsverkens anläggande hade från 17 40-talets andra hälft hamnat på 
den tidigare nämnde hattpolitikern Augustin Ehrensvärd. Han deltog som 
artilleriofficer i kriget mot Ryssland 1741-17 43 och var under slutskedet av 
det pommerska kriget i början på 1760-talet även överbefålhavare för en kort 
period. Framförallt påtalade Ehrensvärd behovet av en rustning av Finland och 
byggandet av Sveaborgs fästning som en sorts förmur till det svenska riket.32

En central punkt i Ehrensvärds försvarsplan var att en skärgårdsflotta 
placerades i Finland, och givetvis på Sveaborg. De i Stockholm förlagda galärerna 
avsågs främst användas för en snabb transport av förstärkningar till den finska 
armen. Den finska skärgårdsflottans viktigaste uppgifter skulle vara att skydda 
skärgården från den ryska roddflottans härjningar, samt att hindra de ryska 
galärernas möjligheter att framrycka, förbi Sveaborg, mot den svenska skärgården. 
I Ehrensvärds försvarspolitik betonades även vikten av att föra samman de olika 
vapenslagen armen, flottorna och fästningarna - till en enhetlig verksamhet. 33 

I detta sammanhang var Ehrensvärds politiska åsikter betydelsefulla och i sin 
egenskap av framstående hattpolitiker utsattes han för mösspartiets misshag. Då 
hattarnas nitälskan om Finlands försvar intimt kopplades samman med deras 
fientliga utrikespolitik mot Ryssland, var inte de av Ehrensvärd organiserade 
försvarsarbetena särskilt omtyckta hos motpartiet. Vid fortifikationsstaten 
och amiralitetet - som var mössdominerade - var man följaktligen kritisk 
till Ehrensvärds befäl över skeppsarbetena och till omorganiseringen av 
skärgårdsflottan. Så länge hattarna innehade den politiska makten vid 
riksdagen satt givetvis Ehrensvärd säkert, men så fort detta ändrades blev också 
förutsättningarna annorlunda för Ehrensvärd- och därmed för skärgårdsflottan.34 

Vid 1765-1766 års urtima riksdag- som sammankallats p.g.a. de ekonomiska 
problemen - tog mösspartiet över makten. Följden blev förändringar i den 
förda inrikes- och utrikespolitiken. Exempelvis nedtonades krigshetsen mot 
Ryssland, samtidigt som man ville skära ned de stora utgifterna för försvaret. 
I fokus hamnade då de skenande kostnaderna för Finlands försvar, som enligt 
mössorna också riskerade att allvarligt skada Sveriges fredliga kontakter med 
Ryssland. Ehrensvärd förlorade här chefskapet för fåstningsbyggnaderna och 
för galärflottan. Dessutom manövrerades han bort från sin plats i det sekreta 
utskottet. I stället blev hans stora politiska motståndare, mösspolitikern och 
kommendören Christopher Falkengreen (1722-1789), chef för amiralitetet och 
för galärflottan. Detta betydde inte att skärgårdsflottan förlorade sin betydelse, 

32. Nikula (2008) s. 28; Norman (2000) s. 14.

33. Nikula (2008) s. 35-36.

34. Nikula (2008) s. 38-39.
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eftersom det påtalades att utgången i framtida krig mot Ryssland i hög grad var 
avhängig av skärgårdsf!ottans agerande.35 Vad som framförallt kritiserades var 
i stället att skärgårdsf!ottan misskötts under Ehrensvärds styre, såväl vad gäller 
resursanvändning som organisation. En ständig stötesten handlade om vem 
som skulle ha huvudansvaret för skärgårdsflottan: armen eller amiralitetet. För 
Ehrensvärd, som ideligen propagerade för värdet av samverkan mellan armen 
och skärgårdsflottan, var det viktigt att den senare utgjorde en egen enhet och 
framförallt knöts nära armen. För mösspolitikerna Falkengreen och Johan 
Adam Heldenhielm (17 I 9-1773) var det i stället självklart att amiralitetet bäst 
administrerade skärgårdsf!ottan.36 

Hattpartiets seger vid I 769 års riksdag gav Ehrensvärd och hans vänner 
en chans att återupprätta armens flotta. Hattarna kom tillbaka till makten 
och Ehrensvärd blev åter chef för skärgårdsflottan samtidigt som den finska 
skärgårdseskadern bildade en egen enhet. I en skrivelse vid riksdagen påtalade 
Ehrensvärd att han inte satte särskilt stort värde vid synpunkterna från de 
ledande mössdebattörer som menade att amiralitetsofficerarna på galärflottan 
inte behövde känna landkriget, därför att befälet i krig skulle föras av en general 
som var ansvarig för de militära operationerna. Han hävdade att man inte 
förstod sig på krig i allmänhet om man inte innan mötet med fienden - ansåg 
sig behöva lära känna sina vapen. Den som trodde att skärgårdskriget enbart 
bestod av landstigningar gjorde ett stort misstag. Ehrensvärd yttrade nämligen: 
"Det kommer mig före, som behövde en general av kavalleriet icke känna den 
häst han skulle rida på uti en batalj, utan att det vore nog, att hans stalldräng 
kände hästen, och att han därför även skulle sitta på hästryggen hos generalen 
till att maniera densamma efter kommando." Vid samma riksdag påtalades 
mycket riktigt att skärgårdsflottan borde stå under en generals befål.37 Det var 
uppenbart att hattarna var tillbaka vid makten. 

Stationstaktik, Chapman och konstruerandet av nya skärgårdsfartyg 

Vid riksdagarna 1765-1766 och 1769-1770 förekom en ganska intensiv 
debatt om galärernas kvalitet. Exempelvis anfördes att galärflottan varken 
kunde ros mot vind eller kryssa. I stället måste den i hårt väder ligga förtöjd 
eller länsa undan vinden. Ett annat problem var att galärerna varken kunde 
härbärgera sin besättning eller medföra tillräckligt med proviant och vatten. 

35. Nikula (2008) s. 39-41.

36. Nikula (2008) s. 70-72.

37. Nikula (2008) s. 77-79.
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Sedan Augustin Ehrensvärd tagit befälet över galärflottan påbörjades också ett 
intensivt experimenterande för att få till stånd mera ändamålsenliga fartyg för 
skärgårdskriget. 38 

Här spelade också erfarenheter från det svenska deltagandet i Pommerska 
kriget 1757-1762 -där det stora svenska målet var att återta pommerska områden 
som förlorats till Preussen efter det stora nordiska kriget - en viss roll. Några 
slutsatser som drogs därefter var att galärerna hade en för svag bestyckning i 
förhållande till bemanningen. Galärerna ansågs dessutom hälsovådliga, eftersom 
de inte hade förläggningsmöjligheter ombord. Pråmarna som användes var tunga 
och långsamma.39 Därtill blev man övertygad om att artilleriet, inte äntringen, 
måste bli avgörande i skärgårdskrigföringen.40 I defensionsdeputationen vid 
riksdagen 1769 anförde Ehrensvärd att lärdomarna från Pommerska kriget 
övertygat honom om att ett skärgårdskrig svårligen kunde vinnas med galärer. 
Dessutom lyfte han fram stationstaktikens företräden. 

Stationstaktiken byggde på att en styrka besatt en station i skärgården - en 
stridstekniskt och taktiskt förmånlig ställning-och förberedde försvar av denna 
mot anfallare. Redan i början på 1700-talet hade en svensk skärgårdseskader 
blivit besegrad av en rysk skärgårdsstyrka på sjön Peipus, vid Embachfloden, 
som använde just en sådan stationstaktik präglad av ett systemtänkande. 
Skärgårdsfartygens strid skulle följas med landbatterier på holmar som med 
infanteri besköt de fientliga besättningarna. Dessutom skulle i vattnen finnas 
fåltarbeten, exempelvis försänkningar, som minskade fiendens rörelsefrihet 
och eldverkan. I stationstaktiken blev valet av lokalitet för striden avgörande. 
Centralt var att först vara på plats för att göra de nödvändiga förberedelserna, 
såsom exempelvis fåltarbeten. Skärgårdsfartygen skulle ankra upp på lämpliga 
positioner för att kunna beskjuta den fiende som försökte ta sig förbi stationen. 
Stridskrafterna på land hade här en viktig roll i striden. Artilleri på land hade 
nämligen oftast avsevärt bättre precision än sjöburna kanoner. Infanteri på 
stränderna var dessutom ofta outhärdligt plågsamt att uppleva för besättningar 
i öppna skärgårdsfartyg. Därför kunde stridskrafter till lands snabbt tvinga en 
motståndare på sjön att retirera.41 

Den bästa terrängen för stationsstriden utmärktes av goda möjligheter att 

38. Nikula (2008) s. 116-118.
39. Berg (2000) s. 57-59
40. Nikula (2008) s. 247.
41. Sundberg, Ulf, "Strid i skärgård: Från stationstaktik till rörlig taktik enligt F.H. af 

Chapmans ideer", Norman, Hans (red.), Skärgå1dsjlotta11: Uppbyggnad, militär a11vä11d11i11g
och fomnkring i det svenska samhället 1700-1824 (Lund 2000) 119-120.

41 



Militärhistorisk tidskrift 2018 

verka mot det fientliga anfallet, gott skydd för flankerna, kanaliserande av 
fienden samt av att det fanns möjligheter till en ordnad reträtt. Det måste även 
finnas utrymme för samtliga egna fartyg att delta i striden, samtidigt som det 
inte fick uppstå några farliga luckor som fienden kunde utnyttja. Naturliga 
flankskydd skulle skapas med öar, fast land eller grunda vatten. En fästning 
kunde också utgöra ett gott flankskydd. Försänkningar utgjorde det enklaste 
sättet att hindra en fiende från att gå in i en farled, men det fanns också andra 
metoder: avspärrning med timmerlänkar eller undervattenspalissader.42 

I förnyelsen av skärgårdsflottan från 1760-talet fick samarbetet mellan 
Augustin Ehrensvärd och den innovative skeppsbyggaren Fredrik Henrik af 
Chapman (1721-1808) en viktig betydelse.43 Född på örlogsvarvet i Göteborg 
kom den senare att bli en av sin samtids mest erkända fartygskonstruktörer. 
Chapman hade sjölrrig och båtkonstruktion i blodet; hans far var marinofficer 
och hans morfar hade verkat som skeppsbyggmästare i London. Fredrik Henrik 
af Chapman studerade fartygsbyggnadskonst i såväl Stockholm som London. 
Därtill gjorde han värdefulla studieresor till Frankrike och Nederländerna. År 
1764 blev han överskeppsbyggmästare för galärflottan och tjänstgjorde under 
en tid även vid Sveaborg. Förutom skärgårdsfartyg byggde han en mängd större 
krigsfartyg, exempelvis linjeskepp och fregatter. Dessutom var han en viktig 
idegivare till utvecklandet av skärgårdsflottans taktik.44 

Chapman skapade flera nya fartygstyper som fungerade utmärkt för 
skärgårdskrig. Till exempel byggdes fyra varianter särskilt avsedda för den 
finska skärgården. De döptes efter namnen på finska landskap: Pohjomaa 
(Österbotten), Uusima (Nyland), Tuurunma (Åboland) samt Hemmema 
(Tavastland). Pohjomaa och Uusima var endäckade och har senare också 
benämnts som skärgårdskorvetter. Tuurunmaa och Hämmemaa hade två 
däck och kom att kallas för skärgårdsfregatter. Alla dessa nya fartygstyper var 
avsevärt sjödugligare än galärerna. Dessutom hade de en bättre seglingsförmåga. 
Besättningsuttymmena hade också förbättrats avsevärt. De ombordvarande kunde 
nämligen sova under däck i hängmattor, vilket förbättrade hälsoförhållandena 
betydligt. Skärgårdsfregatternas svagheter var deras djupgående, att riggen krävde 
relativt välutbildat sjöfolk samt att de var bredsidesfartyg, som alltså måste 
ligga förankrade i skarp strid. I ett stationärt läge utgjorde skärgårdsfregatten 
en mycket farlig motståndare. Vid strid i marschgruppering under rodd kunde 
fregatterna dock inte utnyttja mer eldkraft än en galär. Dessutom förmådde de 

42. Sundberg (2000) s. 119-120.
43. Nikula (2008) s. 118.
44. Norman (2000) s. 16 ff.
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inte hålla galärens fart vid rodd, vilket blev särskilt ödesdigert vid en reträtt.45 

Även bestyckningen av dessa nya fartyg medförde nymodigheter. Udenmaa 
utrustades t.ex. med 12 pundiga kanoner som hade vridbara lavetter ställda 
längs fartygets mittlinje. Därmed kunde de skjuta i alla riktningar. I nödfall 
kunde varje kanon hanteras av endast två man. På detta sätt blev Udenmaa en 
sorts föregångare till moderna krigsfartyg, med vridbara kanoner uppställda i 
fartygets mittlinje i stället för längs sidorna. Med denna konstruktion kunde 
också fartygets vikt och besättningsstyrka reduceras. De dåliga seglings- och 
roddegenskaperna gjorde tyvärr att stridsförmågan försämrades; därför byggdes 
endast ett fåtal exemplar av Udenmaatypen. Den stora fördelen med Pohjomaa 
var roddkapaciteten; därmed var detta fartyg bäst lämpat för rekognoscering 
och förbindelsetjänst. Det var dock mindre anpassat för strid vilket medförde 
att ett begränsat antal av Pohjomaatyp tillfördes skärgårdsflottan.46 Det var 
alltså i synnerhet skärgårdsfregatter som tillkom efter 1765. Viktigt att komma 
ihåg är att antalet galärer, åtminstone så sent som 1790, var större än mängden 
skärgårdsfregatter (Tuurunmaa och Hämmemaa).47 

Gustav 111 och satsningarna på skärgårdsflottan inför ett nytt krig 

År 1772 inträffade en storpolitisk händelse som fick avgörande betydelse 
för skärgårdsflottans tillväxt. En lång tid av ekonomisk recession, politisk 
obeslutsamhet och missväxt gjorde att grogrunderna var de rätta för en statskupp. 
Framförallt hos bönder och därmed hos bondeståndet fanns ett stort missnöje 
med frihetstidens ombytliga politiska styre. Nu återinfördes enväldets tid med 
Gustav III:s maktövertagande i augusti 1772. Den viktigaste skillnaden jämfört 
med tidigare var att kungen återtog makten på bekostnad av riksdagen, som 
hädanefter endast fick sammanträda när kungen så önskade. Dessutom förbjöds 
politiska partier. Hattarna och mössorna försvann från det politiska livet. 

I många sammanhang har Gustav III kallats för en upplyst despot, vilket 
åsyftar att han var inspirerad av upplysningens ideer och fysiokratismen 
samtidigt som han vägrade släppa ifrån sig någon makt till en vald församling 
eller till självständiga ämbetsmän. Därtill var han mycket misstänksam mot ett 
fritt politiskt debattklimat, och lät därför avskaffa den tryckfrihet som införts 
1766. Vidare såg han, till skillnad från många av de ledande officerarna inom 
militären, många både inrikes- och utrikespolitiska möjligheter med att starta ett 

45. Berg (2000) s. 57 lf.
46. Berg (2000) s. 61.
47. Berg (2000) s. 66.
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nytt krig mot Ryssland. Det var framförallt ur detta perspektiv han satsade såväl 
resurser som prestige på att rusta upp Sveaborg samt linje- och skärgårdsflottan. 

Gustav III såg landets flottor som centrala för sin utrikes- och krigspolitik. 
Särskilt skärgårdsflottan gynnades. Den blev för kungen ett sätt att imponera 
på de mest hotande fienderna till Sverige: Danmark och Ryssland. Han lär ha 
skrivit till sin franske vän och förtrogne, kung Ludvig XVI, att skärgårdsflottan 
utgjorde den dyrbaraste delen av mina båda försvars- och anfallsmedel och den, 
i vilken jag har en överlägsenhet över mina grannar. [ ... ] Jag har velat vänja dem 
att se min styrka till lands och sjöss alla år i verksamhet utan att vara förbunden 
att däröver avge förklaringar, och jag har lyckats däri.48 

Att Gustav III så ivrigt understödde skärgårdsflottan kan förklaras av att 
flera av befälen vid armens flotta medverkade vid hans statskupp. Att man 
inom denna flotta ville ha en starkare kungamakt är inte särskilt konstigt, med 
tanke på den osäkerhet om resurstilldelning och organisation som frihetstidens 
politiska förvecklingar inneburit. Statskuppen hade förmodligen inte heller 
lyckats, om inte just skärgårdsflottans befäl ställt upp på kungens sida. Henrik 
afTrolle ( 1730-1784), som blev finska eskaderns chef efter Ehrensvärd, kunde 
därför med kungens goda minne fortsätta satsningarna på skärgårdsvapnet. 
Det gjordes alltjämt med hjälp av Chapmans innovativa insatser. Framförallt 
prioriterades skärgårdsvapnet efter 1775, och återigen med hjälp av pekuniärt 
understöd från Frankrike. En anledning till de utökade satsningarna just under 
denna tid är att Ryssland samtidigt rustade upp sina flottstyrkor.49 

Med stort intresse följde kungen Chapmans utvecklingsarbete. Den senare 
var långt ifrån nöjd med skärgårdsfregatterna och galärerna. Visserligen förenade 
fregatterna relativt goda seglings- och roddegenskaper med en aktningsvärd 
eldkraft, men de var långsamma och med sin bredsidesbestyckning bäst lämpade 
för försvarsstrider. Galärerna, menade Chapman och flera med honom, var 
alltför svagt bestyckade och alldeles för manskapskrävande. Ambitionen var 
nu att bygga oömma och lättrörliga mindre fartyg med en tung bestyckning.50 

Inspirerad av svårigheterna att förena grundgående med stark eldkraft, startade 
Chapman 1776 hemliga försök med så kallade kanonslupar och kanonjollar. 
Iden var att använda en fullgod 12- eller 18-pundig pjäs på minsta möjliga 
skrov. Kanonjollen konstruerades därför som en flytande lavett och rekylen togs 
upp av vattnet. Med endast en knapp meters djupgående kunde den inordnas i 
ett eldsystem även på mycket grunt vatten. Kanonslupen, med ett djupgående 

48. Nikula (2008) s. 99.
49. Nikula (2008) s. 84.
50. Berg (2000) s. 64.
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på 1,3 meter, var en kanonbåt som dessutom passade för inomskärs rörligt 
uppträdande i förband. Under särskilt gynnsamma omständigheter kunde dessa 
båda fartygstyper även gå in i artilleridueller med avsevärt större fartyg, t.o.m. 
med örlogsfartyg som vågade sig in i skärgården.51 

Den på skärgårdsflottan så tillitsfulle kungen blev mycket imponerad av 
Chapmans presentation och förevisning av just kanonslupen. 1775 beskriver 
Chapman att Gustav III i egen hög person kom upp på slupen som förevisades. 
Den förre berättar: 

Jag rodde och sköt, for till lands, lade ut landgången, gjorde landstigning 
med kanonen, avancerade och sköt under hela tiden. Därpå retirerade 
jag och sköt, tills kanonen stod på sitt ställe i slupen.52 

Vid inledningen av Gustav III:s ryska krig 1788 hade man tillgång till 27 
kanonslupar, men två år senare kunde man mönstra hela 127 stycken. De blev 
alltmer standardiserade och byggdes efter utlämnade ritningar vid i princip 
vilket varv som helst.53 Än viktigare var att kanonsluparna förändrade sättet 
att strida i skärgården. Här blev också Chapman en viktig taktisk inspiratör. 

För strid i skärgård gällde nära nog landmilitära förutsättningar. Där fanns en 
terräng - både på landbacken och under vattenytan - att ta hänsyn till och om 
möjligt utnyttja för egna syften. Generellt måste en galär undvika strid med en 
skärgårdsfregatt och en skärgårdsfregatt borde undvika att hamna i batalj med 
ett linjeskepp, men i skärgården gällde ofta förhållanden som kunde utjämna 
sådana underlägen, eller kanske t.o.m. vända hotande nederlag till segrar. Det 
kunde exempelvis ske med en uppgrundning, en försänkning, ett strandbatteri, 
en eldberedd fartygsavdelning på lur bakom en udde, ett mörsarfartyg med 
inskjutet bombeldläge eller en maskerad brännare i lavart. På detta sätt liknade 
krigföringen i skärgården mer land- än sjökrigföring.54 

Efter det pommerska kriget hade som bekant den s.k. stationstaktiken 
dominerat teorierna om strid i skärgård. Detta gällde åtminstone i stora drag 
fram till att Chapman år 1775 lanserade sina ideer om en rörligare taktik. Han 
trodde inte alls på den utpräglade stationstaktikens företräden. Tillsammans 
med exempelvis MikaelAnckarsvärd (1742-1838) och Henrik afTrolle menade 

51. Lyth (2000) S, 97-98, 
52. Citatet ur Berg (2000) s. 64. 
53. Berg (2000) s, 66.
54. Lyth (2000) s. 101.
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Chapman att det krävdes ett nytänkande för att man skulle lyckas med att 
besegra en rysk fiende i skärgårdsstrid. Under sina resor till Sveaborg hade 
han studerat den terräng där en framtida strid mest troligt skulle föras. I en 
skrivelse från november 1775 till Henrik afTrolle formulerade Chapman sina 
tankar. Där påtalades att stationstaktiken förmodligen inte skulle leda till något 
avgörande; möjligtvis kunde man tillfälligtvis hejda en fientlig framryckning, 
men taktiken medgav inte att fienden helt besegrades. Hans grundtanke var 
att fienden snabbt måste tvingas till ett totalt nederlag genom anfall på ställen 
där denne inte förväntade sig angrepp och där reträttvägarna var avskurna. I en 
utdragen strid riskerade annars Rysslands överlägsna resurser att med tiden ta ut 
sin rätt. Planen var att fienden släpptes in i ett passliknande skärgårdsavsnitt, där 
vägen framåt var stängd av egna skärgårdsfartyg. Efter att den fientliga flottan 
lurats in i fållan, medan striden varade, skulle sedan reträttvägen stängas till med 
mindre fartyg. Slutligen var planen att med högt placerade och tillbakadragna 
12-pundiga kanoner på land, tillsammans med skärgårdsfartygen, förgöra
fienden. Konkret menade Chapman att stridslinjen skulle bestå av omkring 8
turuunmaa och uusima, rangerade i en halvmåne mot öppningen, ett sund eller
en led. Denna linje skulle förstärkas med ett tiotal kanonslupar. På land skulle
fyra batterier uppkastas, som flankerade varandra och beströk passagen. Varje
batteri skulle bestyckas med fyra kanoner från kanonsluparna.55 

Den här rörliga taktiken visade förövrigt många likheter med agerandet hos 
ett armeförband. Kommandoorden var delvis desamma - höger och vänster 
om. Manövrarna skedde alltid under rodd. Bataljordningen påminde också 
om en arme: en center av tunga, starkt bestyckade och mindre skottkänsliga 
skärgårdsfregatter och galärer, flyglar av lätta och särskilt för förföljelse och 
försvar vid återtåg lämpliga kanonslupar och jollar, samt en reserv i bal<:grunden.56 

Kanonsluparna blev synnerligen viktiga i detta rörliga taktiska tänkande. 
De var nämligen små och tungt bestyckade och tack vare att de inte gick 
särskilt djupt i vattnet kunde de lätt ta sig fram i skärgården. Således var just 
kanonslupen idealisk vid anfall mot en fientlig flottas flanker och rygg.57 Hos 
Chapman och hans taktikfränder var följaktligen inte striden i fronten det 
centrala, utan den strid som fördes på flankerna och mot fiendens s.k. kö. 
Det blev också denna typ av rörliga taktik som sedermera praktiserades av den 
svenska skärgårdsflottan i kriget 1788-1790, inte minst i det andra slaget vid 
Svensksund. Här framkommer följaktligen ett tydligt samband mellan hur 

55. Nikula (2008) s. 251; Sundberg (2000) s. 120-122.
56. Nikula (2008) s. 253.
57. Sundberg (2000) s. 123.
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taktiskt nytänkande samspelade med tekniska innovationer, det vill säga med 

kanonslupen och kanonjollen. 

Mot det andra Svensksundsslaget 

På hösten 1787 kom rapporter till Gustav III och hans närmaste rådgivare, 
bland annat från Sankt Petersburg och Konstantinopel, om att Ryssland började 

försvagas. Samtidigt förklarade Turkiet krig mot Ryssland. För Gustav III 

föreföll detta vara ett gyllene tillfälle att anfalla Ryssland, vilket också skedde 

i juli 1788. Ett första mål vid krigsöppningen 1788-1790 blev för de svenska 
sjöstridslu-afterna att tillkämpa sig övertaget. Sjöoperationerna syftade till att 
bekämpa de ryska flottorna till sjöss samtidigt som de anfölls i eskaderhamnarna. 

Den ryska roddflottan fanns stationerad i Fredrikshamn, Viborg och Kronstadt, 
medan linjeflottan huserade i Kronstadt, Reva! och tidvis i Baltischport (Paldiski). 

Den största faran för Sverige var att ryssarna hann blockera skärgårdslederna 
innan de svenska flottorna kunde upprätta kontroll över dessa.58 

Den 17 juli, sommaren 1788, drabbade de ryska och svenska flottorna 
samman i det som blev slaget vid Hogland. Bataljen slutade oavgjord men kan 

även ses som ett svenskt nederlag, eftersom det överraskningsmoment som hela 
den svenska krigsplaneringen byggde på nu gick om intet. Under samma år 
misslyckades skärgårdsflottan också, under befälhavaren Mikael Anckarsvärds 
ledning, med att häva den ryska blockaden vid Hangö. Krigsåret 1789 gick inte 
särskilt mycket bättre ur svensk synpunkt. Efter att de svenska skärgårdstrupperna 

förlorat vid det första slaget vid Svensksund, i mitten på juli 1789, var situationen 
inför 1790 års krigföring minst sagt bekymmersam. Kungen var fast beslutsam 

om att lägga huvudvikten på operationerna till sjöss. För detta måste en intensiv 
rustning igångsättas och här kom skärgårdsflottan att få en stor betydelse, liksom 
en förstärkning av Sveaborg. Efter denna rustning bestod armens flotta av 349 
fartyg med sammanlagt 3 055 kanoner och mörsare.59 

Målet med vårens kampanj var, precis som det varit från krigets början, att 

genom linje- och skärgårdsflottans framryckning till tralcten av Sankt Petersburg 
tvinga kejsarinnan till en snar fred. Svenskarna fick också sina styrkor i sjön före 

ryssarna. Ett i efterhand förhastat angrepp på Baltischport den 17 mars 1790 
lät dock ryssarna ana svenskarnas anfallsplaner. Anförda av linjeflottan gick 
de svenska styrkorna vidare mot Fredrikshamn och Viborg, varifrån ryssarna 

58. Wallström (2000) s. 138. 

59. Nikula (2008) s. 276-278.
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måste dra tillbaka sina styrkor till öster om Kymmene älv. Emellertid blev 
de svenska linje- och skärgårdsstyrkornas situation i Viborgska viken alltmer 
ansträngd på grund av en lyckad rysk blockad. Bristen på vatten och livsmedel 
började i slutet på juni att bli mycket kännbar. Under ledning av Johan Puke 
(1751-1816) på fartyget Dristigheten inleddes den tredje juli så den berömda 
utbrytningen ur Viborgska viken, som också har benämnts "det Viborgska 
gatloppet". I täten på skärgårdsflottan, som följde styrbord om örlogsflottan, 
gick hämemaa Styrbjörn åtföljd av skärgårdsfregatter. Dristigheten lyckades 
bryta igenom den tunga ryska elden och de följande skärgårdsfartygen besköt 
alla den ryska fördelningen. Den svenska skärgårdsflottans förluster blev vid 
detta tillfälle fyra galärer, sex kanonslupar, sju kanonjollar, en kanonkarbass 
och ett 30-tal transportfartyg.60 Den ryska skärgårdsflottan förföljde därefter 
den svenska och vid Svensksund utspelades som bekant några dagar senare det 
för ryska kriget helt avgörande sjöslaget då den svenska skärgårdsflottan stod 
på höjden av sin förmåga. 

Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att diskutera och analysera hur och varför 
man i Sverige satsade så hårt på att bygga upp en stark skärgårdsflotta under 
1700-talet. Vilken betydelse hade hotbilder, krigserfarenheter, sjökrigets strategi 
och taktik, geografiska förhållanden, politiska intriger samt handlingskraftiga 
enskilda individer? För det första måste det konstateras att skärgårdsflottan inte 
var någon nytt och för 1700-talet typiskt vapenslag. Snarare skedde under detta 
sekel viktiga förbättringar och innovationer som till slut gjorde att skärgårdsvapnet 
i juli 1790 så framgångsrikt avstyrde svenska territoriella förluster i Gustav III:s 
ryska krig. Vad var då drivande för dessa satsningar på armens flotta? 

Den viktigaste drivkraften var utan tvekan hotet från Ryssland och 
erfarenheterna från krigen under 1700-talet. Först och främst innebar stora 
nordiska kriget ett dråpslag för det svenska Östersjöväldet på politisk, territoriell 
och militärstrategisk nivå. Svenska flottstyrkor förlorade förnedrande mot 
ryska skärgårdsenheter i Finska viken, vilket givetvis blev en ögonöppnare för 
svenska politiker och militärer. Här gällde det för Sverige att följa det ryska 
exemplet att satsa på en mobil och med armen samverkande skärgårdsflotta 
som agerade framgångsrikt, till en början främst defensivt, i Finska vikens 
särpräglade geografiska förhållanden med trånga, av holmar och skär rika 

60. Nikula (2008) s. 288-290. 
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vatten. Om Sverige någonsin skulle kunna återerövra förlorade territorier, eller 
än viktigare, kunna försvara riket mot en invasion österifrån, var en satsning 
på armens flotta nödvändig. Erfarenheterna från det andra ryska kriget under 
1700-talet, 1741-1743, liksom det Pommerska kriget 1757-1762, handlade 
kanske inte så mycket om att lära sig värdet av skärgårdsflottans vikt i den 
svenska försvarsmakten - den var man redan övertygad om. I stället vanns 
kunskaper om vilka förbättringar som måste göras - exempelvis beträffande 
galärernas konstruktion, samarbetet mellan armen och flottan samt införandet 
av stationstaktiken - för att i framtiden kunna besegra Ryssland också i ett 
skärgårdskrig. 

Viktigt att påpeka är att hotet från Ryssland uppfattades på olika sätt i den 
svenska politiken under 1700-talet. Under frihetstiden satsade hattpartiet hårt 
på att lansera Ryssland som den ständigt närvarande fienden, vilket gjorde 
att skärgårdsflottan prioriterades högre när hattarna dominerade i riksdagen. 
Mösspartiet hade däremot inte samma Rysslandsskräck med följden att man 
inte i lika hög grad - åtminstone inte ekonomiskt - prioriterade satsningar på 
skärgårdsflottan och Sveaborg. Uppenbart är således att nivån på stärkandet av 
skärgårdsflottan på många sätt var avhängig inställningen till Ryssland. Det bästa 
exemplet utgör Gustav III, som involverade armens flotta i allra högsta grad i 
såväl sin statskupp som i sin personliga vendetta och krigföring mot Ryssland 
1788-1790. Därför satsade han också stora summor på att rusta Sveaborg samt 
på att bygga nya kanonslupar och kanonjollar. 

Efter 1750 accelererade utvecldingen av skärgårdsflottan, bland annat från 
defensiv stationstaktik till en manöverliknande krigföring. På goda grunder kan 
man säga att nivån på de svenska skärgårdseskadrarna blev jämbördig med, och 
successivt överlägsen, de ryska motsvarigheternas. Den viktigaste förldaringen till 
detta ligger inte främst i att Ryssland allmänt upplevdes som ett särskilt mycket 
större hot under denna tid. Här handlar det i stället om personliga nätverk och 
initiativ som fick stor betydelse, i synnerhet under perioder då vissa personer 
och nätverk släpptes fria att verka tack vare god resurstilldelning från statligt 
och kungligt håll. I detta sammanhang kan betydelsen av Augustin Ehrensvärds 
arbete kring nya försvarsplaner och Fredrik Henrik af Chapmans insatser vad 
gäller fartygskonstruktion och stridstaktik inte underskattas. Införandet av 
kanonjollarna och kanonsluparna måste särskilt betonas, eftersom dessa byggdes 
i samldang med en ny och rörligare taktik för skärgårdskriget. Här samspelade 
alltså ny teknik och ny taktik på ett mycket fruktbart sätt, vilket långt ifrån 
alltid är fallet när ny teknik införs i militära organisationer. Viktigt i detta 
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sammanhang är också att sluparna och jollarna var lätta att massproducera; det 
krävdes alltså inte några särskilda specialvarv. Precis som i många andra krig, 
t.ex. andra världskriget, spelade således förmågan att relativt enkelt få fram stora
mängder krigsmateriel också här en stor roll.

Det är precis som i så många andra teknikhistoriska sammanhang viktigt 
att understryka att omständigheterna måste vara de rätta för att uppfinnarna 
och innovatörerna ska få genomslag. Avgörande i detta fall var alltså hattarnas 
och Gustav III:s uttalade rysskräck. Det fanns nämligen också goda skäl i 
samtiden som talade för att man i stället skulle följa kommendören Christopher 
Falkengreens linje att visserligen behålla skärgårdsflottan, men att göra den 
mindre prioriterad under amiralitetets, inte armens, ledning. För detta talade 
bland annat ekonomisk misskötsel - till exempel med de enorma satsningarna 
på Sveaborg och de dyra båtbyggena samt betydelsen av att skärgårdsflottans 
befäl hellre hade god sjövana än erfarenheter av landstrider. Sverige hade också 
alltjämt under 1700-talet en slagkraftig linjeflotta - som amiralitetet styrde -
och det var inte alls irrationellt att påtala hur också andra fiender än Ryssland 
hotade det svenska riket. Sverige hade från 1500-talet varit inblandat i otaliga 
konflikter med Danmark och hotet därifrån var alltjämt högst verkligt. Därmed 
fanns det också rimliga anledningar att satsa större resurser på linjeflottan, 
som främst skulle ställas mot danska flottstyrkor.61 Det hände visserligen att 
skärgårdseskadrarnas nytta vid sjökrig mot Danmark påtalades, men det var 
mycket sällsynt och frågan är vilken nytta skärgårdsflottan hade gjort i en sådan 
konflikt. Dessutom fanns det ju knappast några tillfällen, före det andra slaget 
vid Svensksund 1790, som konkret i en stridsmiljö påvisade överlägsenheten 
av det särskilt svenska sättet att organisera en skärgårdsflotta på. 

Poängen är följaktligen att det utifrån samtidens synsätt kanske inte alltid 
var givet att satsa på skärgårdsflottan så uttalat som mycket av den historiska 
forskningen gjort gällande. Här finns fler utmanande forskningsfrågor att ställa 
om de individer, politiker och organisationer som inte var helt övertygade om att 
stärkandet av skärgårdsflottan var det bästa sättet att använda statens pengar på. 
Motiven handlade förmodligen om avsevärt mer än om avund och personliga 
intriger. Jag är övertygad om att sådana perspektiv ger fler värdefulla svar på de 
militärtelmiskt så väsentliga frågorna om de faktorer som historiskt har krävts 
för att militära organisationer ska ta till sig ny teknik. 

61. Därtill försköts den ekonomiska tyngdpunkten under 1800-talet alltmer mot en 
adantekonomi. För att hävda svenska intressen var högsjöflottan t.ex. i konvojeringen av 
handelsfartyg - betydligt mer användbar än en enbart på krig inriktad skärgårdsflotta.
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