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första världskriget påverkade givetvis 
vårt land på en lång rad sätt, och det finns 
säkert fortfarande lärdomar att göra som 
vi kan ha nytta av idag. Att allt numera lig
ger jämnt ett århundrade bakåt i tiden har 
dessutom gjort att ”Världskriget”, som det 
länge kallades, på nytt kommit att upp
märksammas. Därför känns det helt rätt att 
Sjöhistorisk årsbok 2016–2017 har ägnats åt 
de maritima effekterna för svenskt vidkom
mande. I ett antal uppsatser av totalt sexton 
författare, främst historiker och arkeologer, 
skärskådas hur Sverige påverkades av den 
stora världsbranden. 

Några inslag är särskilt intressanta. Så lun
da förtjänar texten om den svenska Ålands
expeditionen i februari 1918 att framhållas. 
Den är skriven av förste intendenten vid 
Armémuseum, tillika akademiledamoten 
Thomas Roth, som placerar in denna märk
liga svenska intervention i sitt rätta politiska 
sammanhang. Som han påpekar är det en 
svåröverträffad händelse i Sveriges moderna 
historia att på detta sätt skicka svensk trupp 
utomlands till ett land som man erkänt och 
därefter agera tvärs emot den lagliga finska 
regeringens önskemål. Roth framhåller att 

bakgrunden till det svenska uppträdandet 
egentligen aldrig blivit fullständigt klarlagd. 
Frågan är om sjöministern Erik Palmstierna 
(S) agerade på egen hand utan att förankra 
sitt handlande i den av liberaler och social
demokrater bestående regeringen. Här finns 
många spörsmål att fördjupa sig i, och Roths 
text kunde gott ha fått vara betydligt längre.

Både värdefullt och välskrivet är lika
så avsnittet om den tyska minkryssaren 
Albatross dramatiska och mycket blodiga 
undergång i början av juli 1915 efter en 
utsiktslös strid med fyra ryska pansarkrys
sare utanför Östergarnslandet på Gotland. 
För texten i vilken också ingår intressanta 
inblickar i efterspelet till händelserna svarar 
Mirja Arnshav en av bokens båda redaktörer, 
som är forskningssamordnare vid Statens 
maritima museer.

Professor Gunnar Åselius skriver insikts
fullt och medryckande om den märkliga 
historien när den ryske amiralen Nikolaj 
von Essen i krigets öppningsskede på eget 
initiativ seglade med en eskader mot Sverige i 
syfte att lämna ett ultimatum till den svenska 
örlogsflottan att stanna i hamn i Karlskrona 
vid risk att annars bli sänkt. Om han inte i 
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tid blivit tillbakakallad hade detta lätt kunnat 
medföra att vårt land kommit med i kriget 
på tysk sida. Alltså läge för spännande kon
trafaktiska funderingar.

Mycket intressant är vidare skildringen av 
hur Skagerrakslaget i skiftet maj/juni 1916 på 
olika sätt kom att drabba Sverige. Det var då 
brittiska Home Fleet drabbade samman med 
tyska Hochseeflotte ett par hundra kilome
ter väster om Jyllands kust. Totalt omkom 
drygt 8 600 ur besättningarna, främst brit
ter, och många lik flöt i land längs Jylland, i 
Sydnorge och utmed Västkusten. I Bohuslän 
invigdes nya begravningsplatser särskilt för 
ändamålet, exempelvis på Stensholmen i 
Jorefjorden och på UlönDannemark. Dessa 
händelser redovisas i två värdefulla kapitel.

Däremot kan man ifrågasätta om den in
ledande uppsatsen om Baltiska utställningen 
i Malmö 1914 fyller någon naturlig plats i 
en bok med denna titel. Något liknande kan 
invändas mot ett bidrag som handlar om 

”Kappsegling i kristider”. Mera anmärknings
värt är kanske ändå att vissa i sammanhanget 
mer eller mindre givna ämnen behandlats 
alldeles för styvmoderligt. 

Kommerskollegium rapporterade 1921 att 
sannolikt 280 svenska handelsfartyg hade 
förlorats på grund av krigshandlingar och 
att 794 personer, främst män, fått sätta livet 
till. Svenskt sjöfolk fanns också ombord på 
allierade lastfartyg; totalt omkom ytterligare 
434 i sådan trafik. Även om försäkringsskyd
det förbättrades något efterhand måste detta 
för efterlevande änkor och barn ha inneburit 
tragedier som man hade velat veta mera om. 
Hur gestaltade sig livet för dem, i synnerhet 
som det 1917 proklamerade oinskränkta 
tyska ubåtskriget förhindrade importen av 
livsmedel. Det blev allt mer besvärligt att 
klara vad professor Yvonne Hirdman i en 
klassisk studie kallat ”Magfrågan”. Under 
1917–1918 år förekom som bekant ”matkra
valler” på flera håll i vårt land när förtviv

lade husmödrar inte kunde klara familjens 
hushållning. Allra svårast måste det ha varit 
för dem vars familjeförsörjare blivit borta 
på havet.

En annan i boken likaså lätt undanskymd 
fråga utgör den neutralitetsvakt som ålåg 
marinen. Av andra källor framgår att den 
trots delvis omoderna resurser genomförde 
en omfattande beredskapstjänst som tidvis 
kännetecknades av mycket besvärliga för
hållanden. Under de fyra första krigsåren 
eskorterades sålunda ca 3 640 svenska och 
utländska båtar av svenska örlogsfartyg. Nu 
belyser boken främst vissa avgränsade områ
den av verksamheten; främst det sociala livet 
ombord samt olika insatser kring mineringar. 
Under kriget oskadliggjordes mer än 2 800 
minor. De senare utgör förresten ett stort 
problem ännu idag eftersom tiotusentals mi
nor från de båda världskrigen alltjämt finns 
kvar på Östersjöns och Västerhavets bottnar.

Men man frågar sig till exempel vilka 
fartygstyper som mest kom till användning 
vid dessa konvojeringar. Vilken nytta hade 
vårt land av alla pansarskepp som hade 
byggts under decennierna kring 1900? Sverige, 
ett av dem och i tjänst från 1917, avbildas 
för övrigt på omslaget. Och hur stora var 
manskapsförlusterna? Den svåraste enskilda 
olyckan lär ha varit när hjälpminsveparen 
och tidigare kanonångbåten Gunhild min
sprängdes i höjd med Skagen under en av 
krigets sista månader, varvid femton man ur 
besättningen omkom. En sammanfattande 
redovisning av marinens insatser hade va
rit ett självklart inslag i boken. Visserligen 
ägnas visst utrymme åt de tidiga svenska 
ubåtarna men dessa gjorde just inga insatser 
i neutralitetsvakten utan var mest engage
rade i övningar.

Perspektiven skiftar en hel del i de olika 
bidragen, liksom kvaliteten, vilket samman
taget leder till ett lätt spretande intryck för 
läsaren. Detta är dock föga ovanligt när det 
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är fråga om antologier. Mina här redovisade 
invändningar förhindrar emellertid inte att 
boken, som genomgående är mycket väl 
illustrerad och detta med ett fint färgtryck, 
i det stora hela förtjänar ett gott slutbetyg. 
Avsnittet ”Källor och litteratur” ger dess
utom konkreta tips för alla som lockas att 
läsa vidare.

Recensenten är fil dr, ledamot av KKrVA 
och f d kommersråd.


