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Abstract 
 
Sveriges frivilliga motorbåtskår 
Ett privat initiativ i nationalismens anda i sekelskiftets Sverige 
 
I en atmosfär av starka nationalistiska strömningar och en tid med mycket djupgåen-
de politiska motsättningar bildades Göteborgs frivilliga motorbåtsflottilj år 1913. 
Några år senare skulle denna ombildas till en av Sveriges första riksomfattande fri-
villiga försvarsorganisationer, Sveriges frivilliga motorbåtskår. Uppsatsen syftar till 
att öka kunskapen om denna relativt okända frivilliga försvarsorganisations tillkomst 
i en för Sverige ovanligt ”turbulent” politisk period och studera bakomliggande mo-
tiv för dess bildande. Analysmetoden kan beskrivas som idé- och mentalitetshistorisk 
och är till sin karaktär kvalitativ i tolkningen av berörda gruppers intentioner med 
deras deltagande. Undersökningen redovisas utifrån ett antal kollektiva aktörsper-
spektiv.   
 
 
Den empiriska studien, som omfattar perioden åren 1913-1915, klarlägger att den 
första motorbåtsflottiljen bildades på privat initiativ. Göteborgsflottiljens medlem-
mars agerande under framför allt tiden fram till första världskrigets utbrott visar på 
gruppens syfte och agerande att för eget ändamål positivt påverka relationerna till 
militärledningen. Tillkomsten av den nationella kåren år 1915 förefaller däremot ha 
skett under inverkan av nationalistiska strömningar och försvarsvilja genom samspel 
mellan ett flertal aktörer, där såväl privatpersoner, ideella organisationer som militära 
intressenter fanns med.  
 
 
Det förefaller troligt att det bland motiven för de män som agerade för skapandet av 
och deltagandet i den nya organisationen, för det var länge enbart män, fanns ett inte 
oväsentligt inslag av interaktion mellan tidens gamla och nya manlighetsideal samt 
viljan att utifrån sin sociala position i samhället och de ideal som den stod för, ta ett 
betydande individuellt ansvar för samhällets bevarande och skydd. Under influens av 
dessa värderingar och tidens nationalistiska strömningar bildades en ny frivillig för-
svarsorganisation, en av de första i Sverige. 
 
 
Statsmakten, då främst krigsmakten, sökte med hjälp av flottans personal på ett tidigt 
stadium kontrollera organisationen bland annat genom legitimering i form av olika 
formella beslut och aktiv medverkan av militär personal. Marinledningen presentera-
de i maj 1915 ett utredningsförslag som fastställdes av Kungl. Maj:t. Därmed hade 
det bildats en nationell frivillig försvarsorganisation under samhällets kontroll, Sve-
riges frivilliga motorbåtskår.  
 
 
Nyckelord: Försvar, Frivillig, Motorbåtskår, Nationalism, Manlighet. 
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1. Inledning 
 
Striden kring försvarets utformning i Sverige under tiden före första världskriget var 
inte någon isolerad svensk företeelse. Utmärkande för det intellektuella klimatet i 
Europa under förkrigstiden var att i en rad länder fick nationalistiska rörelser påtagli-
ga effekter på inrikespolitik och offentlig debatt. Utomparlamentariska opinionsrö-
relser var vanligt förekommande. Särskilt försvarets utformning blev ett ”folkligt” 
intresse främst för medelklassen i städerna, medan de proletära skikten antingen stod 
likgiltiga eller i egenskap av socialister förhöll sig direkt fientliga mot försvaret.1 
Frapperande är även den huvudroll den marina upprustningen spelade på flera håll.2 
 
 
I Sverige bildades en rad organisationer i syfte att stödja krigsmakten och främja en 
upprustning av krigsmakten. Många av dessa rörelser hade sina rötter i högeroriente-
rade kretsar och deras verksamheter främjades direkt och indirekt av den kungliga 
familjen och ledande officerskretsar inom armén. En sådan organisation var före-
ningen Sveriges Flotta, som ansågs ha en ledande ställning av de frivilliga försvars-
vänliga organisationerna med marin anknytning. År 1902 hade dåvarande kronprin-
sessan Viktoria fört fram tanken att bilda en svensk försvarsförening efter mönster av 
den tyska ”Flottenverein”. Idén genomfördes även i Sverige genom att det bildades 
en motsvarande organisation, Sveriges Flotta, efter ett upprop av kronprinsessan år 
1906. Föreningens ändamål var att väcka, vårda och stärka svenska folkets insikt om 
nödvändigheten av en stark örlogsflotta och den nationella betydelsen sjöfarten hade 
för riket. Ett annat exempel på en ”försvarsvänlig” organisation var bildandet av 
”Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar”. Denna grundades redan 1894 i Stock-
holm. Ytterligare förbund tillkom kort därefter såväl i Karlskrona som i Göteborg 
och dessa samverkade med Stockholmsförbundet, dock utan att bilda någon gemen-
sam riksorganisation. ”Marinlitteraturföreningen”, som bildades år 1904, är ytterliga-
re ett exempel på hur försvarsintresset tog sig uttryck i etableringen av en stödorgani-
sation. Föreningen hade till syfte att genom att ge ut sjömilitär litteratur ge för mari-
nen intresserade personer saklig översikt i sjökrigets väsende, dess organisation och 
förvaltning.3  
 
 
Ett starkt försvar blev också en symbolfråga för dem som ville slå vakt om det bestå-
ende i samhället. Den politiska högern såg försvarsfrågan som ett sätt att mobilisera 
befolkningen och därmed stärka de samhällsbevarande krafterna. Kungahuset, militä-
ren och högerpolitiker agiterade för ett starkare försvar. Socialdemokrater och libera-
ler talade för ökad demokrati och parlamentarism. Motsättningarna var mycket star-
ka. Historikern Carl Grimberg beskrev stämningarna: ”Oron ökade genom den ena 
upptäckten efter den andra av ryska spionerier och mystiska stölder av hemliga mili-
tära papper.” Luften var fylld av hemska rykten. Upphetsningen steg till sådan höjd, 

                                                
1  Jarl Torbacke, Försvaret främst, tre studier till belysning av borggårdskrisens problematik, Tyresö 
1982, s. 13. 
2 H. Stuart Huges, Contempary Europe: A history, New Jersey 1961, s. 27 f. 
3 Svenska flottans historia, Tredje bandet, Malmö 1945, s. 592-94. 
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att hela den liberala ministären utskreks som försvarsfiender, och de konservativas 
lösen ” Försvaret främst!” döptes om av motpartiet till ”Förtalet främst!”.4 
 
 
I en atmosfär av starka nationalistiska strömningar och en försvarsdebatt med mycket 
djupgående politiska motsättningar bildades Göteborgs frivilliga motorbåtsflottilj i 
Göteborg år 1913. Några år senare skulle denna ombildas till en av Sveriges första 
riksomfattande frivilliga försvarsorganisationer, Sveriges frivilliga motorbåtskår. 
Initiativtagare till den första flottiljen var en krets av välbärgade och mycket inflytel-
serika göteborgare samt officerare på aktiv stat som var stationerade i området. Ini-
tiativet kan ha skett under påverkan av tidens strömning av nationalism och försvars-
debatt men kan också uppfattas som ett politiskt agerande. Kåren fick inte någon 
bred folklig förankring.  
 
 
I den historiska forskningen om perioden före och under första världskriget, förefal-
ler inte förekomsten av motorbåtskåren och bakgrunden till dess tillkomst ha upp-
märksammats. Flera av de försvarsvänliga organisationerna som bildades strax före 
eller efter sekelskiftet 1900 har av historiker ansetts vara intressanta fenomen och har 
därför gjorts till föremål för vetenskapliga analyser. Denna studie syftar därför till att 
öka kunskapen om en relativt okänd frivillig försvarsorganisations tillkomst i en för 
Sverige ovanligt ”turbulent” politisk period med tydlig polarisering av de politiska 
motsättningarna.    
 
 
Den empiriska studien omfattar en genomgång av källmaterial från det att den första 
flottiljen bildades till och med etableringen av den nationella kåren. Materialet består 
främst av mötesanteckningar, styrelseprotokoll, rullor, brevväxling och offentliga 
handlingar från de två första flottiljerna, motorbåtskåren och Marinstaben. Därutöver 
har verket om Stadsfullmäktige i Göteborg åren 1863-1962 använts för bland annat 
statistiska och biografiska uppgifter om näringsliv och politik i Göteborg. För att 
komplettera med ”omvärldens syn” på tillkomsten av kåren omfattar studien en 
genomgång av några större dagstidningar i Göteborg och Stockholm under den valda 
perioden. Studien har i huvudsak avgränsats till perioden våren 1913 till och med 
sommaren 1915. Motivet för detta val är att inom denna period ligger processen från 
bildandet av den första lokala flottiljen till dess den nationella motorbåtskåren etable-
rats genom ett regeringsbeslut. 
 
 
Förutsättningen för en handling eller ett skeende skall enligt Max Weber förstås som 
att den har en mening och då vi fattar meningen får vi också förståelse som ett resul-
tat. Denna metodologi av Weber kallas ofta för ”Verstehen-metoden”. Denna utgår 
från att alla meningsbärande handlingar kan förklaras. ”Verstehen” kan ses som ett 
resultat eller snarare en följd av metoder, som syftar till att klarlägga mening och 
innebörd av sociala handlingar och processer. I utvärderingen av den empiriska stu-
dien har som grund använts detta synsätt som stöd för tolkningen av de olika aktö-
rernas handlande i en kvalitativ analys. Till ledning i tolkningen har också använts 

                                                
4 Carl Grimberg, Svenska folkets underbara öden, band IX , Stockholm 1925,  s. 641. 
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Webers metod att stratifiera eliter efter sociala, ekonomiska, politiska och kulturella 
variabler. Gruppens bildande och förändrade karaktär under tiden från den första 
flottiljen bildades fram till dess kåren inrättades genom beslut av Kungl. Maj:t prövas 
mot delar av Webers teorier och begreppsapparat med förklaringsvariabler enligt den 
metod som presenteras i verket Ekonomi och samhälle.5 Analysmetoden kan därför 
närmast beskrivas som idé- och mentalitetshistorisk och är till sin karaktär kvalitativ 
i tolkningen av de olika gruppernas intentioner. Undersökningen redovisas utifrån ett 
antal kollektiva aktörsperspektiv i tre avsnitt, grundarna av flottiljen i Göteborg, bil-
dandet av kåren sett i huvudsak från olika organisationers agerande i Stockholm och 
slutligen marinledningens. Den sistnämnda får också representera statsmaktens roll i 
processen. 

 
Två huvudfrågeställningar är: 
 

• Hur påverkade tidens nationalism och de politiska högerkrafternas försvars-
vilja medlemmarna och kan man finna andra motiv för deras agerande när 
Göteborgs frivilliga motorbåtsflottilj och senare Sveriges frivilliga motor-
båtskår etablerades som försvarsorganisationer? 

 

• På vilket sätt, vilka motiv och med vilka medel kom statsmaktens vilja att 
skaffa sig kontroll över denna frivilliga försvarsrörelse till uttryck? 

 
 
 

 2. Det politiska läget i Sverige åren 1900-1914 
 
Tiden runt sekelskiftet 1900 präglades av en rad händelser, som tycktes peka mot ett 
förestående genombrott för demokratin i Sverige. Arbetarrörelsen formades i en cen-
tral organisation, Landsorganisationen. Socialdemokrater kom in i riksdagen och ett 
liberalt parti bildades med allmän rösträtt och parlamentarism som främsta mål. Det 
dramatiska händelseförloppet i Sverige åren närmast före första världskrigets utbrott 
är särskilt väl dokumenterat. Ovanligt många personer tycks ha upplevt att det fanns 
särskilda skäl att kommentera vad som skedde. Mängden dagböcker och minnesan-
teckningar med utförliga redovisningar av och synpunkter på vad som pågick är stor. 
 
 
Karl Staaffs regering lyckades inte genomföra en föreslagen rösträttsreform enligt 
modellen med majoritetsval och andrakammarparlamentarism åren 1905-1906 och i 
efterföljande val tog Arvid Lindmans högerregering över för tiden fram till år 1911. 
Motsättningarna förstärktes ännu mer genom att arbetsgivarna, åtminstone för en tid, 
framgångsrikt kunde bryta de fackliga organisationernas frammarsch genom en rad 
framgångsrika aktioner, som kulminerade i ett svårt nederlag för arbetarrörelsen i 
storstrejken 1909. 
 
 
För att landet skulle kunna skyddas på ett bättre sätt hade försvaret under 1800-talet 
koncentrerats kring en central förrådsfästning (doktrinen om centralförsvar). Armén 

                                                
5 Max Weber, (svensk översättning av Agne Lundkvist), Ekonomi och samhälle, Förståendesociolo-
gins grunder, band 1-3, Lund 1985. 
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förlades till Syd- och Mellansverige med Karlsborgs fästning som mittpunkt.6 Under 
större delen av 1800-talet sköts därför flottan i bakgrunden och ett visst förfall tilläts. 
Först 1882 antog riksdagen ett förslag till upprustning av flottan. Under intryck av 
krigshändelserna i amerikanska inbördeskriget, som i ett slag gjorde hela den dåva-
rande flottan av träfartyg omodern, byggdes ett antal fartyg av så kallade monitorer. 
Under slutet av 1800-talet genomfördes ett omfattande program för upprustning och 
modernisering av den svenska flottan och omkring år 1904 fanns sammanlagt 69 
stridsfartyg varav tolv pansarskepp.7 Moderniseringen av flottan påverkades också av 
en förändring av den svenska försvarsdoktrinen från centralförsvar till ett gränsför-
svar. Flottans främsta uppgift blev nu att anfalla en invaderande fiendes transportflot-
ta.8 
 
 
Beslutet om en värnpliktsarmé i Sverige hade fattats av riksdagen år 1901 och 
genomfördes successivt under de följande åren. Många ansåg dock åtgärden vara 
otillräcklig med tanke på världsläget. I och med att de internationella kriserna ökade i 
Europa och i några fall resulterade i väpnade konflikter och risken för krig mellan 
stormakterna blev allt större ökade kraven på ytterligare reformering av försvaret i 
Sverige. Under perioden 1871-1914 skedde en rad väpnade konflikter, rysk - turkiska 
kriget 1877-1878, Kina - Japan 1894-1895, Turkiet - Grekland 1897, USA - Spanien 
1898, Ryssland - Japan 1904-1905 samt Balkankrigen 1912-1913. I synnerhet kriget 
mellan Ryssland och Japan fick indirekt påverkan på den svenska försvarsdebatten 
genom den ryska upprustning som skedde i Sveriges närhet, då Ryssland ersatte den 
Östersjöflotta som gått förlorad i kriget mot Japan i slaget vid Tsushimasundet i maj 
1905. 
 
 
Den svenska försvarsdebatten var också påverkad av ”förryskningspolitiken” som 
tsardömet återupptagit i Finland från år 1910 och den tyska upprustningen som in-
leddes redan före sekelskiftet som ett led i Tysklands koloniala ambitioner. Risken 
för en stormaktskonflikt mellan Ryssland och Tyskland i Östersjöområdet ansågs 
betydande. Flottrustning i kombination med en omfattande agitation åstadkom av 
naturliga skäl en stark motrörelse i Storbritannien, världens då ledande marina makt. 
En propagandaorganisation med lokala föreningar ”Navy League” medverkade till 
att skapa vad brittiska bedömare benämnt ”hysteri”.9 Också i detta land liksom i 
Tyskland har forskningen spårat penningstöd från vapenfabrikanter till den utompar-
lamentariska agitationsverksamheten. Ett välkänt faktum är att den tysk-brittiska 
kapprustningen påverkade övriga stormakter till liknande ansträngningar.10  
 
 
Under intryck av unionsupplösningen och en rad internationella kriser och pågående 
internationell upprustning väcktes försvarsfrågan därför till liv igen på den politiska 

                                                
6 Lars Ericson, ”Från sällskap till akademi”, i Erik Norberg (red.), Fäderneslandets försvar, Kungl. 
Vetenskapsakademien 1796-1996, Stockholm 1996, s. 107. 
7 Marinstaben 1884-1934, en minnesskrift utarbetad inom Marinstaben, Stockholm 1934, s. 12. 
8 Jan Glete, ”Den industriella samhällsomvandlingen 1870-1920”, i Erik Norberg (red.), Fäderneslan-
dets försvar, Kungl. Vetenskapsakademien 1796-1996, Stockholm 1996, s.226. 
9 David Thomson,  England in the Nineteenth Century, 1950, s.214 f. 
10 Torbacke, s. 13. 
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agendan i Sverige. En följd av att man tillsatte ett antal försvarsutredningar efter uni-
onsupplösningen under perioden 1906-1911 blev att upprustningsprogrammet för 
flottan avstannade. Visserligen tillkom ytterligare ett par enheter, pansarskeppet Os-
car II och pansarkryssaren Fylgia år 1907, men byggnationen av dessa var beslutad 
tidigare och fullföljdes därför. Den stora frågan blev hur den fortsatta inriktningen av 
hela försvaret och kanske framför allt utbyggnaden av sjöförsvaret skulle ske. Ett 
stort antal alternativ togs fram på olika fartygstyper och man kom slutligen fram till 
att förorda alternativ F, varefter riksdagen beslutade att pansarskepp av denna typ 
skulle byggas.11 
 
 
Allmän rösträtt för män kunde tillämpas i valet år 1911 till riksdagens andra kamma-
re. Socialdemokraterna gick då starkt fram, liberala partiet i stort oförändrat och hö-
gern gick tillbaka. När Karl Staaff bildade regering efter valet hade han ett i försvars-
frågan splittrat liberalt parti och ett starkt försvarskritiskt socialdemokratiskt parti att 
handskas med. Per Albin Hansson, som senare blev Sveriges statsminister, hade for-
mulerat socialdemokraternas inställning: ”Icke en dag eller ett öre mera åt militaris-
men”.12  
 
 
Ministären Staaff var inte försvarsfientlig men ifrågasatte ändå byggandet av båtar av 
F-typ som ”är vida underlägsna de stora nationernas dreadnoughts, dyrbara, föga 
lättmanövrerade i skärgårdens trånga passager, där en samverkan mellan undervat-
tens- och torpedbåtar, fasta och flytande batterier och minor kan åstadkommas.”13 
Statsministern var troligen influerad av sin sjöförsvarsminister Ludvig Sidner, som 
inom flottan var förespråkare för ett utbyggnadsprogram med smärre fartygsenheter i 
ett större antal. Det är då inte förvånande att den staaffska regeringen, mot bakgrund 
av den politiska oenigheten och den pågående stora försvarsutredningen, valde att 
skjuta upp det beslutade bygget av den så kallade F-båten. Detta utlöste en av de 
kanske skarpaste och hätskaste politiska debatterna någonsin i svensk politik. En 
våldsam politisk agitation startade.  
 
 
En av de mest framträdande personligheterna i denna debatt var upptäcktsresanden 
Sven Hedin. Han var utpräglat konservativ och engagerade sig politiskt i försvars- 
och utrikesfrågor. Hedin publicerade i januari 1912 den vitt spridda pamfletten Ett 
varningsord som gick ut i en miljonupplaga.14 Pamfletten fick ett stort inflytande på 
den nynationella rörelsen och Sven Hedin fick många inbjudningar att tala i försvars-

                                                
11 Per Insulander & Curt Ohlsson, Pansarskepp, Från John Ericsson till Gustaf V, Falkenberg 2001, s. 
150 f. Den försvarsutredning som verkade 1907-10 föreslog bland annat byggande av en ny och större 
typ av pansarbåt. Olika tänkbara alternativ framlades med bokstavsbeteckningarna A-F, som skilde sig 
från varandra i fråga om storlek, fart, artilleribestyckning och pansarplåtens tjocklek Valet av alterna-
tiv F innebar ett förord för artillerifartyg av typ slagskepp med huvudbestyckning av 4 pjäser av 28 cm 
kaliber och ett deplacement på cirka 6 800 ton. Fartygstypen var betydligt större och kraftigare beväp-
nad än de pansarskepp som tidigare byggts i Sverige.     
12 Lars-Arne Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen – svensk samhällsutveckling 
1809-1998, 4:e upplagan, Lund 1995, s. 178. 
13 Remissdebatten i riksdagen 1911-01-24. 
14 Sven Hedin, Ett varningsord, Stockholm 1912. Se även Glete, s. 214. Torbacke, s. 81. Ett varnings-
ord skrevs av Sven Hedin i samarbete med generalstabsofficeren Gabriel Hedengren.  
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frågan på politiska möten. Han blev snabbt accepterad av högerkretsar och blev ock-
så kungahusets förtrogne, vilket kom till uttryck i att han senare tillsammans med 
generalstabsofficeren löjtnant Carl Bennedich skrev utkastet till Gustaf V:s borg-
gårdstal inför bondetåget 1914. Hedin gav i sin skrift även uttryck för det nya man-
lighetsideal som börjar etableras vid denna tid.15 Traditionella viktorianska dygder 
var på alla sätt lovvärda, men inte tillräckliga för att värna civilisationens framsteg. 
Hedin förband Sveriges förmåga att försvara sig med den nya attityden till manlighet. 
Han förespråkade en gentlemannamässig, hård, disciplinerad och kraftfull maskulini-
tet. För honom handlade samtidens ideologiska motsättningar även om en kamp mel-
lan olika manlighetsideal.16 
 
 
Beslutet att inställa bygget av pansarskeppet, som väckte en storm av protester i na-
tionella och konservativa kretsar, fick bland annat till följd att i början av år 1912 
togs två initiativ till frivillig insamling: Svenska pansarbåtsföreningen och National-
insamlingen för pansarbåt. Insamlingarna inbragte drygt 17 miljoner resp. 360 000 
kr. Det förstnämnda initiativet togs av en grupp direktörer och ingenjörer inom 
Svenska Teknologföreningen med civilingenjör David Bergman som initiativtagare. 
Denne lade fram en plan till en stor nationalinsamling i januari 1912. En försvars-
insamling bland medborgare var troligen ursprungligen en tysk idé, även om ingen 
av initiativtagarna skulle tänkas kunna erkänna det. Manfred Björkqvist, senare bis-
kop i Stockholm, som var initiativtagare till den andra insamlingen, hävdade att idén 
kom över honom ”som en uppenbarelse” medan han höll på att skriva brev under sin 
tid som folkhögskolerektor. 
 
 
 
 3. Sveriges frivilliga motorbåtskår 

 
I denna tid av djupa motsättningar, inte minst i försvarsfrågan, föreslog en grupp väl-
bärgade och inflytelserika tjänstemän att de skulle ställa sina motorbåtar till marinens 
förfogande i krig. Knappa försvarsanslag hade gjort tillgången på material otillräck-
lig för stora delar av försvaret vid sekelskiftets början.  
 
 
År 1910 hade kommendanten på Älvsborgs fästning lyckats intressera ett antal priva-
ta motorbåtsägare att biträda med sina båtar i fästningens övningar. På initiativ av 
dåvarande direktören för Eriksbergs Verkstad och Varv i Göteborg organiserades 
detta samarbete i en flottilj. Denna första flottilj var Göteborgs frivilliga motorbåts-
flottilj, grundad den 2 maj 1913.17 År 1914 tillkom en flottilj i Stockholm och kort 
därefter även en i Norrköping.  
 

                                                
15 Claes Ekenstam, ”Manlighetens kriser & kransar: mansbilder och känsloliv vid tre sekelskiften”, i 
Anita Göransson (red.), Sekelskifte och kön, Strukturella och kulturella övergångar år 1800, 1900 och 
2000, Stockholm 2000, s. 81-83. 
16 Ibid., s. 82. 
17 Bengt Lindgren, ”Sveriges frivilliga motorbåtskårs historia och verksamhet”, i Thorsten Wenner-
ström (red.), Sveriges frivilliga försvar – Frivilliga Automobilkåren, Sveriges Frivilliga Motorbåtskår, 
under medverkan av prins Wilhelm, Stockholm 1942, s. 152. 
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Tillkomsten av flera flottiljer runt om i landet ledde till att det från ett flertal håll för-
des fram tanken att bilda en riksorganisation. Åsikterna bröt sig dock om formerna 
för en sådan organisation. De båda flottiljerna i Göteborg och Stockholm hävdade att 
de fungerade bäst som självständiga enheter och önskade snarast statlig sanktion för 
fastställelse av flottiljstadgar och reglementen, som de förslagit för sin verksamhet. 
Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) och Kungliga Automobilklubben (KAK) 
hade också tidigt intresserat sig för denna del av frivilliga försvarsrörelsen och 
genomförde egna utredningar om hur motorbåtsflottiljerna och det samtida förslaget 
till bildande av en frivillig automobilkår borde vara organiserade. Motsättningarna 
blev skarpa och debatten fördes bland annat genom artiklar och insändare i dagspres-
sen. Inte minst Göteborgsflottiljen företrädde uppfattningen att man ansåg sig själva 
kunna sköta ledarskapet och önskade inte inblandning av utomstående. De önskade 
inte förmyndarskap från utomstående. Man hotade till och med att antalet medlem-
mar skulle bli så lågt att man måste lägga ned verksamheten, om man tvingades in i 
en central organisation.18 
 
 
KAK och KSSS lämnade sina organisationsförslag till de militära myndigheterna, 
som efter egen utredning fann dessa vara ändamålsenliga. Detta inte minst mot bak-
grund av att det världspolitiska läget gjorde att försvaret behövde förstärkas med alla 
tillgängliga medel. Frivilliga automobilkåren bildades i december 1914 och i maj 
1915 lämnade chefen för Marinstaben i samråd med generalstabschefen in ett förslag 
till organisation av Sveriges frivilliga motorbåtskår till Kungl. Maj:t för fastställel-
se.19 Den 11 juni 1915 fastställdes organisation och reglemente och chefen för Ma-
rinstaben, amiral Sidner, utsågs till kårens första chef.20  
 
 
Sveriges frivilliga motorbåtskår fick till uppgift att stå till krigsmaktens förfogande, 
dels i krig eller vid mobilisering, dels i den mån man förbundit sig även i fred. Kå-
rens verksamhet reglerades inledningsvis av reglementet utfärdat den 11 juni 1915 av 
Kungl. Maj:t. I detta föreskrevs bland annat att kåren skulle ledas av en kårstyrelse 
placerad i Stockholm. Denna styrelse skulle bestå av ordförande och vice ordförande 
utsedda av Kungl. Maj:t och två militära ledare utsedda av Generalstaben respektive 
Marinstaben samt av samtliga flottiljchefer eller deras ställföreträdare. Verksamheten 
bedrevs i ett antal flottiljer, som fick relativt stor frihet rörande interna angelägenhe-
ter. Dock skulle även valet av flottiljernas ordförande och vice ordförande understäl-
las Kungl. Maj:t för fastställelse. Kårstyrelsens och flottiljernas civila medlemmar 
erhöll tjänsteställningar inom kåren motsvarande sjömilitära tjänsteställningar från 
kommendörkapten av 1 gr till fänrik och redan i det första reglementet fanns före-
skrifter om bland annat uniformsbestämmelser. Kårens första chef var chefen för 
Marinstaben som hade viceamirals tjänsteställning. Även de efterföljande cheferna 

                                                
18 GFMF,skrivelse till Marinstaben, 1915-04-01, nr 137 (kopiebok). 
19 Einar Sundström, ”Frivilliga automobilkårens bildande, verksamhet och betydelse”. i Thorsten 
Wennerström (red.), Sveriges frivilliga försvar – Frivilliga Automobilkåren, Sveriges Frivilliga Mo-
torbåtskår, under medverkan av prins Wilhelm, Stockholm 1942, s. 47. 
20 Lindgren, s. 152. 
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hade amirals rang under perioden fram till år 1930. Därefter var kårcheferna kom-
mendörer.21 
 
 
Medlemskap i flottilj och kår erhölls efter kallelse av flottiljs styrelse. Till medlem 
kunde endast kallas svensk medborgare, som antingen förfogade över sjöduglig mo-
torbåt eller väntades på annat sätt gagna kårens verksamhet. Vid inträde i flottiljen 
måste den nya medlemmen lämna en förbindelse att under en tid av fyra år tillhöra 
kåren och i förekommande fall ställa sin motorbåt till kårens förfogande i händelse 
av krig, mobilisering och vid vissa övningar i fredstid. Kårens reglemente innehöll 
även bestämmelser om kårmedlemmarnas krigstjänstgöring. Besättningsmännen i 
kårmedlemmarnas båtar intog en särställning. De kunde krigsplaceras i respektive 
flottilj trots att de inte tillhörde kåren. Motorbåtsägaren var skyldig att tillse att det 
fanns tillräcklig besättning för båtens manövrering och underhåll. Detta förklarar 
varför det som regel var välbärgade motorbåtsägare, som i första hand blev med-
lemmar i kåren. 
 
 
Antalet flottiljer ökade under perioden mellan första och andra världskriget. År 1941 
ombildades Sveriges frivilliga motorbåtskår till en militär organisation inom marinen 
med eget båtmaterial, Sjövärnskåren. Vid krigsutbrottet den 1 september 1939 kunde 
motorbåtskåren ställa upp med en organisation bestående av 1 600 man officerare, 
underbefäl och meniga. Den förfogade över 472 av medlemmarna ägda motorbåtar. 
Motorbåtar och besättningar var fördelade enligt en fastställd organisationsplan på 
olika marindistrikt, sjöstyrkor, kustartilleriförsvar med flera förband.22 Mot slutet 
fick kåren även ett mindre antal kvinnor som passiva medlemmar.23 Kåren existerade 
fram till den 1 november 1941, då den ombildades till Sjövärnskåren och blev en 
integrerad del av marinen, direkt underställd chefen för marinen.24 
 
 
Under första världskrigets avspärrning fick kårens insats inte någon egentlig betydel-
se. Kårens främsta insats i aktiv tjänst var sjökontrolltjänst i neutralitetsvakten inom 
sydkustens och västkustens marindistrikt under den för Sverige kritiska perioden vå-
ren 1940, när Tyskland anföll och ockuperade Danmark och Norge. Krigsmakten 
fann dock att varken material eller personal fyllde kraven för mer långvarig tjänst, 
varför beslut togs att ombilda kåren till en militär organisation, Sjövärnskåren25. 
 
 
  
 
 
                                                
21 Thorsten Wennerström (red.), Sveriges frivilliga försvar – Frivilliga Automobilkåren, Sveriges Fri-
villiga Motorbåtskår, under medverkan av prins Wilhelm, Stockholm 1942, s. 180-186. 
22 Bengt Lindgren, Sjövärnskåren under den förstärkta försvarsberedskapen, Malmö 1946, s. 1. 
23 Georg Lindberg, ”Minnesanteckningar om händelser i samband med Sveriges första frivilliga mo-
torbåtsflottiljs uppkomst”, i Thorsten Wennerström (red.), Sveriges frivilliga försvar – Frivilliga Au-
tomobilkåren, Sveriges Frivilliga Motorbåtskår, under medverkan av prins Wilhelm, Stockholm 1942, 
s. 247 f. 
24 Handbok för Sjövärnskåren, Göteborg 1943, s. 5. 
25 Lindgren, Sjövärnskåren, s. 6. 
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4. Nationalism  
 

4.1 Vad är nationalism? 
 
Begreppet nationalism har getts många olika innebörder, det förefaller som om näs-
tan varje forskare inom området har sin egen definition. Ordet betyder olika saker för 
olika människor. Ordet nationalism har i några sammanhang positiva konnotationer, i 
synnerhet om det förknippas med begrepp som frihet, fred och rättvisa. I andra sam-
manhang kan de negativa betydelserna dominera. Begreppet har komprometterats 
genom att det kommit att förknippas med fascistiska regimers ideologier. Öyvind 
Österud hör till den stora krets som försökt bringa vetenskaplig klarhet i användning-
en av begreppet nationalism och presenterar i sin Vad är nationalism sin syn på tolk-
ningen av innehållet i begreppet och illustrerar med exempel från historien och sam-
tiden.26 
 
 
Värderingar och patriotiska symboler för den svenska nationen, som framhålls i 
Björks avhandling om Heidenstam och sekelskiftets Sverige, introducerades runt 
sekelskiftet 1900. Dessa patriotiska symboler var ett uttryck för nationalism, inte 
minst ett allmänt bruk av svenska flaggan och firandet av en nationaldag. Björk me-
nar att begreppet nationalism under hela 1800-talet är liktydigt med patriotism och 
patriot och att Heidenstam använder ordet nationalist liktydigt med fosterlandsvän. 
Björk hänvisar även till att inte heller i det politiska språkbruket vid denna tid fanns 
en entydig användning av begreppet nationalism. Han anger som exempel de stora 
skillnader i användning av begreppet som de samtida ledande politikerna och stats-
ministrarna Karl Staaff och Arvid Lindman hade i sina tal i riksdagen.27  
 
 
Några forskare inom statsvetenskapen, Björn Hettne, Sverker Sörlin och Uffe Öster-
gård, menar att forskningen kring nationalism idag bedrivs inom en rad discipliner 
och att man inte längre kan tala om en teoretisk hegemoni eller ett dominerande pa-
radigm. Snarare handlar det om att samma komplex av idéer och beteenden studeras 
från olika sidor med olika metodiska apparater.28 Historisk forskning om nationalism 
och nationell identitet, som inte tar företeelsen för naturgiven, är i stort sett ett resul-
tat av första världskrigets nyordning av det internationella systemet. Denna forskning 
var under 1900-talets första årtionden huvudsakligen inriktad på de minoritetsförhål-
landen som uppstått genom Europas nya gränser. Max Weber var en av de samhälls-
forskare under denna period som klarast såg sambanden mellan medvetande, symbo-
ler, historia, klasser och ekonomi. Weber lyckades dessvärre inte skapa någon sam-
manhängande teoribildning på detta område. 
 
 
Patrik Hall har i nutid fört fram nya teorier om hur man skall se på nationalismens 
framväxt över tiden och dess innehåll under olika tidsepoker. Bland annat menar Hall 
att nationalism som företeelse kan spåras bakåt i tiden avsevärt längre än vad som 

                                                
26 Öyvind Österud, Vad är nationalism?, svensk utgåva 1997. 
27 Staffan Björk, Heidenstam och sekelskiftets Sverige, Stockholm 1946, s. 57. 
28 Björn Hettne, Sverker Sörlin, Uffe Östergård, Den globala nationalismen, SNS förlag Stockholm 
1998., s. 131 f. 
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tidigare varit den förhärskande uppfattningen. I sin avhandling, The Social Construc-
tion of Nationalism, presenterar han fyra olika vetenskapliga teorier om nationalis-
men, naturalism, idealism, moderniseringsteorin och elitismen. Hall menar att mot 
slutet av 1800-talet uppträder en ny, organisk-korporativ syn på nationen, vilken be-
tonar statens integrerande roll och den nationella helheten som ett värde i sig, höjt 
över individer och det civila samhället. Hall betonar också under inverkan av Michel 
Foucault diskursens betydelse. Denna innebär att man ser nationalismen som ett 
sammanhängande system av representationer av verkligheten.29 Hall representerar 
också uppfattningen att nationalism som företeelse är betydligt äldre än den förhärs-
kande uppfattningen att begreppet etablerades först i slutet av 1700-talet eller början 
av 1800-talet. Han menar att han i sin studie visat på ett fortlöpande men ytterst för-
änderligt system av idéer om det nationella, som faller tillbaka på en mer än fem-
hundraårig tradition av nationalism i Sverige bestående av positiva idéer eller diskur-
ser om det svenska och nationella. 
 
 
Hall lovordar bland annat Ernest Gellners ”eleganta” teorier om nationalism. Han 
hänvisar framför allt till Gellners verk Nations and Nationalism. Det är då något pa-
radoxalt att nationalismen, som enligt Gellners förståelse logiskt måste vara ett mo-
dernt fenomen utifrån hans kulturhistoriska synsätt, bygger sin trovärdighet på en 
föreställning att den är urgammal, vilket även Hall försöker bevisa. I Halls egen teo-
ribildning är hans beskrivning av elitismen av särskilt intresse för studien av de olika 
grupperingar, som haft inflytande på framväxten av den frivilliga motorbåtskåren. 
Elitismen förklarar nationalismens framväxt och betydelse, enligt Hall, som att ”na-
tionalismen är en strategi som olika aktörer använder sig av för att öka sin makt och 
sitt inflytande i samhället. Nationalismen är denna elits egenintresse, utklädd till det 
allmänna intresset.”30 
 
 
4.2. Manlighetsideal 
 
Den forskning som utgår från Eric Hobsbawms uppfunna traditioner31 och den som 
utgår från George Mosses ideologikritik har fördjupat förståelsen för vad det ”natio-
nella” är och hur nationalismen har inverkat på framväxten av samhällen och gemen-
skaper i den moderna värld, som uppstått under 1800- och 1900-talen. Denna forsk-
ning har i hög grad kommit att handla om att förstå kulturer som rit, symbol och ide-
ologi. En annan av de mer framträdande manlighetshistoriska forskarna är den brit-
tiske historikern John Tosh, som i första hand har studerat det viktorianska England 
och lämnat förslag till manlighetens införlivande i den historiska analysen. Han be-
tonar mångfalden i varje historiskt skede och menar att varje samhällsform vid en 
given tidpunkt domineras av en viss form av manlighet, kopplad till en socialt och 
kulturellt sett snäv grupp av män, som i sin maktutövning uppbär en specifik manlig 
identitet.32 
 

                                                
29 Patrik Hall, Den svenskaste historien, Stockholm 2000, s. 294-295. 
30 Hall hänvisar till att John Breuilly är den som främst har utvecklat argumentet i sin bok, Nationa-
lism and the State. 
31 Eric Hobsbawm och Terence Ranger, The invention of Tradition, Cambridge 1983. 
32 Andreas Marklund, I hans hus, svensk manlighet I historisk belysning, Umeå 2004, s. 16. 
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Aristokratiska manlighetsideal kom att påverka borgerliga kretsars manliga heders-
begrepp i allt större utsträckning under senare delen av 1800-talet. Den moderna 
manliga stereotypen var redan från första början förknippad med de nya nationalis-
tiska rörelserna under 1800-talet. Det manliga idealet kunde i den tidens kontext en-
dast i viss utsträckning hylla individens frihet. Mosse menar att framväxten av natio-
nalismen också fick starkt inflytande på utformningen av manlighetsideal.33 Thomas 
Sörensen har beskrivit den svenska officerskårens manlighetsideal under samma pe-
riod.34 Bland dessa män fanns det en stolthet över att tillhöra samhällets elit och att 
denna inställning var knuten till ett manlighetsideal, som i allt väsentligt motsvarar 
det ovan beskrivna. Med manlighet menades ideal som laglydighet, moral, dygd, 
samvete, aggressivitet och mod. 
 
 
Särskilt tydligt var inflytandet på borgerliga värderingar vid denna tid genom stu-
dentföreningarna vid universiteten på den europeiska kontinenten, där duellen blev 
ett speciellt uttryck för manlighetsidealet. Att duellera stärkte känslan av självstän-
dighet, personlighet och känslan av att tillhöra en speciell grupp, ”kast”. De med 
”duelleringskulturen” förknippade hedersbegreppen blev ett viktigt inslag i det socia-
la umgänget för vida kretsar. Officerare, politiker, affärsmän, akademiker med flera 
levde efter dessa begrepp och använde dem också för att visa sitt missnöje med upp-
förande hos andra, som inte följde dessa oskrivna regler. Duellen var också ett sätt att 
markera social status. Bara det faktum att en person ansågs värdig att duellera, även 
om denne ej var adlig, visade på att man accepterades som tillhörande rätt sociala 
nivå. Borgerskapet, i framför allt de tysktalande länderna men även i andra delar av 
Europa, anpassade sig till denna hederskod som statussymbol och som markering av 
vem som tillhörde den ”rätta” kretsen eller ej.35 Den borgerliga nationalismen var 
också ett uttryck för längtan efter att kunna bekräfta sin grupptillhörighet och gemen-
skap med likar (Gemeinschaft).36 
 
 
Just de mest viljekraftiga individerna som tyglat de hårdaste naturförhållandena var 
de som dyrkades som de största nationalhjältarna vid sekelskiftet37 Den tidens stora 
idoler var olika upptäcktsresande, som gjort sig kända för att betvinga och övervinna 
naturens påfrestningar. I beskrivningarna av deras resor framhålls i många fall deras 
personliga mod och förmåga att utstå fysiska påfrestningar snarare än att man fram-
häver betydelsen av de geografiska upptäckterna. Polarforskare, som A. E. Norden-
skiöld, S. A. Andrée, Roald Amundsen, Fritjof Nansen, Robert Scott och Ernest 
Shackelton samt inte minst upptäcktsresanden Sven Hedin, kom att representera ti-

                                                
33 George L. Mosse, The image man, the creation of modern masculinity, New York Oxford 1996, s. 
7. 
34 Thomas Sörensen, Sista striden, de Mörnerska husarerna vid Bornhöft, Svensk militärhistoriskt 
bibliotek, s. 54. 
35 Mosse, s. 19. 
36 Samuel Edqvist, ”Blå som himlen och gul som solen. Om vänstern och den svenska nationalismen 
kring sekelskiftet 1900”, i Lars Petterson (red.), I nationens intresse, ett och annat om territorier, 
romaner, röda stugor och statistik, Uppsala 1999, s. 82. Begreppet introducerades av den tyske socio-
logen Ferdinand Tönnies i verket Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und 
des Sozialismus als empirische Kulturformen, ( 1887). 
37 Hall, s. 221. 
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dens manlighetsideal och erhöll uppmärksamhet och utmärkelser som mer än väl 
liknar den nutidens idrottshjältar och filmidoler fått. 
 
 
Försvarsfrågan sjönk under sommaren 1912 tillfälligt undan från den politiska dag-
ordningen. Sverige gladdes av att stå som arrangör för sommarolympiaden. Inom den 
tidiga idrottsrörelsen hade det militära inslaget haft stor betydelse som ledarkader 
och skapare av den anda av disciplin som idrottsrörelsen bedrevs i. Kungen Gustav V 
skrev ett särskilt tackbrev till officerskåren, där han framhävde militärens betydelse 
för Sveriges idrottsframgångar i Olympiaden. Brevet cirkulerade inom officerskåren. 
Militären och de militära dygderna var uppenbarligen i ropet. I förgrunden stod också 
de perioder i Sveriges historia som svarade mot dessa dygder.38 Sven Hedins Ett var-
ningsord förespråkade också vikten av fysisk fostran och militär disciplin.39 
 
 
4.3 Nationalismen i sekelskiftets Sverige 
 
Decennierna kring sekelskiftet 1900 innebar ett uppsving för den svenska nationa-
lismen. Detta fick återverkningar på skilda samhällsområden. Perioden präglas av 
traditionell patriotism med inslag av historicism, monarkism, protektionism och för-
svarsiver. Under det sista årtiondet på 1800-talet förändrades kulturklimatet i Sveri-
ge. En ny generation författare präglade kulturlivet. Hembygden, naturen och de hi-
storiska traditionerna fick en framträdande roll. Den litterära utvecklingen hade en 
motsvarighet inom andra delar av samhällslivet. De nationella känslorna upplevde 
under 1890-talet en nyrenässans. Den blågula flaggan började hissas mer allmänt och 
Du gamla Du fria slog igenom som nationalsång. Nationalistiska strömningar 
”blommade” som aldrig förr under denna tid också på grund av internationellt infly-
tande och man fick även en ny syn på historieskrivningen.  
 
 
Patrik Hall menar att mellan 1880-talet och världskriget hände något med nationa-
lismen i Sverige. Han beskriver denna förändring utifrån en internationell påverkan. 
Flera forskare, E J. Hobsbawm, Benedict Anderson med flera menade att nationalis-
men ”övertogs” av och gjordes till officiell doktrin av imperialistiska regimer och 
genom en aggressiv nationalism understödd av darwinistiska argument om olika na-
tioners ”naturliga” överlägsenhet. Den senare synen var skapad av högerorienterade 
politiska rörelser, som förebådade fascismen och riktade sig mot såväl inrikes- som 
utrikespolitiska ”nationella fiender”.40 Enligt Hall kan man urskilja några signifikan-
ta förändringar i de nationalistiska strömningarna i Sverige vid denna tid. Bland an-
nat intar statsmakten en ny och mer central position och statens intressen är viktigare 
än allt annat. En ny typ av nationalism, vilken i internationell litteratur går under be-
nämningen integrativ nationalism, börjar göra sig gällande. Flera av dess mest infly-
telserika företrädare hade sin hemvist i Göteborg och de präglade framför allt den så 
kallade ”Unghögerns” program.41  
 
                                                
38 Torbacke, s. 82. 
39 Hedin, s. 48 f. 
40 Hall, s. 203. 
41 Hall, s. 197-213. 
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Jarl Torbacke pekar på att i forskningen kring debatten i försvarsfrågan under tiden 
före första världskriget har man på flera håll påtalat det flitiga anspelandet på Sveri-
ges ärorika förflutna. Med hänvisning till tidigare forskning av bland annat Staffan 
Björk, Erik Lönnroth och Nils Elvander har han försökt visa på det högst medvetna 
spel man inom militära kretsar drev även vad gäller den del av den nationalistiska 
renässans som representerades av historiemedvetandet. Under denna tid är det sär-
skilt den vetenskapliga aktiviteten om den karolinska tiden som kommer i fokus. Att 
Karl XII och den karolinska tiden varit ett dominerande ämne för den historiska 
forskningen under 1900-talets första decennier anses belagt med hänvisning till en 
studie som gjorts av K. Settervall. Denna är en genomgång av skrifter som publice-
rats rörande skilda regenter och perioder inom svensk historia åren 1901-1920. Stu-
dien visar på att av allt tryckt forskningsmaterial som presenterats under perioden 
handlar 45 procent om Karl XII.42 Torbackes studie av det Karolinska förbundet, 
som bildades år 1910 och dominerades av arméofficerare, visar att svenska militärer 
utnyttjade den del av den nationalistiska renässansen som representerades av den nya 
historiemedvetenheten för att bedriva utomparlamentarisk propagandaverksamhet.43 
 
 
Lars Jönses med flera hävdar i sina forskningsresultat att företrädesvis officerare i 
den svenska armén vid denna tid sedan länge hade argumenterat mot likgiltigheten 
inför ”kosmopolitiska” idéer och för att en lösning av försvarsfrågan måste gå hand i 
hand med stärkandet av nationalkänslan. De efterlyste därför en allmän medborgar-
fostran avsedd att dana krigskunniga svenskar, vilket ställde krav på uppförande av 
särskilda aktningsvärda kasernetablissemang i städerna. Med avseende på den manli-
ga delen av befolkningen skulle skolan och värnplikten komplettera varandra i en 
fostran, som syftade till att både lära medborgaren känna sitt territorium och göra 
försvaret av det till en nödvändighet.44 Torbacke har också visat i sin forskning att 
höga militärer organiserade officerares aktiva deltagande i den politiska propagandan 
genom att dessa uppträdde som mötestalare i försvarsrörelsen vid civilpersoners sida. 
Han menar att det står utom allt tvivel att det förekom en centralt dirigerad mötesak-
tivitet.45 Den historiska forskningen har visat att man från militära kretsar bedrev ett 
högst medvetet spel vars yttersta mål var att påverka utgången av striden om för-
svarsfrågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
42 K. Settervall, Svensk historisk bibliograf 1901-1920, Uppsala 1923. 
43 Torbacke, s. 46. 
44 Lars Jönses, ”Ett Sverige i smått eller Tyskland över allt? Nation och territorium genom upptäckt 
och försvar under 1800- och 1900-tal, Lars Petterson (red.), I nationens intresse, ett och annat om 
territorier, romaner, röda stugor och statistik, Uppsala 1999, s. 123. 
45 Torbacke, s. 106-107. 



2006-01-16   Ingemar Liljegren    

 
 
 

                                                                  16    

5. Undersökningen  
 

5.1 Stiftarna 
 
Kapten Georg Lindberg skriver på uppdrag av den pensionerade generalen Sam Bol-
ling i en artikel tjugosju år efter det den första frivilliga motorbåtsflottiljen bildats 
hur idén till Göteborgs Motorbåtsflottilj föddes. Han frammanar en nästan idyllisk 
bild av relationer mellan civila och militärer i göteborgsområdet vid tiden före första 
världskrigets utbrott. Inte minst genom beskrivningen av speciellt vänskapen med 
ägaren till Eriksbergs varv, direktör E W Flobeck, som ”Liksom alla Göteborgare 
hade Flobeck från barndomen älskat sjön och västkustens saltmättade luft, varför han 
som en naturlig sak helst tillbragte fritiden på det våta elementet”, får man en upp-
fattning om de personliga relationer som fanns.46 
 
 
Lindbergs berättelse om samvaron i Göteborgs skärgård återspeglar väl den national-
romantiska bild av strävan till umgänge med naturen, som den tidens svenska natio-
nalism gav uttryck för. Även om Lindbergs beskrivningar av de gemensamma turer-
na med motorbåt i skärgården under somrarna 1906-1912 och hur viss civil medver-
kan vid kustartilleriets övningar från år 1910 skedde återger en riktig bild, innehåller 
hans minnesanteckningar en del sakfel.47 Det framstår som en förenklad bild av det 
verkliga skeendet, när det första initiativet beskrivs som att Flobeck vid ett av deras 
många sammanträffanden spontant begärde: ”Kan Du inte tala med din vän Bolling 
och lägga fram vad vi resonerat om och fråga honom, om han är villig att ställa sig i 
spetsen för ett upprop till de personer, som kunna anses vara lämpliga och villiga att 
gå in i en dylik sammanslutning med sina båtar?”.48 Motiven och tillkomsten av den 
nya föreningen rymmer sannolikt betydligt fler dimensioner än den bild av ”kamrat-
lig samvaro i skärgården” som Lindberg ger. 
 
 
Göteborgs politiska och ekonomiska liv styrdes i stor utsträckning av en mycket liten 
krets makthavare, som både yrkesmässigt och privat hade sociala kontakter i en rad 
olika sammanslutningar. Exempel på sådana sammanslutningar var de ordnar och 
olika sällskap som var typiska för Göteborg och som beskrivs i en avhandling av 
Anders Simonsen.49 Även kommunalpolitiken behärskades av en snäv krets delvis 
beroende av den tidens rösträttsregler men också på grund av en medveten politisk 
organisation. I den första stadsfullmäktigeförsamlingen i Göteborg var 33 av de 50 
ledamöterna köpmän och av de 33 var 29 grosshandlare. Köpmännens politiska do-
minans vidmakthölls i praktiken ända fram till första världskriget. Ett instrument för 
denna kontroll var en valkorporation, den så kallade ”Merkantila föreningen”. Den 
hade ett starkt begränsat medlemsantal och utgjordes av tongivande köpmän, indu-
striidkare och ämbetsmän. Det proportionella valsättets införande vid kommunala val 
år 1910 inledde dock en ”politisering” av valen och innebar början till en föränd-

                                                
46 Lindberg, s. 188-190. 
47 Lindbergs lista på grundarna stämmer inte med originalprotokollet från det konstituerande mötet 
1913-05-02. 
48 Överstelöjtnant vid kustartilleriet Sam Bolling, chef för Älvsborgs fästnings kustartilleridetache-
ment. 
49 Anders Simonsen, Bland hederligt folk. Göteborg 2001. 
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ringsprocess av det politiska inflytandet, som dock inte slog igenom förrän efter kri-
get.50  
 
 
I källmaterialet kan man finna en rad exempel på hur grundarna hade en mängd ge-
mensamma ”arenor”. Detta är av betydelse för att söka förstå hur det sociala nätver-
ket såg ut mellan flottiljens olika medlemmar och kan även i viss mån återspegla mo-
tiven för deltagandet i en frivillig försvarsorganisation. Gruppen representerade till-
sammans ett betydande kontaktnät eller vad som med Pierre Bourdieus termer skulle 
kunna kallas ett omfattande socialt kapital.51 En genomgång av medlemmarnas bio-
grafier visar att bland militärerna, som var drygt en tredjedel av den första gruppen 
medlemmar, fanns bland annat kommendanten på Älvsborgs fästning, officerare vid 
kustartilleriet, chefen för landstormen i Göteborg och flera sjöofficerare. De civila 
medlemmarna representerade ett tvärsnitt av ledande personer inom handel och sjö-
fart.52 Gruppens sociala status understryks ytterligare av att flottiljens styrelse lycka-
des värva landshövdingen friherre G Lagerbring som hedersledamot redan i juli 
1913, d.v.s. långt innan flottiljen fått något officiellt erkännande av de militära myn-
digheterna och därmed erhållit officiell status i det militära systemet.53 Vid denna 
tidpunkt bestod flottiljens medlemmar fortfarande i stort sett endast av stiftarna. 
Andra exempel på det sociala nätverket är att några av dessa var ledamöter av stads-
fullmäktige. Segelsällskapen Göteborgs Kungliga Segelsällskap (GKSS) och Segel-
sällskapet Aeolus är också föreningar, där flera av grundarna redan tidigare hade ge-
mensamma intressen och möten även utanför yrkesrollen. Noteras kan att en av de 
allra mest inflytelserika personerna i Göteborg vid denna tid, Dan Broström, var sty-
relseordförande i GKSS tillsammans med många andra uppdrag som han innehade i 
vilka flottiljens medlemmar kunde möta honom. Förutom professionella kontakter 
ingick flera av dessa personer också i andra styrelser och även stadsfullmäktige, där 
Broström var ledamot åren 1901-1916.  
 
 
Ytterligare exempel på räckvidden i det samlade nätverk som de första medlemmarna 
representerade är varvsrepresentanterna Flobeck och Hugo Hammar. Varven var vid 
denna tid tillsammans de överlägset största industriarbetsplatserna i Göteborgs-
området, cirka 3000 varvsarbetare.54 Hugo Hammar hade internationella erfarenheter 
genom att han bland annat varit anställd som mariningenjör i USA:s flotta. Hammar 
hade dessutom politiska uppdrag, stadsfullmäktige för Högern åren 1914-1919, sena-
re riksdagsledamot i andra kammaren.55 Han hade också en rad förtroendeuppdrag på 
nationell nivå som styrelseledamot i Sveriges allmänna exportförening, Sveriges in-
dustriförbund, Sveriges Verkstadsförening. Andra av de första medlemmarna tillhör-
de släkter som gjort sig kända genom stora donationer och tillhörde Göteborgs 
”köpmannaaristokrati”. Även massmedia var representerade genom redaktör Fritz 
                                                
50 Arthur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962,band I:1 Göteborg 1863-1913, Göteborg 
1963, s. 370-371.  
51 Simonsen, s. 20.  
52 Förteckning redovisas i bilaga 1. 
53 GFMF styrelseprotokoll 1913-07-10.  
54 Arthur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962,band I:2 Göteborg 1913-1962, Göteborg 
1963, s. 26. 
55 Attman, Boberg & Wåhlstrand, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, III, Stadsfullmäktige, Sta-
dens styrelser och förvaltningar, Göteborg 1971, s. 84. 
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Schéel från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och även han hade andra förtro-
endeuppdrag, till exempel inom GKSS.56 
 
 
I källmaterialet kring den första flottiljen framställs de uttalade motiven till bildande 
av flottiljen som att deltagarna ville ställa personella och materiella resurser till för-
fogande för försvaret och därigenom stärka detsamma i göteborgsområdet. Det är 
mindre troligt att detta skulle ha varit ett avgörande motiv. Det är inte heller sanno-
likt att ett antal inflytelserika, mycket välbärgade män i övre medelåldern verkligen 
hade för avsikt att personligen medverka som navigatörer och motorbåtsförare i hän-
delse av mobilisering eller krig. En uppgift som de på många sätt var överkvalifice-
rade för. En betydligt mer rationell lösning hade i så fall varit att de ställde båtarna 
och den egna personalen till krigsmaktens förfogande. Den avlönade besättningen på 
motorbåtarna hade mer än väl erforderlig kompetens genom sin i många fall tidigare 
anknytning till skärgården och sin vana att handha båtarna.  
 
 
Ny Tid ’s första artikel om flottiljens bildande är betecknande för reaktionen från den 
omgivning, som socialt och politiskt kunde hänföras till ”motståndarsidan”. Tidning-
en betecknade inrättandet av den första flottiljen som att ”nu hade överklassen fått en 
leksaksflotta”.57 Ny Tid skärpte senare tonläget i sitt förhållningssätt till företeelsen, 
då man uppenbarligen kom att betrakta bildandet av flottiljen i Göteborg och den 
nationella motorbåtskåren som en politisk handling från ”Högern”. Detta kom bland 
annat till uttryck i en tidningsartikel drygt ett år senare, då man betecknade verksam-
heten som ”i militarismens tjänst”.58 Det går att påvisa tydliga influenser inom flottil-
jen från de tyska militära idealen, vilket bland annat framgår av en rad föredrag som 
hölls av militärer på olika medlemsmöten. Beskrivningen av framgångarna för mo-
torbåtskårer i de tyska och österrikiska krigsmakterna framhölls som föredömen. 
Kaptenen vid kustartilleriet Nordbecks föredrag om frivilliga motorbåtsorganisatio-
ner i andra länder kan ses som ett av flera exempel på detta. Både detta föredrag och 
andra liknande som hölls på de interna mötena återgavs senare i dagspressen.59 
 
 
En studie av den första flottiljens stadgar och övriga handlingar visar tecken på att 
grundarnas avsikter med tillkomsten av föreningen till viss del kan tolkas som en 
avsikt att som grupp agera politiskt genom skapandet av en ny försvarsorganisation. 
Detta i en tid av pågående försvarsdebatt och flera nationella insamlingar, vars syfte 
var att stödja försvaret, till exempel ”F-båtsinsamlingarna” och ”Kulspruteinsamling-
en”. Stadgarna och protokollen innehåller formuleringar, som styrker att initiativta-
garna inte hade för avsikt att bilda någon nationell rörelse utan tvärtom eftersträvade 
att genom begränsningsregler i stadgarna ge föreningen karaktären av en i högsta 
grad sluten association. Inval av ny medlem i föreningen kunde bara ske genom för-
slag av styrelseledamot och skulle enhälligt godkännas på medlemsmöte, där minst 

                                                
56 Carl Nisser (red.), GKSS 1897-1997, hundra år som kunglig klubb, Uddevalla 1997, s. 10. 
57 NT 1913-05-03. 
58 NT 1914-06-13. 
59 Nordbecks föredrag refererades två gånger i GMP, första gången som en nyhetstext utan hänvisning 
till föredraget, 1914-12-09, och andra gången återgavs texten i sin helhet med hänvisning till före-
dragshållaren och plats, 1914-12-19. 
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tre fjärdedelar av flottiljens samtliga medlemmar skulle vara närvarande. Redan vid 
det andra styrelsemötet markerade man dessutom ytterligare genom att besluta ”… 
att styrelsen inte skulle göra propaganda för en medlemsanslutning till flottiljen …”60 
Styrelsen förde också interna diskussioner om relationer till andra försvarsvänliga 
organisationer i Göteborg. Den nyvalde ordföranden, överstelöjtnant Bolling, som 
även var styrelseledamot i Föreningen för främjandet av Göteborgs försvar, såg inte 
något motsatsförhållande i de två organisationernas verksamhet. Tvärtom kunde han 
utlova stöd till flottiljen från denna inflytelserika förening, vars ändamål var att eko-
nomiskt stödja försvaret genom insamlingsverksamhet. 
  
 
Ett annat motiv för medlemmarnas medverkan i flottiljens bildande och verksamhet 
skulle kunna ha varit att denna tillkommit i ”sann folkrörelseanda” och var tänkt ver-
ka för föreningens medlemmars gemensamma intressen, skapa social samvaro och 
idka sjöliv. Mot detta talar flera skäl. Ett är att flertalet medlemmar redan var med-
lemmar i något av de större segelsällskapen och i flera fall till och med innehade för-
troendeposter i dessa.61 Ett annat skäl var att några av de ursprungliga initiativtagarna 
efter relativt kort tid valde att starta en av de första motorbåtsklubbarna i göteborgs-
området.62 Denna svarade mer mot syftet att vara en ideell intresseorganisation med 
ovan angivna målsättning. Uppdraget som ordförande och sekreterare i den nystarta-
de motorbåtsklubben innehades dessutom av personer som även var medlemmar i 
Flottiljen. Det finns heller inget i källmaterialet, varken i flottiljens eller i tidningarna 
från perioden, som tyder på att orsaken till den nya klubbens bildande skulle ha sin 
grund i någon form av schism om ändamålet med flottiljen eller annan form av kon-
flikt.  
 
 
Ytterligare ett intresseområde, tänkbart som grund för de ursprungliga stiftarnas vilja 
att medverka till bildandet av den nya organisationen, skulle kunna vara motiv relate-
rade till deras yrkesroller. De första medlemmarna i flottiljen representerade i nästan 
samtliga fall anknytningar till delar av näringslivet i göteborgsområdet som kunde 
tänkas ha ett intresse av nära och goda relationer med krigsmakten och då i synnerhet 
flottan. Tyngdpunkten i gruppen hade med några få undantag intressen inom ship-
ping, varvsindustri, kreditväsendet eller som underleverantörer till varvsindustrin. 
Gruppens medlemmar var visserligen till viss del konkurrenter men tillsammans be-
härskade de helt eller hade ett dominerande inflytande i alla de tre stora varven i Gö-
teborg vid denna tid. Dessa hade under de föregående åren levererat ett antal större 
krigsfartyg till Flottan och Götaverken hade nyligen fått den första ordern på F-båten. 
Denna skulle senare komma att döpas till Sverige och vara det första i en planerad 
serie om fyra fartyg av denna typ. Även om beslut ännu inte fattats om fortsatt byg-
gande av ytterligare F-båtar, fördes ändå politiska diskussioner i bland annat riksda-
gen om en fortsatt byggnation av pansarskeppen. Under denna period pågick också 
anbudsförfrågningar om en serie jagare som skulle byggas i Sverige. Den främsta 
konkurrensen till Göteborgsvarven i fråga om komplicerade varvsbyggen, som krigs-
fartyg innebar, var Kockums varv i Malmö. Flottiljstyrelsens agerande visar tydligt 
att man i första hand var inriktad på relationerna med den högsta militärledningen 
                                                
60 GFMF styrelseprotokoll 1913-05-07. 
61  GKSS, Segelsällskapet Aeolus och Badgästernas Segelsällskap. 
62 Göteborgs Motorbåtssällskap 50 år, Göteborg 1965, s. 5. 
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och eftersträvade en legitimering från denna av flottiljens verksamhet. Det går att se 
likheter i gruppens agerande med den beskrivning som den tyske socialdemokraten 
Liebknecht ger i sin analys av samspelet mellan militärer och krigsmaterielproducen-
ter.63 Även andra omständigheter pekar på att de civila medlemmarna på olika sätt 
hade kommersiella intressen som en grund för sin medverkan. Hugo Hammar, chefen 
för Götaverken, publicerade vid denna tid en skrift som behandlade på vilket sätt 
varvindustrin kunde förenkla byggandet av krigsfartyg och höll även föredrag i äm-
net, vilket naturligtvis ingick som ett led i att stärka det egna varvets konkurrenslä-
ge.64 Hammar försökte också på andra sätt att upprätthålla goda relationer och kon-
takter med ”sina vänner i Kungliga Marinförvaltningen” och anger själv att han per-
sonligen i många fall därigenom hade goda möjligheter att följa interna diskussioner 
kring bland annat F-båtens tillkomst.65 
 
 
Att gruppens medlemmar hade god kännedom om vilka politiska diskussioner som 
fördes ”bakom kulisserna” i försvarsfrågan kan man utgå ifrån med tanke på de poli-
tiska kontakter som de hade. Flera av deltagarna innehade politiska uppdrag på lo-
kalplanet och som exempel kan nämnas att bland dessa kontakter fanns Dan Bro-
ström, som förutom sina uppdrag som stadsfullmäktigeledamot i Göteborg och riks-
dagsledamot, också varit ledamot i sjöförsvarskommittén åren 1906-1910.66 Bro-
ström kunde genom den av honom ensamt ägda Broströmkoncernen från och med år 
1915 genom köp av hela aktieinnehavet från Flobeck kontrollera Eriksbergs varv och 
mekaniska verkstad. Hammar var under denna period ledamot av kommittén för mo-
derniseringen av Karlskrona örlogsvarv. Det är därför inte förvånande att flottiljsty-
relsens ordförande på ett tidigt stadium uppvaktar cheferna för lantförsvars- och sjö-
försvarsdepartementet och den högsta marinledningen. Under perioden fram till 
sommaren 1914 uppvisar styrelseprotokoll och mötesanteckningar ett flertal noter-
ingar om att flottiljstyrelsen hade täta kontakter med Stockholm. I den grupp militä-
rer som fanns med bland flottiljens grundare utgjorde officerare från kustartilleriet 
flertalet. Dessa representanter för det nybildade vapenslaget hade också ett intresse 
att visa på aktiviteter som kunde stärka kustartilleriets kapacitet. Dessa båda grupper, 
industrimän och kustartilleristers intresse av att agera mot den högsta politiska och 
militära ledningen inom krigsmakten sammanföll uppenbart och kan förklara varför 
fokus av styrelsens arbete kom att ligga på att upprätthålla relationerna med flottans 
politiska och militära ledning snarare än att verka för att skapa en positiv debatt i 
göteborgsområdet i försvarsfrågan. Ledarsidorna i de undersökta tidningarna hade 
under denna period, sommaren 1913 och fram till årsskiftet 1913/1914, ett stort antal 
inlägg i försvarsfrågan.67 Det hölls också många offentliga möten i Göteborg med 
försvarsdebatt som ämne och med kända debattörer som Sven Hedin, Rudolf Kjellén, 
Per Albin Hansson och statsministern Karl Staaff som talare. Trots detta har under-

                                                
63 Karl Liebknecht, ” Militarism och antimilitarism. Med särskild hänsyn till den internationella ung-
domsrörelsen, Malmö 1908. Då i den tyska upplagan uppgifterna om Sverige ansågs vara för knappa, 
har P. Albin Hansson utarbetat kapitlet om utvecklingen i Sverige i den svenska upplagan, s. 51-55. 
64 Hugo Hammar, Önskvärdheten af förenklingar vid krigsfartygsbyggnader, Stockholm 1912. 
65 Hugo Hammar, Minnen III, I den svenska sjöfartsnäringens tjänst, Lars Olsson (red.), Göteborg 
1994, s. 90 f. 
66 Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, band II Biografisk matrikel, Göteborg 1963, 
s. 183. 
67 GHT, GMP och NT. 
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sökningen inte kunnat visa på att flottiljens medlemmar tagit aktiv del i denna offent-
liga debatt. 
 
 
Medlemmarnas värdering av social status framträder tydligt i källmaterialet. Stad-
garnas reglering av att besättningsmedlemmar inte fick bli medlem i flottiljen är ett 
sådant exempel. Besättningarnas underordnade ställning framgår av den diskussion 
som fördes inom både GKSS och segelsällskapet Aeolus. Båda föreningarna hade 
ingående reglerat ordningen för de avlönade besättningarna i ett ”gastreglemente”. 
Detta tillställdes också flottiljens styrelse för synpunkter.68 Betydelsen av social rang 
kunde ta sig uttryck som dagens samhälle kan finna något lustiga. Under den första 
perioden innan kåren stadfästs lämnade Marinstaben anvisningar om lämplig unifor-
mering. Både Göteborgs- och Stockholmsflottiljens medlemmar blev mycket upprör-
da över att de skulle tvingas bära en uniformsmössa av flottans underofficersmodell 
och inte den som officerare bar. Flottiljstyrelsen i Göteborg skrev i ärendet till Ma-
rinstaben och protesterade skarpt. Stockholmsflottiljens medlemmar blev så upprörda 
att man startade en namninsamling bland medlemmarna för att tvinga styrelsen utlysa 
ett allmänt medlemsmöte, som man ville skulle besluta om att skriva till Kungl. Maj:t 
för att protestera. Styrelsen lyckades efter det att namnlistan inkommit förhala ären-
det i avvaktan på kårens bildande, varför det inte skickades någon skrivelse till kung-
en. Uniformens utformning, tjänsteställning och gradbeteckningar kom under lång tid 
att bli frågor, som tog stor plats i diskussioner och skriftväxling mellan flottiljerna 
och med Marinstaben. Av dessa skriftväxlingar kan man utläsa att det var uppenbart 
att medlemmarna önskade en uniformering, som efterliknande den som bars av sjöof-
ficerare i aktiv tjänst. Med tiden blev så också fallet. Att frågan gavs sådan betydelse 
kan förklaras av att sjöofficers tjänsteställning och uniform gav hög social status men 
också på grund av att officersrollen väl föll inom borgerlighetens manlighetsideal.69 
 
 
 
5.2 Organisationsstriden 
 
Krigsutbrottet i månadsskiftet juli/augusti 1914 och den efterföljande svenska mobi-
liseringen ändrade i ett slag den politiska försvarsdebatten i Sverige. De djupa mot-
sättningarna, som kulminerat under den så kallade Borggårdskrisen i februari 1914, 
sköts åt sidan och det uppstod en nationell samling kring behovet av att stärka för-
svaret.  
 
 
Under de första dagarna av mobiliseringen deltog motorbåtar från Göteborgsflottiljen 
i den militära verksamheten genom att medverka i bevakningstjänst på västkusten.70 
På liknande sätt anslöt sig några privata motorbåtsägare i Stockholmsområdet till 

                                                
68 GFMF styrelseprotokoll 1915-03-15. 
69 Åke Bernström, Officerskår i förvandling, den svenska arméofficerskårens rekrytering, utbildning 
och tjänstgöringsförhållanden från 1860-talet fram till 1920, Stockholm 1988, s. 45. I avhandlingen 
redogörs för en omfattande forskning om officersyrkets sociala status. Skilda forskare har visat att 
exklusiviteten ökar med stigande grad. 
70 Mobiliseringsorder utfärdades för flottan den 3 augusti 1914. 
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tjänstgöring vid de militära förbanden som var förlagda vid Oscar Fredriksborg.71 
Dessa motorbåtsägares erfarenheter gjorde att de i oktober 1914 väckte frågan om att 
bilda en frivillig försvarsorganisation liknande den som redan fanns i Göteborg. Det-
ta skedde vid ett extra styrelsemöte i den nybildade organisationen Sveriges Motor-
båt Sällskap.72 Styrelsen beslutade utreda frågan. Resultatet blev att man efter ett 
antal kontakter med Flottan och Göteborgsflottiljen senare på hösten kallade till ett 
medlemsmöte för att bilda en underavdelning till sällskapet med uppgift att ställa 
sina motorbåtar till krigsmaktens förfogande i händelse av krig. Detta medlemsmöte 
beslutade att bilda en ny flottilj men att den skulle vara en självständig organisation, 
Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj. Styrelsen skickade därför i december 1914 i 
sitt namn in ett eget förslag till reglemente till Kungl. Maj:t med hemställan om fast-
ställelse. 
 
 
Under hösten 1914 hade ytterligare initiativ tagits att bilda en frivillig försvarsorga-
nisation för motorbåtsägare. Såväl KAK som KSSS bildade kommittéer för att utreda 
hur man skulle bilda en nationell kår. Detta motiverat med uttryck för försvarsvilja 
och att man av fosterländska motiv ville medverka till Sveriges försvar i händelse av 
att landet skulle dras in i kriget. Inom KAK verkade man också för att bilda en för-
svarsorganisation med frivilliga insatser för att ställa motorfordon och förare till ar-
méns förfogande. En sådan nationell organisation kom också till stånd innan den fri-
villiga motorbåtskåren etablerades.73  
 
 
De inblandade organisationerna uppgav alla fosterländska motiv för sina initiativ och 
det finns inte heller anledning att betvivla en önskan att ge uttryck för försvarsvilja 
genom att aktivt stödja försvaret. Trots detta utbröt under vintern 1914/1915 en något 
märklig tidningsdebatt i Stockholmspressen om formerna för och tillvägagångssättet 
för bildandet av en frivillig motorbåtskår på nationell basis. De olika berörda parter-
na kritiserade varandras förslag och ifrågasatte motiven för att organisationen hade 
agerat. Det gick till och med så långt att debatten övergick till offentliga personan-
grepp mot styrelseledamöter i de olika föreningarna. Framför allt styrelsen för KSSS 
menade att de hade mandat att ta ett nationellt ansvar att verka för att det bildades en 
nationell frivillig försvarsorganisation för den framväxande motorbåtsrörelsen,  vil-
ket man formulerade som ”… att i fosterländsk försvarsvilja ta sitt ansvar att leda 
utvecklingen …”74 Styrelsen skickade även en skrivelse till den nybildade flottiljen i 
Stockholm och motiverade sitt agerande: ”… ansett det som sin ofrånkomliga plikt, 
då nu den politiska situationen bragt frågan till aktualitet, …”75 Både KSSS och 
KAK lämnade med ungefär samma motivering därför in sina respektive förslag till 
reglemente för en sådan organisation. Deras förslag hade tagits fram utan hörande av 
varken flottiljen i Göteborg eller systerföreningen GKSS eller den nybildade flottil-

                                                
71 Benämns numera Vaxholms fästning. 
72 Bildades 1914-06-05. 
73 I december 1914 fastställde Kungl. Maj:t reglementet för den Frivilliga automobilkåren och dess 
första ordförande blev armékaptenen Anders Sjöstedt. 
74 Referat i ”Med segel och motor”, 1915 nr 4. 
75 Inkommande skrivelse SFMF 1915-02-15. 
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jen i Stockholm.76 Våren 1915 hade därför statsmakten genom Marinstaben ett flertal 
förslag till reglemente för den tänkta frivilligorganisationen att ta ställning till. Ut-
över de externa förslagen kom ju även den egna pågående utredningen. 
 
 
Vid ett medlemsmöte, som KSSS styrelse hade kallat till och som återgavs i ett fler-
tal tidningar, framgick med all önskvärd tydlighet hur meningsmotsättningarna bröts 
mot varandra och hur ”stridslinjerna” formerats. Något anmärkningsvärt var också att 
styrelsen endast tre dagar före mötet, som skulle ge medlemmarna möjlighet att för 
första gången under demokratiska former uttrycka sin åsikt i frågan, hade skickat in 
sitt förslag till reglemente och organisation för motorbåtskåren till Marinstaben.77  
 
 
Sakfrågan kom för en tid att skymmas av uppenbara prestigefrågor av typ vem som 
kom med idén först, vems förslag till reglemente som var det första, om KSSS styrel-
se hade överträtt sina befogenheter genom att lägga förslag till motorbåtsverksamhet 
och dessutom utan att ens höra medlemmarna först, om man hade plagierat varandras 
förslag etc. Den avgörande skiljelinjen mellan de olika föreningarnas förslag gick i 
frågeställningen om den nya frivilligrörelsen skulle ha en gemensam överbyggnad i 
form av en central överstyrelse eller ej. Under den pågående tidningsdebatten hade 
styrelserna för flottiljerna i Stockholm och Göteborg upprepade kontakter rörande 
organisationsfrågan. Från båda flottiljerna lämnades skarpt formulerade invändningar 
mot någon form av nationell centralstyrelse. De menade att eftersom de var initiativ-
tagare och redan startat verksamhet samt dessutom var de organisationer vars med-
lemmar ställde resurserna till marinens förfogande fanns det ingen anledning för and-
ra sällskap att ”lägga sig i!”. Styrelsen för Göteborgsflottiljen kunde däremot tänka 
sig att bli en regional överstyrelse för eventuellt nytillkommande flottiljer i västra 
och södra Sverige.78 Man motsatte sig uppenbart att bli styrd från Stockholms hori-
sont. Båda flottiljerna gick så långt i sitt ställningstagande att de offentligt framförde 
hot om att lägga ned verksamheten om KSSS och KAK:s förslag om överstyrelse 
förverkligades.79 
 
 
Marinstaben valde under våren 1915 att sända ut ett samlat förslag på remiss till de 
organisationer som lämnat förslag till reglemente och därutöver gick remissen även 
till ett antal militära myndigheter för yttrande. Under den perioden togs också ett an-
tal personliga kontakter i olika sammanhang. Till exempel uppvaktade styrelserna för 
flottiljerna i Göteborg och Stockholm tillsammans Marinstaben efter att haft en egen 
gemensam överläggning. KAK:s styrelse valde att besluta att icke agera ytterligare i 
frågan och KSSS styrelse beslutade att rekommendera sina medlemmar, som hade 
motorbåt, att ansöka om medlemskap i Stockholmsflottiljen och erbjöd sig att betala 

                                                
76 GKSS hade sedan några år tillbaka en motsättning då KSSS hade lyckats förhindra att segelsällska-
pet i Göteborg skulle få använda sig av ”Kunglig” i sitt namn och på sin flagga  trots att de sedan 
länge haft ett löfte från kung Oscar II att få göra så. KSSS menade att segelsällskapet i Göteborg i 
stället kunde bli en underavdelning till det i Stockholm. Det kungliga löftet hölls dock efter en upp-
vaktning. Tvisten kallades för ”Flaggstriden”. Källa: GKSS 1897-1997. 
77 DN 1915-02-15 och ”Med segel och motor” 1915 nr 4. 
78 GFMF styrelseprotokoll 1915-02-02. 
79 DN 1915-02-12. 
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den första årsavgiften i sådant fall. Allt i syfte att återställa fokus på den tidigare utta-
lade målsättningen att verka för en förstärkning av försvarets resurser och samtidigt 
lugna upprörda känslor. Sjöförsvarsministern begärde i ett personligt brev också sär-
skilt in yttrande från styrelserna i de båda flottiljerna.  
 
 
Något händer uppenbarligen, eftersom motsättningarna tonas ned efter det att hela 
marinledningen inklusive sjöförsvarsministern och delar av Göteborgsflottiljens sty-
relse träffats i Göteborg under Pansarbåtens Dag den 3 maj 1915 vid sjösättningen av 
pansarskeppet Sverige. Kort tid därefter presenterar amiral Sidner sitt slutliga förslag 
till reglemente för en nationell motorbåtskår.  
 
 
När Kungl. Maj:t fastställt reglementet svalnade temperaturen i ordkriget mellan de 
olika organisationerna snabbt. Ett tecken på de förbättrade relationerna var att KSSS 
styrelseordförande kabinettskammarherre Holterman, trots de offentliga djupa mot-
sättningarna innehållande personliga angrepp, efter drygt ett år också blev medlem i 
Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj. Han utsågs sedermera till hedersledamot efter 
att en period ha varit flottiljens ordförande och fick också med tiden tjänsteställning 
som kommendörkapten 2 gr.80  
 
 
En viss kritik mot beslutet om bildandet av en nationell kår kvarstod dock. Den hand-
lade om medlemmarnas invändningar mot att Kungl Maj:ts beslut endast gällde för 
en period om ett år. Kritikerna menade att beslutet naturligtvis skulle gälla tills vida-
re eller åtminstone för en period om minst fyra år. I praktiken kom detta inte att ha 
någon betydelse eftersom kåren överlevde fram till och med år 1941. Den ombilda-
des då till Sjövärnskåren. Marinstabschefens förslag om tidsbegränsning till ett år 
kan troligen ses som ett tecken på att en viss tveksamhet kvarstod till kårens bildan-
de, inte minst på grund av tvistigheterna inför beslutet.  
 
 
Från hösten 1915 sker en tydlig kantring av verksamhetens innehåll i de olika flottil-
jerna mot ett socialt umgänge. Tydligast kommer detta fram i källmaterialet från 
Stockholmsflottiljen. Samvaron mellan medlemmarna och marinens officerare får en 
mer framträdande plats och övergår till betydligt gemytligare former. Detta återspeg-
las i skrivelser, räkenskaper och i form av ett antal tackbrev samt beslut om räkningar 
från gemensamma fester med militären.81 Inbjudningar till höga militärers mottag-
ningar, t ex styrelsen inbjuds till ”Thé mottagning” hos amiralen och chefen för kust-
flottan ombord på dennes flaggskepp, kan också ses som en bekräftelse på social sta-
tus. Inte ens en kortvarig konflikt kring en ansökan om att få bilda en Svealandsflot-
tilj, vilket utlöser en ny kompetensstrid eftersom styrelsen för Stockholmsflottiljen 
uppfattade detta som ett intrång, påverkade bilden av den nyvunna harmonin i någon 
högre grad. Frågan löstes genom bildandet av Stockholms skärgårds frivilliga motor-

                                                
80 Oscar Holterman hade nära anknytning till hovet genom tjänstgöring hos prins Carl och prinsessan 
Ingeborg. Han utnämndes till kabinettskammarherre av sin gudfader Oscar II. 
81 T.ex. tackbrev från regementskvartermästaren vid Vaxholms grenadjärregemente: ”Utomordentligt 
angenäma festen den 11 dennes samt under densamma visad gästfrihet. ” Oscar Fredriksborg 18/10 
1915. (Krigsarkivet). 
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båtsflottilj med en avgränsad geografisk uppdelning av respektive flottiljs verksam-
hetsområde. 
 
 
5.3 Marinstaben 
 
Marinledningen var naturligtvis inte opåverkad av tidens starka polarisering och dju-
pa skiljelinjer mellan de politiska partierna, inte minst i hur försvaret skulle organise-
ras. Flottans upprustning runt sekelskiftet och det ökade inslaget av värnpliktig per-
sonal skapade behov av mer utbildad personal i befälsställning. På det hela taget kan 
man ändå påstå att flottan hade ett försteg jämfört med armén genom omvärldens 
omfattande satsning på upprustning av dess kapacitet av sjöstridskrafterna. Utbygg-
naden av den svenska flottan vid tiden efter sekelskiftet skapade en betydande sys-
selsättning för den svenska varvsindustrin under en period, som i övrigt präglades av 
lågkonjunktur och konflikter mellan arbetsmarknadens parter. År 1902 hade också 
det fasta kustförsvaret kommit att organiseras som ett särskilt vapenslag, kustartille-
riet, vilket också krävde sina resurser. Flottan och kustartilleriet fördes ihop under en 
gemensam ledning och betecknades som Marinen.82  
 
 
Det ändrade försvarspolitiska läget genom unionsupplösningen ledde också till en 
omorganisation av flottans stab genom bildandet av Marinstaben, som blev gemen-
sam för flottan och kustartilleriet. Interna motsättningar inom flottans ledning kom 
troligen att få betydelse för tillkomsten av motorbåtskåren. Första tillfället som det är 
känt att förslag lämnas på användning av civila motorbåtar i krigsmaktens tjänst till 
flottans ledning var genom den kontakt som redaktör von Gegerfelt tog år 1908 med 
chefen för kustflottan amiral Wilhelm Dyrssen. Denne sjöofficer hade blivit känd för 
allmänheten som en karismatisk och handlingskraftig ledare genom sitt befäl över 
den eskader av kustflottan, som drogs samman på västkusten sommaren 1905 inför 
hotet om en väpnad konflikt med Norge. Han var också en kort period åren 1906-
1907 statsråd och sjöförsvarsminister i Arvid Lindmans högerministär. Gegerfelt 
presenterade idén att använda motorbåtar bemannade med frivilliga i flottans tjänst 
och ansåg sig ha blivit välvilligt bemött av en intresserad marinledning. Redaktören 
fick även en artikel i ämnet införd i tidskriften ”Svenske seglaren” samma år.83 Nå-
got ytterligare agerande från flottans ledning med anledning av uppvaktningen har 
inte stått att finna. Till saken hör att det inom flottan pågick en intern diskussion, som 
skapade två olika läger som företrädde olika synpunkter på vilken inriktning den 
fortsatta upprustningen av flottans fartygsmateriel skulle ha. De två skolorna, där den 
ena menade att man skulle satsa på en utbyggnad av fartyg med tungt artilleri, av 
typen ”Dreadnoughts”84 och som stod i motsats till den andra uppfattningen att flot-
tan skulle satsa på smärre och fler enheter inte minst av ekonomiska orsaker, skapade 
djupa motsättningar inom den högsta ledningen. Amiral Dyrssen, chefen för kustflot-

                                                
82 Jan Glete, Kustförsvar och teknisk omvandling, Teknik, doktriner och organisationer inom svenskt 
kustförsvar 1850-1880, 1985, s. 91. 
83 SvD 1915-01-20. 
84 Fartygstyp, slagskepp med svårt huvudartilleri samlat i några få torn. Lanserades år 1906 av den 
engelske 1:e sjölorden Fischer. 
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tan, representerade den första inriktningen och marinstabschefen amiral Sidner den 
andra. 85 
 
 
Även om det av den offentliga debatten förefaller som flottans officerare inte aktivt 
deltog i de politiska striderna på sätt som en del av arméns officerare gjorde denna 
tid, var de naturligtvis inte opåverkade av de politiska motsättningarna. Detta i kom-
bination med de interna stridigheterna ledde bland annat till att den nyutnämnde che-
fen för Marinstaben, kommendör Ankarcrona, efter en kort tid som chef tvingades 
bort av politiska skäl från sin befattning av den staaffska ministären86 och amiral 
Sidner blev för andra gången chef för Marinstaben.87 Ankarcrona begärde avsked 
från flottan och upprätthöll en personlig tjänst hos kungen under åren 1914-1916. 
Sidner hade under sin karriär tidigare förutom chef för Marinstaben även varit stats-
råd och sjöförsvarsminister åren 1905-1906 under Karl Staaffs statsministerperiod. 
Genom hans utnämning fick den inriktning som han företrädde ökat inflytande. Detta 
fick också betydelse genom att han redan efter de första uppvaktningarna från den 
nybildade motorbåtsflottiljen i Göteborg lämnade ett utredningsuppdrag i frågan till 
en av sina närmaste män, kapten Lybeck. Denne avancerade kort därefter till avdel-
ningschef vid den nyinrättade operationsavdelningen inom Marinstaben och utnämn-
des till kommendörkapten.88 En rad kontakter mellan de olika intressenterna i frågan 
om motorbåtsflottiljernas organisation och reglemente kom därför att kanaliseras 
genom Lybeck.89  
 
 
Marinstaben kan även ha haft kännedom om att kollegorna i Royal Navy och den 
tyska Kriegsmarine vid denna tid också intresserade sig för möjligheterna att använ-
da smärre motorbåtar i flottans krigstjänst. Engelska amiralitetet tillsatte år 1913 en 
kommitté för att utreda i vad mån privata motorbåtar kunde användas i krigstjänst. 
Kort efter krigsutbrottet bildades en organisation under ledning av en pensionerad 
amiral, ”Motor Boat Reserve”. I Tyskland bildades vid samma tid en liknande orga-
nisation med likartade uppgifter, ”Freiwillige Motorboots Corps”, som fick stor an-
slutning av frivilliga deltagare.90 I vad mån de civila initiativtagarna känt till dessa 
organisationer vid Göteborgsflottiljens bildande är däremot inte känt. Ett tecken på 
att det förekommit visst informationsutbyte mellan organisationerna i de olika län-
derna även i dessa frågor är det lyckönskningstelegram som Stockholms frivilliga 
motorbåtsflottilj fick från kollegor i ”das Deutsche Freiwillige Motorboots Corps, 
Aschenborn”.91 
 
 

                                                
85 Glete, s. 247-250. 
86 Svenska flottans historia, III, s. 437. 
87 Marinstaben 1884-1934, en minneskrift utarbetad inom marinstaben, s. 105. 
88 Lybeck kom från en tjänst som flaggadjutant hos amiral W. Dyrssen som då var chef för kustflottan. 
Otto Lybeck var en kort period under år 1921 försvarsminister och slutade sin militära karriär som 
viceamiral och chef för Flottan. 
89 GFMF styrelseprotokoll 1914-12-16.  
90 GMP 1915-06-26. 
91 Redovisat i protokoll 1915-06-15. Originalet finns hos Krigsarkivet. 
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Betydelsen av de personliga kontakterna accentueras ytterligare av att antalet sjöoffi-
cerare inom flottan totalt var mindre än 30092 och att följaktligen kretsen flaggmän 
och regementsofficerare var väldigt begränsad, varför det var av vikt att etablera de 
rätta kontakterna om man ville kunna påverka utvecklingen. Amiral W. Dyrssen, 
som var en av de första i ledningen som mött förslaget till användning av civila mo-
torbåtar från civil representant, motsatte sig offentligt den av Marinstaben föreslagna 
organisationen av den frivilliga motorbåtskåren. Han ansåg att kårens personal borde 
ingå i flottans reserv och inte bilda en självständig fristående enhet.93 Noteras kan att 
Dyrssens inflytande förstärktes av att bland flottans flaggmän vid denna tid var även 
hans tvillingbror amiral och en äldre bror varit sjöförsvarsminister åren 1898-1901.94 
Trots att Sidner blev hårt angripen av gruppen kring bröderna Dyrssen, vilka betrak-
tade honom som förrädare mot flottan, gav hans nära förbindelser med den vid denna 
tid sittande ministären onekligen ett betydande inflytande på utvecklingen.95 
 
 
Ett annat tecken på den förändrade inställning till tanken på en motorbåtskår, som 
marinledningen omfattade efter Sidners tillträde som marinstabschef, är det faktum 
att både flottiljen i Göteborg och senare även i Stockholm som sina första ordförande 
hade regementsofficerare på aktiv stat. I Göteborgsflottiljen var chefen för Älvsborgs 
fästning överstelöjtnant Bolling mycket aktiv både vid flottiljens bildande och kort 
därefter genom ett antal uppvaktningar i Stockholm hos såväl statsråden i försvars-
departement och marinledning som ”förkämpe” för att flottiljen skulle accepteras 
som en del av det militära försvaret.96 Bolling utnämndes året därefter till överste och 
chef för Karlskrona kustartilleriregemente och slutade sin militära karriär som gene-
ral. Stockholmsflottiljen fick vid sitt bildande kommendör Ulff som ordförande och 
kaptenen vid flottan B. Von Sydow som vice ordförande.97 Von Sydow spelade 
dessutom en aktiv roll vid förberedelserna för etableringen av en motorbåtsflottilj i 
Stockholm genom att utföra en del utredningsarbete, bland annat att ta fram förslag 
till stadgar och reglemente till det konstituerande mötet. Stockholmsflottiljen fick 
omedelbart militärens stöd genom att officerare i flottan, som inte var medlemmar, 
ställde sig till förfogande som lärare vid utbildning av den nyetablerade flottiljens 
medlemmar och även medverkade vid dess övningar, trots att flottiljen då ännu inte 
fått officiell status i förhållande till marinen.98 Det förefaller inte troligt att dessa mi-
litärer skulle ha tagit på sig uppgiften att delta, varken som aktiva medlemmar i de 
nybildade frivilliga motorbåtsflottiljerna eller utbildare till desamma, om de inte un-
der hand fick fullt stöd av marinledningen. Det är till och med rimligt att anta att 
                                                
92 Statsverkspropositionen 1914, fjärde huvudtiteln.  
93 SvD 1915-06-03. 
94 Rolf Nygren, Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet, Uppsala 1977, s. 48-53. En äldre bror, Gerhard 
Dyrssen, var sjöförsvarsminister 1898-1901 och kommendör i flottans reserv men tvingades avgå som 
statsråd efter pressens krav på hans demission och skarp kritik i riksdagen mot honom angående hans 
ingripande i befordringsärenden, den så kallade ”Dyrssenaffären”.  
95 Glete, s.249. Sidners förslag till inriktning av flottans fartygsbestånd blev inte den officiella för-
svarsdoktrinen i Sverige förrän på 1980-talet. Även då vållande denna inriktning interna konflikter, 
vilket fick den dåvarande försvarsministern att uttala sig om önskemålet att bygga större fartyg: "Stora 
plåtschabrak för att marinofficerarna ska få glänsa på kommandobryggan är ingenting att spilla 
pengar på.". (Roine Carlsson 1987). 
96 GFMF styrelseprotokoll 1913-05-07 och avrapporterades 1913-05-28. 
97 SFMF konstituerande möte 1915-01-29. 
98 DN 1915-02-18. Lärarna var kaptenerna Meister, Carlsson och Modin samt löjtnanterna T. A:son 
Johnson och Hilding. 
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marinledningen inofficiellt lämnade direktiv i frågan. Denna tankegång förstärks 
även av att andra frivilligorganisationer inte fick representation från krigsmakten av 
officerare med motsvarande höga tjänsteställning. Som exempel kan nämnas Frivilli-
ga automobilkåren, vilken tillkom ungefär samtidigt som motorbåtskåren och rekry-
terades ur samma sociala samhällskikt. Automobilkårens första kårchef var kapten i 
armén. Detta trots att automobilkåren till skillnad från motorbåtskåren redan från 
start var föremål för aktivt intresse från kungens sida genom bland annat dennes in-
spektioner i samband med bilkårens övningar.99 Landstormsorganisationens befäl 
tillsattes inte heller med yrkesmilitärer av motsvarande höga nivå på tjänsteställning.  
 
 
Det går naturligtvis inte heller att bortse från betydelsen för motorbåtkårens tillkomst 
och status att Dan Broström var sjöförsvarsminister i den Hammarskjöldska ministä-
ren åren 1914-1917 och på ett tidigt stadium hade kännedom om flottiljen i Göteborg 
genom sin personliga bekantskap med flertalet av dess medlemmar. Även om Bro-
ström var den andra sjöförsvarsministern i ordningen, som inte var yrkesmilitär, bör 
ändå hans yrkesmässiga bakgrund som ”kofferdist”, redare och ägare av både ett 
stort antal handelsfartyg och inflytande i ett av landets största varv, ha skapat förut-
sättningar för att hans personliga kompetens respekterades av sjöofficerarna, trots att 
han inte var militär och därmed ökat hans möjligheter att påverka utvecklingen. Bro-
ström valde också att som statsråd ta direkt kontakt med styrelserna för flottiljerna i 
Stockholm och Göteborg, och enbart dessa, i organisationsfrågan när motsättningar-
na var som störst. Detta trots att Marinstaben samtidigt genomförde ett formellt re-
missförfarande till samtliga berörda organisationer av marinstabschefens förslag till 
reglemente för en nationell motorbåtskår.  
 
 
Marinledningens önskan, att få kontroll över den paramilitära organisation som mo-
torbåtsflottiljen var, framträder tydligt genom att Marinstaben på ett tidigt stadium 
uttryckte sitt intresse för att skaffa sig insyn och kontroll. Det är troligt att man på-
verkats av den snabba utvecklingen och tidigare erfarenheter som statsmaktens oro 
över bristande kontroll över skarpskytteföreningarna i dess inledande fas på 1860-
talet. Främst Stockholms skarpskytteförening upplevdes då som ett latent hot mot 
bestående ordning genom att den innehöll grupperingar, som stod för önskemål om 
förändring av den rådande samhällsordningen och även uttryckt att detta skulle kun-
na ske med våld.100 Den konservativa pressen spådde, att ”vid tillfällen av politisk 
agitation, dessa beväpnade corpser skulle kunna utöva terrorism mot andre sam-
hällsmedlemmar”.101 Militären fann inte något effektivt sätt att inordna skarpskytte-
rörelsen i samarbetet med Landstormen och dess behov av vapenövningar. Först år 
1905 fick Landstormen genom riksdagsbeslut någon form av fredstida organisation. 
Riket delades in i landstormsområden och befälhavare och adjutant förordnades. All 
verksamhet bedrevs dock i frivillighetens tecken med förhoppning att skytteföre-

                                                
99 Sundström, s. 51-54.  
100 100 år med frivilliga skytterörelsen, Stockholm 1960, s. 40. Som statsrådet Bredberg konstaterade i 
skriftväxling med S.A. Hedlund ”tolererade inte regeringsformen någon krigsmakt, som inte kungen 
förde befälet över”. 
101 Lars Ericson, Medborgare i vapen, värnplikten i Sverige under två sekel, Lund 1999, s. 90. Se även 
Grimberg, s. 279. 
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ningar skulle kunna medverka vid vapenövningar. Befälsutbildning anordnades ock-
så som frivilliga kurser.102 
 
 
 Att försvarsledningen troligen ansåg kontrollen av den nya frivilligorganisationen 
som viktig speglas av att marinstabschefen tidigt officiellt uppmärksammade bildan-
det av Göteborgsflottiljen och uttalade intresse för den nya organisationen. Sidner 
menade vid denna tidpunkt att det ”nu närmast gällde att fastslå de erforderliga kvali-
fikationerna, att finna den lämpliga formen i fredstid för det nya hjälpvapnet, att 
uppgöra effektiva övningsprogram. Och därmed håller man nu på som bäst.”103 Utta-
landet kan också ses mot bakgrund av en önskan att det inte skapades en oreglerad 
civil organisation med militära uppgifter i en tid då de politiska motsättningarna vux-
it sig starka i framför allt försvarsfrågan. Det fanns också ett uttalat missnöje inom 
officerskretsar med förhållanden inom krigsmakten och dess roll i samhället. Det 
förefaller vara en allmän uppfattning vid årsskiftet 1913/1914 att stämningsläget 
bland officerarna, särskilt de yngre arméofficerarna i huvudstaden, var sådan att tan-
ken på en omvälvning med våld, i varje fall under hot om våld, inte var främmande. 
Vidare är det påfallande att militärerna i sina resonemang vill gå förbi de politiska 
partierna och riksdagen och knyter sina förhoppningar direkt till kungens person.104 
Även bland flottans yngre officerare grodde ett missnöje. Detta hade även kommit 
till den breda allmänhetens kännedom genom upprop i tidningsartiklar.105 Officerar-
na som stod bakom uppropet kritiserade främst rutinerna och förutsättningarna kring 
befordring till högre tjänstegrad inom Flottan.106 Antal officerare som lämnade tjäns-
ten i förtid upplevdes också som besvärande. 
 
 
Sett mot denna bakgrund förefaller det troligt att både den politiska och militära led-
ningen funnit det viktigt att skaffa sig kontroll över utvecklingen genom att eftersträ-
va en association med de framväxande motorbåtsflottiljerna, trots dess ringa numerär 
och begränsade militära värde. I annat fall förefaller det märkligt att man skulle ha 
ägnat tillkomsten av den nya organisationen den stora uppmärksamhet som blev fal-
let. Detta med tanke på den politiska och militära situationen som rådde både inom 
landet och i omvärlden. En viktig orsak var sannolikt att de civila medlemmarna i de 
två flottiljerna utgjordes av ett antal mycket inflytelserika personer ur samhällets 
högsta sociala skikt och representerade ett politiskt inflytande som inte borde negli-
geras. Medlemmarnas samhällsinflytande har utvecklats närmare på annan plats i 
uppsatsen.  
 
 
Marinledningens agerande att ställa resurser till förfogande, då framför allt till den 
nya Stockholmsflottiljen, redan innan man formellt hade accepterat föreningarna som 
knutna till försvaret, kan alltså uppfattas som ett medel att skaffa sig inflytande på 

                                                
102 Arthur Dunér, Sveriges landstorm, kortfattad historik, Sveriges landstormsföreningars centralför-
bund, Stockholm 1926, s. 176. 
103 DN 1914-06-18. 
104 Torbacke, s. 13. 
105 GHT 1914-01-14. 
106 Nygren, s.48 f. För befordran upp till kaptens grad var anciennitet grund. Därefter avgjordes be-
fordran i praktiken av ett förord från en befordringskommission vars yttrande inte var offentligt. 
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utvecklingen i ett tidigt skede. De officerare som deltog i verksamheten, antingen 
som medlemmar och/eller som lärare, verkade aktivt för att verksamheten skulle falla 
inom ramen för den militära kontexten. Uniformsfrågan blev tidigt ett tecken på det-
ta. Andra medel som användes för denna process var utbildning av medlemmarna i 
militära rutiner som navigation, signalering, ordergivning och uppträdande. Flottil-
jerna gavs också tillgång till militära områden, där annars civila inte ägde tillträde 
och det utfärdades militära legitimationskort för medlemmarna. När flottiljernas 
verksamhet inordnats i det militära systemet genom beslut av Kungl. Maj:t, ställdes 
också krav på löpande avrapportering av rullor, verksamhetsberättelser och att vissa 
val skulle underställas regeringen för godkännande.107 Krav ställdes också på att 
medlemmarnas åtagande skulle regleras genom individuella kontrakt med normalt 
fyra års löptid.108 Detta trots att det inte gavs någon ekonomisk kompensation för det 
kontrakterade åtagandet.   
 
 
 
6. Diskussion. 
 
I kapten Lindbergs minnesanteckningar frammanas en idyllisk samvaro mellan mili-
tärer och civila präglad av oscarianska ideal och ”punschdoftande mässaftnar”. Un-
dersökningen visar i och för sig på att det fanns idealistiska argument av typ för-
svarsvilja och fosterlandskärlek bakom tillkomsten av den första frivilliga motorbåts-
flottiljen i Göteborg, men det var sannolikt även andra motiv bakom stiftarnas age-
rande. Undersökningens resultat styrker detta och ger också en bild av en betydande 
förändring av de grundläggande motiven för de olika parternas agerande, då krigsut-
brottet i ett slag förändrade den politiska kartan i Sverige. Den första motorbåtsflot-
tiljen bildades helt klart på privat initiativ. Tillkomsten av kåren förefaller däremot 
ha skett genom samspel mellan ett flertal aktörer, där såväl organisationer som mili-
tära intressenter även finns med. 
 
 
Tidens manlighetsideal, som det kom till uttryck genom beundran för polarforskarnas 
strapatser och borgerlighetens strävan att efterlikna officerskårens hederskoder, fram-
träder inte lika tydligt som motiv till medlemmarnas intresse för ett aktivt medlem-
skap. Detta innebär inte att man kan dra slutsatsen att de var opåverkade av tidens 
manlighetsideal i sitt beslut att delta. Dessa ideal kan mycket väl ha varit en stark 
drivkraft. Att de ville ingå i den militära sfären tog sig dock mer synliga former. Uni-
formsfrågan var uppenbarligen av stor vikt enligt medlemmarnas värderingar och ett 
uttryck för deras ideal. Rätten att bära sjöofficers titel och uniform gav sannolikt 
också hög social status för dess innehavare. En strävan till naturen och naturupple-
velser återkommer inte heller uttalat, trots att även detta ingick i den tidens sociala 
kontext genom att nationalismens nationalromantiska värderingar var starka i hög-
borgerliga kretsar. Denna påverkan bekräftas bland annat av att en särskild artikel, 
som hyllar naturupplevelserna i skärgården, tagits med i minnesverket över motor-

                                                
107 ”Reglemente för Sveriges Frivilliga Motorbåtskår”, SFS 1915:198. 
108 SFS 1915:198, Reglementets  5 §  3 mom.  
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båtskåren.109 De rapporter, som lämnas från flottiljernas övningar i Stockholms och 
Göteborgs skärgård, ger dock inte anledning att anta att dessa skäl var dominerande 
motiv för deltagandet även om de sannolikt var av viss betydelse för deltagarna lika-
väl som känslan av ”kamratskap”. Övningarna skedde under ganska korta tidsperio-
der sommartid och kan knappast karakteriseras som särskilt strapatsrika. Flertalet 
medlemmar hade dessutom anställd personal, gastar, som i praktiken skötte framfö-
randet av båtarna. Den sociala distansen mot dessa avlönade besättningar upprätt-
hölls genom att de inte fick bli medlemmar i flottiljen, trots att de rullfördes av mili-
tära myndigheter för sin uppgift som deltagare i respektive flottiljs verksamhet.  
 
 
Den första stadgan och reglementet visar på en avsikt från initiativtagarna att åstad-
komma en mycket autonom association. Detta trots att man sökte legitimering genom 
att underställa reglementet Generalstabens och Marinstabens prövning i syfte att få 
det fastställt av Kungl. Maj:t. Enligt Max Webers definition präglades organisatio-
nens ledarskap av ”autokefali”, d.v.s. ledaren och hans stab tillsätts enligt organisa-
tionens egna regler och inte genom utomståendes beslut. I ett inledande skede gav 
dock de militära myndigheterna en relativt hög grad av utrymme för självständigt 
agerande för flottiljernas styrelser. 
 
 
Alla sociala relationer är i sista hand en fråga om makt och maktutövning menar Max 
Weber.110 Undersökningen visar på ett mönster i den första flottiljens medlemmars 
agerande som tydligt talar i den riktningen. Ändamålen med flertalets deltagande kan 
hänföras till att dessa genom medlemskap i sammanslutningen fick ingå i en sluten 
grupp, som gemensamt hade ett betydande ekonomiskt och politiskt inflytande. Gö-
teborgsflottiljens agerande under framför allt tiden fram till första världskrigets ut-
brott visar också på syftet att positivt påverka relationerna till militärledningen. Den-
na uppfattning stärks också av att flottiljens medlemmar, varken som grupp eller en-
skilt, deltog aktivt i den offentliga debatten i syfte att påverka opinionen i försvars-
vänlig riktning. Även om man inte kan ana någon konspiratorisk avsikt från den för-
sta gruppen framträder dock ett agerande som intressegrupp, vilket med moderna 
termer skulle betecknas som ”lobbying”.  
 
 
Det är betecknande att tidningen Ny Tid i sin karakteristik under verksamhetens för-
sta år svänger från benämningen ”leksaksflotta” till ”militarismens redskap”. Ny Tid 
refererar i flera debattartiklar till utvecklingen i Tyskland under påverkan av den kri-
tik, som framförts av den tyska socialdemokratiske politikern Karl Liebknecht.111 I 
hans analys av hur militären och industrin samverkar i Tyskland och även i andra 
länder kan man se likheter i det som skedde mellan näringslivet och militären i Göte-
borg. Både Weber och politikern Liebknecht framhåller krigsmaterielproducenternas 
intressen som en viktig faktor i den politiska utvecklingen. Även om omfattningen 
inte gick lika långt och med samma förödande resultat som i Tyskland, kan samarbe-

                                                
109 C. T. Holmström, ”Människan – Båten – Naturen“, i Thorsten Wennerström (red.), Sveriges frivil-
liga försvar – Frivilliga Automobilkåren, Sveriges Frivilliga Motorbåtskår, under medverkan av prins 
Wilhelm, Stockholm 1942. 
110 Weber, band 1 s.19 f. 
111 Liebknecht, s. 51 f. 
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tet inom Göteborgsflottiljen ändå ses som ett utslag av militarism och i den bemär-
kelsen som en politisk handling. I moderna termer kan det som skedde i göteborgs-
området benämnas som ett begynnande ”militärindustriellt komplex”. Man kan också 
konstatera att det vid krigsutbrottet återupptagna och utvidgade flottutbyggnadspro-
grammet till stor del föll på varven i Göteborg. En slutsats blir alltså att den sociala 
gemenskapen i den första flottiljen bestod av en grupp från positivt privilegierade 
yrkesklasser, som samverkade målinriktat rationellt för gemensamma intressen, en-
ligt Weber en association som betecknades som ”Vergesellschaftung”.112 
 
 
Plikt och ansvar svarade väl mot de ideal som borgerligheten hämtat från militära 
kretsar. Hobsbawm har beskrivit de värderingar som representerades av bourgeoisi-
ens ” idealpatriarkat”. Deras gruppsamhörighet vilade på gemensamma värderingar, 
åsikter och handlingsmönster. Den gode samhällsmedborgaren skall i sin roll som 
familjefadern ha ansvar för familj, tjänare, släkt, som arbetsgivare och för samhället. 
Han var socialt inte bara familjefar utan också en master, Fabriksherr eller en pa-
tron.113 Det sociala ansvaret i vid bemärkelse ansågs troligen i första hand knutet till 
individens samhällsställning i denna grupps värderingar. En tidstypisk skildring i 
skönlitteraturen på dessa karaktärer och deras värderingar på gott och ont är John 
Galsworthys The Forsyte saga.114 Traditionen att ”brukspatronen” styr och ställer i 
allt från världslig till andlig välfärd för sina underlydande var sannolikt ett välbekant 
manlighetsideal för såväl industrialisterna som högborgerligheten även i Sverige. 
Hammar beskriver en äldre kollegas relation till sin arbetare med begreppet ”gam-
malpatriarkalisk”.115 Det kan troligen också anses vara belagt att begreppet patriark 
vid denna tid användes i betydelse av en ledare som visar omsorg och ansvarstagande 
på sätt som uppsatsen försöker påvisa. Ett uttryck för dessa ”allomfattande ansvars-
tagande” ideal kan man även uppfatta i KSSS styrelses formulering för att motivera 
sitt ställningstagande att trots risk för konflikt med andra organisationer ta initiativet 
i frågan om en nationell motorbåtskår: ”… att som sin ofrånkomliga plikt ta ett an-
svar för …” Medlemmarna i Göteborgsflottiljen har inte uttryckligen formulerat sig 
på detta sätt men det finns ändå anledning anta att de omfattade samma värderingar, 
där plikt och personligt ansvar intar en framträdande roll, eftersom det fanns bety-
dande likheter i social tillhörighet jämfört med stockholmsorganisationernas med-
lemmar.  
 
 
Även Weber behandlar auktoritetsförhållanden som baseras på personligt beroende 
och tradition. Hans teorier om det patriarkaliska herradömet, där makten är knuten 
till ålder, män och faderskap, har dock i modern forskning ersatts av nya teorier, till 
exempel av den engelska sociologen Sylvia Walby och den amerikanska feministen 
Hedi Hartmann. Walby har utvecklat sina teorier om en modern feministiskt definie-

                                                
112 Weber, band 1 s. 29. 
113 Eric Hobsbawm, Kapitalets ålder, 1981, Tidens förlag, s. 332 f. 
114 Galsworthy fick Nobelpriset i litteratur 1932. Romanen The Forsyte saga utkom 1922. En första 
del hade publicerats 1906 under titeln The Man of Property. 
115 Hammar, Minnen III, s. 19. 
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rad form av patriarkat i boken Theorizing Patriarchy.116 Hartmann anger patrikarkat, 
”som en uppsättning materiellt baserade sociala relationer mellan män, som trots att 
den är hierarkisk etablerar och skapar beroende och solidaritet mellan män”. Hennes 
slutsats är att denna form av samverkan finns även i det moderna samhället och an-
vänds av män för att förtrycka kvinnor.117 Med utgångspunkt från Webers och Hart-
manns teorier överförda på medlemmarna i motorbåtskåren och baserat på undersök-
ningen skulle ett alternativt perspektiv kunna vara att patriarkala värderingar även 
ledde till att dessa individer kände och tog ett individuellt ansvar för sin omgivning 
och samhället i stort. I detta fall för att bevara nationen, samhället, genom att bilda 
den nya organisationen och därigenom aktivt medverka i försvaret. Denna mer posi-
tiva tolkning bygger på att man även beaktar effekter sprungna ur medlemmarnas 
”viktorianska ideal” om patriarkatets, det vill säga männens, ansvar och plikt som 
samhällsmedborgare i en privilegierad klass. Slutsatsen är mindre repressiv och 
skuldbeläggande och därigenom skiljer den sig från de hegemoniska och patologiska 
varianterna som tar ett betydande utrymme i dagens genusforskning.118 Tankegången 
innebär inte att denna typ av patriarkat utesluter genusforskarnas definition utan båda 
tolkningarna kan vara möjliga. Thomas Johansson menar också att det finns anled-
ning att nyansera den historiska bilden av patriarkatet och faderskapets diskursiva 
och prediskursiva historia och lyfta fram komplexiteten.119 
 
 
Mosse menar att det fanns en stark koppling mellan manlighet och de ideal inom den 
nya nationalistiska rörelsen som växte fram i slutet av 1800-talet.120 Det är rimligt att 
anta att personer ur det sociala skikt som medlemmarna i de första flottiljerna tillhör-
de, väl kände till dessa ideal och accepterade dem som rättesnöre. Dessa män ur 
överklassen fann det sannolikt helt naturligt att ta ett individuellt ansvar för att skapa 
resurser för att enligt tidens nationalistiska strömningar medverka till att stärka för-
svaret. Detta individuella ansvarstagande, som resultat av samhällsklassens ideal, kan 
troligen ställas i motsats till det kollektiva ansvar, som den allt starkare socialistiska 
rörelsen betonade och som allt snabbare blev förhärskande i den lägre medelklassen 
och arbetarklassen.  
 
 
Claes Ekenstam använder begreppen manlighet och maskulinitet för att beskriva för-
ändring av mansrollen i slutet av 1800-talet. Viktorianerna hyllade ett manlighetside-
al som hade en påtagligt moralisk dimension. Efter sekelskiftet blev det allt vanligare 
att beskriva manlighet med nya termer som att ”maskulinitet” var en blandning av 
aggressivitet, fysisk styrka och manlig sexualitet.121 Sven Hedin använder dessa be-
grepp i sina skrifter, till exempel Ett varningsord, och kopplar ihop dem med de ideal 

                                                
116 Sylvia Walby, ”Introduktion till Theorizing Patriarchy, Patriarkatet som system och olika struktu-
rer”, i Anna G. Jónasdóttir, Gunnela Björk (red.), Teorier om patriarkatet, Betydelser, begränsningar 
och utvecklingslinjer, Örebro 2003. 
117 Katarina Sjöberg, ”Patriarkat”, i Thomas Brante, Heine Andersen, Olav Korsnes (red.), Sociolo-
giskt lexikon, Stockholm 2001. 
118 Robert Connell, Maskuliniteter, Göteborg 1999. 
119 Thomas Johansson, ”Fadern som försvann”, i Claes Ekenstam, Thomas Johansson, Jari Kuosma-
nen (red.), Sprickor i fasaden, Manligheter i förändring, 2001. 
120 Mosse, s. 6 f. 
121 Ekenstam, s. 79. 
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som försvarsvilja och nationalism står för.122 Detta nya manliga ideal krävde för att 
kunna förverkligas något utöver det som en traditionell viktoriansk uppfostran gav. 
Den amerikanske pedagogen Stanley Hall, som verkade vid denna tid, var föresprå-
kare för en uppfostran som gav utrymme för en mer kraftfull man, som kunde stå 
emot de destruktiva krafterna i samhället. Theodore Roosevelt formulerar detta än 
skarpare. Hos honom kombineras traditionens moraliska manlighet och den nya ti-
dens aggressiva maskulinitet till en syntes.123 Traditionella viktorianska dygder var 
på alla sätt lovvärda men inte tillräckliga för att värna om civilisationens framsteg. 
Dessa dygder måste kombineras med virilitet och kampinstinkt. Denna maskulinise-
ringstendens var en tydlig trend i västvärlden under 1900-talets inledning.124 Dessa 
normativa manlighetsideal kombinerades med det sociala mönster som flottiljmed-
lemmarna präglades av och som uppenbarligen styrde deras handlande.  
 
 
Det förefaller troligt att det bland motiven för de män som agerade för skapandet av 
och deltagandet i den nya organisationen, för det var länge enbart män, fanns ett inte 
oväsentligt inslag av interaktion mellan tidens nya och gamla manlighetsideal, och 
viljan att utifrån sin sociala position i samhället och de ideal som den stod för, ta ett 
betydande individuellt ansvar för samhällets bevarande och skydd. Detta tog sig ut-
tryck i bildandet av en ny frivillig försvarsorganisation. Hedins sätt att integrera man-
lighetsideal, nationalism och försvarsvilja i sin agitation kan sannolikt även det ses 
som uttryck för en kulturell strömning, som påverkat medlemmarna i gruppen. De 
var i den bemärkelsen individer ”fångade” i sin samhällsklass kulturella värderingar. 
De befann sig i samma diskurs. Sett mot den bakgrunden är deras agerande logiskt 
och förståeligt. Den patriarkaliska attityden övergick inte heller till någon form av 
paternalism, det vill säga överförande av makt och/eller resurser till någon underord-
nad i organisationen, vilket ytterligare skulle kunna bekräfta deras manlighetsideals 
syn att den utvalde individen skulle göra en personlig insats och inte lämna över an-
svaret till andra. Detta utesluter inte att möjligheten att få samverka med likasinnade 
i en mycket exklusiv kamratkrets också fanns bland motiven. Det finns inte heller 
något motsatsförhållande i att Göteborgsgruppen troligen även uppträdde som en 
intressegrupp med kommersiella motiv. Tvärtom var detta helt förenligt med med-
lemmarnas egenintresse och yrkesroll och var förmodligen inte i konflikt med de 
sociala förväntningar som kunde möta dem. Det är alltså en alltför förenklad bild att 
enbart se gruppens agerande som en symbolhandling, utan det fanns troligen en rad 
bakomliggande motiv hos respektive individ. 
 
 
Statsmakten, då främst marinen, sökte med hjälp av flottans personal på ett tidigt 
stadium kontrollera organisationen genom legitimering i form av olika formella be-
slut. Ett medel var användning av utnämningsinstrumentet. Den nya organisationens 
knytning till samhällets elit i kombination med användning av militära tjänsteställ-

                                                
122 Ibid., s. 82. 
123 Roosevelt lämnade en ministerpost i regeringen och tjänstgjorde i fält under spansk-amerikanska 
kriget på Kuba år 1898. Han återvände som krigshjälte till hemlandet och blev efter återkomsten vald 
först till delstatsguvernör och senare till vicepresident. Då president McKinley mördades år 1901 in-
trädde Roosevelt som USA:s president. Han fick Nobels fredspris 1906 för att ha medlat fred i det 
rysk-japanska kriget 1904-05. 
124 Ekenstam, s. 80. 
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ningar skapade troligen också en hög status för dess medlemmar, vilket förmodligen 
var avsiktligt från samhällets sida. Kåren fick också som ett tecken på detta som sin 
första chef en amiral i aktiv tjänst och i kårstyrelsen ingick officerare från såväl Ma-
rinstaben som Generalstaben. Frivilliga automobilkåren, som bildades ungefär sam-
tidigt, fick inte samma ”uppmärksamhet”. Det är också anmärkningsvärt att tillkoms-
ten av en central överordnad organisation skedde genom beslut ”ovanifrån” och inte 
växte fram genom krav och önskemål från de lokala organisationerna. Det är ganska 
uppenbart att militärledningen ansåg det angeläget att skapa kontroll över flottiljerna 
trots deras uttalade motstånd mot en gemensam överstyrelse.  Marinstabens agerande 
skall också ses bakgrund av en situation där politiskt agerande från höga arméoffice-
rare och tecken på bristande lojalitet hos de yngre sjöofficerarnas bidrog till den all-
männa osäkerhet som betecknade det politiska läget vid denna tid. 
 
 
Torbacke har fört fram betydelsen av den utomparlamentariska verksamheten med 
starka inslag av såväl förberedelsearbete som propagandaverksamhet, som från mili-
tära kretsars sida kan förknippas med Allmänna försvarsföreningen samt det Karo-
linska förbundet och att detta gjorts till föremål för vetenskaplig analys. Allmänna 
försvarsföreningen, menar författaren, representerade en militär tradition i fråga om 
agitatorisk verksamhet Det är möjligt att spåra yttringar av en med kraft och energi 
driven militär propaganda i försvarsfrågan under mer än ett kvarts sekel ända fram 
till Bondetåget och Borggårdskrisen.125 Något agerande från flottiljernas medlemmar 
av detta slag har inte gått att finna. Det fanns ett betydande inslag av militärer på ak-
tiv stat bland medlemmarna i de första flottiljerna, vilket kan uppfattas som motsä-
gelsefullt, då dessa naturligtvis hade helt andra uppgifter än att verka i de frivilliga 
motorbåtsflottiljerna i händelse av mobilisering eller krig. Undersökningen pekar 
dock på att deras deltagande var sanktionerat av den militära ledningen. Det finns 
anledning anta att detta var tecken på en strävan från militärledningens sida att i ett 
tidigt skeende kunna följa utvecklingen och även indirekt ha kontroll över vad som 
annars skulle ha kunnat växa fram till en helt fristående paramilitär organisation. 
Denna nya organisation hade dessutom i ett tidigt skede ett betydande politiskt och 
ekonomiskt inflytande trots sin mycket begränsade numerär, mindre än 200 personer 
inklusive yrkesmilitärerna. 
 
 
Det är möjligt att tillkomsten av en nationell frivillig motorbåtskår också underlätta-
des av att den befälhavande amiralen för Marinstaben år 1913 var förespråkare för en 
sjöförsvarsdoktrin som var inriktad på smärre enheter med tonvikten på ett skär-
gårdsförsvar. Det koncept som motorbåtskåren innebar, med snabba motorbåtar som 
hjälp för transporter och kommunikation i skärgården, passade uppenbarligen in i det 
synsätt som Sidner representerade. Redaktör Gegerfelts artiklar och kontakt några år 
tidigare med chefen för kustflottan, som hade en annan syn på hur sjöförsvaret skulle 
organiseras, fick inte samma respons.126 
 
 

                                                
125 Torbacke, s. 45. 
126 Tidskriften ”Svenske seglaren”, 1908. 
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Utbrottet av det första världskriget innebar att de djupa motsättningarna i försvars-
frågan sköts helt åt sidan. Försvarsvilja, fosterlandskärlek och vikten av att försvara 
Sverige blev allmänt omfattade honnörsbegrepp. Frågan om att bilda en nationell 
frivillig försvarsorganisation, en ”riksmotorbåtskår”, väcktes under hösten 1914 av 
flera olika personer och organisationer. Göteborgsflottiljens styrelse gav dock inte 
uttryck för en sådan vilja utan tvärtom motsatte man sig i det längsta denna utveck-
ling och värnade om en självständighet. De olika initiativen från Stockholms horisont 
ledde till att börja med till en offentlig debatt om en ny organisation. Debatten passe-
rade det ena lågvattenmärket efter det andra under vintern 1914/1915. Marinledning-
en, som enligt uppgift under en längre tid utrett frågan, intog en medlande ställning 
och i maj 1915 presenterade man ett utredningsförslag som fastställdes av Kungl 
Maj:t. Därmed hade det bildats en nationell frivillig motorbåtsorganisation under 
samhällets kontroll, Sveriges frivilliga motorbåtskår.  
 
 
 
7. Sammanfattning 
 
I en atmosfär av starka nationalistiska strömningar och en försvarsdebatt med mycket 
djupgående politiska motsättningar bildades Göteborgs frivilliga motorbåtsflottilj i 
Göteborg år 1913. Några år senare skulle denna ingå i en av Sveriges första riksom-
fattande frivilliga försvarsorganisationer, Sveriges frivilliga motorbåtskår.  
 
 
Uppsatsen syftar till att öka kunskapen om denna relativt okända frivilliga försvars-
organisations tillkomst i en för Sverige ovanligt ”turbulent” politisk period och stu-
dera bakomliggande motiv för dess bildande. Uppsatsen vill belysa om och i så fall 
hur tidens nationalism och de politiska högerkrafternas försvarsvilja påverkade med-
lemmarna och om man kan finna andra motiv för deras agerande när Göteborgs fri-
villiga motorbåtsflottilj och senare Sveriges frivilliga motorbåtskår etablerades som 
nya försvarsorganisationer. Studien syftar även till att beskriva på vilket sätt och vil-
ka motiv samt med vilka medel som statsmaktens vilja att skaffa sig kontroll över 
denna frivilliga försvarsrörelse kom till uttryck. 
 
 
Analysmetoden kan närmast beskrivas som idé- och mentalitetshistorisk och är till 
sin karaktär kvalitativ i tolkningen av de olika gruppernas intentioner. Undersök-
ningen redovisas utifrån ett antal kollektiva aktörsperspektiv i tre avsnitt, grundarna 
av flottiljen i Göteborg, bildandet av kåren sett i huvudsak från olika organisationers 
agerande i Stockholm och slutligen marinledningens. Den sistnämnda får också re-
presentera statsmaktens roll i processen. 

 
 
Den forskning som utgår från Eric Hobsbawms och George Mosse har fördjupat för-
ståelsen för vad det ”nationella” är och hur nationalismen har inverkat på framväxten 
av samhällen och gemenskaper i den moderna värld, som uppstått under 1800- och 
1900-talen. Denna forskning har i hög grad kommit att handla om att förstå kulturer 
som rit, symbol och ideologi. En annan av de mer framträdande manlighetshistoriska 
forskarna är den brittiske historikern John Tosh, som i första hand har studerat det 
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viktorianska England och lämnat förslag till manlighetens införlivande i den historis-
ka analysen. Han betonar mångfalden i varje historiskt skede och menar att varje 
samhällsform vid en given tidpunkt domineras av en viss form av manlighet, kopplad 
till en socialt och kulturellt sett snäv grupp av män, som i sin maktutövning uppbär 
en specifik manlig identitet. Patrik Hall har fört fram nya teorier om hur man skall se 
på nationalismens framväxt över tiden och dess innehåll under olika tidsepoker. 
Halls teoribildning kring elitismen har varit av särskilt intresse för studien av de olika 
grupperingar, som haft inflytande på framväxten av den frivilliga motorbåtskåren. 
 
 
Den empiriska studien, som omfattar perioden åren 1913-1915, klarlägger att den 
första motorbåtsflottiljen bildades på privat initiativ. Göteborgsflottiljens medlem-
mars agerande under framför allt tiden fram till första världskrigets utbrott visar på 
gruppens syfte att för eget ändamål positivt påverka relationerna till militärledningen. 
Tillkomsten av den nationella kåren år 1915 förefaller däremot ha skett under inver-
kan av nationalistiska strömningar och försvarsvilja genom samspel mellan ett flertal 
aktörer, där såväl privatpersoner, ideella organisationer som militära intressenter 
fanns med. Valet av avgränsning i tid för studien, huvudsakligen åren 1913-1915, 
motiveras med att denna period omfattar etableringen för den nya nationella frivilliga 
försvarsorganisationen, från den första flottiljens bildande till dess regeringsbeslutet 
den 11 juni 1915 konfirmerade inrättandet av en nationell kår.     
 
 
Undersökningen visar på ett mönster i den första flottiljens medlemmars agerande 
som tydligt talar för att flertalets deltagande kan hänföras till att dessa genom med-
lemskap i sammanslutningen fick ingå i en sluten grupp, som gemensamt hade ett 
betydande ekonomiskt och politiskt inflytande. Gruppen representerade tillsammans 
ett betydande kontaktnät eller vad som med Pierre Bourdieus termer skulle kunna 
kallas ett omfattande socialt kapital. Genom sina anknytningar till näringslivet i Gö-
teborg hade de troligen även ett starkt intresse av nära och goda relationer med 
krigsmakten och då i synnerhet flottan. Studien väcker frågor om i vilken utsträck-
ning näringsliv och flottans personal var informellt lierade i frågor som gällde ut-
byggnaden av Sveriges sjöförsvar. Det finns en riklig forskning om arméofficerares 
aktiva roll i att försöka påverka försvarspolitiken vid tiden före första världskriget. 
Sjöofficerarnas agerande under samma period har inte studerats i motsvarande om-
fattning.  
 
 
Statsmakten, då främst krigsmakten, sökte med hjälp av flottans personal på ett tidigt 
stadium kontrollera de nya frivilliga försvarsorganisationerna, bland annat genom 
legitimering i form av olika formella beslut och aktiv medverkan av militär personal. 
Ett annat medel var användning av utnämningsinstrumentet. Styrelsemedlemmarna 
fick höga militära tjänsteställningar och valet av flottiljchefer måste godkännas av 
regeringen. Däremot användes inte någon form av ekonomiska styrmedel. Tillkoms-
ten av en gemensam nationell organisation, trots de lokala flottiljernas motstånd, kan 
också ses som ett uttryck för samhällets krav på kontroll av den nya framväxande 
frivilliga försvarsrörelsen. 
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Det är troligt att det bland motiven för de män som agerade för skapandet av och del-
tagandet i den nya organisationen, för det var länge enbart män, fanns ett inte ovä-
sentligt inslag av interaktion mellan tidens gamla och nya manlighetsideal samt vil-
jan att utifrån sin sociala position i samhället och de ideal som den stod för, ta ett 
betydande individuellt ansvar för samhällets bevarande och skydd. Hobsbawm har 
beskrivit de värderingar som representerades av bourgeoisiens ” idealpatriarkat”. 
Deras gruppsamhörighet vilade på gemensamma värderingar, åsikter och handlings-
mönster. Under influens av dessa värderingar och tidens nationalistiska strömningar 
bildades en ny frivillig försvarsorganisation.  
 
 
Uppsatsen vill lyfta fram ett alternativt perspektiv på patriarkatets betydelse. Detta 
skulle kunna vara att patriarkala värderingar ledde till att det i tidens manlighetsideal 
även ingick att man kände och tog ett individuellt ansvar för sin sociala omgivning 
och för samhället i stort. I fallet med i motorbåtsflottiljerna kom detta till uttryck ge-
nom att dess medlemmar ville medverka till att bevara nationen, samhället, genom 
att bilda den nya organisationen och därigenom aktivt stödja försvaret av fosterlan-
det. Troligen var även KAK:s och KSSS styrelse påverkade av samma värderingar 
när man trots risken för motsättningar med andra organisationer, vilket i sig skulle 
kunnat vara kontraproduktivt, ändå agerade för att bilda en nationell motorbåtskår. 
Denna mera positiva tolkning av patriarkala värderingar, jämfört med den gängse 
som återfinns i dagens feministiska genusforskning, bygger på ett betraktelsesätt om 
effekter sprungna ur medlemmarnas ”viktorianska ideal” om patriarkatets, det vill 
säga männens, ansvar och plikt som samhällsmedborgare i en privilegierad klass.  
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     Bilaga 1. 
 
 
 
Grundarna av Göteborgs Frivilliga Motorbåtsflottilj127  
 
Lundqvist Bror Herr 
Grebst Harald  Konsul 
Clase Gustaf Konsul 
Schéel Fritz Redaktör 
Hammar Hugo H Direktör 
Hammar Olof G Herr 
Söderhielm Ragnar Kapten 
Torstensson Sigurd Bruksförvaltare 
Wilson Arnold Skeppsredare 
Röhss Christian Herr 
Kjellström Robert Direktör 
Bråkenhielm Reinhold Kapten 
Fagerström Alb. Grosshandlare 
Jacobsson Gunnar Ingenjör 
Flobeck Erik W Direktör 
Bolling Sam. Öfverstelöjtnant 
Bagge Georg Major 
Wester K Kapten 
Posse Arvid Kapten, Grefve 
Lindberg G. Kapten 
Carlberg G. Löjtnant 
Rehborg A.S. Marinintendent 
Lindqvist Herman Grosshandlare 
Holm Holger Direktör 
Holm Thorbjörn Herr 
Hamilton Gustaf Röhss Ingenjör, Grefve 
Brusewitz H. Löjtnant 
Cronstedt Rudolf Ingenjör, Grefve 
Forsberg Fredrik Konsul 
Hansson Arthur Ingenjör 
Hermansson Hilde Sjökapten 
Hamilton C.G. Kapten, Grefve 
 
 
 
 

                                                
127 Enligt teckningslista, bilaga till mötesprotokoll konstituerande sammanträde 2 maj 1913 kl. 8 e.m. 
å Pallace Hotel i Göteborg. (Krigsarkivet). 


