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Förord:
Av sa,mme författare har ti-d.igare utgivlts ett historiskt kåseri:
ttNågra personliga beredskapsminnentr, omfattencle hurmd.sakligen be-
reci-kapstiden t o m 1941. Arbetet erhöI1 ett välvi}ligt mottande
av allmäinheten och dess första och enda upplaga var slut redan ut-
givningsdagen. Dagen efter var även författaren s1ut. - Han har nul
benrsad av frangångene beslutat franlägga resultatet av sina in-
tensiva historiska forskningar även från något nyare tid. Att rota
i vad som förekonmit under den nyaste tiden eller d.en allra nyaste
tiden överlåtes däremot åt yngre för"någor. Ärbetet har denna gålrg
givit lärobokens lättfattliga form, så att d.etsa^nma skaLl kunna med

iOraet anväi:edas vid undervisningen i rekryt- och korpralskolan. Att
arbetet komrnit att omfatta kungariket Galtös historia samt såluncia
j-cke vare sig kejsard.ömet Rudolfiens ell-er grannkungarikena Donsös
ro fl historia, må anses fullt motiverat ned kllngarikets Galtös cent-
rala och dominerand.e plats såväl i geografien som l- historien.

Kr.:ng Gustaf I
( Sonnarhalvåren 19 42-19 44)

Kuneens trontillträd.e

När kejsar Rudolf Den Store hösten 1941 besteg Rudolfiens tron, var
hans kåjsardöme förrrisso utsatt för stora såväI yttre som inre på-
frestningar. En av kejsarens angelägnaste uppgifter blev d.ärför att
utse pålitliga lydkonungar.

Konr.:ngariket Ga1tös tron bad.e håI1its vakant sedan i- nånga sjöslag
segeriike konung Nubbh:nd hösten 1941 avsagt sig densamma för att i
stäI1et tillträda chefsskapet för ett större transportföretag. Efter
konung Nubbluncis tronavträde styrdes konungariket interj.nstiskt av
en Hög - !låu. som riksståthållare. Deffre Högman hade på gnurd av sin
redan i r.mga år efter åd,agalagda förnåga att r::rd.gå obehagliga lnspek-
tioner o. d,. genom att i god tict före desanma ådraga sig en allvar-
ligare sjukd.om an folkhumorn erhålIit smeloeamnet tr'inbul Urfriske.

När kejsar Rudolf vintem, 1942 såg sig om efter en värciig efterträ-
dare tiJ-I Kung Nubb1und, var intet aaturligare än att bans va1 fått
på d.en d.åvarande kurfursten Gustaf av Pottan. Denne blev även i mars
1942 met eller nindre ned våId placerad å Galtös lrungatron. Gustafs
försök att under livJ.lgt franhållande av sia inkompetens slingrat sig
ifrån kungaansvaret för att i stället få avnjuta ett fortsatt otium
slttand.e å Pottan uissJ-yckad.es - on till gagn för konr.mgariket skulle
fra.rotiden döma.
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Vld Konung Gustafs trontillträde rådtle vargavinter. Då konungea
företog sin första Eriksgata r:nder led.ning av flaggjr.rnkare öström,
sjönk Hans Maj:t vld ett tj.1lfä1le så cljupt ned i snön att hrappast
kronan var s;m1ig, rtetta så mycket rnindre som konungen säl1an hade
en krona på sig. - Konungarikets aIlmänna tillstånd var ansträ.:egt
och dess förråd på gnrnd. av den stränga isblockad.en på upphäl1ningen.
I den kr:ngliga v:Lnkäl1aren fi:nnos sålunda endast tomglasr varav stora
travar härröraade från konung Nubblunds tid. Sed,an samtliga tonglas så
småningom arir;rttrats mot skä1ig avam.ce, kr.mde den kungliga hovhåI1-
ningen dock sättas på fötter. Härtill bidrog verksamt konungens då-
varand.e honmästare och överstemr:nskåink Anee Den tr'rod.i-ge, vars intima
förbindelser med. såväJ. d.en svarta börsen som Göteborgssystemet nöj-
liegjort avätandet av många förnåinliga nåltider.

Konuag Gustaf antog som sitt valspråk: rrFolkets tobakskuponger min
belöningrr.

Kungens person

Kung Gustaf blev med åren tåinli.gen fetr vilket skiinkte honom 1i1lnqmnet
Den Välföd.d.e. Str.rnd.on kallade fol.ket honom även rtTbe big bossrr.

Föd.d. av fattiga men hederliga förältlrar, hade d.en 1.i11e Gustaf redan
tid.igt beslutat att ägna sitt liv åt rättsknnskap och-rättski.pnJ-ng.
I ett mörkt ögonblick hacle äan emellertid som yngling fallit offer
för en värvare, som und.er förevisande. av diverse bIåa och gulctsmidcla
unj-fomspersed.lar lockat honom att söka lnträd.e i kustartilleriets
reserv med en tjåinstgöringsskylöighet &v - som det d.å antog" - 40 dagar
vart tredje år. Döm om Gustafs förtvivlan, d.å han ett 15-ta1 år senare
fann sig genom deona anställning vara bunden till - som det syntes -
livstids j.nka].Ie1se. Gustaf 1är även vid ett ti].lfä].Ie hava utropat:rrVilken domare förlorar icke vär1den i nigtt ! Så snåningom beslöt han
sig enellertid för att hå1Ia god min i elakt spel och belv på grrrnci
härav likson 1 avseentle tilI ett väl hycklat intresse för tien nilitära
tjåinsten i sinom tid. upphöjd. först ti11 kurfurste och därefter tilL
konwrg.

Från att som yngling stund.om hava personU-gen utövat roilitära och
ridderliga idrotterr d.rog sig konung Gustaf vid äId.re år alltmera inom
sitt sväIlande ska1. tr'å om ens någonsj-n sågs han själv Iöpa på d.en
hinderbanar som han Iåtit uppföra å GaItö, men vid vilken han ofta ha-
de desto större nöje av att åse sj-na undersåtars heroiska ansträi.:rg-
ningar.

Under den kallare årstid,en brukade konung Gustaf regelmässigt Iärnna
sitt rike för att vistas i varnare länder. Riksstyrelsenl som vinter-
tid var sindre betungand.er hand.hades då av tillfäJ-liga riksståthållare,
stund.orn mel majors grad.
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MANNEN KRING TRONEN

S tats- och utrikesminis trarr

Kung Gustafs första stats- och utrikesminister rrar d,en senare världs-
bekante Mr Eden. Dennes enastående kapacitet blev enellertid tyvärr
inom kort upptäckt av de ledande måinnen inom ett större imperiun, aiit
han senare erhö}1 förflyttning. - Mr Edens efterträd.are hette egent-
ligen lragströn, ett narn. son dock mera - icke utan skäl - förvanska-
cles till Laglös. Laglös var likväI för sin konung den j-dealiske
Richelgöken. Hans hamstraade föroåga var sålunda enornr varigenom
konungariket förskaffades personal och råvaror i rikaste överflöd.
Såsom belysand.e härför må rrärnns,g, att under det att grannländ.ernas
arn6er vld påkonnand.e kejserliga manövrar stund.om hacle brist, särskllt
på r.mderbefälr så hade konungariket GaItö i stället ett stäind.igt över-
skott. Det bered.de även den praktälskande koaungen ocb bans Richelgök
den största g1ädje att rrid de dagligen återkonmande paraderna bland.
unifo:msvj-mlet återfinna största nöJJ-iga antal granna redgarnsband.
- I likhet med sia herre var laglös 1lvllgt intresserad för byggnads-
konst sa^mt särskilt för uppfö::andet av s k olaga hus. Den under kung
Gustafs regeringstid utförda tillbyggnaden til1 det kungliga slottet
i.nnehålIer även en av Traglös persoaligen ritad och hamstrad prakt-
flygel. Denna flygel beredde sede::nera såväl kejsar Ruclolf och hans
fortifikationsförvaltning som de anslagsbeviljande mynd.igheterna i
övrigt den största överraslcei-ng. Den gav t o m upprinnelsen till en
konstitutionell kris, som kom Lraglös stä11ni.ng att vackla. Son T:ag-
Iös dessutom sedan låinge varit nisstäi:ekt för ståinplingar not keJsar
Rudolfs liv, i det han en arla morgonstund 1943 Lätit e4 12 em stgr
brisera i omed.elbar närhet av Västra FröIunda kyrka, där kejsar Ru-
dolf då kunde antagas bevista ottesången, blev laglös vräkt från si-n
taburett oeh placerad på ett S:a Helena, benärnnt Måkholnen. Här tog
sig hans bitterhet uttryek i ett lnteasivt utrotnJ-ngskrig mot den Bo-
huslåinska fiskarebefolknlngen, som dock efter klagonål hos länets
hövdi-ng så snåningom erhöIl viss lindring. Laglös börjad.e därefter
att i stället öds1a med krutet vid den str:ndorn förekonnande spärrelden
set fpämmande flygplan, vilket hatie till fö1jd att han blev aaklagad
för a.nmr.ultionsslöserl. Då laglös vid nästa överflygning lät avgiva
endast I skott, anklagad.es han för motsatsen. Han sJ-öt slg härvid lnne
i sitt gemak och doppade sitt hunrtl i tvättstäIlet, som genom hans
hamstrarnit försetts med. rinnande vatten, en Iyx som t o m det kung-
liga slottet hlttills fått awara. laglös konstaterad.e med vemod, att
för rnycket och för 3.itet skämmer allt. - Som stats- och utrikesminis-
ter efterträd,des laglös av en spansk ädling, benämnd. Don Krax, vars
uppsyn och rörelser gåvo lntryck av äkta spansk ind.olens. Don Krax
förvaltad.e likväI not all fö:modan sina ämbeten med nit och ski-cklig-
het. För hmgen vart han d.ock stundom misshagli.g genom sina enastående
insikter i kontraktsbridge och tvåmanswist, vilka ned.förde att de
kungliga spelintäkter:ra tidvis reducerades elLer rent av förbyttes i
förlust.

Heroiskt rvktba,ra här- och flottanförare:

Ehuru sjä1v högste befälhavare för sin knlgsmaktl insåg kr.utg Gustaf
tillfuIlo riktigheten av maximen: trFälthenen ensam vinner icke stri-
den, de djupa led.en vinna den åt honomrt. För att största nö jliga an-
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taI segrar skulle vinnas åt honom utan eget besvär och genom för-
sorg av and.ra, 1ät konr.mgen slna här- och flottanförare gperera
så sjäIvståintiigt son möj3-igt.

Bland dessa märkas många fra.instående måin: - @ var
en bland dem. Henriks största nöje rrar att uppsöka ocb förgöra fråin-
mande minor. Dessa d.esa:merad.e han v:ld. nörker och dåIig sikt t o n
ned J-edni-ng av enbart känseIn i sina snutsiga fingertoppar. För att
förskaffa sig största nöj1iga inkomst som mind,ödare hade Henrik mu-
tat fylruästaren å Yinga sa^mt andra personer i franskjuten stälIning
att mot 5 kronors prorrision inrapportera varje synlig mina tilI Hen-
rik direkt. Härigenom gingo många sköaa sekiner Göteborgseskader::s
och flaggjunkare öströms näsor förbi, aågot som givetvis födde av-
undskäreslor. Öströn brukad.e även tid efter annan beskylla Henrik för
förskingring av språi:rgoateriel ur det flaggjr:nkerli-ga förråd.et samt
plågade gänra med uppeggande tillrop - ehuru sjä1v på betryggantle
avstånd - uppmuntra Henri-k, tlå clenne ned s1ägga bearbetade frännan-
de spräingännen för att utröna deras stötsäkerhet. TilI Öströms stora
förargelse h.ar Hennik dock h1ttills icke sprungit i luften. - T:ikväl
kr.mde stundom ett visst samarbete mellan Henrik oeh öström förekoroma
aä.nligen vitl bedrivand.e av olaga fiske medelst spräingning. Mången
dyrbar båt1ast ned torsk kr.rnde ttärvid avyttras till Göteborgs fiske-
hamn. - Iblaact något högröstad och häftigr kuntie Henrik någon gång
bllva anmä3.d. för M.0. Som lcung Gustaf, som i yngre år sjä}v assl-
sterat M.0. och kåind,e dennes svagheter personligen brukatte avfatta
Henriks förklar:Lngar, föranleclde dylika annäIningar.-givetvis altirig
någon åtgärd, - 31and. övriga här- och flottanförare må nä'nnas tiIl-
förord.and.e kurfursten å Pottan Karlberg, som v:Ld ett tillfälle såi.n-
d.er ett tyvärr föga välriktat lag mot en av Göteborgsedkaderns ia-
gare. - Ytterligare en ung härförare Isacsson väckte på sin tid visst
uppseende b1 a i pressen genom intensiv eldgiurlng mot fretlliga kapp-
seglare.

Rättsskipning

Under Kr:ng Gustafs regeringstid var bestraffningarnas antal stundom
påfal1ande Iåga. Elaka tungor hava påstått, att detta skulle haft sin
grund. i att konungen Iät snärre förseelser soras med ett efter svårig-
hetsgraden avpassat antal tobakskuponger. Detta är givetvis endast
förta1

- Själv var kungen även vi-d enstaka tillfäI1en utsatt för uppnärksa,n-
het från den kejserliga polisen. tack vare sln i r.urga år inhåimtade Ju-
ridiska skolniug kon kungen dock alItld undan reLativt helskinnadt
stundom til1 stor förargelse för kejsaren och ciet kejserliga hovet.
Då vid ett til}fälle 1944 den obemula beskyllningen framstälIts mot
konungen, att denne skulle hava animerat sina underlydancle att be-
driva olaga ägginsa.nling för d.en kuagliga taffeln, 1är keJsar Rudolf
hava slagit sig på heåina och belåtet utropat: rrlSu har vi väl hovrätts-
rådet fast i alla fallrr. Kung Gustaf bibehöll emel.lerticl fattningen
och ma.nade fram ett överväld.i.gande antal vittnen, som aJ-la bed.yradet
att de ald.rig iakttagit någon äggplochoing för den ku::gllga taffeln.
Kr:ngen kunde därför rridl nästa semmanträffande ned kejsaren skandera:
trDe trodcte så säkert få koar:ngen fast men fingo ej nera än konungens
hattn. - En bidragande orsak till att kung Gustaf så väl kund.e gäcka
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d.e kejserliga gestapomännen nar nåhäada även denr att konungen visste
att stärnrna såväl kejsaren som dennes hov tiI1 ett nj.lt och försonligt
sinnelag genom årIi-gen återko'n'nande kuagliga galatafflar.

Hand,el och s-'iöfart

Konungarikets la.uthandel var tiil en början fri oeh blonstrande. Kei-
sarens dåvarand.e skattka.$marlord förklarade si.g saloea varje intresse
för hand.el ifråga och l4nnade t o m sir,r välsignelse till att lant-
handelns vinst str:ndom utdelades i kontanter till aIlt folket. Sed'an
kejsar Rudolf emellertid införskaffat en nyr med. fiskaliskt öveneit
utrustad skattkanmarlord (som inom kort fåli i51g1..''et Snålnan), ut-
attes lanthandeln snart för a].lt strärrgare restriktioner och avkrävd.es
slutligen en tryckande omsättningsskatt till cien kejserliga skattkam-
maren. Under # 1947 uppkom t o m det ryktet att aJ-3. lanthanclel slrrlle
helt förkejserligas. För att i gör11gaste nån motverka detta lät Gustaf
som vj-d den tid.en på gnrnct arr ea tillfäI1ig kejserlig onåd teuporärt
degraderats t111 kurfurste å ?ottan, lanthandeln därstätles onedelbart
på avbetalnlng inköpa ett ljudfilasaggregat. I d.en fö1jand.e nånads-
rapporten til1 skattkammarlorden återfanns ljud.filmsaggregatet som
tillgång sa,nt köpeskillingen för dslsqmma son utbetalt. respektlve
skuld. Skattka^nmarlorden J-åtsad.e sig helt oförstående sa^mt inford-
rade Gustafs omed.elbara förklarlng til1 posterna. Förklarj.ngen J,öd
som följer: rrSåsom av månadsredovisningen ned. all önokvärd tyd.lighet
torde fra.mgå, avse postenea inköpet av ett ljudfilnsaggregat. Aggre-
gat är av sanna sort, litet och inköpt på saulma vil-lkor som detr vi1-
ket tidigare anskaffats för Galtö och med vars anskaffande kejsar
Rudolf på sln tid uttryckte sin stora tillfred.sstäl-lel'serr. Efter den-
na förklSring avhörde Gustaf i-atet vlciare från skattkanmarlorden.
- Konr:ngarikets sjöfart var stund.om intensiv men strmtes iin oftare
hava till end.a uppgift att beri.ka fr4mrnande varv. När isen lossat
våren '1942, fanns således intet skepp t111 konr.rngarikets förfoganÖet
vj-lket föranled.de konungen att hos kejsar Rudolf rranmäla missnöje ned
det sätt varpå konr:ngarikets båtfråga är ord'nadrr.

Åkerbruk och boskapsskötsel

För dessa näringar svaracle kor.rngarikets minister för jord.bruk och var-
jebanda närlngar öström. Genom baas energiska insats bletr rotfrukts-
skörden den största nöjJ-iga för ett stenrike son Galtö.

- Soskapsskötse:La som tilJ- en början varit konungarikets hurnrd.näringt
utsattes efter d.en nya s[stf,ftqrnmarlordens tjänstetillträd.ande för de
strängaste resriktioner, vilket hade ti11 följatr att en stor del av
konungarikets matavfall måste vräkas i havet. Skattka^nmarlorden och
den hoaom överorckiade enarnförvaltniagen dekretera4s näm1lgea; att er-
farenheten skulle hava utv:Lsat, att det erfordrades ett lanthusbåIl
på 60 personer för att föda en fullväxt gris; varför konungariket för-
sttindigades att i fortsättningen hå1la allenast 3 styckea grisar. För-
gäves framhölIs från konungarikets sid.a, att den åberopatlp erfarenhe-
ten måste salaea varje grund, i verkligheten i det clels lntet så stora
1anthushå11sompå60personerveter1igentordeexistera@r
det oaktat, varje befintligt lanthushåU höllo en eller flera hushåLls-
grlsar. AJ.I protest vore emeJ.lertid. fåfåing. Ej heller tillätsr att



någon som helst häinsyn tages till
fullväxtar halwäxta eller späd.a.
lertid så små:ri-ngom ånyo tillfört
s ta^m..

Jakt och fiske
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huruvida konungarikets grisar voro
Den allt ut j amnand.e tiden har emel-
koaungariket en något mäktigare svin-

Konungarikets jakt onhuldad.es ivrigast av den tillfälIige rlksståt-
hålIaren f,ennart Nockhuvud, som med. förkärlek för'valtade sitt åimbete
från sin jakthycttla å Buskär. Sed.a^u. kejsar RudoJ-f genom upprepade in-
spektioner erhålIer k,innedom om detta missförhålIander blev Nockhurnrd
d.ock snart förpassaat till sä11are jaktnarker. Jakten blev d.ärefter med
ensamrätt förbehållen den kungliga taxen Thomson tilI stort avbräck
för den av- Bränrnöborrra bedriv:ra fåraveIn. Konu:rgens översåtråttfångaret
furiren lliljedahl, hade f ö order att vid varje morgonuppstäI1nlng ut-
släppa fångsten i d.e kungliga råttfä11orna att jagas och dödas av den
kungliga taren. - Såsom anmärkningsvärt för taxen [homson må här nämnas
hans stora relj-giösa j-ntresse. Då tie kriagresande hovpreclikanterna
höIlo koru:n ned a1lt foJ-ket, försumnaöe taxea sålund.a säLlan att lägga
sig vid hovtrrretiikantens fötter, där cljuret adäktlgt häppte sina taxar.
Enligt flaggjr.rnkare Öströms uppfattning gåve hundens uppsyn ciärvid tyti-
lig:b vid handen att djuret - i likhet med Öströn - täntrte: ItSka du inte
sluta snart d.j-n jäkelrr. - På grund av sitt fromma och vänsälIa väsea
(sådan herre sådan himd) förskaffade slg den kungliga taxen stor popu-
laritet bla:rd folket nåhåind.a t o m större än sin here. Konungen hade
d.ock atdrig något att erj.nra mot att hans hund blev förenåL för fo1-
kets karesser, något som därenot varit fallet med Flmbu1 Urfisker som
på sin tid å tjåi:rsteneddelancie av d.en 12/1 1942 d,ekLardrat följande:
På förekounen anledning erinras hä::neci att det är personalen förbju-
d.et att klappa eller el jest befatta sig ned min hund av foxtererras.

- Konungarikets fiske bedrevsl eorr fönrt aåimnts, ti1I stor d,e1 oJ.agligen
ned.elst språingning. Dessutom uppdrogs särskilt av ministerrr för jorcl-
bruk och varjehanda näringar ett icke föraktligt antal åIar o hunrart
vilka dock tyvärr alLtför sä1lan ha^nnade i det kungliga köket.

Förhå}lande tlll fråinnande makt

Konungarikets förhåI1ande til1 fråinmande makter var som regel gott.
Vissa kraftåtgärder måste dock stuntion v:id.tagas mot de ariska bröderna.
Härvid hade konungea ibland svårt att stävja folkets ohäumade stritls-
l-ust. Som exempel nå näsnas hursom del civila besättningsmännen å Aina
II vid Laglös uppbringande somnaren 1947 av n/s Sritia av Hanburg nåste
sändas under däck, d.å de rned. hrutna nävar röto: [Ilissa flaggan era
d. jävlarrr. - Kuagarj-kets förhå11antie ti1l ke jsardömet reglerad.es huvud-
sakligen genom tätt återkornrnande mer eller mindre lyckacle kejserliga
inspektiorr€r. Utgången ur en professorssläkt1 hade kejsar Rudo1f en
nästan kuslig fö:måga av civi-lt tänkander som str.udon kund.e bliva
besvärIig även för kungen. I gengäId var kejsaren ibland något taak-
spridd, vilket kr:nde komma en arm syndare väl tilI pass. Detta torde
frangå å b] a av följande episod.; Kejsar Rudolf hade uncler en krigs-
övning vid inspektlon av batt Gö konnancloplats beord.rat att personalen
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därstädes skulIe hava hjälnarna påsattar vid. ful1 strid.sbered.skapt
varefter kejsaren avlägsnat sig. Då han en stund senare återkomt
hade ordem effektuerats av all personal utom d.åvarand.e kadettent
Isacssonl sortr tydligen lyckats slarva bort sin hiä1m. Isacsson blev
fu1l av bävan, tiå kejsaren sta.nnad.e fra.nför honon och med vred,gade
blickar betraktade hans hurrudbonad. EmelJ.ertid kiinde sig Isacsson
avsevärt lättad., då kejsaren allenast utbröt: rrKadettens Iäge:mössa
ska inte sitta nj.tt på huvudetl den ska sitta på snedrr. - Med. de
omgivande konungarikena levde konungarj.ket Galtö i största grann-
sämja. - Däremot rådiie sä11an ett intimare förhåIla.ncle än väpnad.
neutralitet gentenot dels Göteborgseskaden: samt dels de krigsträ-
vand.e skolförbanclr som stundon gjorde kungarikets omgirmingar o-
säkra.

Kung Gtrstafs tronavträde

Sed.an kung Gustaf på hösten 1944 företagit sin sedvanliga rekrea-
tionsresa ti3.I varnare läind.erl var det från början såvä1 kejsar
Rudolfs som kungens egen avsikt, att kr:agen skulIe återtaga rege-
ri.ngen i naj 1945. Yid d,enna ticlpunkt behövde fosterlandet emeller-
tid j-cke v:Ldare kungens tjänster. Söndagen d.en 27 maj 1945 förk1a-
rad.e kr:ng Gustaf vid en enkel högtidlighetl att han nedlad,e sin
krona. En andre Cincinaturr återvEinde han d.ärefter tiIl den plogr
ned vj-lken han tidigare bearbetat de ofnrktsanma juridiska träsk-
markerrea. lika litet sorn d.en romerske imperatorn el1er atlnan re-
servpersonal mottog han d.ärvid någon beJ-öniag. Men hans valspråk
bade ju även varit: rrFolkets tobakskuponger min beJ.öningrr.
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