Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar:

§ I. Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av
sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former.
För detta ändamål skall samfundet i mån av tillgångar bl. a.
a) utgiva vetenskapliga undersökningar inom samfundets forskp.ingsområde, meddelanden från samfundet, etc., samt publicera historiska urkunder;
b) söka inom akademiska och andra forskarkretsar väcka ökad förståelse för och
vidgad kontakt med sjöhistoriska arbetsuppgifter;
c) genom föredrag, diskussioner m. m. stödja samarbetet mellan sjöhistoriskt
intresserade ;
d) samarbeta med utländska, i första hand nordiska och baltiska samfund med
likartade syften ;
e) verka för förbättrade möjligheter att inom landet tidsenligt tillvarataga äldre
marina föremål.
§ 2. Medlemskap av samfundet erhålles genom av styrelsen förrättat inval.
Hemställan om att bliva invald till medlem av samfundet ingives skriftligen till
styrelsen med uppgifter om namn, titel, ålder och adress. Förslag om inval kan
väckas inom styrelsen eller av samfundet redan tillhörig medlem, som till styrelsen
ingiver skriftligt förslag, innefattande nämnda uppgifter jämte meddelande från förslagsställaren, att den föreslagne önskar mottaga inval i samfundet. Medlemskap
kan tillika på n ågot av h är angi:vna sätt vinnas av institutioner eller föreningar ävensom av utländska m edborgare.
M edlem, som önskar förvärva ständigt ledamotskap av samfundet, erlägger till
detsamma en gång för alla ett belopp av minst 150 kronor.
Årligt betalande m edlem erlägger till samfundet en årsavgift av 1 o kronor,
dock att person under 25 år må erlägga halv avgift.
Till hedersledamot kan samfundet vid årsmöte på förslag av styrelsen kalla
person, som inlagt synnerlig förtjänst om samfundets syften.

Samfundets adress är: c/o Föreningen Sveriges Flotta, Birger Jarlsgatan 18,
Stockholm. Postgiro: 15 6s I9.
Samfundets medlemmar kunna hos Föreningen Sveriges Flottas expedition,
rekvirera ))Svensksund 1790-1940. En minnesbok utarbetad av Försvarsstabens
krigshistoriska avdelning>> till ett nedsatt pris av kr. 4: - . Samfundets medlemmar
kunna dessutom vid direkt rekvisition erhålla ))Korvetten Carlskronas sista resa>>
av Otto Sylvan till ett nedsatt pris- av kr. 6:-. Den av samfundet utgivna
minnesskriften ))Slaget vid Femern 1644 ' 3 /, ~ 1944•>, utarbetad av Försvarsstabens
krigshistoriska avdelning, kan rekvireras hos Göteborgs sjöfartsmuseums förlag.
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Med Nyeneskadern i österled 1708
Av arkivrådet Einar Wendt
I denna uppsats berättas om hur det under ett år, 1708, gått till vid den
svenska örlogsflottans, den s. k. Nyeneskaderns, mestadels ej så händelserika men
viktiga vakthållning i gränsvattnen borta i det innersta av Finska viken. Det Lybeckerska fälttåget och generalens överväganden beröras icke annat än i samband
med eskaderns operationer. Fälttåget mynnade ju ut i katastrofen vid Kolkanpääden skulle kunna kallas ett svenskt »Dunkerque» i den tidens skala - varvid
eskadern gjorde en högs't märklig insats, som knappast blivit tillfullo fattad eller
uppskattad. Det var en framför allt sjömannamässigt betydande prestation, som
eskadern under sällsynt vidriga väderleksförhållanden utförde under befäl av amiralen Kornelius Anckarstierna. Uppsatsen nedan återger i huvudsak ett föredrag
förf. höll i Sjöhistoriska samfundet den 2 april 1959.

Krigsläget i Polen
Året 1708 gick m med stora förväntningar i Sverige. Kriget i Polen
hade då pågått i fulla sju år. Nu hade till stor glädje för alla fredsvänner - och det voro praktiskt taget alla svenskar fred äntligen
slutits med Sachsen-Polen. Konung August hade blivit exkonung. Det är
förklarligt att många, ja de flesta av de politiskt tänkande och verksamma i Sverige hade svårt att förstå nödvändigheten av kung Karls avsättningsbeslut, som kostat så mycket blod och till den grad förlängt
kriget. I försiktiga ordalag hade man ju i inflytelserika kretsar sedan länge
yrkat på fred. Också började allt fler känna oro på grund av ryssarnas
framgångar i öster, som konungen icke tycktes fästa något avseende vid.
Alla de där av fienden »inkräktade orterna» ansåg konung Karl skulle
inom kort återgå till svenska kronan, då turen kom till den övermodige
tsaren att få, också han, kapitulera för den segerrika kungliga armen. Det
var ett argument, som återkom gång efter annan, då det klagades över
ryssarnas erövringar, så än n u 1718 under kon ungens sista levnadsår. 1
Nu, 1708, tycktes alltså äntligen timmen vara slagen för den siste av
1
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de tre sammansvurna från året 1700. En ärofull fred syntes vara inom
räckhåll snart nog. Ty få i vårt land torde ha hyst minsta tvivel om
fortsatt framgång för de svenska vapnen. I början av året hade konungen
med sin arme, som efter förstärkning hemifrån uppgick till över 40 000
man, nått fram till floden WeichseP Under den följande tiden utmanövrerades ryssarna från den ena flodlinjen efter den andra. Och när
det äntligen kom till drabbning, vid Holowczin, blev det, som väntat,
en glänsande seger för konung Karl. »Slaget vid Holowczin den 4 juli
1708 är», säger Stille, »både vad fältherrens konst och truppernas duglighet och tapperhet angår, en av de vackraste segrarna i den svenska
krigshistorien.» 3 Och denna seger efterföljdes av flere, ehuru icke av
samma storleksordning. Den 11 september nådde den kungliga armen
fram till ryska gränsen vid staden Tatarsk. Redan denna framryckning
med den vikande fienden i fronten var en stor prestation.
Men marschen gick ju sedan icke vidare österut mot Moskva, utan
söderut, vilket för samtiden var förbryllande. Längre följa vi här icke
konungen.
Det är bekant, att tsar Peter länge trodde att det stora anfallet under
den svenske konungens eget befäl skulle sättas in från norr. Ännu i slutet
av juni menade han, att hela den svenska armen snart komme att dirigeras i nordlig riktning och att marschen österut endast vore en skenmanöver.4 Men den möjligheten uteslöts givetvis icke, att anfallet kunde
gå fram på två fronter, en sydligare under konungen och en nordligare
under den segerhöljde generalen Lewenhaupt, den senare med befäl eventuellt över styrkorna både vid Riga, Reval och Viborg. I vilket fall som
helst kunde det draga med sig förlusten av samtliga dyrbara anläggningar vid Finska viken, Narva, Neva och Ladoga.
Läget på östra krigsskådeplatsen.
Händelserna utvecklade sig på annat sätt. Lewenhaupt bröt äntligen
vid månadsskiftet juni-juli upp och marscherade söderut in i Litauen,
vilket medförde, att den honom motställde ryske generalen Bauer utrymde det illa förhärjade Livland och följde den svenske generalen, be2 A. S t i 11 e, Tåget mot Ryssland 1707-1709. E. E. B r i n g, Karl XII ( 1918), s. 286.
" S t i 11 e, a. a., s. 2 89, 291, 294 f. I Polen kvarstannade, då den kungl. armen lämnat
landet, en armekår på 8 ooo man. Karl XII:s arme räknade i fortsättningen 3 3 a 34 000
man.
4 F. H j e l m q v i s t, Kriget i Finland 1707 och 1708
(1909), s. 153.
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vakande hans rörelser. I fortsättningen synes på rysk sida befälhavaren
över styrkorna i Ingermanland, generalamiralen greve Apraxin, fått svara
för hela nordfronten. I förgrunden på svensk sida träda nu de båda generalguvernörerna i Reval och Viborg, generallöjtnanten Stramberg och
generalmajoren Lybecker. Det var naturligt, att de räknade med samverkan för att utnyttja den gynnsamma konjunkturen, då den Bauerska
armen drog söderut. Man kunde mötas vid N arvafloden. Petersburgs
grundvalar tycktes inte ligga säkra.
Tyvärr förfogade general Stramberg över alltför obetydliga resurser.
Uppsättandet av en fälthär i de trakterna, om än av blygsamma mått,
synes blott ha kunnat ske genom en riskabel uttunning av garnisonerna i
Reval och Pernau.
Annorlunda låg det till för Viborgs och Karelens del. Icke minst tack
vare att dit kunde dragas en del tyska förband bragtes den Lybeckerska
armen så småningom upp till en för de områdena betydande numerär.
Enligt Lybeckers egen utsago voro hans trupper jämförelsevis välövade
och välförsedda. Det är emellertid svårt att ge ett precist besked om
numerären. Byggande på ett besked av så sent datum som den 8 augusti
1708, således från tiden straxt före uppbrottet, har Hornborg fixerat
siffran till något under 11 000 man i stridande personal (infanteri, kavalleri och dragoner). Det är en mycket ungefärlig beräkning, men torde
som sådan kunna godtagas. Därtill kom- också enligt Hornborg- en
trosspersonal på 1 500 a 2 ooo personer. 5 Till jämförelse må anföras, att
i Karl Magnus Stuarts försvarsplan från 1703 räknades med en fälthär
på 12 000 man till Estlands, Livlands och Kurlands försvar. Lybeckers
företrädare i befälet, generalmajor Cronhiort och generallöjtnant Maijdel,
hade icke förfogat över större styrkor i fält än omkring 5 000 man. 6 Lybecker själv var dessvärre oprövad i stora befäl.
Med skäl kunde Lybecker hoppas att med sin arme göra en god insats
i den stora kraftmätningen. Hans intresse för samarbete med befälhavarna söderut, Stramberg och Lewenhaupt, är omisskännligt. Det bör
observeras, hur han i brev av Viborg den 18 juni 1708 till defensionskommissionen, som icke avrått från offensiv men lagt honom på hjärtat
att framför allt trygga Viborg och Finland, visar sig ha blick för att i
rådande läge den estländska armekåren behövde förstärkning och därför
5
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framkastar tanken på att 6 a 7 000 man kunde »i hastighet» med flottans hjälp forslas från Viborg till Kaspervik eller »Narwiske redden». Det
skulle ock komma Lybecker väl tillpass, som på så vis kunde »tillskyndas
luft» och lättare med resten av sitt krigsfolk ta sig över Neva »och sedan en krigsaktion ske eller så lättare operationer fortsättas, när man vore
icke för långt avskild». 7 När dessa rader skrevos visste Lybecker ännu
ingenting om konungens planer med den Lewenhauptska armen utan
synes ha utgått från att denna skulle operera på nordfronten i Livland
och Ingermanland. 8
Till Finska viken var under sjöfartstiden sedan många år förlagd en del
av den svenska örlogsflottan, som i brevväxlingen ofta benämndes den
nyenska eskadern. Befälhavare för denna eskader hade år efter år alltsedan
1705 varit amiralen och ledamoten av amiralitetskollegiet i Karlskrona
Kornelius Anckarstierna. Efter de ryska erövringarna under de föregående åren kunde den svenska eskadern nu ej längre operera på de inre
linjerna: Ladogasjön, Neva och farvattnen utanför dess delta, Peipussjön
och N arvafloden, utan hade trängts ut i Finska viken. Hur hade det gått
därhän? En kort repetition av händelserna torde vara på sin plats. 9

Att den rent otroligt njuggt tilltagna och illa försedda svenska krigsmakten tilllands och sjöss vid östgränsen mot Ryssland icke kunnat hävda
sig var sannerligen inte att undra på. Överallt segrade ryssarna genom
de ojämförligt större resurser, som de kunde sätta in på anfallsmål vid
för dem lämpliga tidpunkter. Ryssarna, icke svenskarna, hade initiativet.
Det var under sådana förhållanden de svenska gränsfästningarna fallit,
den ena efter den andra: Nöteborg och Nyen vid Nevafloden i oktober
1702 och maj 1703, Dorpat och Narva i juli och augusti 1704. De ynkligt svaga svenska sjöstyrkorna på Ladoga och Peipus voro därmed dömda
till undergång, de förra drogos tillbaka ut i Finska viken, de senare förstördes av fienden. Överbefälhavaren för Ladoga- och Peipusflottorna under åren 1701-1703, vice amiralen Gideon von Numers, måste sistnämnda
år efter Nyens fall basera sina återstående örlogsfartyg på Viborg, varifrån han gjorde framstötar mot Nevadeltat för att stänga inne den ryska
' Defensionskommissionens arkiv. RA.
' H j e l m q v i s t, a. a., s. l 52.
" Om detta och följande, se M u n t h e, a. a., I och II ( 192 5).
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örlogsmakten. Det var under en dylik framstöt han 1703 förlorade de
två små fartygen, Gieddan och Astrild, vilket utbasunerades som en stor
seger från rysk sida.
Den nye befälhavaren för Nyeneskadern 1704, vice amiralen Jakob de
Prou, uppträdde med en eskader av kraftigare fartyg, enligt kungl. resolution utrustad i Karlskrona, såsom den första under en rad av år. Vintern 1703-1704 hade två märkliga händelser timat: grundläggandet av
örlogshamnen Petersburg i Nevadeltat och uppförandet av fästningstornet Kronslott ute i vattnet vid ön Retusaaris östra del jämte åtskilliga skansar på ön. På svensk sida ville man genast förstöra de båda anläggningarna, men hade ej krafter därtill. Själva naturen hjälpte till att
göra dem svårintagliga. De ansträngningar att rädda Narva, som 1704
gjordes av Maijdel och de Prou, hade icke framgång. Den senares inbrytningsförsök vid Kronslott misslyckades. I brev hem gjorde han gällande,
att varje sådant företag vore dömt att misslyckas, om man icke satte in
större styrkor och för angrepp och landstigning disponerade över för ett
sådant företag tjänliga örlogsfartyg och farkoster.
Detta de Prous bedömande godtogs av amiralitetskollegiet i Karlskrona.
slutsatsen blev: då man icke förfogade över tillräckliga resurser, borde
alla erövringsförsök upphöra.
Den instruktion, som utfärdades av amiralitetskollegiet för amiralen
Kornelius Anckarstierna som befälhavare för Nyeneskadern under 1705
års expedition - han behöll sedan, som ovan nämnts, uppdraget under
en följd av år - tolkades emellertid av amiralen såsom ej hindrande
aktioner. Avfattningen var otydlig, men kollegiet hade icke avsett offensiv. I varje fall misslyckades bägge de av Anckarstierna igångsatta företagen mot Kronslott och Retusaari, vilka voro illa förberedda och blevo
för angriparen mycket förlustbringande. Likväl ville amiralen icke resignera, men fordrade för nya försök under följande år fler fartyg, tjänliga landstigningspråmar och mer folk. Amiralitetskollegiet vidhöll sitt
motstånd, men konung Karl godkände amiralens förslag. Slutet blev, att
rådet i Stockholm ställde sig på kollegiets sida och omsider lät även konungen övertyga sig om det okloka i förnyade försök, som kostade för
mycket. Utsikten att behålla eventuella erövringar bedömdes ock som
små. Därför begränsades från år 1706 den nyenska eskaderns uppgift till
l) att hålla den ryska krigsflottan instängd, så att den icke kunde komma
i tillfälle att göra »ra vage» på finska och estniska kusterna och 2) att
hindra all utländsk sjöfart på de av ryssarna erövrade orterna Narva,
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Nyen och Petersburg. Hela Ingermanland var i realiteten ryskt land, sedan Narva fallit i ryssarnas händer.
Det bör tilläggas några ord om Finska viken som operationsområde
och om de egendomliga grundförhållanden, som rådde i det innersta av
viken ända ut till Retusaari och som gjorde det möjligt för ryssarna att
skapa en svåråtkomlig bas för den unga ryska sjömakten.
Först må anmärkas, att Finska viken hade namn om sig att vara ett
farligt vatten. Utprickningen var bristfällig och de okända grunden
många. Det statliga lotsväsendet hade ännu icke utsträckts till Finland.
Hösttid i dimma och mörker eller vid storm var det något av ett äventyr att allrahelst med stora fartyg segla i dessa farvatten. Vice amiralen
Gustaf W attrang omvittnade en gång, »att höst eller vinterresor uppå
detta farliga och trånga farvattnet haver större svårigheter med sig än
någon kan eftertänka, som det ej själv erfarit». 1
För grundförhållandena i det innersta av Finska viken har Arnold
Munthe på ett klargörande sätt redogjort i sitt stora arbete »Karl XII
och den ryska sjömakten». Grunden sträckte sig söderifrån ut ifrån
ingermanländska kusten till ungefär l km från ön Retusaaris östra del.
Just där lät tsar Peter, alltså vid kanten av grundet, bygga fästningstornet Kronslott, som försågs med stark bestyckning i tre våningar. Det
skedde på otroligt kort tid. Söder därom kunde blott småfartyg flyta in.
Den vägen var praktiskt taget oframkomlig. 2
Segelrännan till N evadelta t, Petersburg och N y en gick mellan Retusaari och Kronslott. Örlogsfartyg, som sökte sig in den vägen, kunde
således beskjutas från två håll. Rännan var 500 meter bred. Norr om ön
fanns även en farled, men precis hur dess sträckning var, är ej klart.
Längre in synes den ha gått nära den karelska kusten och vidare in i
Nevas nordligaste deltaarm. Själva ön Retusaari omgavs av grunda vatten, ibland djupare inåt land såsom på nordsidan. Åt nordost fortsatte
grunden, med 5 a 6 fots vatten. De minsta svenska örlogsfartygen, brigantinerna, gingo vanligen 5' 6 a 7 fot djupt.
Den enda led utefter vilken man med någon säkerhet kunde segla in
mot Nevadeltat också med större skepp gick sålunda mellan Retusaari
Till Senaten, Biörkö 13 augusti 1710. Hand!. rörande flottan. RA. -Karta bil. l.
M u n t h e, a. a., I s. 166 ff., 2 51, II s. 29 3 ff. Jfr J. J u e l, En Re j se ti! Rusland
under tsar Peter (1709-1712), tryckt 1893.
1
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och Kronslott. Innanför fanns en stor bassäng på mellan 3 och 6 meters
djup, men alldeles utanför Nevas södra deltamynning låg ännu en sandbank, som försvårade sjöfarten. Icke heller de specialbyggda »flackgående» ryska fregatterna (de största enheterna i ryska flottan) kunde
flyta över det grundet utan att lättas på lasten. Kanoner m. m., ja en
del av ballasten, måste lossas vid Kronslott, innan dessa fartyg kunde införas till örlogshamnen Petersburg för att läggas i vinterläge. Blott där
fanns möjlighet att verkställa behövliga större och smärre reparationer.
Trafiken var alltså besvärlig på dessa inre farvatten också för de nya
herrarna.
Med batterierna på Retusaari samt de grova pjäserna på Kronslott
kunde sålunda infarten verksamt hindras genom artillerield, vartill
kommo försänkningar i själva farleden. Man kom ju också på svensk
sida snart- kanske alltför snart- till insikt om att det ej gick att trotsa
sig förbi dessa hinder och sedan med utsikt till framgång besegra den
ryska flottan. I skydd av Kronslotts och Retusaaris kanoner ansågs denna
ligga säker. 3
Alltsedan hösten 1703 blev Biörkö vid östra infartsleden till Viborg
den svenska Nyeneskaderns station, varifrån rekognosceringar kunde företagas in emot fiendens kuster och farvatten. Vid Biörkö fanns i sundet
god ankargrund för fartygen samt på ön och på fastlandet friskt dricksvatten och » bränneved» för matlagningen. Där kunde man ock under
kortare tid ordna för sjuka, ja där fanns överhuvud förläggnings- och
rekreationsmöjligheter för besättningarna. Ett stycke från Biörkö eller
Biörkösund i sydostlig riktning vid den s. k. Styrsudden förträngdes
farvattnet österut in mot N evamynningarna. Vikens norra och södra
stränder löpa en sträcka parallellt med ännu en avsmalning (norrut) i
höjd med Retusaaris östspets. Från Styrsudd var avståndet till Biörkö inemot 11 sjömil (20 km) och till Retusaari ytterligare 20 sjömil (37 km).
Som goda observationspunkter, varifrån man kunde genom kikare
(perspektiv) beskåda de på fjärden mellan Kronslott och Nevadeltat
liggande ryska krigsfartygen, framstår dels farvattnet utanför W ammelsuu vid karelska kusten, dels vattnet utanför Harjavalta strand på
ingermanländska sidan. Hela sjön mellan Retusaari och de omkring
38 sjömil (70 km) väster därom belägna seeskären benämnes stundom
3 Jfr svensk och rysk uppfattning:
M u n t h e, a. a., I. E. P o r f i r i e v, Peter I,
översättning från ryskan 1958, s. 158 ff. Om 1705 års händelser s. 175 ff.
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Harjavalta sjö. Avstånden inne i Finska vikens i öster förträngda del voro
ej stora: i norr och söder 8 sjömil ( 15 km).
I amiralitetskollegiet: N)'eneskaderns styrka bestämmes

Vi förflytta oss nu till Karlskrona.
I amiralitetskollegiet presiderade kungl. rådet, amiralgeneralen greve
Hans W achtmeister och bisittare v oro tre amiraler: friherre Kornelius
Anckarstierna, W er ner von Rosenfel d t och Otto Siöstierna.
Vid den tid det här gäller rådde dessvärre stark antagonism mellan de
främsta i kollegiet: W achtmeister, Anckarstierna och von Rosenfeldt.
W achtmeister och von Rosenfel d t v oro till kynnet koleriska naturer och
spänningen mellan dem var ständigt stark, då amiralgeneralen ogärna
tålde »kontradiktioner» och von Rosenfeldt var den födde opponenten.
Båda hyste de en utpräglad motvilja mot Anckarstierna, av orsaker som
här icke skola vidröras. Men i nit om flottan förenades de alla.
Med storartad energi hade amiralgeneralen - under året 1708 fyllde
han 67 år - även sedan kriget börjat och man fått arbeta under allt
svårare medelsbrist, hållit uppe flottans stridsberedskap. De gamla fartygen reparerades, så att de kunde stå kvar i tjänst med godtagbar effektivitet, skeppsbyggeriet avstannade icke, om än det icke kunde drivas
i planerad omfattning: faktum är att aldrig hade flottan, åtminstone till
numerären, varit mer betydande än vid denna tid. Enligt trovärdig källa
kunde år 1708, om så behövdes, mobiliseras för Östersjöns del (huvudflottan i Karlskrona) 41 egentliga örlogsskepp (linjeskepp), l O fregatter, 11 brigantiner och 4 bombkitzer, för att blott nämna stridsfartygen. Därtill kommo i Göteborg för operationer i Västersjön (Nordsjön) l skepp, 8 fregatter och 6 brigantiner jämte en del mindre skärgårdsfartyg.4 Enligt amiralgeneralen borde Sverige hålla en örlogsmakt
minst lika stark som Danmarks och i denna sin strävan hade han lyckats.
För skeppsbyggeriet och reparationerna svarade amiralen von Rosenfeldt
i egenskap av holmamiraL
Som befälhavare för Nyenska eskadern skulle, som sagt, fungera amiralen Anckarstierna. Vid kollegiebordet framträdde denne icke ofta med
inlägg. Märkligt nog hade W achtmeister helst sett, att Anckarstierna för
4
Vol. Flottans till- och avtagande (1691-1721 ), Försvarsstabens krigshistoriska avdelnings bibliotek. - E. B e r g m a n m. fl., Göteborgs eskader och örlogsstation l 5231870, s. 89, 463 (i Försvarsstabens krigshist. avdelnings regi).
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året icke skulle erhålla det av honom ivrigt åtrådda befälet. Sant är, att
amiralen på grund av sjukdom varit rätt mycket borta från sessionerna
i kollegiet, vilket för W achtmeister var motiv för hans ställningstagande,
men alltid, då det stundade till sjöexpedition, påstod amiralen sig - till
sina belackares förargelse - icke vara värre sjuk än att han kunde och
borde gå ut med flottan. Det var till slut regeringen i Stockholm, som,
efter klagomål från Anckarstierna, ingrep och tillerkände honom befälet.
Anckarstierna synes i själva verket inte riktigt ha trivts med administrativt arbete. Hans förmåga som befälhavare till sjöss ifrågasattes emellertid av ingen. Han var en man, som villigt tog ansvar också i de mest
kritiska situationer. Det hade han tillfyllest visat vid tidigare tillfällen. 5
I kollegiet torde man börjat diskutera Nyenska eskaderns utrustning
för året 1708 redan under senhösten året innan. Det gällde bland annat
storleken av utrustningen och den lämpliga sammansättningen i fartygsväg. Det ena som det andra måste övervägas i förhållande till vad som
var känt om den ryska sjömakten. Man frågar sig då: vad visste herrarna
i kollegiet om denna ryska sjömakt?
Straxt skall konstateras, att några riktigt pålitliga besked om den ryska
flottans storlek och styrka i dess helhet hade kollegiet icke. Om vad som
tilldrog sig bakom den ryska »järnridån» hade man en begränsad kännedom. De ryska fartyg, som förlades på vattnen mellan Retusaari och
Nevadeltat, kunde visserligen beskådas och räknas från olika platser, men
det var stora avstånd för den tidens kikare och det var ej lätt att på det
sättet bestämma av vad slag och storleksordning fartygen voro. I övrigt
fick man lita till upplysningar av personer, som av olika anledningar
kommit i tillfälle att se de ryska fartygen på nära håll, vid Petersburg
och annorstädes. Sådana upplysningar kunde givetvis aldrig bli fullständiga, ej sällan voro de otillförlitliga i svåråtkomliga detaljer, t. ex. rörande bestyckningen, och hade väl då och då karaktären av »skepparhistorier». Uppgifterna erbjödo divergenser. Från ryskt håll hade man
förstås ingenting emot att överdrivna rykten spriddes och troddes.
Redan vice amiral von Numers hade på sin tid haft åtskilligt att förmäla om ryssarna och deras krigsfartyg. Han mötte på sjöarna framför
allt ett stort antallodjor och galärer, inrättade för rodd. 6 De förra voro
obeväpnade transportfarkoster, av de senare hade åtminstone en del ar" Jfr Anckarstiernas biografi i Svenskt biografiskt lexikon, av B. B o e t h i u s.
" Det gäller om alla roddfartygen, att de också voro försedda med segel.
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tilleri; däremot talar von Numers aldrig om fregatter eller brigantiner
som motståndare så länge han opererade på Ladoga. De förra skymta
dock i hans korrespondens både 1702 och 1703, sedan de svenska örlogsmännen efter Nöteborgs fall blivit utestängda från Ladoga. När von
Numers ordar om starkt bemannade roddbåtar, som smögo utefter stränderna och »ros som en flygande eld» 7 , åsyftade han nog snarast galärerna,
som icke voro av stora dimensioner utan s. k. halvgalärer. Bevärade eller
obevärade kunde dessa, liksom även lodjorna, då de uppträdde till stort
antal och voro starkt bemannade i och för äntring, bli farliga för de
svenska små fregatterna och brigantinerna. Besättningen kunde alltid
prestera handgevärseld och kasta bomber. Man hör dock knappast talas
om annat än angrepp på svenska fartyg, som råkat ut för stiltje, för vilka
det kunde bli besvärligt nog. Här kan erinras om att von N umers ville
följa fiendens exempel och att början verkligen gjordes till ett galärbygge
i Kexholm, ehuru det snart kom av sig, då man var ur stånd att skaffa
pengar och andra förnödenheter därtill. Det var defensionskommissionen
som gynnat detta galärbygge, medan kollegiet i Karlskrona ställt sig mera
kallsinnigt i betraktande av alla svårigheter, som därvid anmälde sig. 8
I spetsen för ryska sjömakten stod vid denna tid, närmast under den
högsta ledningen, två utlänningar, som framför andra inlagt förtjänster
om flottans förkovran.
Ryska roddflottans skapare var en grek, Ivan Botsis, som 1702 trätt i
rysk tjänst, efter att i 17 år ha tjänstgjort vid den venetianska galärflottan. Botsis verkade i rysk tjänst till sin död 1714. Den nya roddfartygstyp, Botsis tillförde ryska flottan, var främst de stora galärerna,
av vilka de första torde ha blivit färdiga sommaren 1704. De hade byggts
på det Olonetska varvet, som låg vid ett av Ladogas östligaste tillflöden.
Dessa stora galärer, i vilkas bestyckning ingick en svår kanon, kunde bli
farliga till och med för ensamma fregatter av största typ. Det visade
episoden 1705, då svenska örlogsfregatten Reval (om 36 kanoner, varav
tjugo 12-pundiga) vid Retusaari blev anfallen av 7 stora ryska galärer
och först efter 6 timmars strid lyckades skaka av sig sina motståndare.
Men i detta fall var förutsättningen för en framgångsrik aktion att stiltje
rådde, som uteslöt hjälp. A v allt att döma voro också de stora galärerna
von Numers till am.koll. Nöteborg l sept. 1702.
von Numers till am.koll. Viborg 13 februari 1703. Fl. a. Kra.
7

8

Am.koll. prot. 19 mars 1703.
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av ringa sjövärdighet. De voro, liksom de små ryska roddbrigantinerna,
halvgalärerna och lodjorna, avsedda blott för mindre vatten och skärgårdar.
Dessa ryska fartyg, alltså mindre brigantiner, stora galärer, halvgalärer
och lodjor, hade vid huvudflottan i Karlskrona motsvarigheter blott i vad
angår halvgalärer, och det blott i ett par exemplar. De voro början till den
skärgårdsflotta, som senare skulle göra en oskattbar insats i den stora
kraftmätningen med Sverige.
Som befälhavare för den ryska flottan i Östersjön stod sedan många
år en norrman, som tidigare varit i holländsk tjänst, Kornelius Cruys.
Denne besatt mångsidig erfarenhet i sjöväsendet och »berömmes såsom
en skicklig hydrograf och förträfflig sjöman, kunnig fartygsbyggare och
fullt hemmastadd i alla hamnarbeten». Han hade rang av vice amiral,
medan Botsis fick nöja sig med graden under, schoutbynacht. Cruys seglande flotta har, så vitt man kan se, bestått blott av fregatter och s. k.
snauer, dvs. en sorts större brigantiner, i storlek och bestyckning närmast
jämförliga med de svenska brigantinerna. De voro liksom dessa icke försedda med åror. Faktiskt kom den seglande ryska flottan under en tid
framåt icke att spela en så stor roll i kriget som den andra. Cruys säges
ha haft en försiktig läggning. Han ville inte ge sig i kast med sina svenska
motståndare utan att äga en överlägsenhet, som kunde säkra segern. Det
var klokt och stod i bästa samklang med den ryska taktik, som allmänt
dittills tillämpats inom den ryska krigsmakten. Hans fartyg voro - som
vi nu vet - icke så välbyggda som de svenska. Hans folk stod ock
svenskarna efter i sjömanskap. 9
Ryssarnas stora galärer, halvgalärer och lodjor tyckas genomgående varit byggda av furu. En del - kanske blott med några få undantag - av
deras fregatter, snauer och brigantiner ha likaledes varit furubyggda.
Det är troligt, att man i kollegiet i Karlskrona vid överläggningarna
om 1708 års finska expedition icke haft att tillgå senare eller i varje fall
tillförlitligare underrättelser om den ryska flottans styrka än dem som
amiral Anckarstierna meddelat i brev av den 24 augusti 1706. 1 Munthe
har icke hänvisat till något annat och senare mera utförliga besked ha
icke kunnat återfinnas i vederbörande myndigheters arkiv. Brevet ger
värdefulla om ock summariska informationer, som erhållits av ett par
"Munthe, a. a., I, s. 173 ff.
1 Anckarstierna till def.kom.
24 aug. 1706. M u n t h e, a. a., II, s. 31 O.

H j e l m q v i s t, a. a., s. 86 f. -
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holländska timmermän. De hade varit i tsarens tjänst, men lyckats rymma
och vid förhör i Viborg om ryska flottan uppgivit, att den vid tiden för
deras flykt bestått av l) Il fregatter, som hade 26 a 24 kanoner. En
av fregatterna, som förde vice amirals flagg, hade 4 tolvpundiga, 4 åttapundiga och resten trepundiga kanoner, men de övriga tio fregatterna
4 sexpundiga på däcket och i övrigt trepundiga på skans och back, 2) l O
brigantiner ( snauer), vardera med 14 trepundiga kanoner, 3) 7 stora
galärer med l tjugofyrapundig och 2 sexpundiga kanoner, besatta med
500 man vardera, 4) 2 bombskepp, som kastade sextiopundiga bomber 2 ,
5) 4 brännare, 6) l 00 halva galejor, obestyckade, 7) l stor fregatt, Il O
fot lång, som stod under byggnad.
Vad särskilt de ryska fregatterna angår kände man till att de voro väl
anpassade efter farvattnen, på vilka de skulle operera. Man talade om
dem som platt- eller flackgående och breda för sin längd. Deras sjövärdighet menade man vara avgjort mindre än motsvarande svenska.
Att döma av yttranden i amiralitetskollegiet vid ett sammanträde, som
hölls den 5 januari 171 O och vid vilket samtliga i Karlskrona varande
flaggmän varit närvarande (ett s. k. krigsråd), ha dessa flaggmäns uppskattning av den ryska sjömakten icke varit hög. Alla flaggmän, som
varit på det nyenska farvattnet, utläto sig, heter det i kollegiets protokoll, att såframt ryssen får förnimma, att några våra skepp hålla sig
antingen under Bogland eller annorstädes där i nejden, så törs han omöjligen med sin flotta gå ut, eftersom hans skepp ej heller äro så byggde,
att de kunna hålla sjön. Och vice amiralen Sparre 3 tillade, att såframt
ryssen skulle vara förtänkt på någon transport av krigsfolk sjöledes hit
in i K. M:ts rike, så är en av våra monterade fregatter kapabel att
ränna kull hundrade hans transportskepp och vågar han med dem
aldrig ut med mindre han får salvum conductum (fripass). Vilket de
övriga flaggmännen, som varit till Nyen, bejakade!
Man kan nog säga, att dessa de svenska flaggmännens uttalade mening är fullt förståelig efter så många års passivitet från ryska flottans sida. Man var mindre säker 1708. Ingen ville då minska bevakningseskadern mot den stora makten i öster. Man visste, att de upplysningar, man satt inne med rörande ryska flottan, voro ofullständiga.
Vad ansåg man nu i kollegiet inför 1708 års sjöexpedition böra mo2

3

De svenska hade 80-pundiga mörsare.
Sparre blev vice amiral 1709.
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biliseras mot denna ryska sjömakt, som dock redan i sina kända delar
var respektingivande nog? Det blev, som sagt, aldrig fråga om någon
minskning, men det ansågs räcka med en eskader av samma antal fartyg och av samma slag som föregående år. Det anmärktes, att den ju
kunde förstärkas, om det visade sig att så behövdes. Men det väntades
knappast någon aktivitet till sjöss från fiendens sida. Kollegiet bestämde styrkan till: 5 skepp, l O fregatter och 5 brigantiner. Detta i
stridsfartyg. Därtill kommo, för andra ändamål, l galliot, 2 stora
espingar, l sjukskepp och 8 proviantskepp. 4
En närmare granskning av de för eskadern avsedda stridsfartygen
ger vid handen följande. 5
Samtliga rangskeppen eller linjeskeppen tillhörde minsta klassen, dvs.
hade icke över 60 kanoner. Större ville man inte riskera i de grunda, ofullständigt kända farvattnen. De grövsta kanonerna på den eskader, som i
maj 1708 lämnade Karlskrona, voro adertonpundiga. Inom flottans tre
största skeppsklasser dominerade som svåraste kanon den tjugofyrapundiga. Trettiosexpundiga kanoner funnos blott på ett skepp, det största j
svenska flottan, Konung Karl.
Kanonantalet på skeppen höll sig mellan 44 och 56: på de tre största,
Halland, Gotland och Estland 56, på Göteborg 46 och på N arrköping 44.
På Göteborg och Norrköping, de två minsta, voro de svåraste kanonerna
endast tolvpundingar.
Det är blott att konstatera, att några motsvarigheter till dessa skepp
icke funnos i ryska flottan.
De svenska fregatterna, till antalet l O enligt ovan, hade i allmänhet
20 till 28 kanoner, men de två största, Reval och Viborg, 36 och 40. Man
undrar varför dessa två icke räknades höra till skeppskategorien? Särskilt
Viborg var mycket starkt bestyckad, med bland annat 18 adertonpundiga kanoner. Den bland de övriga kraftigast bestyckade fregatten var
Falken på 26 kanoner, med fördelning 18 åttapundiga och 8 trepundiga.
Svagast bestyckade voro Postiljon och Fröken Eleonora om 20 kanoner
vardera med 18 sexpundiga och 2 fyrapundiga kanoner.
Såvitt av föreliggande uppgifter kan ses, lågo alla de ryska fregatterna, med undantag av en, avsevärt under de svenska vad bestyck4
1707 bestod Nyenska eskadern av 7 skepp, 8 fregatter, 5 brigantiner, 8 proviantfartyg, l sjukfartyg och l galliot.- Namnen på fartygen 1708, se bil. 3.
' Uppgifterna hämtade ur Sjöhistoriska museets fartygsregister (Halldin).
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ningen angår. A v de Il ryska fregatterna hade ju de l O vardera 4 sexpundiga och resten (20) trepundiga. Den elfte fregatten (den som förde
vice amirals flagg och av ryssarna benämndes skepp) förde 26 kanoner,
varibland 4 tolvpundiga, 4 åttapundiga och 18 trepundiga. Man erinre
sig, att bland de svenska fregatterna dock funnos två med avsevärt starkare bestyckning än också denna ryska amiralsfregatt.
De svenska brigantinerna slutligen hade genomgående trepundiga kanoner: för en var antalet 8, för två 10 och för två 12. Det var alltså
något färre än de ryska stora brigantinerna (snauerna), som alla förde
14 kanoner. Brigantinerna räknades i gemen ha ganska ringa stridsvärde, men de voro grundgående och lämpade sig väl för spanings- och
bevakningstjänst.
Av fregatter medföljde Nyenska eskadern enligt ovan 10. Förut har
emellertid meddelats, att hela antalet fregatter i Karlskrona utgjorde l O.
Hade man då efter Nyeneskaderns avsegling inga fregatter i Karlskrona?
Jo, ty i själva verket förhöll det sig så, att i eskadern ingingo 4 fregatttacklade lastdragare, som man märker redan av namnen: Mattias, Thomas,
Oxen och Markus. I en skeppslista för året redovisas dessa fartyg som
lastdragare. 6 Kollegiet disponerade sålunda för uppgifter i södra Östersjön
under detta år 4 fregatter. De fregattacklade lastdragarna räknades icke
som något riktigt bra tillskott till Nyeneskadern, emedan de voro mer
djupgående än de ordinarie fregatterna.
Enligt nutida begrepp voro samtliga i den svenska Nyeneskadern ingående fartyg av blygsamma dimensioner. Amiralsskeppet Halland skeppen Gotland och Estland voro ungefär av samma storlek som Halland- hade en längd (över stäven?) av 39,37 meter, bredd av 9,97 och
djupgående av 4,82. Deplacement 990 ton. Det största skeppet i Karl
XII:s flotta, Konung Karl, var 53,44 meter långt, 13,95 meter brett och
djupgående 6,83. Deplacement 2 730 ton. Regalskeppet Wasa, som nu
håller på att bärgas, lär vara omkring 50 meter långt. I fregattklassen voro
siffrorna för den medelstora Falken: längd 31,17, bredd 7,82, djupgående
3,12. Deplacement 375 ton. Bland brigantinerna kan utväljas Pollux med
ett deplacement på 103 ton, längd 23,75, bredd 5,94 och djupgående 1,79.
Jämförelsen ovan mellan de svenska och ryska sjöstridskrafterna visar,
att man på svensk sida, med den sammansättning som givits Nyeneskadern, på goda skäl kunde anse sig väl vuxen, ja överlägsen den ryska, då
0

Vol. Flottans till- och avtagande.
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fartygen möttes pa oppet vatten. Det var också det viktiga, med den
defensiva krigföring den svenska ledningen gått in för. Fregatterna, snabbseglande och särskilt lämpade för bevakningstjänst, voro till antalet dominerande fartygsklass. Kärnan i eskadern utgjorde skeppen, som ryssarna mycket fruktade, efter vad man hade sig bekant. De hade inga motsvarigheter till dem. Och sin överlägsenhet i avseende å roddfartyg kunde
ryssarna utnyttja blott under vissa förutsättningar: att vädret var lugnt
och att de togo sig förbi den svenska bevakningen vid Biörkö, om de
skulle till finska skärgårdarna, och vid Kaspervik, om det gällde estländska kusten. Dylika planer kunde stäckas genom effektiv bevakning i
farvattnen utanför dessa båda platser. Och det menade sig såväl amiralitetskollegiet som den kommenderande amiralen kunna ansvara för.

Till sjöss. Be1iakning och samarbete mellan eskader och arme
För amiralitetskollegiet gällde det sålunda att möjligast tidigt få ut
Nyeneskadern för att örlogsskeppen skulle vara på plats, så snart isen gick
upp utanför Retusaari och Biörkö. På den strida Nevaströmmen gick
isen upp tidigare, men utanför de nämnda platserna räknade man med
islossning först i andra veckan av maj. 7
Nyeneskadern blev också färdig våren 1708, som det ansågs, i god tid.
Med större delen av eskadern kunde Anckarstierna segla från Karlskrona
den 26 april, med kurs på Reval. Under honom tjänstgjorde som divisionschefer schoutbynacht Klas Sparre och kapten Johan Erik Lillie, vilka
förde resp. vice amirals och schoutbynachts flagg. Bland skeppsbefälhavarna befunno sig de av eftervärlden väl kända Gustaf Psilander och
N ils Ehrenschiöld.
Tack vare en bevarad loggbok, för fregatten Markus, kan man i detalj följa eskaderns väg. 8 Den 26 aprillyfte hela eskadern ankar kl. 9 fm.
skansarna och u tklipporna passerades samma dag och på morgonen den
27 april hade man Ölands södra udde omkring 7 mil i sydväst. Kl. 8 siktades Hoburg (sydspetsen av Gotland). Den 2 8 april passerades Östergarn på 4 1/2 mils avstånd. Följande dag passerades efter vartannat Dagerorts torn och Simpernäs på Dagö samt Odinsholm utanför nordvästM u n t h c, a. a., II, s. 299 o. a.
Loggbok förd på fregatten Markus, befälhavare överlöjtnant Aron Siöstierna. Loggboken finns bland Chefs- och styrmansjournaler, vol. 1796-1710, Fl. a. Kra. Karta
bil. 2.
7
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ligaste spetsen av Estland och kl. 3 em. den 3 O april fälldes ankar på Revals redd.
Det torde kunna betecknas som en rätt snabb resa. Men vid Reval
stoppades framfärden. I brev hem har Anckarstierna berättat, att eskadern i sin helhet var samlad i Reval först den 4 maj. Från den 6 maj
slog vinden om till östlig och nordöstlig (ONO). Vissa dagar rådde
vindstilla och man försökte förgäves »arbeta sig ut». Först den 15 maj
kunde färden fortsättas. Under natten till den 16 maj ankrade eskadern
några mil väster om Hogland. Följande dag lämnades Hogland kl. 2 em.
och passerades Somrnarön kl. 5 och Nervön kl. 12 om natten, varefter
ankrades mellan Seeskär och Biörkö. Följande dag kl. 1 / z 4 natten mellan
den 17 och 18 maj ankrade enligt loggboken hela flottan i Biörkösund.
Förseningen vid Reva! på grund av väder och vind blev ödesdiger. Ty
just under den tiden gingo isarna upp vid Retusaari och ryssarna begagnade genast tillfället att ge sig av åt finska sidan med små brigantiner
och lodjor, medförande mycket krigsfolk. Det var en djärv framstöt.
Aktionen leddes av schoutbynacht Botsis. Man erinrar sig, att de ryska
små brigantinerna voro försedda med åror. Det blev landstigning både
vid Biörkö och längre västerut vid Borgå. Staden brändes och bygden
omkring förhärjades. Men det var avsett blott som ett strandhugg och
efter fullbordat dåd försvunna de ryska fartygen i panik för den annalkande svenska flottan. Botsis var med sina fartyg åter vid Kronslott den
16 maj. 9 Anckarstierna inträffade med sin eskader vid Biörkö, enligt egen
uppgift, den 17\ och någon dag senare även de fregatter, som sänts till
finska skären för att jaga bort ryssarna.
Enligt Markus' loggbok gjordes sedan »sejm (signal) kl. 2 om morgonen den 20 maj för flottan att gå till segels från Biörkö. Målet var
Retusaari och kl. 4 em. samma dag ankrade man på grund av stiltje en
mil från Heiligbusch nära ingermanländska kusten. Därifrån seglade
eskadern åter till Styrsudd den 24 maj, varest den stannade över följande
dag. KL l O den 2 6 ma j gick »amiralen och de andre flaggmännen» till
Biörkö, men lämnade kvar skeppet Norrköping, fregatterna Viborg, Markus och W olgast samt brigantinerna Postiljon och Skorpion för att av~
patrullera sträckan Styrsudd-Harjavalta. Det var sålunda ett ganska starkt
detachement, avsett att i första träffen avskräcka ryssarna från utbrytningsförsök.
"Hjelmqvist, a. a., s. 143.
1 Anckarstierna till am.koll. Harjevalla den 21 maj 1708.
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I sin mera summariska berättelse hem omnämner Anckarstierna, att
han den 20 maj gått in mot Retusaari och jagat bort flera ryska krigsfartyg, som skyndsamt måste söka skydd under Kronslotts kanoner. A v
ryska flottan såg man emellertid ej så mycket. Från eskadern, liggande
»under Harjevalla, en liten mil från Retusaari», kunde observeras 32 ryska
skepp och brigantiner. På annat sätt specificerades de icke. 2
Först den 10 juni, alltså en god tid efter återkomsten till Biörkö, kunde
Anckarstierna sända något fylligare meddelanden om ryssarnas förehavanden, då stödd på en holländsk köpmans berättelse. 3 Ryssarna hade
uppträtt hotfullt och köpmannen hade blivit övertygad om att något
förestod: antingen ett anfall på den svenska eskadern eller någon landstigning. En stor mängd fartyg hade samlats och bemannats, tydligen i
offensivt syfte. Uppgifterna voro dock allmänna: ryska flottan bestode
av 300 större och smärre fartyg, varibland 5 brännare, några bombskepp
och 2 stora pråmar med svår bestyckning. Också gjordes gällande, att de
största skeppen - hur många säges ej - förde tjugofyrapundiga och
adertonpundiga kanoner samt att ännu två nya skepp av samma slag
väntades ned till Retusaari. 4
Det är tydligt, att Anckarstierna fäste avseende vid dessa delvis
felaktiga - upplysningar och rykten. Det vore nu nödvändigt, ansåg
amiralen, att så mycket som möjligt hålla eskadern samman för att hastigt, om något hände, kunna återkalla utevarande kryssare, undantagandes de längst bort i narviska farvattnet opererande. För de sistnämnda
två behövdes ersättning med ännu två örlogsmän.
Detta brev av den l O juni satte fart på kollegiet hemma i Karlskrona,
som med anledning därav hos defensionskommissionen yrkade på förstärkning av Anckarstiernas eskader. 5 Efter en tid bestämdes, att 2 skepp
och 2 brigantiner med det snaraste skulle sändas ut till Finska viken. När
väl beslutet fattats, forcerades utrustningen och vid mitten av augusti
ha fartygen efter hand inträffat på ort och ställe. Därmed hade Nyeneskadern nått en styrka större än förut under kriget. Den omfattade efter
förstärkningen 7 skepp, 10 fregatter och 7 brigantiner, i vad angick dessa
fartygsenheter. Och det var goda tillskott. Skeppet Öland var ganska
Anckarstierna till am.koll. Harjevalla den 21 maj 1708.
Till am.koll.
4 Skepp med 24 pundiga och 18 pundiga kanoner synas ännu ej ha funnits i ryska
flottan, men väl stora galärer med 24 pundingar, ja, kanske svårare. Jfr not 9 s. 20.
0 Till def.kom. 27 juni 1708. Am.koll. registratur. Jfr am.koll. prat. 25 juni.
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nybyggt ( 170 5) och i alla avseenden förstklassigt. Det blev i fråga om
artilleriet eskaderns starkaste skepp, med kanoner till samma antal som
de största av de andra, men med 22 tjugofyrapundiga, medan de övriga
blott hade adertonpundiga. Det var också något större, i det närmaste
41 meter långt och med ett deplacement av l 100 ton. Livland, det andra
förstärkningsskeppet, var av samma slag som Halland, Gotland och Estland och byggt 1683.G Då Anckarstierna senare såg tillbaka på den äventyrliga avslutningen av 1708 års sjöexpedition, yttrade han om denna
fartygsförstärkning, att den »var liksom guld värd». 7 Också de båda
brigantinerna, Göija och Jungfrun, voro goda fartyg. För Göija finns
loggbok bevarad. s
A v stort intresse är en något senare skildring av den ryska örlogsflottan och dess rangering vid Retusaari sommaren 1708. Den hade givits
av svenska kunskapare och bär alla tecken på tillförlitlighet. Det bör ha
varit en imponerande syn. Närmast Petersburg lågo 20 halva galärer på
20 a 24 åror (lO a 12 par)' därefter följde en linje något större fartyg av
samma typ och så 8 stora galärer med 2 5 par åror och 2 hal va » cartouer»
på sidorna samt en hel »Cartou» vid fockmasten. Närmast i ordningen
kommo 20 »ryska brigantiner» med 4 metallstycken på 2 a 3 pund och
l O till 11 par åror sam t därefter sna uer »som är lika med våra brig antiner och besatta med 14 a 16 kanoner, som bliva av tsaren själv kommenderade». Vid sidan av dem och gent emot Kronslott lågo fregatterna.
Söder om Kronslott voro 2 stora bestyckade pråmar förankrade och på
andra sidan 6 brännare och 4 bombarderkitzar. Dessutom fun:'nos l O a 12
galioter, som förde proviant. Amiralsskeppet (bland fregatterna) hade vit
flagga med blått kors. 9
" Uppgifterna hämtade ur Sjöhistoriska museets fartygsregister (Halldin).
7 Am.koll. prot. 30 dec. 1708.
8 Bland Chefs- och styrmansjournaler. Fl.a. Kra.
Befälhavare på Göija var löjtnant
Otto Siöstierna.
• H j e l m q v i s t, a. a., s. 87 f. (not). Berättelsen ej återfunnen på angiven plats i Kra.
M u n t h e (a. a., II, s. 402) återger tydligen samma berättelse, dock utan källhänvisning.
Han anger fregatternas antal till l O. Om de 8 stora galärerna säger han blott, att de
voro »kraftigt bestyckade». Enligt Hjelmqvists referat hade de en hel kartov, dvs. en
48-pundig kanon, samt två halva kartover, alltså 24-pundiga. I annat sammanhang menar Munthe, att svåraste kanonen på de stora ryska galärerna utgjordes blott av en 24pundig kanon. M u n t h e, a. a., II, s. 29 8 och 3 56. Se ock Anckarstiernas brev av 24
aug. 1706 (ovan s. 13 ). - J u e l, a. a., s. 225 talar om att i ryska flottan år 1710 ingick åtminstone en stor galär, som hade 28 par åror (28 »på var sida»).
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I sak var detta mestadels vad man kände till förut, t. ex. genom ovan
refererade berättelse av de holländska timmermännen från 1706. En stor
galär, 2 bestyckade pråmar och 2 brännare hade kommit till. Det var
emellertid en väsentlig del av den ryska krigsmakten till sjöss, som på
detta sätt exponerades. Genom andra kunskapare visste man, att halvgalärerna voro mycket fler. Enligt en källa funnos 140 »italienska halvgalärer» .1
Som sagt: den befälhavande amiralen bedömde situationen såsom allvarlig och farlig. Ryssarnas djärva tidiga framstöt mot den finska skärgården liksom anhopningen av folk och fartyg vid Retusaari och Kronslott bådade ej gott och tycktes tyda på att detta år verkligen aktioner
vore att förvänta av den ryska flottan. Man måste vara beredd att möta
upp med samlad makt.
Tyvärr blev korrespondensen hem från Anckarstierna alltför knapphändig för att man ur denna skulle kunna följa mera ingående, hur
bevakningen till sjöss ordnades och genomfördes. De båda loggböcker,
som bevarats för året, göra härvid icke heller tillfyllest. Synfältet är i
dem för begränsat. Flerstädes får man ej ens veta när fartygen uppträda
i förband eller ensamma. En del upplysningar av värde ge de dock. Beklagligt är, att schoutbynacht Sparres brev till amiralgeneralen i Karlskrona icke kunnat återfinnas. Vid sidan av den officiella korrespondens,
Anckarstierna förde med amiralitetskollegiet, sände nämligen Sparre, enligt åläggande, informationer från krigsskådeplatsen till sin höge chef
hemma.
Så mycket vet man dock - genom Anckarstierna, tidigare berört att en fregatt och en brigantin avdelats att ständigt avpatrullera sträckan
mellan Kaspervik, öster om Reval, och Bogland ute i Finska viken. Så
hade skett också föregående år för att hindra kofferdifart på Narva och
Petersburg samt avvärja överraskande ryska anfall på estländska kusten.
Nytt var, att en brigantin avdelades till skydd för finska skärgården
väster om Biörkö. 2
Vid Biörkö hölls sålunda huvuddelen av eskadern samlad, med linjeskeppen som kärna, medan ett detachement stationerades vid eller i närheten av Styrsudd med order att tid efter annan göra expeditioner till
Retusaari och Harjavaltakusten. Ofta ankrade man under många dygn
' M u n t h e, a. a., II, s. 402.
2 An ekarstierna till am.koll. 2 5 juni 17,0 8 o. a.
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mitt i farvattnet mellan Styrsudd och Harjavalta. Denna bevakning med
turer av och an fortgick till den 22 juni, då detachementet återvände till
Biörkösund. Ryssarna höllo sig hela tiden stilla inom sina förskansningar.
På sådant sätt synes bevakningen också i fortsättningen varit ordnad
på denna inre linje Biörkö-Styrsudd-Retusaari-Harjavalta samt Vammelsuu (från Styrsudd räknat 30 km österut vid kar~lska kusten) till
mitten av augusti. Detta att döma av Markus' loggbok. Detachementets
sammansättning -'man känner ej namnet på befälhavaren, som i loggboken benämnes »vår kommendör» är klar blott till ovannämnda
22 juni, då fartygen gingo in till Biörkö. Kanske har därefter antalet i
detachementet eller förbandet ingående fartyg minskats, då den ryska
uppladdningen vid Retusaari tycktes ha upphört. A v loggbokens uppgifter kunde man ibland vara frestad tro, att fregatten gjorde sina expeditioner ensam, men förekomsten av ordet »rangera» synes uppenbara
sammanhanget.
Patrulleringen torde sålunda ständigt fortgått, med utbyte tid efter
annan av i förbanden ingående »kryssare». Dessa kryssare ha företrädesvis
utgjorts av fregatter och till den kategorien hörde ju Markus, vars rörelser till sjöss därför ha sitt särskilda intresse. Brigantinernas tjänstgöring
synes ha varit mindre regelbunden. De ha oftare tagits i bruk för tillfälliga uppdrag av olika slag. A v den anledningen kan Göijas loggbok
icke göra anspråk på samma uppmärksamhet.
På kryssningspasset mellan Kaspervik och Hogland har tydligen föga
hänt, som kunnat påkalla uppmärksamhet. Fartygen där (en fregatt och
en brigantin) ha regelbundet blivit avlösta av andra. Detsamma gäller
om brigantinen, som uppehållit sig vid skärgården på finska sidan.
Vi följa nu Markus, vars verksamhet bör vara representativ för fregatternas överhuvud.
Efter stillaliggande i Biörkösund under tiden den 22 juni till den 3 juli
har fregatten åter gått till sjöss och, som det vill synas, anslutit sig till
förbandet, som patrullerade på vattnen mellan Styrsudd-VammelsuuRetusaari-Harjavalta.
Så blev det igen för Markus en återhämtning vid Biörkö mellan den
15 och 27 juli, varefter fregatten gjorde en resa till Viborg, som varade
fram till den 3 augusti. Om syftet med denna avstickare säger loggboken
ingenting.
Den 10 augusti var fregatten åter, efter en veckas vila vid Biörkö,
färdig för expedition, som denna gång blev långvarig, ända till den l O
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september. Hon har tydligen ingått i det vanliga förbandet med pass
mellan Styrsudd, Retusaari, Harjavalta (Heiligbusch omnämnes) och
Vammelsuu.
Den 13 augusti hände något. Då, heter det i loggboken, kom kl. 11
amiralen och hela flottan till oss (som då lågo i närheten av Styrsudd) och
så gin go samtliga åt V ammelsuu, där vi ankrade kl. 3 1/2 em. på l O
famnar stukgrund.
Anckarstierna hade intill den tiden :Qled huvuddelen av eskadern legat
stilla i Biörkösund, där han övat folket bl. a. i skjutning och övervakat
kryssareavlösningarna för de utevarande expeditionerna samt provianteringen, som sköttes från Karlskrona med lastdragare, vilka gingo i ständig trafik mellan hemorten och krigsskådeplatsen. Det var fullt i enlighet med den plan amiralen i brev till kollegiet sagt sig skola följa: att så
mycket som möjligt hålla eskadern samman och i beredskap att möta utfall från fiendens sida. I amiralgeneralen hade emellertid Anckarstierna
en alltid vaken och ingalunda välvillig kritiker. I insinuant ton skrev
W achtmeister den 2 3 juni till Senaten i Stockholm, att amiral Anckarstierna »mest ligger i land och medicinerar». Att Anckarstierna nu omsider gått till sjöss med hela den vid Biörkö liggande eskadern berodde på
det samarbete, som avtalats med generalmajor Lybecker för att underlätta
dennes offensiv. Den l O augusti hade Lybecker äntiigen börjat marschen
mot Nevafloden i spetsen för en arme på 11 ooo man (stridande) jämte
en ansenlig tross med proviant, så mycket han förmådde släpa med sig.
Mer än för en månad kunde han, enligt egen utsago, icke medföra, men
det beräknades räcka ett gott stycke in i Ingermanland, där landets resurser i fortsättningen borde tagas i anspråk.
I brev av den 12 augusti hade Anckarstierna underrättat kollegiet i
Karlskrona om sin aktion med den samlade eskadern. Då han hört, att
generalmajor Lybecker brutit upp från Viborg och ärnade sig över Nevaströmmen, ville han samma dag - det blev den följande - segla med
eskadern åt Retusaari för att »hålla fienden därsammastädes allarmerat,
på det han må bliva förorsakad att hava sin makt tillhopa och så mycket
mindre kunna hindra generalmajoren att gå över strömmen». Det vill
sålunda synas som om eskadern, då den vid Styrsudden hämtat upp det
förband, i vilket fregatten Markus ingick, närmast kom från Retusaari
på väg till Vammelsuu. Kl. 3 em. var man framme vid Vammelsuu. 3
3

Markus' loggbok.
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Därutanför låg eskadern sedan under tre veckor i fiendens åsyn, »som
efter vanligheten håller sig stilla», skrev Anckarstierna, och tillade - brevet skrevs den 26 augusti - att där skulle man stanna tills Lybecker
kommit över Nevaströmmen, »eller ej». Det sista antyder, att man givetvis räknat med ryskt motstånd, som kanske skulle omöjliggöra övergången. Det är att antaga, att de närgångna demonstrationerna mot
Retusaari och eskaderns förhandenvaro vid Vammelsuu i närheten av
norra infartsleden till Petersburg och Nyen icke så litet bidragit till att
hålla de ryska örlogsmännen borta från N evafloden och så i sin mån
verkligen underlättat Lybeckers fälttåg.
Ty att flottan låg vid Vammelsuu hindrade icke, att Retusaari ständigt hölls under uppsikt. Det kan ock utläsas av vad de båda bevarade
loggböckerna meddela. I den pendeltrafik, som ordnats mellan W ammelsuu, Harjavalta och Retusaari, ha sannolikt alla vid eskadern varande
fregatter och brigantiner blivit engagerade. För Markus och Göija redovisas i loggböckerna flera resor på den routen.
Med sig till Vammelsuu hade emellertid Anckarstierna också ett antal kofferdifartyg, lastade med livsmedel, avsedda att komplettera armens
förråd. Meningen var att under eskaderns beskydd sådan undsättning
skulle lämnas även i fortsättningen, när armen kommit över Neva på
ingermanländska sidan. Detta hade avtalats mellan amiralen och generalmajoren.4
Svårigheterna för Lybecker och hans arme började dessvärre redan under nedmarschen genom Karelen, innan man nått N evafloden. Regnet
öste ned dag efter dag utan uppehåll. Vägarna blevo mer och mer leriga
och svårframkomliga. Armens förråd blevo till en del förstörda. Under
sådana förhållanden kom det alldeles särskilt väl tillpass med denna undsättning från sjön. Under eskaderns beskydd kunde lossningen vid Vammelsuu ske i trygghet.
Först sista dagen i augusti började transporten över Neva och fortgick sedan till och med den 7 september. Allt gick bra, trots hotet från
ryska krigsfartyg i närheten, och de på andra sidan mötande fientliga
trupperna blevo med bravur tillbakaslagna.
Vid denna tid har Lybecker mottagit underrättelsen om affären vid
4 Lybccker till def.kom. Åsala 28 aug. Ysämäki 19 sept. 1708. St. nord. kriget. Finska
armen. Avd. 10. Vol. 12 D. Kra. Rätta benämningen icke Ysämäki utan Yhinmäki såsom
ovan i texten.

25
Vinni i Estland. Det var en jobspost. Den estländska armekårens huvudstyrka hade blivit slagen vid Vinni den 16 augusti, vilket betydde att
general Strambergs plan att med sina trupper marschera närmare Ingermanland för att samoperera med Lybeckers tycktes omöjliggjord. Det
var nog denna ödesdigra händelse, som framför annat föranledde sammankallande av det krigsråd, som ägde rum några dagar efter det övergången av Neva fullbordats. Frågan blev då, om de konstaterat mycket
svåra provianteringsförhållandena borde föranleda, att armen i fortsättningen skulle taga vägen österut, åt södra och östra stränderna av Ladoga,
varest man kunde vänta få bättre underhållsmöjligheter och dessutom
orsaka fienden ansenlig skada genom förstärandet av framför allt där belägna dyrbara varvsanläggningar. Vid planläggandet av fälttåget hade i
själva verket räknats med en sådan eventualitet. Men krigsrådet beslöt
att trots allt fortsätta västerut samt därvid hålla kontakt med sjön och
eskadern. Det räknades tydligen med att den senare skulle kunna på ett
väsentligt sätt underlätta försörjningen med förråd av livsmedel från Viborg. Därom hade ju redan tidigare överenskommits mellan Anckarstierna
och Lybecker, en överenskommelse som sålunda stod fast, trots att efter
nederlaget vid Vinni samarbetet i fält med Stramberg måste ha tett sig
högst problematiskt.
Redan den 3 september lät Anckarstierna eskadern utanför Vammelsuu lyfta ankar 5 - han hade väl då fått underrättelse om att övergången av Neva artade sig väl -och satte kurs på Biörkö, där ett antal
farkoster, lastade med proviant, väntade på konvoj över sjön till någon
plats vid Harjavaltakusten på ingermanländska sidan. Då motvind mötte,
nödgades man ankra under natten och framkom till Biörkö först den 4.
Följande dag fortsattes med Harjavaltakusten som mål och med transportfarkosterna i följe. Eskadern ankrade vid Heiligbusch och det närbelägna
Yhinmäki (Ysämäki) 6 för att invänta armen. Ännu den 10 september
visste amiralen blott i största allmänhet, att armen då vore inne i Ingermanland. Själv stannade han emellertid ej länge därute, utan begav sig
därifrån till Biörkö med en mindre del av eskadern, medan den större
delen under schoutbynacht Sparres befäl kvarstannade, avvaktande armens
ankomst. 7
Men det tog tid innan Lybecker kunde komma fram till »saltsjön»
" Markus' loggbok.
" Hjelmqvist säger Yhämäggi.
7 Anckarstierna till am.koll. 10 sept. 1708.
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och i närheten av flottan. Det skedde först den 18 september, efter nära
två veckors väntan för Sparre, under vilken tid han sålunda med sin förstärkta division låg ej långt från Retusaari och Kronslott. Farvattnet därutanför avpatrullerades flitigt, men mer än till smärre skärmytslingar
kom det aldrig.
Med urlastningen av livsmedlen bör det ha gått fort. Om situationen
i det hela berättar Lybecker i brev hem av den 19 september. Han befann sig då i fältläger vid Yhinmäki och var fullt på det klara med hur
litet landet kunde ge till hans armes försörjning. Fienden hade avbränt
spannmål och annat underhåll. Det kom nu till »synnerlig hjälp», att
han från eskadern erhöll goda förråd av bröd, mjöl och gryn. En stor
lättnad innebar det också för honom att här bli av med ett antal blesserade och sjuka, som togos ombord på fartygen för att överföras till Biörkö
och vidare till Viborg. Själv ämnade generalmajoren fortsätta marschen
med armen så fort sig göra lät, med Koporje som närmaste mål, där han
hoppades finna underhåll för några dagar. 8
Här torde Lybeckers planer ytterligare böra något beröras, eftersom
i dem kom att räknas också i fortsättningen med eskaderns medverkan.
Vilka planer hade han vid denna tid och hur såg han på situationen?
Upplysande är, vad han skrev härom den 18 september till generalguvernören i Reval. I brevet, liksom i det följande dag till defensionskommissionen (ovan nyttjat), framställde han läget som allvarligt, men ingalunda hopplöst. Det var försörjningen av armen allt hängde på. Två alternativ förelågo, då man hunnit fram till vägskälet vid Koporje: antingen marsch inåt Ryssland söderut, som han knappast menade vara tillrådlig annat än vintertid, eller marsch åt Narva och Reval, som kunde
tjäna ändamålet at binda fiendens stridskrafter i nejden. Han var emellertid ålagd att i första hand ansvara för hemortens säkerhet. Komme
han med armen in i Estland borde därför från Kaspervik eller annan ort
4 a 5 bataljoner sändas över sjön med flottans hjälp. När eskadern seglade hem borde dess infanteri stanna i Viborg och förstärka stadens
garmson.
Då krigsråd sedan hölls den 20 september, beslöts ock, att man skulle
söka ta sig in i Estland över floderna L uga och N arv a, över den senare
mellan staden Narva och Finska viken. 9
Lybecker till def.kom. Ysämäki 19 sept. 1708. St. nord. kriget etc. Kra.
Lybecker till Stromberg, Y sämäki 18 sept. Bil. till Strambergs brev till def.kom.
Reva! 24 sept. 17,08. Def.kom. arkiv. RA. - Hjelmqvist, a. a., s. 192.
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Lybeckers brev till Stramberg kom denne tillhanda den 24 september
·och besvarades följande dag. Svaret blev icke negativt. Han fann, att
planen på inmarsch i Estland borde kunna genomföras, om ock försörjningen av så mycket krigsfolk stötte på nästan oöverkomliga hinder.
Emellertid lovade han själv möta Lybecker, sedan denne tagit sig över
N arvaströmmen, då de kunde närmare komma överens om vidare åtgärder. På detta fick Stramberg aldrig något svar. 1
I varje händelse räknade Lybecker med ännu en eller annan undsättning av proviant från Viborg med eskaderns biträde. Då Sparre den 20
september eller någon dag senare återkom till Biörkö, sattes därför ett
forcerat arbete in på att få till stånd en ny livsmedelstransport. Om avgångs- och ankomsttider för denna transport föreligger inga precisa uppgifter, men iväg kom den och nådde sitt mål med urlastning vid kusten
i närheten av Koporje. Härom skrev Lybecker den 25 september, att
han under morgondagen skulle vara framme vid stranden l 1 / z mil från
Koporje, där schoutbynacht Sparre väntades vara honom till mötes med
sina örlogsskepp och några proviantfarkoster. 2 Alltfort var Lybecker
kanske ej riktigt på det klara med marschvägen i fortsättningen för att
nå målet. Men målet var klart: Estland, med trupptransport från Kaspervik i blickfältet. På så sätt tillfredsställdes också det angelägna kravet
på hemortens försvar. Vägen till Estland var dock lång och vägen erbjöd
svåra hinder.
Den undsättning i proviant Lybecker kunde få över sjön från Viborg
var givetvis långt ifrån tillräcklig. V ad man fick vid Heiligbusch beräknades bli konsumerat på några dagar. Något liknande gällde om den
andra undsättningsexpeditionen till kusten i trakten av Koporje. Det
väsentliga skulle erhållas av landets, av Ingermanlands egna produkter.
Härutinnan höllo icke beräkningarna. Träffningen vid Koporje, där ryssarna på sistone besegrades av överstarna Murray och Armfelt, gav icke
de livsmedelsförråd, som skulle ha kunnat hjälpa den lybeckerska armen fram ens till N arvaströmmen. Man tycker kanske, att ytterligare
livsmedelstransporter från sjön skulle ha kunnat ordnas, om än årstiden
var framskriden? Ingenting är dock bekant, om den frågan dryftats i
1 Stramberg till def.kom. Reva\ 25
sept. 1708, med avskrift av hans brev till Lybecker av samma dag. Def.kom. arkiv.
2 Till def.kom., fältlägret vid Wäska (Vääskylä). Armfelts rekognoscering åt ryska
gränsen hade avsett på en gång att undersöka vägarnas framkomlighet och möjligheten
att uppdriva proviant. I båda avseendena negativt resultat.
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samband med schoutbynacht Sparres sista expedition eller eljest. Omöjlig
har kanske en dylik fortsatt undsättning icke varit, försåvitt behövliga
förråd stått att få på samma sätt som tidigare.
Men händelserna utvecklade sig snabbt. Österifrån voro ryska trupper i antågande, hur stora visste man icke. Lybecker ansåg sig i varje fall
icke kunna våga en drabbning i det skick hans trupper befunno sig, utan
beslöt att så fort som möjligt rymma fältet. Det var emot det krigsrådets
beslut, som fattats föga mer än åtta dagar tidigare.
Kolkanpää: armens räddning
Vid Biörkö låg som vanligt Anckarstierna med sin eskader i beredskap. Från ryska flottans sida förspordes fortfarande ingen aktivitet. Det
förefaller som det under sådana förhållanden ansetts tillräckligt att då
.och då sända ut en fregatt eller brigantin med seglingspass mellan Harjavalta, Styrsudd och V ammelsuu. Känt är icke annat än att patrulleringen mellan Kaspervik och Hogland fortsatt med en fregatt och en
brigantin. Brigantinen utanför finska skären väster om Biörkö torde även
varit på sitt pass. Minst tre brigantiner hade sänts hem. 3 Sedan schoutbynacht Sparres återkomst från sin expedition till Koporjekusten torde
Anckarstierna vid Biörkö ha förfogat över en styrka på 7 skepp, 9 fregatter och 2 brigantiner.
De båda loggböckerna ge för dessa dagar inga särskilda underrättelser
av värde. Fregatten Markus ingick som en enhet i eskadern utanför
Biörkö, brigantin Göija var på besök i Viborg.
Den 29 eller 30 september infann sig hos Anckarstierna översten Georg
Hastfer med begäran att eskadern skyndsamt skulle infinna sig vid den
plats, där armen kunde möta samt överföra denna i sin helhet från ingermanländska kusten till Finland.
Underrättelsen torde ha varit chockerande. Att det kunde bli fråga
om överförande av några bataljoner, det hade amiralen sig säkerligen bekant. Men hela armen! Det ser ut att ha varit ett av generalmajoren
hastigt fattat beslut. Sparre synes icke haft något att meddela om att
läget vid armen kunde utmynna i katastrof och det inom så kort tid.
Om sina överväganden och sitt beslut skrev Anckarstierna genast såväl till defensionskommissionen som till amiralitetskollegiet. I dessa skri3

Kastor, Skorpion och Pollux. Anckarstierna till am.koll. 10 sept. 1708.
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velser, daterade den 30 september, förmäldes följande: generalmajoren
och landshövdingen Lybecker hade givit honom vid handen, att den långa
marschen, det kontinuerliga regnarrdet och brist på nödigt uppehälle
hade försatt armen i det beklagliga tillståndet, genom sjukdomar och
förluster i döda, sårade och förrymda, att generalmajoren varken tilltrodde sig med resten gå närmare inåt Ryssland, ej heller att bege sig tillbaka den väg han kommit, emedan landet vore förhärjat. Därför hade
generalmajoren föreslagit amiralen att med skeppseskadern transportera
trupperna från ingermanländska kusten över till Finland, vilket påstods
vara det endaste medlet till undvikande av all vidare olycka. Ehuru en sådan transport vid den sena årstiden medförde svårigheter, isynnerhet för
kavalleriets vidkommande, vartill han icke hade tjänliga fartyg i eskadern
eller kunde anskaffa sådana från Viborg, så hade likväl Anckarstierna i
betraktande av att, om armen skulle gå under och ruineras, såväl staden
Viborg, där blott en ringa besättning funnes, som hela Finland stode i
fara, resolverat »att i Herrans namn med skeppseskadern nu förfoga sig
åt den ort, varest oftaberörde arme ståendes är och till befrämjande av
en så hög angelägen K. M:ts tjänst använda all möjlig och yttersta flit
att kunna denna transporten förrätta och fullgöra».
Någon egentlig tvekan att gripa in har icke funnits hos Anckarstierna.
Det enda han hyste farhågor för var, om han skulle kunna rädda hästarna. Men han uteslöt ej heller den möjligheten.
Överste Hastfers namn omnämndes ej i Anckarstiernas skrivelse.
Överstens yrkanden synas ha framförts blott muntligen. En skriftlig
framställning överlämnades först senare vid eskaderns ankomst till embarkeringsplatsen. Denna bestämdes, sannolikt redan under samtalet med
Hastfer, till Kolkanpää, ehuru Lybecker föreslagit alternativt ett par
västligare belägna platser. Det var amiralen som yrkade på Kolkanpää,
som faktiskt ligger på det kortaste avståndet från Biörkö - 30 sjömil
(=55 km, fågelvägen) - och som tydligen hade sina fördelar i vad
gällde inskeppningen, ehuru saknande egentlig hamn.
Så ställdes Anckarstierna plötsligt inför uppgiften att med sina skepp,
fregatter och brigantiner från en öppen strand (annat nämnes ej) ta ombord en arme med artilleri, hästar och tross och denna arme skulle i de
opålitliga vädrens tid föras över ett grunduppfyllt, farligt om än ej vidsträckt vatten. Från land kunde när som helst väntas anfall av välförplägade fiendestyrkor, hur stora visste man icke. Till sjöss bedömdes faran mindre. Ryska flottan hade ju hållit sig ganska stilla under hela den

30
tid den svenska eskadern befunnit sig på sin plats. Man tycker eljest, att
det skulle funnits tillfällen att angripa livsmedelstransporterna till isynnerhet Ingermanland. Men så hade ej skett. Transporten från Kolkanpää
skulle ju ej heller försiggå inpå knutarna av Kronslott och Retusaari utan
cirka 33 sjömil ( 60 km) längre västerut. Att ryska flottan icke lagt upp
för året, det visste man. Det är möjligt, att en eller annan brigantin avdelats för att också medan transporten pågick hålla ett öga på vad som
förehades vid de i viken framskjutna ryska positionerna.
Anckarstierna startade den 2 oktober från Biörkö. Det var snabb handling. Med eskadern följde blott några få kofferdifarkoster. Det betydde,
att örlogsfartygen icke blott skulle utgöra skydd för en transport, de
skulle själva ta ombord allt vad som kunde härbärgeras av folk, hästar,
tross och kanoner.
Det blev en allt annat än lugn överfart. Årstiden röjde sig genast. Det
blåste upp till storm och man måste mot aftonen lägga bi vid Seeskär.
då ungefär två tredjedelar av vägsträckan var avverkad. Där blev man
fast en hel vecka. Det måste ha orsakat stor oro att på detta sätt dag efter
dag tvingas ligga still, under det att den nödställda armen när som helst
kunde inträffa vid Kolkanpää.
Alltså, först efter en vecka kunde eskadern åter sätta segel och tillryggalägga den jämförelsevis korta sträckan fram till den utsedda embarkeringsplatsen. Den framkom på aftonen samma dag, den 8 oktober.
Det befanns nu, att de svenska trupperna börjat anlända just denna dag,
så någon skada hade dröjsmålet vid Seeskär knappast förorsakat.
Följande dag, den 9 oktober, möttes amiralen och generalmajoren, som
det vill synas ombord på amiralsskeppet Halland. Anckarstierna hade redan föregående afton erhållit en skrivelse från Lybecker, vari situationen
målats i de mörkaste färger. Då hade även överlämnats förslag över folk
och materiel, som det gällde att ta ombord. Manskapsstyrkan uppgavs
vara 11 279 man, vartill kom ett mindre antal trepundiga kanoner, det
bästa bagaget och så många hästar, som det kunde bli möjligt att härbärgera på fartygen. 4
Av källorna framgår, att varken örlogs- eller transportfartygen kunde
ta sig in till stranden men dock komma tämligen nära. skeppsbåtarna
fingo förmedla trafiken. Känt är även att ett par lodjor, kanske flere,
4 Lybecker till Anckarstierna, lägret Soikina 8 okt. 1708. Bil. till Anckarstiernas brev
till am. koll. 20 okt. Jfr Hjelmqvist, a. a., s. 13 5.
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stått till förfogande. Hur hästarna tagits ombord är ej känt. Man vet
blott att sådana inlastats på fregatter. Tydligen ha Lybecker och Anckarstierna snart kommit underfund med att blott ett mindre antal av hästarna kunde bringas ombord.
Förloppet av inskeppningen har visserligen i brev hem skildrats av både
Anckarstierna och Lybecker 5 , men deras berättelser äro tyvärr i mångt
och mycket för allmänt hållna och ge icke de detaljer, man skulle önskat.
I all huvudsak äro de emellertid överensstämmande och komplettera varandra. I här följande berättelse kunna de följaktligen samordnas, utan
att det behöver för varje gång angivas, varifrån den ena eller andra uppgiften härstammar. Också loggböckerna ge upplysningar av värde.
En divergens observeras genast. Anckarstierna säger, att embarkeringen
igångsattes redan den 9 (oktober) på aftonen, Lybecker den l O. Anckarstierna har rätt, som loggboken för fregatten Markus visar: »vi embarkerade hästar ombord» heter det i denna under den 9 oktober. Kavalleriet fördes först ombord, fem b a tal joner, på lördag och söndag (den l O
och 11). Fartygen, som ombordtagit kavalleriet, avseglade sedan för att
omedelbart återkomma. Sagesman är Lybecker, som tillägger, att det vore
ogörligt att inrymma allt på en gång på flottan »ty officerarna med
drängar och alla själar voro över 11 200 man». Arbetet pågick natt och
dag. Med »kavalleriet» kan han i sammanhanget ha menat blott avsuttna
kavallerister, ty de ombordtagna hästarna blevo ej många.
Hur mycket folk kunde varje fartyg transportera åt gången? För skeppen föreligga inga uppgifter. Men enligt loggboken tog fregatten Markus ombord »omtrent 300 man kavalleri», förutom en del hästar, och
brigantinen Göija avseglade på sistone med » 140 man av åtskilligt slags
krigsfolk». Om Markus andra resa, den sista, uppges blott att fregatten
medförde folk och hästar, utan angivande av antal. Antagligen gjorde
inget fartyg mer än två resor fram och åter.
Enligt breven blåste storm måndag och tisdag (den 12 och 13), »så
att ingen båt kunde slippa i land». På onsdag (den 14) och under natten
till torsdag (den 15) kunde emellertid inskeppning åter försiggå, då
Tavastehus ordinarie infanteriregemente samt Nylands, Viborgs och Nyslotts fördubblingsbataljoner samt Schomers regemente, överstelöjtnant
Straelboms bataljon samt mer än hälften av Boijeska bataljonen sattes
ombord.
5 Anckarstierna till am.koll. Biörkö 20 okt. 1708. -- Lybecker till def.kom., Viborgs
slott 22 okt. St. nord. kriget etc. Kra.
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Så kom under torsdagen (den 15) åter storm, som tvingade arbetet
att stanna över torsdag, fredag och natten till lördag (den l 5 och 16
samt natten till den 17). På lördag (den 17 oktober) lade sig stormen
något och man lät båtarna, som det hette, »med all makt» sätta i land
och ta ombord en del officerare och flere, som av alla regementena blivit
efter »i förmodan att få deras hästar över». Lybecker gör gällande, att
man skulle ha lyckats bärga alla officershästarna, om man blott under de
föregående dagarna haft »fyra timmar undan stormvädret» och då även
kunnat rädda allt manskapet. Men ryssarna avbröto den ivriga verksamheten på stranden och hindrade inskeppningen i dess slutskede.
Om händelserna under den sista inskeppningsdagen meddelade Anckarstierna, att av de ungefär 700 man, som den 16 oktober ännu voro i land,
lyckades man den dagen ta ombord 300 (vilka icke specificeras till förband), innan fienden gick till attack med, som han säger, »en stor myckenhet folk till häst och till fot». 6 Den kvarvarande styrkan, mest tyskar
(sachsare) under befäl av majoren Seulenberg, blev efter ett tappert
motstånd nedgjord. Anckarstierna tillägger: »varvid fienden förmodligen ej heller lidit någon ringa nederlag, särdeles som de närmast stranden liggande skeppen vid dess an- och avmarsch uppå honom stadigt kanonerade». Hur pass verksam denna beskjutning i verkligheten var är
visserligen omstritt. Från annat håll påstås, att den varit ineffektiv, emedan kulorna ej nådde fram.
Då ej mer stod att uträtta, avseglade därefter Anckarstierna och förfogade sig med eskadern till Biörkö.
Enligt Ly beckers redogörelse stodo >>Under allt detta», dvs. medan embarkeringen pågick, ryssarna blott 1 1/2 mil från Kolkan p ä ä med fem
regementen (kanske 6 000 man) mest av gamla trupper (varmed väl
menas stridsvana) samt 2 000 dragoner. Likväl hade de icke dristat sig
gå till anfall, påstod Lybecker, utan väntade i tre dagar på förstärkningar av mer folk. Först sedan denna förstärkning ankommit- om dess
storlek ges ingen upplysning - angrepo de Seulenbergs trupper, som fäktade tappert. Hur många som i slutstriden nedgjorts eller tagits tillfånga
visste Lybecker inte. Vi veta det fortfarande icke.
" Det till Anckarstierna den 8 okt. överlämnade manskapsbeskedet m. m. har icke
kunnat återfinnas. Den ungefärliga riktigheten av det uppgivna antalet torde ej böra betvivlas. Mer tvivelaktigt är, hur man skall ställa sig till uppgiften sedan om de 400 kvarblivna på stranden. De kunna ha varit l 00 eller 200 fler. Åklagaren gjorde under processen mot Lybeckcr gällande, att de voro fler, men han kunde icke bevisa det.
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Varken från svensk eller rysk sida gjordes stor affär av denna räddning i sista stund av en numerärt så betydande arme. För svenskarnas del
var episoden vid Kolkanpää avslutningen på ett fälttåg, som icke var
hedrande för vapenäran. På rysk sida uppstämdes ej heller segerfanfarer.
Ryssarna hade låtit lura sig. De hade icke i tid fattat, hur illa det var
ställt med den långsamt marscherande svenska armen. Från svensk sida
hade utspritts, att det gällde ett stort kombinerat anfall med här och
flotta mot de nya ryska positionerna vid N eva och Finska viken, och det
vann tilltro. Det perfekta samarbetet mellan svenska eskadern och svenska
krigsmakten tilllands observerades och tycktes peka i sådan riktning. Det
hela hade utseendet av ett väl planerat fälttåg med klart fattat mål.7
Den snöpliga utgången av fälttåget har tydligen varit en lika stor
överraskning för ryssarna som för myndigheterna hemma i Sverige samt
för Anckarstierna vid Biörkö och Stramberg i Reval. Den sistnämnde
hade ju ställt sig välvillig till en inmarsch i Estland och transport från
Kaspervik till Viborg av några bataljoner till Finlands försvar. Han fick
vänta förgäves.
Varken Lybecker eller Anckarstierna synas ha fäst stort avseende vid
den stora nedslaktningen av hästar, som man tvingades ställa i verket
straxt före avfärden från Kolkanpää. Lybecker nämner med beklagande
blott officcrshästarna. Förlusten av 400 man - eller kanske fler - mest
tyska soldater tycktes dem väl ock som gott pris för räddningen. I verkligheten var kanske mest förlusten av hästarna kännbar. Enligt Hornborgs beräkning rörde det sig om ca 4 000 rid- och trosshästar. Hur
många räddades? Hornborg uppger omkring 200. Denna stora nedslaktning efterverkade under många år i Finland, som icke hade överflöd på
hästar. Det måste ha varit, skriver Hornborg i sin Armfeltsbiografi, en
särskilt snöplig syn, då de avsuttna kavalleristerna marscherat genom Viborg i ryttarstövlar och med den långa huggvärjan vid sidan. 8
Men den värsta olyckan var dock avvärjd. Man tänke sig vilken katastrof det skulle ha varit, om denna arme på över 11 200 man blivit överväldigad och tillfångatagen på stranden vid Kolkanpää. Vid Perevolotjna
kapitulerade knappt tre kvarts år senare den karolinska armen, enligt
Stille, vid pass 16 000 man stark. 9
' Hjelmqvist, a. a., s. 189.
Hornborg, a. a., s. 87 f.
" Stille, a. a., s. 3 3 6.
8

3- 6ors4ors Forum, navale If
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Som torde framgått av skildringen ovan, utgjorde själva inskeppningen vid Kolkanpää en ytterst besvärlig och vansklig operation. Den
genomfördes med stor precision trots den överhängande faran av ryskt
anfall med, som man trodde, talrika, välövade och välförsedda trupper
och trots de ständiga avbrotten på grund av oväder. A v de femton dygn,
sjöexpeditionen i sin helhet tog från starten den 2 oktober, kunde faktiskt blott tre och ett halvt utnyttjas för inskeppningen.

Nyeneskadem seglar hem.
Men riskerna voro ej slut med detta. Hemfärden återstod, som kunde
även den bli ett äventyr vid den sena årstiden.
Så gott som straxt sedan Kolkanpäätransporten fullbordats, vidtogos
förberedelser för hemsegling. Den 17 oktober kom eskadern åter till
Biörkö. Den 19 avseglade schoutbynacht Sparre med ett skepp (Estland)
och en brigantin (Göija). Följande dag kunde två fregatter hissa segel
(Reval och Markus) och sedan följde snart ytterligare fem fregatter,
sjukskeppet med 60 sjuka och två proviantskepp. Också brigantin Höken
skulle avfärdas, så snart den återkomme från Viborg. Om detta skrev
Anckarstierna hem den 20 oktober och tillade, att han själv ämnade dröja
kvar ännu någon tid för att inhämta säker kunskap rörande den fientliga flottans uppläggning. 1
Det var en betydande del av eskadern, Anckarstierna höll kvar under
flera veckor ( 6 skepp, 3 fregatter och 2 brigantiner). Han ansåg sig tydligen böra räkna med att den ryska flottan kunde löpa ut, så snart de
svenska örlogsfartygen lämnat posten vid Biörkö. Med tanke på vad som
hade hänt under detta och föregående året var det ingen omotiverad försiktighet.
Först någon dag omkring den 20 november ankom Anckarstierna med
den kvarvarande eskadern till Rev al på hemfärd. Uppehållet i Rev al var
icke avsett att bli långt, utan resan fortsattes snart nog med Karlskrona
som mål. Men, skrev generalguvernören Stromberg till defensionskommissionen den 23 november 2 , flottan hade snart återkommit - det var
den 21 november - ty storm hindrade. Han kände då tydligen ej till
att skeppet N arrköping måst lämnas kvar vid Dagö, där det förliste just
samma dag. Först den l december skedde den slutliga avfärden, ehuru
1

2

Anckarstierna till am.koll., Biörkö 20 okt. 1708.
Def.kom. arkiv.
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fyra fartyg ej kunde fortsätta utan fingo övervintra i Reval (l skepp,
l fregatt, l proviantskepp och l galliot). Sjukdom och död hade härjat
bland besättningen, så att folk ej fanns att bemanna dessa fartyg. 3
Det må slutligen konstateras, att den sjuke Anckarstierna höll ut till
det sista. Först den 3O december infann han sig i amiralitetskollegiet och
mottogs av den med hans görande och låtande ständigt missnöjde amiralgeneralen.4 Vid det första sammanträdet under det nya året (den 2 januari
1709) lät han sjukskriva sig. 4 Det blev en långvarig sjukdom.

Förkortningar
Fl. a.~ Flottans arkiv.
Kra ~Krigsarkivet.
RA ~Riksarkivet.
KF Å= Karolinska förbundets årsbok.
a. a. = anfört arbete.
3 Öland,
Fröken Eleonora, Johannes, Postryttaren. Stramberg till def.kom., Reval
3 december 1708. Def.kom. arkiv. Jfr am.koll. prot. 8 dec. 1708. Fl. a. Kra.
' Am.koll. prot.
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Bil. J·

Nyeneskadern 1708
Eskaderchef: amiral Anckarstierna

z. divisionen T. f. v. amiral Sparre

I.

3· divisionen T. f.
schoutb. Lillie

Gotland, sk. Öland, sk.*
Viborg, st. freg.

Halland, sk. Giiteborg,
sk. Reva!, st. freg.

Estland, sk. Norrköping,
sk. Livland, sk.*

Falken, freg. Thomas,
freg. Fr. Eleonora, freg.

Wo/gast, freg. Mattias,
freg. Oxen, freg.

Postiljon, freg. Markus,
freg.

Höken,
brig.

Kastor, brig. Skorpion,
brig. Göjja, brig.*

Pollux, brig. jungfrun,
brig.*

brig.

Väduren,

divisionen Amiral
Anckarstierna

Indelningen av fartygen på divisioner kan ha varit ungefär enligt ovanstående.
De nio fartygen i första gruppen ha i stridsformering bort tillhöra »linjen»
(linjeskepp).
Fartyg utmärkta med * ha tillhört förstärkningen och framkommo till krigsskådeplatsen under förra hälften av augusti.
Alla utom sex av Nyeneskaderns fartyg 1708 hade varit med också 1707. Undantagen voro: skeppen Öland och Livland, fregatterna Oxen och Mattias samt
brigantinerna Göija och Pollux.
Sk., st. freg., freg. och brig. äro förkortningar för skepp, stor fregatt, fregatt
och brigantin.

Kungl. sjökrigsskolans äldre bokbestånd

1

Av kapten Oscar Tegnander (t)
Grunden till Sjökrigsskolans nuvarande bibliotek lades i Karlskrona,
sedan »Cadette Corpsen wid Ammiralitetet i Carlscrona» instiftats år
1756. Ansvarig för den första tidens bokurval var kårens civile direktör,
professorn Mårten Strömer, vilken var verksam vid kåren under tiden
1756-1765.
Fakta om bibliotekets tillväxt och bestånd under Karlskronatiden (1756
-1792) äro dessvärre endast delvis kända. Anledningen härtill är den
brand, som den 17 juni 1790 lade stora delar av staden i aska, varvid skolan brann ned till grunden med arkiv, bibliotek och instrument.
Professor Wilhelm Sjöstrand har emellertid i sitt arbete »Kadettskolan
i Karlskrona 1756-1792» (Tidskrift i Sjöväsendet, Karlskrona 1937) ur
befintligt källmaterial framdragit uppgifter om bibliotekets organisation
och syften samt i en bilaga sammanställt en förteckning över bibliotekets
ungefärliga bestånd under 1770-talet.
S. framhåller, att »ett närmare studium av denna bilaga berättigar till
omdömet, att kadettskolan hade tillgång till en stor del av samtidens
bästa och viktigaste arbeten i de till undervisningen hörande disciplinerna».
Som ovan nämnts förstördes biblioteket av eld, men något av dess innehav har dock räddats. En del av nedan förtecknade böcker härröra utan
tvivel från Karlskronabiblioteket och ha via Krigsakademien på Karlberg
( 1792-186'7) tillförts Sjökrigsskolans (KSS) bibliotek i samband med
skolans tillblivelse 18 67.
Beträffande åtskilliga andra böcker är det ovisst, huruvida de äro samma
exemplar, som funnits och förtecknats i Karlskrona, eller om de nu befintliga exemplaren ha införskaffats efter 1790 för att ersätta av branden
förstörda verk.
Sedan KSS instiftats, upplades ett »Bibliotheks Inventarium», vilket
förts från 1867 fram till tiden omkring sekelskiftet. Inventariet utgör en
' Författaren, som avled den 31 oktober 1960, hade då blott hunnit göra en första
genomgång av korrekturet till den här föreliggande framställningen. Red. har i samarbete
med KSS sökt fullborda arbetet i möjligaste mån i enlighet med hans intentioner.
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fullständig förteckning över den litteratur, som tillförts biblioteket under
denna tid och omfattar 181 foliosidor. Av inventariet framgår bl. a. böckernas närmaste ursprung. Så finnas t. ex. de böcker angivna, som överflyttats från Karlberg, av KSS inköpta verk och sådana, som av enskilda
personer donerats till skolan. Härtill kan nämnas, att bland enskilda givare
står skolans store gynnare och mecenat, dåvarande sjöministern, konteramiralen greve Baltzar Julius von Platen, i främsta rummet.
Inventarieförteckningen har icke publicerats, men i avvaktan på, att en
eventuell tryckning kan komma till stånd, finns den tillgänglig vid KSS.
Den här följande förteckningen omfattar skolans samtliga 1600- och
1700-talsverk, medan övrig förtecknad litteratur är ett av utrymmesskäl
nödsakat urval ur bibliotekets 1800-talsarbeten, mestadels från seklets
första hälft.
Bibliotekets bokbestånd är klassificerat enligt det system, som användes
i Marinstabens bibliotek. Böckerna äro sålunda grupperade i accessionsföljd
inom resp. ämnesområden och ej på författarnamn, vilket vid första anblicken kan verka förbryllande.
När biblioteket på sin tid grupperades om till detta system, tog man
i stort sett upp befintliga böcker inom resp. ämnesområden i kronologisk
ordning efter tryckningsåret. Sedermera tillkomna verk ha numrerats i
accessionsföljd. (Här bör dock tillfogas, att bibliotekets på kort upplagda
katalog medger en boks återfinnande både efter dess signum och under
författarens [ motsv. J namn.)
För att underlätta orienteringen i förteckningen nedan, har därför på
åtskilliga ställen inom parentes hänvisats till andra liknande verk eller
ämnesområden, liksom också till författares övriga här representerade
arbeten.
Till Docent Olof Hasslöf, som under bråda kongressdagar genomgått
manuskriptet och vänligt givit värdefulla råd och anvisningar, ber den
som skriver detta slutligen få giva uttryck för stor uppskattning och tacksamhet.

Förteckning över äldre böcker i KSS bibliotek
Tidskrifter

(Jfr Il Aa.)
I Aa l. Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar 1797-1804. Bunden i 4 band.
Komplett.
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I Aa I. Kongl. Krigs Wettenskaps Akademiens h2ndlingar 1805-1959. 146 band.
Komplett.

Sjökrigshistoria
I Ba l. Jube, Auguste f:5 Sen;an, Joseph: Histoire des Guerres des Gaulois et des
Fran<;ais en Italie. Paris 1805. 5 vol.: 5 34 + 578 + 63 5 + 624 + 5 81 s. Notes (bl. a.
»Principaux Objects de Sciences et Arts qonquis en ltalie par les Fran<;ais et
recueillis dans le Musee Napoleon>> i vol. 5). Källfört. Ortsreg.
I Be l. Burchett, Josiah: A Complete History of the Most Remarkable Transactions
at Sea From the Earliest Accounts of Time to the Conclusion of the Last War
with France. Wherein is given an Account of the most considerable NavalExpeditions, Sea-Fights, Stratagems, Discoveries, and Other Maritime Occurrences that have happen'd among all Nations which have flourished at Sea; And
in a more particular manner of Great Britain, from the time of the Revolution
in the Year 1688 to the aforesaid Period. Adorn'd with Sea-Charts, adapted to
the History. With an exact Index of the N ames of all the Places where any considerable Battel has been fought, in any Part of the World. London 1720. 800
s.+ Index. Porträtt. Sjökort.
I Bea l. Troil ( ?) : Promemoria rörande Sveriges Sjökrigshistoria. Handskriven.
1762 (?).
I Bea 2. Tornquist, Carl Gustaf: Utkast till Swenska Flottans Sjö-Tåg. Del 1-2
smb. Stockholm 1788. 176+ 108 s.+Bil.+Tab.+»Förklaring öfver de detta
arbete förefallande Sjö-Termer». (Jfr I Beg 2.)
I Bea 3. Beskrifning öfver 15 st. Taflor föreställande Svenska Skärgårds-Flottans
Affärer under kriget åren 1788-90. Handskrift. 1803. (Samtliga tavlor, repliker av Johan Tietrich Schoultz, finnas vid KSS, dit de donerats av dåvarande
statsrådet, Konteramiralen Greve Baltzar Julius von Platen.)
I Bed l. Relations Danoise, et Suedoise, de ce qui s'est passe dans la Baltique l' An
1712. Entre la Flotte du Roy de Dannemarc, Sous le Gommandement de sa
haute Excellence Le General Amiral Uldric Christian Guldenleu, Et entre La
Flotte du Roy De Suede, Commandee par Son Excellence Le General Amiral
Jean Wagtmeister, Traduit du Danois. U. tryckort 1714. 67 s. 2 st. sjökort.
I Bed 2. Leben und Thaten des beriihmten Königlichen Dänischen Wice-Admirals
Peter Tordenschilds. 3 delar. Smb i ett band. Köpenhamn 1753. 384+408+359
s. Tab.
I Bee I. Campbell, J.: Lives of the British Admirals; Containing a New and
Accurate Naval History, From the Earhest Periods. With a Continuation Down
to the Year 1779, Including the Naval Transactions of the Late War and an
Account of the Recent Discoveries in the Southern Hemisphere. Written under
the Inspection of Dr Berkenhout. The Whole Illustrated With Correct Maps;
and Frontispieces Engraved From Original Designs. London 178 5. 4 vol. 578 +
55 8 + 520 + 521 s. Fronti~pieces and Ma ps.
I Bee 4. A Short Account of the Naval Actions of the Last War: in Order to
Prove that the French Nation Never Gave Slender Proofs of Maritime Great-
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ness as During that Period; with Observations on the Discipline and Hints for
the Improvement of the British Navy. 2:nd Ed. London 1790. 147 s.
I Beg l. Poncet de la Grave: Precis Historique de la Marine Royale de France,
depuis l'Origine de la Monarchie jusqu'au Roi regnant. Paris 1780. 2 vol. 330+
3 69 s. Index. Beskrivning på Sjötermer (del 2).
I Beg 2. Tornquist, Carl-Gustaf: Grefve Grasses Siö-Batailler, och Krigs-Operationerne uti Vest-Indien, Ifrån början af år 1781 til Krigets slut; Med dertill
hörande Historiske Anmärkningar: Författade af En Am{ralitets Officerare,
Under des Campagner på Kong!. Franske Flottan. Sthlm 1787. 113 s.+ 8 st.
taktikillustrationer. (Jfr I Bea 2.)
I Beg 3. de Brisson: Histoire du Naufrage et de la Captivite de M. de Brisson. Officier de !'Administration des Colonies; Avec la Description des Deserts d'Afrique,
depuis le Senegal jusqu'a Maroc. Geneve 1789. 200 s.

Marina tidskrifter
(Jfr I Aa.)
II Aa 3. Tidskrift i Sjöväsendet 1836-1843, 1845-1959. (1844 utgavs tidskriften
ej.) 96 vol.+ 2 re g. Komplett.
II Aa 8. The Naval Chronicle. Vol. 1-40. London 1799-1818.

Marinlexika o. d.
II Ac l. Dahlman, ]. F.: Utkast Til et Sjö-Lexicon, Hwarutinnan de ord som
egenteligen brukas wid Ammiralitetet och til Sjöss Korteligen blifwa förklarade.
Örebro 1765. 60 s. Smb med Bechstadius, Carl N: Then Adeligel och Lärde
Swenske Siö-Man; Thet är I. Matrikel öfwer Sweriges Ridderskap och Adel,
hwilka uthaf Siö-Män hafwa theras uhrsprung. II. Förteckning uppå några
Swenska Siö- och Ammiralitets-Herrar och Officerare, The ther igenom Lärdom l och Studier hafwa giordt sig bekanta. Hwar wid foges en Tilökning af
några andra märkwärdiga Saker, Thet Kong!. Swenska Siöwesendet beträffande:
Ungdomen wid Kong!. Swenska Ammiralitetet til wälment tienst uthgifne Af
Carl N. Bechstadius, kyrkioherde wid Wissefierda, uti Calmare Stifft. Sthlm
1734. 144 s.+Reg. (Jfr V Ca 1.)

Marinlexika
II Ac 2. Saverien: Dictionnaire Historique, Theorique et Pratique de Marine. Paris
1758. 2 vol. 434+ 386 s. Planscher.
II Ac 3. Bourde: Manuel des Marins, ou Dictionnaire des Termes de Marine.
L'Orient 1773. 2 delar smb. 271 + 278 s.
II Ac 4. Lescallier: Vocabulaire des Termes de Marine Anglois et Fran<;ois. Paris
1777. 2 delar (engelsk-fransk resp. fransk-engelsk uppställning). Smb 8 8 + 2 87
s. 111. 4 + 27 planscher. Explication des Planehes et Figures.
II Ac 5. Falconer, William: An Universal Dictionary of the Marine, or, a Copious
Explanation of the Technical Terms and Phrases Employed in the Construction,
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Equipment, Furniture, Machinery, Movements, and Military Operations of a
Ship. Illustrated with Variety of Original Designs of Shipping in different
Situations; Together with separate Views of their Masts, Sails, Yards, and
Rigging. To which is Annexed, A Translation of the French Sea-Terms and
Phrases, collected from the Works of Mess. Du Hamel, Aubin, Savarien. London
1789. Opag. 111. »A Translation of French Sea-Terms and Phrases.»
II Ac 6. Diccionario Maritimo Espaiiol. Que Ademas de las Definiciones de las
voces con sus Equivalentes en Frances, Ingles e Italiano, contiene tres Vocabularios de Estos !diornas con las Correspondencias Castellanas. Madrid 18 31. 772 s.

ströskrifter
II Af l. Essai sur la Marine, Ou l'on propose une nouvelle constitution; Par M. le
Chevalier de***, ancien Officier de la Marine. Amsterdam 1782. 259 s. Reg.
II Af 2. »Apperc;u d'un Citoyen, sur la Reunion des deux Marines, en France».
Amsterdam 1783. 60 s.

Taktik
II Be l. Ozanne l'aine: Marine Militaire ou Receuil des Differens Vaisseaux qui
servent a la Guerre. Suivis des Manoeuvres qui ont le plus de raport. Au Combat
ainsi qua l'Ataque et la Deffense Des ports. Par Ozanne l'aine Dessinateur de
la Marine. Paris u. å. 5O planscher med förklaringar. Innehållsförteckning.
II Be 2. Clerk, John: An Essay on Naval Tactics, Systematical and Historical,
With Explanatory Plates. London 1790. 165 s. 30 planscher.
II Be 3. O'Bryen, Christopher: Naval Evolutions; or, A System of Sea-Discipline;
Extracted from The Celebrated Treatise of P. L'Hoste, Professor of Ma therna tics,
in the Royal Seminary of Toulon; Confirmed by experience, Illustrated by
Exaroples from the Most Remarkable Sea-Engagements between England and
Holland; Embellished with Eighteen Copper-Plates; And Adapted to the Use
of the British Navy to which are added, An Abstract of the Theory of ShipBuilding; An Essay on Naval Discipline by a Late Experienced Sea-Commander;
A General Idea of the Armament of the French Navy; With Some Practical
Observations; London 1762. 92 s. Ill.
II Be 4. Vicomte de Morogues: Tactique Navale, ou Traite des Evolutions et des
Signaux. Avec Figures en taille-douce. Paris 1763. 481 s. 49 planscher.
II Be 5. Gost, Paul: sjökrigskonsten eller en avhandling om Sjöevolutioner, innehållande nyttiga regler för flaggmän, kaptener och officerare, innefattande
exempel, tagna från de mest berömda händelser till sjöss under femtio år, utgiven av Jesuit Paul Gost. St. Petersburg 1764. (På ryska. Titeln översatt.) 424
s. Ill.
II Be 6. Comte d'Orvilliers: Tactique Navale a l'Usage de l'Armee du Roi. Brest
1779. 202 s.
II Be 7. Gyllenskepp, Salomon: Sjö-Tactique jemte Dag-Signaler för en ÖrlogsFlotta, Stockholm 1787. 204 s. 111. Platser ha lämnats i texten för illustrationer.
Alla ha dock icke blivit införda.
II Be 8. Vicomte de Grenier: L'Art de la Guerre sur Mer, ou Tactique Navale.
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Assujettie a de nouveaux principes et a un nouvel ordre de bataille. Paris 1787.
55 s. 9 utviksblad med 19 figurer.
II Be 9. Comte d' Amblimont: Tactique Navale, ou Traite sur les Evolutions, Sur
les Signaux, et sur les Mouvemens de Guerre. Paris 1788. 251 s. Ill. Tab.
II Be 10. Lewal, L.: Principes des Evolutions Navales et de la Tactique des Combats de Mer pour les Flottes Cuirassees a Helice. Paris u. å. ( 18 62?). 2 delar
smb. 370 s.

Reglementen
(Jfr VI G.)
II Cc l. Sjö-Reglemente för Örlogs-Flottan. Karlskrona 178 5. 3 delar smb. 96 +
3 8 + 3 6 s.

II Cc 2. Reglemente för Armeens Flottas Förvaltning och Redogörelse. Stadfäst
2 maj 1796. Stockholm 1796. 169 s.+Formulärsamling.
II Cc 3. Gynther, S. W.: Författningssamling för Kongl Maj:ts Flotta. 9 band.
1851-1870. Komplett.
II Cc 3 Yz. Swensk Författnings-Samling. 1867-1959. 142 band. Komplett.
II Cce l. By the Commissioners for Executing the Office of Lord High Admiral
of the United Kingdom of Great Britain and Ireland etc.: Regulations and
Instructions relating to His Majesty's Service at Sea. Londen 1806. 440 s.+
Formulärsamling. (Titelbladet saknas.)
II Ccg l. Ordonnance du Roi, concernant la Marine. Du 25 Mars 1765. Paris
1766. 482 s.+ Reg.
II Ccg 2. Valin, Rene··Josue: Nouveau Commentaire sur l'Ordonnance de la Marine
du Mois d'Aout 1681. Ou se trouve la Conference des anciennnes Ordonnances,
des Us & Coutumes de la Mer, tant du Royaume que des Pays etrangers, & des
nouveaux Reglemens cancernans la Navigation & le Commerce maritime. La
Rochelle 1776. 2 vol. 804+852 s.
II Ccg 3. Ordonnances et Reglements concernant la Marine. Paris 1786. 475 s.
Formulär.
II Ccg 4. Memoire concernant le Service A Executer par les Officiers charges du
Detail a bord des Vaisseaux Armes, Et preposes par l'Ordonnance du 27 Septembre 1776, pour remplir les Fonctions qui etoient attribuees aux Ecrivains de
Vaisseau. Brest 1780. 84 s.

Hälsovård
II D l. Hedin, Sv.: Svar på Kongl. Vetenskaps-Academiens upgifne fråga: »Hvilka
äro de dödande Sjukdomar, som under och efter Krigstog til Sjös, så väl med
Örlogs-Skepp, som Skärgårds-Flottan, mäst pläga angripa Svenska Besättningar?
Huru igenkännas de? Hvilka äro orsakerna: och hvilka de tilgängeligaste och
kraftigaste Förvarings- och Botemedel?» Sthlm 1794. 76 s.

Artilleri
II F a l. Törngren, J oh. (Artillerie Professor): Artillerie Theorie Cours, Til Nyttjande vid Föreläsningarna för Landt-Cadetterne vid Kongl. Krigs-Academien
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på Carlberg. Stockholm 1794. Med Artilleri Theorie Coursens Tredje Del om
Fyrverkeriet och Bombkastningen. Stockholm 179 5. 128 + 163 + 176 s. Ill. Re g.
T ab.
II Fa l. Törngren, fob.: Artillerie Theorie Cours, s. s. ovan. Smb med öfversättning af Mathematum Professoren vid Academien i Köpenhamn, Herr J. M.
Geuss Mineur-Theorie, som af den Artillerie-Professoren vid Kongl. Krigs-Academien Joh. Törngren, Till utgifvande anbefalte Artillerie Theorie Coursen
kommer att utgöra Fjerde delen.
II Fa l. Törngren, fob.: Artillerie Theorie Cours, Till Nyttjande vid Föreläsningarna för Landt-Cadetterne vid Kongl. Krigs-Academien på Carlberg. Stockholm 1794. Ill. Tab. Reg. Smb med Carl Roi. Martin: Tilläggningar för Sjöstaten til Herr Prof. Törngrens Artillerie Cours. Sthlm 1796.
II Fa 2. Ascbling, Carl Fr.: Praktisk Afhandling i Sjö-Artilleriet, lämpad till
Armeens Flottas behof. Stockholm 1806. 126 s. Tab. Smb med Ascbling: Bihang
till Praktiska Afhandlingen i Sjö-Artilleriet, eller Stycke-Kommendörers Skyldigheter. Sthlm 1813. 28 s.
II Fa 3. Berndes, P. Bernhard: Om Artilleriet till Sjös. Försök till Afhandling om
Artilleriet wid Förswarswerket till Sjöss. Handskrift. Sthlm 1820. 270 s. Tab.
II Fa 59. Kompendium i Artilleri (För Cadet Corpsen vid Ammiralitetet 1 Carlskrona). Handskrift. U. å. (Skriven före 1774.)

Si gnalböc k er
II Jd l. Captain T. West: Naval Signals, Constructed on a New Plan. London
1788. U. pag. Ill.
II Je l. Signal och Evolutions-Bok för Kongl. Maj:ts Förenade Rikens Flottor.
Stockholm 1840. 290 s. 111. Tab. Register öfver Dag-Signalerna. Register öfver
Signal- och Evolutions-Föreskrifterna.
II Je 2. Signal- och Evolutions-Bok för Kongl. Maj:ts Förenade Rikens skärgårdsFartyg. Sthlm 1841. 144 s. Ill. Tab. Reg.
II Je 3. Telegraf Signal-Bok för Kongl. Maj:ts Förenade Rikens Flottor. Sthlm
1842. 253 s.

skeppsbyggeri
(Se även II Mb l: Euler.)
Il Ka l. Bouguer [ Rouille de Meslay]: De la Mature des Vaisseaux. Piece Qui a
Remporte le Prix de l'Academie Royale des Sciences, Propose pour l'annee 1727,
selon la fondatian faite par feu M. Rouille de Meslay, ancien Conseilleur au
Parlament. Paris 1727. 164 s. PI. Smb med »Meditationes super probiernate
nautico; de implantatione malorum, que proxime accessere Ad praemium anno
1727 a Regia Scientiarum Academia promulgatum.» Paris 1728. 48 s. PI., samt
med »De la Mature des Vaisseaux, Piece qui a concouru a !'occasion du Prix
propose l'an 1727», par Messieurs de l'Academie Royale des Sciences. Paris 1728.
64 s. PI. (Jfr Il Ka 3 och Il Na 5.)

46
II Ka 2. Rajalin, Thomas: Nödig Underrättelse om Skiepz-Byggeriet. Och der
utaf härflytande Högnödige och Siöwäsendet samt Taklingen tillhörige Proportioner Efter Höga W ederbörandes Befallning. Beskrifwen på Swänska och med
nödige Figurer förklarat. Carlskrona 173 O. 248 s.+ Re g. P l.
II Ka 3. Bouguer: Traite du Navire, de sa Construction, et de ses Mouvemens.
Paris 1746. 682 s. 12 Pl. (Jfr II Ka l och II Na 5.)
II Ka 4. The Shipbuilder's Repository; or, a Treatise on Marine Architecture.
Wherein are Contained, The Principles of the Art, With the Theory and Practical
Parts fully explained; Andevery lnstruction required in the building and Completing a Ship, of every Class, from the forming of the Draught, to the launching into the W ater. Calculated to the Gapacity of Young Beginners: Compiled
and digested in a Manner Entirely New, And laid down different from what
has hitherto appaered on the Subject. The Whole being intended as A Complete
Companion for those Naval Architects, Desirous of attaining a Competent
Knowledge of That Important Art. London 1789. 472 s. Tab. Pl. (På första
Pl. står angivet: »London, Published as the Act directs, August 22d, 1789, by
H. D. Symonds, Pater-noster Row».) På sid 443 ff. återfinnes »An Explanation of the Technical Terms, Relating to Shipbuilding. With other Observations.»
II Ka 5. Duhamel du Monceau: Elemens de l' Architecture Navale, ou Traite Pratique de la Construction des Vaisseaux. Seconde Edition revue, corrigee & augmentee par l'Auteur. Paris 1758. 484 s. 111. Pl. Tab. (Jfr II Ma 1.)
II Ka 6. de Duranti de Lironcourt: lnstruction :Elementaire et Raisonnee sur la
Construction-Pratique des Vaisseaux. En Formede Dictionnaire: Ouvrage publie
par ordre de Monseigneur de Boynes, Secretaire d'Etat, Ayant le Departement
de la Marine. Paris 1771. 271 s. (med svenska marginalanteckningar).
II Ka 7. Comte du Maitz de Goimpy: Traite sur la Construction des Vaisseaux,
Declie et Presente au Roi. Paris 1776. 214 s. Tab. Pl.
II Ka 8. af Chapman, F. H.: Architectura Navalis Mercatoria, Navium varii
generis Mercatoriarum, Capulicarum, Cursorarium, Aliarumque, cujuscunqve
conditionis vel molis, Formas et rationes exhibens: exemplis aeri incisis; Demonstrationibus denique, Dimensionibus calculisque accuratissimis illustrata.
Sthlm 1768. Titelblad (Sthlms hamn) graverat av Årre. 62 Pl. (Jfr II Ka 8 Yz
och 14, II Kb l, II Kb 2, II Kb 16 och II Kb 17.)
II Ka 8 Yz. af Chapman, Fredrich Hindr.: Tractat om Skepps-Byggeriet, tillika
med Förklaring och Bevis öfver Architectura Navalis Mercatoria. Sthlm 1775.
245 s. 16 »Plåtar» med figurer, 8 tabeller.
II Ka 9. Juan, Georges: Examen Maritime, Theorique et Pratique ou Traite de
Mechanique, applique a la Construction et a la Manoeuvre des Vaisseaux &
autres Batiments. Traduit de l'Espagnol, avec des Additions, par M. Leveque.
N an tes 178 3. 2 vol: 3 96 s. 5 P l. Alfabetsreg. + 3 64 s. 9 P l. Alfabetsreg.
II Ka 10. Romme: l'Art de la Marine, ou Principes et Preceptes Generaux de l'Art
de Construire, d' Armer, de Manoeuvrer et de Conduire des Vaisseaux. La
Rochelle 1787. 58 8 s. 7 P l.
II Ka 11. A Collection of Papers on Naval Architecture, Originally Communicated
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Through the Channel of the European Magazine; in Which Publication the
Further Communications on this Subject will be Continued. Part I-II.
I. London 1791. 98 s. III. PI. Innehåller bl. a. »Catalogue of Books on Naval
Architecture» (23 s.) och »Appendix, from the European Magazine for April
1791: A Proposal For Establishing a Society for the Improvement of N aval
Architecture.»
II. London 1792. 36 s. Ill.
»To Which are added:
l. An Appendix of Original Letters, &c; containing Various Communications
and Observations on Subjects connected with Naval Architecture.
2. An Essay towards a General View of the Literature of the Art of ShipBuilding. By Capt. Muller.
3. Books relating to the Explication of the Technical Terms of the Art of
Ship-Building.-Writing relating to the Theory of the Art of Ship-Building.
- Writings relating to the Practice of the Art of Ship-Building. By the
Same.
4. Appendix to the Catalogue of Books on Naval Architecture; containing such
as are omitted by the Author of the Essay on the Literature of Ship-Building.»
II Ka 13. Proceedings, &c. of the Society for the Improvement of Naval Architecture to September 1792. Some Account of the Institution, Plan and Present
State, of the Society for the Improvement of Naval Architecture: With the
Premiums Offered by the Society, List of Members, and the Rules and Orders
of the Society. To Which are annexed SomePapers on Subjects of Naval Architecture Received by the Committee. London Sept. 1792. 3 8 + 81 s. (I medlemsförteckningen förekommer bl. a. »Chapman F. H., Admiral, Carlscrona».)
II Ka 14. af Chapman, F. H.: Physiske Rön om det Motstånd, Kroppar lida, som
föras rätt fram genom Vatnet: anstälde år 1794, i Junii, Julii och Augusti
Månader. Stockholm 1795. 60 s. Tab. PI. (Jfr II Ka 8-8 Yz, II Kb 1-2, 16
och 17.)
II Ka 3 3. Braune, J. G.: Beskrifning öfver byggnadssättet af dels vanliga jernfartyg, dels ock träbeklädda jernfartyg samt fartyg, byggda med träbordläggning på jernspant - eller så kallade »composite»-fartyg. 18 8 9. Handskrift
239 s.
II Ka 53. Telles d'Acosta (Grand-Maitre des Eaux & Forets de France): Instruction sur les Bois de Marine et Autres. Paris 1782. 230 s. PI.
II Kb l. af Chapman, F. H.: Dimensioner på Wirke och Järn til Nio sorter Fregatter och Trenne mindre Bevärade Fartyg, samt Längd och tjocklek på Master
och Rundhult, Salningar och Eselhufvun til samma Fartyg. Carlskrona 1798.
53 s. Tab. (Jfr II Ka 8-8 Yz, 14; II Kb 2, 16 och 17.)
II Kb 2. af Chapman, F. H.: Grunder till Kännenom af Linie-Skepp, För den
Studerande Ungdomen vid Kong l. Krigs-Academien. Stockholm 179 5. (Tryckt
1796) 76 s. (Jfr II Ka 8-8 Yz, 14; II Kb l, 16 och 17.)
II Kb 16. af Chapman, F. H.: Försök till en Theoretisk Afhandling att gifva åt
Linie-Skepp deras rätta Storlek och Form, likaledes för Fregatter och Mindre
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Bevärade Fartyg. Carlserona 18 04. 13 6 s. T ab.+ »Ytterligare Tilläggning>> s.
137-153. (Jfr Il Ka 8-8 Yz, 14; Il Kb 1-2 och 17.)
II Kb 17. af Chapman, F. H.: »Skeppsbyggerie»: Örlogsfartyg. Ritningar i gravyr.
Bundna i ett band. U. å. 26 Pl. (Jfr II Ka 8-8 Yz, 14; II Kb 1-2 och 16.)

Sjömanskap
II Ma l. Duhamel du Monceau: Traite de la Fabrique des Manoeuvres pour les
Vaisseaux, ou l' Art de la Corderie Perfectionne. Seconde Edition, dans laquelle
on a ajoute ce qui regarde les Cordages gaudronnes. Paris 1769. 572 s. Ill. Pl.
(Jfr II Ka 5.)
II Ma 2. Beskrifning om Hampa, Des Såning, Skötsel och Beredning På et fördelaktigare sätt, efter Kongl. Maj:ts Allernådigste Befalning, Uppå Des och Riksens Commerce-Collegii föranstaltande författad. Sthlm 1774. 3 5 s.
II Ma 3. Hutchinson, William: A Treatise on Practical Seamanship; With Hints
and Remarks Relating Thereto: Designed to contribute something towards
fixing Rules Upon Philosophical and Rational Principles; To Make Ships, and
the Management of them; And Also Navigation, in General, more Perfect, and
Consequently less Dangerous and Destructive to Health, Lives, and Property.
Liverpool 1777. 213 s. Frontispiece. 10 Pl. Sjökort över Liverpools hamn 1771.
II Ma 4. Hutchinson, William: A Treatise founded upon Philosophical and
Rational Principles Towards Establishing Fixed Rules, for the best Form and
Proportional Dimensions in Length, Breadth and Depth of Merchant's Ships in
General; and also the Management of them to the greatest advantage, by Practical Seamanship; With lmportant Hints and Remarks Relating Thereto; From
Long Approved Experience. Liverpool 1791. 290 s. 13 Pl. (Ouppskuret exemplar.)
II Ma 5. de Missiessy Quies: Arrimage des Vaisseaux, Publie Par Ordre Du Roi,
Sous le Ministere de M. Le Comte De La Luzerne, Ministre & Secretaire d'Etat,
ayant le departement de la Marine & des Colonies. Paris 1789. 152 s. Tab. 6 Pl.
II Ma 6. Lescallier: Traite Pratique du Greement des Vaisseaux et autres Batimens
de Mer: Ouvrage publie par ordre du Roi, pour l'instruction des Eleves de la
Marine, sous le Ministere de M. de Fleurieu. Paris 1791. 2 vol. Vol. I: 488 s. Text.
Vol. II: Tab. Alfab.reg. 34 Pl. Reg.
II Ma 7. Sjöbohm, Fredric: Någon Handledning om Skepps-Takling, Författad i
Frågor och Svar. Carlserona 1792. 128 s. Tab. Smb med »Försök Til Et Kort
Utkast af Sjö-Manoeuvern» av samme förf. Andra Uplagan. Carlserona 1791.
87 s. samt »Bihang Til Sjö-Manoeuvern». 19 s. Ill. och »Principier Til Longitudens finnande på Sjön med tilhjelp af Ephemeris». 30 s. Ill. (Jfr II Mb 2 och
II Na 14.)
II Ma 8. Pihlström, Carl: Afhandling om Arbetssättet vid Skepps Aflöpning, Förmastning, Up- och Aftakling, jämte Kjöl- och Uphalning, tillika med den
delen af Sjömanoeuvren der Skepparens Upmärcksamhet egentligen bör fästas.
Första Delen. Carlskrona 1796. 370 s. Reg.
II Ma 8. Pihlström, Carl: Afhandling om Taklingars Proportionerande, til Svårlek
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II

II
II
II

och längd, jämte Det hufvudsakeligaste af Tilvärckningen. Andra Delen. Carlskrona 1797. 92 s. Tab. D:o, D:o: Andra Upplagan. Carlskrona 1813.
Ma 9. Boström, A.: Handbok uti Tackling, och ombord förefallande skeppareArbeten, med tillämpning af senare tiders uppfinningar och förbättringar, samt
med särskilt afseende på Örlogs- eller Krigsfartyg. Carlserona 1840. 264 s.
Ma 9. Planscher till Boströms Handbok i Tackling. Sthlm u. å. 50 PI.
Ma 10. Rosengren: Lärobok i Takling. K. Sjö Kadett Corpsen tillegnad. Handskrift. U. å. 3 34 s. Första bladet bortklippt.
Ma 11. Kloo, August: Kort Utdrag af Skepps-Taklingen, med afseende på handelsfartyg; Till Navigationsskolornas Tjenst. Malmö 1854. 88 s.

Manöver
II Mb l. Euler, Leonard: Theorie Complette de la Construction et de la Manoeuvre des Vaisseaux Mise a la Portee des Ceux, Qui s'appliquent a la Navigation.
St. Petersbourg 177 3. 35 4 s. PI. (J fr II Ka-II Kb.)
II Mb 2. Sjöbohm, Fredric: Försök til Et Kort Utkast af Sjö-Manoeuvern. Carlserona 1791. 87 s. Smb med »Bihang Til Sjö-Manoeuvern». 18 s. 111., »Principier Til Longitudens finnande på Sjön med tillhjelp av Ephemeris». 30 s. III.,
»Någon Handledning om Skepps-Takling, Författad i Frågor och Svar». Carlserona 1792. 128 s: Pl., »Något uti Göromålen och Anstalterue Ombord på et
Krigs-Skepp». Carlserona 1791. 3 6 s., samt »General-Exercitier T il Sjös, Med
Canonerne, under Åtskillige Occasioner, Efter Nödige Tempo. Upprättade År
1787.» Carlserona 1791. 18 s. Tab. (Jfr Il Ma 7 och II Na 14.)
II Mb 3. Schultz P. W.: De unge Spma:nds Haandbog. Köpenhamn 1795. 251 s.
9 PI.
II Mb 4. Rosvall, F. C.: Försök Till Hjelpreda för Nybegynnare i Skepps-Manövern.
Band I-II smb. (Defekt Ex.) I. Sveaborg 1803. 226 s. II. »Innehållande de
nödigaste fysiko-matematiska satsers tillämpning.» Sthlm 18 04. 206 s. PI. (Jfr
IINa15.)
II Mb 5. Fordyce, Alex D.: Ledning för tjensteutöfningen ombord å krigsskepp.
Övers. fr. eng. av C. Engelhart. Carlserona 1840. 192 s. PI.
II Mb 6. Laven, A. W.: Förslag till Kommando-Ord i Skepps-Manövern. Stockholm 1846. 16 s.
II Mb 19. Bourde de Villehuet: Le Manoeuvrier, ou Essai sur la Theorie et la Pratique des Mouvements du Navire et des Evolutions Navales. Paris 1769. 407
s. PI.

Navigation
Il. Na l. de Groot, Olphert Fransz & Voogt, Claas ]ansz: De Zeemans WeghWyser, Waar in klaar en volkoomen beschreven wort al't geene tot't Onderwiis
des Stuurmans konst noodig en nut is. Etc. Amsterdam 1684. 406 s. 111. Tab.
Ortsreg. med Lat. och Long. Smb med »De Taeffelen Der Sinuum, Tangentium
en Secantium» etc. (Logaritm- m. fl. tabeller.) Amsterdam 168 3. 13 6 s. ( opag.)
II Na 2. von Rosenfeldt, Werner: Navigationen eller Styrmans-Konsten/ Til Ungdomens Nytta wed Kong!. Ammiralitetet. Stockholm 1693. 106 s. III. Tab.
4- Cors4ors Forum navale Il
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II Na 2 Yz. Elvius, Petrus: En Kort Underwisning om Then Astronomiske och
Geometriske Qvadrants Nytta och Bruk, 1\fed hwilken man allehanda Astronomiske Geometriske och Aritmetiske stycken behändigt och uthan räkning afgiöra kan. Upsala 1697. 82 s. 111.
II Na 3. Hauswolff, Carl Friedrich: Theorien af Navigation, eller Styrmans- Konsten, Utmärkt genom de första och lättaste Grunder av Mathematiquen, jemte
nödige Regler, Figurer och Tabeller, hwilka uti Practiquen brukelige äro. Stockholm 17 56. 5 67 s. Ill. P l. vid texten+ Logaritm- och nautiska tabeller 15 5
s.+ Tabell över orters Lat. och Long. 13 s.
II Na 4. Patoun, Archibald: A Complete Treatise of Pratical Navigation Demonstrated from it's First Principles: With all the Necessary Tables. To which
are added the useful Theorems of Mensuration, Surveying, and Gauging; with
their Application to Practice. 7th Ed. London 1765. 525 s. Ill. PI. Tab.
II Na 5. Bouguer: Nouveau Traite de Navigation, contenant la Theorie et la
Pratique du Pilotage. Paris 1760. 352 s. PI. vid och efter texten+Tabeller
(Log. och naut.). 96 s. (Jfr II Ka l och 3.)
II Na 8. Chierlin, Lars And.: Sjömäns Dagelige Assistent, eller Anvisning uti de
nödvändigaste Stycken af Navigations Wetenskapen, med dertill nödige Figurer
och Tabeller. Stockholm 1777. 168 s. 11l.+Tab. 71 s.+Ortsreg. med Lat. och
Long. från Sthlms meridian. 14 s.+ »Bihang. At genom vissa Reglor och uträknade nya Logarithme- Solar - Tabeller, Finna Latituden på Sjön, Utan afseende på Solens Middags högd» etc. 20 s.+ Examensfrågor. 4 s. lnneh.fört.
II Na 9. Leveque: Le Guide du Navigateur, ou Traite de la Pratique des Observations Et des Calculs necessaires au Navigateur. Nantes 1779. 600 s. !ab. PI.
II Na 10. Robertson, J.: The Elements of Navigation; Containing the Theory and
Practice. With the necessary Tables, And Compendiums for finding The Latitude and Longitude at Sea. To which is added A Treatise of Marine Fortification.
Camposed for the Use of The Royal Mathematical School at Christ's Hospital,
The Royal Academy at Portsmouth, And the Gentiemen of the Navy. Vol. 1-11.
5th Ed. London 1786. Carefully revised and corrected by William Wales. L 400
s. 111. PI. Ortsreg. Il. 392 s. 111. PI.+ A Treatise of Marine Fortification. 76 s. PI.
II Na Il. Moore, John Hamilton: The Practical Navigator, and Seaman's New
Daily Assistant. Being A complete System of Practical Navigation, lmproved,
and rendered easy to any common Capacity. The Whole Exemplified In A
Journal kept from London to Madeira, and back to England. Wherein is shewn,
How to allow for Lee-way, Variation, Heavy of the Sea, Set of the Currents,
&c. and to correct the dead Reckoning by an Observation, in all Cases. The
Method of Mooring, Unmooring, and working a Ship in all difficult Cases at
Sea, on a Lee-Shore, or coming into Harbour. The manner of Managing the
great Guns; of Forming the Line; of an Engagement at Sea; and of Surveying
Coasts and Harbours; with an explanation of the Sea Terms. The new Method
of finding the Latitude by two Altitudes of the Sun; and of finding the Longitude by the Moon's Distance from the Sun or fixed Star. To which is added,
The Tables of Difference of Latitude and Departure to 300 Miles Distance;
New Solar Tables; the Table of Natural Sines; a new Table of the Latitude and
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Longitude of Places, according to the latest Observations; a Table, shewing the
Times of the rising and setting of the Sun, Moon, fixed Stars, and Planets; and
all other Tables useful at Sea. Constructed Upon A New Plan. 7th Ed. London
1782. 304 s. Ill.+Tab. (Jfr II Na 13.)
II Na 12. Dulague: Le<;ons de Navigation. 3. Ed. Rouen 1784. 432 s.+Tab. 37
s. PI.
II Na 13. Moore, John Hamilton: The New Practical Navigator; Being an Epitome
of Navigation: Containing the different Methods of Working the Lunar Observations, and All the Requisite Tables used with the Nautical Almanac (Jfr II
Ng l), in Determing the Latitude and Longitude, and Keeping a Complete
Reckoning at Sea: Illustrated by Proper Rules and Examples; the Whole exemplified in a Journal, kept from England to the Island of Teneriffe. etc. 13th
Ed. London 1798. 309 s. Ill.+Tab. m. m. (Jfr II Na 11.)
II Na 14. Sjöbohm, Fredric: Navigation. Bd 1-2 smb. Carlserona 1795. Band l.
87 s. 7 PI. Band 2. Nautiska, astronomiska och logaritm-tab. Ortsreg. (Jfr II
Ma 7 och II Mb 2.)
II N a 15. Roswall, Fabian Casimir: En Sjömans Dageliga Hjelpreda, eller Korrt
Sammandrag af en Practisk Theori uti Styrmans-Konsten. Stockholm 1796. 15 8
s.+Tab.+Pl. (Jfr II Mb 4.)
Roswall, Fabian Casimir: Navigation, eller En Sjömans Dagliga Hjelpreda, Innehållande Kort Sammandrag af en Praktisk Teori i Styrmanskonsten. Tillökt
Upplaga. Sthlm 1811. 132 s.+Tab.+Pl.
von Roswall, Fabian Casimir: Navigation eller en Sjömans Dageliga Handbok
uti Styrmanskonsten jemte alla nödiga Tabeller. Fjerde Upplagan. Sthlm 1824.
212 s. +Tab.+Pl.
II Na 16. Bezout & de Rossel: Traite de Navigation. Nouvelle Edition. Paris 1814.
3 38 s.+ T ab.+ PI.
II Na 17. Ankarsvärd, Otto: Astronomiens Tillämpning till Navigation. Carlskrona 1819. 360 s.
II Na 17. Matematiska Tabeller, hörande till Otto Ankarsvärds Afhandling om
Astronomiens Tillämpning till Navigation. Carlskrona 1820. 111 s. Tab. PI.
II Na 18. Kerigan, Thomas: The Young Navigator's Guide to the Sidereal and
Planetary Parts of Nautical Astronomy, Being the Theory and Practice of Finding the Latitude, the Longitude and the Variation of the Compass by the Fixed
Stars and Planets. To Which is Prefixed the Description and Use of the New
Celestial Planisphere. London 1821. 608 s. Ill. Tab. Stjärnkarta.
II Na 19. af Klint, E. G.: Lärobok i Navigations-Vetenskapen, med tillhörande
Nautiska och Logarithmiska Tabeller samt förberedande afhandlingar om Logarithmer och Trigonometri. Sthlm 1842. 547 s. III. PI.
II Na 19 Yz. Guepratte, C.: Problemes d'Astronomie Nautique et de Navigation,
2 vol. Brest 1839. Vol. 1: Texte 531 s. PI. Vol. 2: Tables. 566 s.
II Na 20. Tegner, Peter Wilhelm: Beskrivelse over Jorden Figur, de astronomiske
och nautiske instrumenter, den elementaire Astranornie og den nautiske Astronomie med tilhprende astronomiske og nautiske Tabeller. 4 delar. Dell-2 (smb):
Kipbenhavn 1845. 402 s. Tab. PI. Del 3: Kipbenhavn 1840-1844. 496 s. Tab.
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PI. Del4: Ki!<)benhavn 1844. 334 s. Tab., smb med »Tilla:g til Tegners nautiske
Astranornie (1845)». Ki!<)benhavn 1847. 56 s. Tab. PI.
II Na 210. Sjökadett 149 Fritz Nordström: Observationsjournal 1857-1869.
Handskrift. Smb med »Program och Anteckningar till Lektionerna i NautiskAstronomi vid Kong l. Krigs-Akademien». Sthlm 18 52. 18 s.
II Nc l. de la Lande: Traite du Flux et du Reflux de la Mer, d'apres la Theorie et
les Observations. Extrait du quatrieme Volume De L'Astronomie. Paris 1781.
348 s. Tab. PI. (Jfr VIII A 4 och 6.)
.
II Nc 2. de la Coudraye: Theories desVentset des Ondes. Pieces qui ont Remporte
le Prix, la premiere, en 178 5, a l' A c a dernie Royale des Sciences Arts et BellesLettres de Dijon; l'autre, en 1796, a la Societe-Royale des Sciences de Copenhague. Köpenhamn 1796. 158 s. 111. Kart.
II N d l. Hahn, Jonas (övers.): Beskrifning Öfwer Et Nytt Instrument, I Engeland upfunnit Af Riddaren Johan Hadley, Nemligen En Octant, Med Reflections Speglar inrättad, til at taga Latitudinem och andra Högdmätningar uppå
Siön; Med nödig underrättelse om des nytta och bruk, Efter Engelska Tractaten
Öfwersatt På Swenska, och med egen bekostnad uplagd af Jonas Hahn. Sthlm
1748. 46 s. PI. (Ritad och graverad av Jonas Hahn.) (Jfr II Ne 1.)

Se glin g sbeskrivningar
II Ne l. Hahn, Jonas: Den Namnkunnige Ålder-Styrmanens och Capitainens af
Kong!. Ammiral. i Stockholm Johan Månssons Uplifwade Aska, Eller des Förnyade Sjö-Märkes-Bok Öfwer Farwatnen inom Öster-Sjön l Med mögeligaste
flit renad, ej allenast ifrån fel, som Tiders omskiften på l 00 år, til sjelfwa
orternes och märkens ändringar gjort, utan ock förökad och förbättrad i det
som ålderdomen warit obekant, men i senare tider, genom bättre kunskap
och erfarenhet, jämte många Sjöfarandes meddelte anmärkningar samt egne
samlade Observationer, uptäkt blifwit, Jämte Tilökning öfwer Farwatnen uti
Kattegatt och Skagerrack, Med Danska, Swenska och Norska Cousterne, utom
Öresund intil Nordsjön och Norska Näset, Taflor öfwer orternes bredd och
längd, inom Östersjön, Norrebotten och Kattegatt, samt Cours- och DistanceTaflor efter wäxande grader &c. &c. Til den allmänna Sjöfartens tjenst och
nytta med en helt förnyad hamn och klädr.ad genom egen bekostnad til ljuset
frambragt Med Kongl. Maj :ts allernådigste Frihet af Jonas Hahn. Ca pit. Lieut.
af Ammiralitetet. Sthlm 1748. 390 s.+Reg.+Kurs- och distanstabeller. Smb.
med »Ytterligare Tilökning Wid Den Förnyade Johan Månssons Siö-Märkes-Bok
Eller des Uplifwade Aska år 1748. Af Jonas Hahn. Sthlm 1751. 40 s. Tab.
(Jfr II Nd 1.)
II Ne 2. Michelot, Henri: Le Portulan de la Mer Mediterrannee, ou Le Vrai Guide
des Pilotes Cotiers. Marseille 177 5. 3 97 s. Ta b. Re g.
II N e 3. Descripciones De Las Islas Pithius'as y Baleares. Madrid 1787. 15 8 s. T ab.
II Ne 4. Tofiiio de San Miguel, Don Vicente: Derrotera de las Costas de Espaiia
en el Mediterraneo, y su Corrcspondiente de Africa para lnteligencia y Uso De
Las Cartas Esfericas. Madrid 1787. 287 s.
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II Ne 5. Tofiiio de San Miguel, Don Vicente: Derrotera de las Costas de Espaiia
en el Oceano Atl.intico, y de las Islas Azores 6 Terceras. Para lnteligencia y Uso
De Las Cartas Esfericas Madrid 1789. 265 s.
II Ne 6. Sailing Directions, Adapted to Sayer's Charts of the British Channel.
Revised by a Master in the Royal Navy. London 1788. 40 s.+Fört. över lotsböcker och sjökort.
II Ne 7. Faden, W.: Le Petit Neptune Franc;ais; or, French Coasting Pilot, For the
Coast of Flanders, Channel, Bay of Biscay, and Mediterranean. To Which is
Added, The Coast of ltaly From the River Var To Orbitello; With the Gulf
of N ap les, and the Island of Corsica. London 179 3. 15 5 s. Kart. Sjökort. P l.
II Ne 9. d'Apres de Mannevillette: lnstructions sur la Navigation des Indes Orientales et de la Chine. Paris 1775. 632 s. Tab. Smb. med »Supplement au Neptune
Oriental». Paris 1781. 20+52 s.
II Ne 82. Chandler, John & Diston, John & Adams, John: The Seaman's Guide
and New Coaster's Companion, London u. å. (1791 ?). 193 s. Tab. Litt.- och
Sjökortsförteckn.
II Ne 83. Roux, Joseph: Receuil des Principaux Plans des Ports et Rades de la Mer
Mediterranne Extraits de ma Carte en Douze Feuilles. Marseilles 1764. 121
gravyrblad. Reg.

Nautiska tabeller
II Ng l. Commissioners of Longitude: The Nautical Almanac and Astronomical
Ephemeris, for the Year 1771. London 1769. 401 s. Tab. lnex.
II Ng 6. Falck, N. D.: The Ready Observator; Or An lnfallible Method for
Determining the Latitude at Sea: By Altitudes of the Sun, At any Time of the
Day, either Fore-noon or After-noon, Judependant of a Meridional Observation.
The Whole rendered peculiarly easy for Practice, and annexed with a compleat
and correct Sett of all the necessary T ab les. London 177 8. 8 6 s. Ill. T ab.
II Ng 7. Delambre & Biirg: Tables Astronomiques. Publiees par le Bureau Des
Longitudes de France. Premiere Partie. Tables du Soleil, Tables de la Lune. Paris
1806. U. pag. Text.+Tab.
Il Ng 8. Bouvard, A.: Tables Astronomiques. Publiees par le Bureau des Longitudes
de France, conterrant les Tables de Jupiter, de Saturne et d'Uranus. Paris 1821.
111 s. Tab.
Il Ng 9. le Baron de Damoiseau: Tables de la Lune, Formees par la seule Theorie
de l'Attraction, et Suivant la division de la Circonference en 400 degres. Paris
1824. 90s. Tab.

Handelssjöfart
II Pa l. Observations sur le Commerce de la Mer Noire, et des Pays qui La
bordent; Auxquelles on a joint deux memoires sur le commerce de Smyrne et
de l'Isle de Candie. Ouvrages Composes sur les lieux memes, & dans lesquels on
trouvera amplement detaillees toutes les especes de marchandises d'importation
& d'exportation, avec leurs qualites, leurs quautites & leur prix, ainsi que
l'evaluation de tous les poids, mesures & monnoyes, sur le pied de ceux de France,
d'apres lesquels on pourra se regler. Amsterdam 1787. 432 s. Varuförteckning.
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Il Pa 2. Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, angående examen
för dem, som ifrån och med 1829 i Rikets Sjö- och Stapelstäder söka burskap
såsom Coopvaerdi-skcppare. Gifwen i Stockholm den l Mars 1827. Sthlm 1827.
2 s. Smb med
a) Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente, Hwarefter Coopvaerdie-Skeppare och
Skeppsfolk hafwa sig at rätta. Gifwit Stockholm i Råd-Kamaren den 3 O Martii
1748. Sthlm 1798. 30 s. Innehåller: Art I: Om Skeppsfolk i gemen, II: Om
lärogossars antagande wid Sjöfarten, III: Om skeppsfolkets plikt och skyldigheter, IV: Om Skeppare och Styrmän, V: Om Sjöfolkets friheter och förmoner,
VI: Om Sjömanshuset, samt VII: Om Waterschouten eller Skepps-Ombudsmän.
b) Kong l. Maj :ts Försäkrings- och Hafweri-Stadga, Gifwen Stockholm i RådKammarenthen 2 October 1750. Ånyo tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1785.
c) Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring af 7. §. Tredje Afdelningen, Tredje Artikeln i Försäkrings- och Hafweri-Stadgan den 2. October 1750; Gifwen Stockholms Slott den 8 maj 1817. Sthlm 1817. 2 s.
d) Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Seglations-Ordning; Gifwen Stockholms
Slott den 9 Nowember 1830. Sthlm 1830. 32 s.
e) Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga om hwad wid sjöfart inrikes orter emellan och
landwäga transport af waror iakttagas bör, samt om inrikes tullförpassning och
tullbewakning: Gifwen Stockholms Slott den 9 Nowember 1830, 30 s., samt
f) Kong l. Maj :ts Nådiga Förordning till förekommande af oloflig införsel eller
utförsel af waror: Gifwen Sthlms Slott den 9 N owerober 18 3 O. Sthlm 18 3 O.
24 s.

Armens vapenlära
III F l. !sander, J.: Föreläsningar öfver Artilleriet, vid Kongl. Artilleri-Läroverket
på Marieberg. Del. 1-4. l. Sthlm 1825. 293 s. Inneh.fört. Tab. 2. Sthlm 1825.
338 s. 3. Sthlm 1827. 411 s. Tab. 4. Sthlm 1829. 246 s.

Historia
V Br l. Bailly: Lettres sur l' Atlantide de P la ton et sur l'ancienne Histoire de l' Asie.
Paris 1779. 444 s. Karta.
V Bg l. Thiers: Napoleon, Konsulatets och Kejsardömets Historia, I-XIII+ Atlas.
Övers. (fr. o. m. bd VI): Gustaf Thomee. I: Sthlm 1845. 517 s. Il: 1846. 510 s.
III: 1846. 426 s. IV: 1847. 752 s. V: 1849. 410 s. VI: 1850. 350+ 310 s. VII:
1852. 302+462 s. VIII: 1856. 646 s. IX: 1857. 783 s. X: 1858. 784 s. XI:
1861. 406 s. XII: 1862. 397 s. XIII: 1863. 499 s. Atlas: 66 kartor, tryckta av
olika förlag i Mannheim. U. å.

Memoarer och biografier
V C l. Richer: Vies des plus Celebres Marins. Bd I-V, VII, VIII, X-XII (Bd VI
och IX saknas). Paris 1789. I: Vie de Barberousse. 263 s. II: Vie de Corneille
Tromp. 209 s. III: Vies du Capitaine Cassard, et du Capitaine Paulin, Connu
sous le nom de Baron de la Garde. 2 52 s. IV: Vie d' Andre Doria. 29 5 s. V: Vie

55
du Comte de For bin. 3 04 s. VII: Vies de Jean d'Estrees et de Victor-Marie
d'Estrees, son fils. 218 s.+ Explication des Principaux Termes de Marine. 42 s.
VIII: Vie de Jean-Bart+ ParaHele de Jean-Bart et de Rene du Guay-Trouin.
251 s. X: Vie de Ruiter (Bd 1). 259 s. XI: Vie de Ruiter (Bd 2). 293 s. XII:
Vie du Marechal de Tourville. (Bd 1.) 221 s. XIII: Vie du Marechal de Tourville. (Bd 2.) 220 s.
V Ca l. Bechstadius, Carl N.: Then Adeligel och Lärde Swenske Siö-Man etc.
Sthlm 1734. (Jfr II Ac 1.)
V Ca 2. Minne öfver Kong l. Maj :ts Högtbetrodde Man, General-Amiralen och
Commendeuren af Kongl. Svärds Ordens Stora Kors Välborne Herr Henr. af
Trolle. Sthlm 1784. 34 s.
V Ca 3. Hallström, Nils: Minne af Fred. Hem. af Chapman, uppsatt och uppläst i
Kongl. Örlogs-Manna Sällskapet den 14Mars 1817. Carlskrona 1817. 16 s.
V Ca 4. Stackelberg, 0.: John Ericsson och Etthundra af hans uppfinningar.
(Bearbetning av amerikansk upplaga.) Sthlm 18 66. 15 9 s. 111.
V Ce l. Kippis: Vie du Capitaine Cook, Traduite de l'Anglois du Docteur Kippis,
Membre de la Societe Royal de Londres. Par M. Castera. 2 Bd. Paris 1789.
388 +420 s.
V Ce 2. Beatson, R.: Naval and Military Memoirs of Great Britain, from the Y ear
1727, to the present time. 3 vol. London 1790.1: 392 s.+ Appendix 88 s. Il:
431 s.+App. 164 s. III: 237 s.+App. 200 s.
V Ce 3. Nicolas, Sir Nicholas Harris: The Dispatches and Letters of Vice Admiral
Lord Viscount Nelson, with Notes by Sir Nicholas Harris Nicolas, G.C.M.G.
Vol. I-VII. 1: 1777-1794. London 1845. 509 s. 111. Il: 1795-1797. London
1845. 495 s. 111. III: January 1798 to August 1799. London 1845. 527 s. 11.
IV: September 1799 to December 1801. London 1845. 542 s. 111. V: January
1802 to April1804. London 1845. 523 s. VI: May 1804 to July 1805. London
1846. 502 s. VII: August to October 1805. London 1846. 424 s.+Addenda+
Namnreg. (för hela verket). 290 s. 111.
V Cg l. Historie ou Eloge Historique de M. du Quesne, de M. de Coetlogon, de
M. Cassard, de M. D'Etree, et de M. Renau. Illustres Marins. Paris 1782. 84 s.
V Ch l. Brand, Gerhard: Leben und Thaten des Fiirtreflichen und Sonderbahren
See-Helden Herrn Michaels de Ruiter, etc. Övers. från holl. till tyska. Amsterdam 1687. 472+288 s.+Reg. 111. (kopparstick).

Geografi och resebeskrivningar
V Da l. Faggot, Jacob: Historiens Fortsättning om Svenska Landtmäteriet och
Geographien, Förestäld uti et Tal, För Kongl. Vetenskaps Academien, af ÖfverDirect. Jacob Faggot, Då han lade af sitt därstädes förde Praesidium Den 3 O
April år 1760. 42 s.
V Da 2. ödmann, Samuel: Jemförelse mellan Norra och Södra Polkretsen. Uppsala
1786. 71 s. Källfört. (Jfr V Db 14, 16 och 18.)
V Db l. Bossu: Nouveaux Voyages aux Indes Occidentales, Conterrant une Relation des differens Peuples qui habitent les environs du grand Fleuve Saint-Louis,
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appelle vulgairement le Mississippi; leur Religion; leur gouvernement; leur
maeurs; le ur guerres, & le ur commerce. 2 delar smb. Amsterdam 17 6 9. 18 7 +
193 s.
V Db 2. de Bougainville: Voyage autour de Monde, par la Pregate du Roi La
Boueuse et la Flute l'Etoile, en 1766, 1767, 1768 & 1769. Nouvelle Edition
Augmentee. Neuchatel 1775. 2 delar smb. 187+255 s. Explication des termes
de Marine. Vocabulaire de l'Isle Taiti. lnneh.fört.
V Db 3. Capitaine Carl Gustav Ekebergs Ostindiska Resa, åren 1770 och 1771.
Beskrefven uti Bref till Kong!. Svenska Vet. Academiens Secreterare. Stockholm
1773. 170 s. 111.
V Db 4. A Voyage round the World, in the Years MDCCXL, l, Il, III, IV. By
George Anson, Esq; Afterwards Lord Anson, Commander in Chief of a Squadron of His Majesty's Ships, Sent Upon an Expedition to the South Seas. Compiled From His Papers and Materials by Richard Walter, M. A. Chaplain of His
Majesty's Ship the Centurion, in that Expedition. 15th Ed. London 1780. 3
delar. Smb. 53 6 s. Kart.
V Db 5. de Kerguelen: Relation de Deux Voyages Dans les Mers Australes & des
Indes, faitsen 1771, 1772, 1773 & 1774. Extrait du Journal de sa Navigation
pour la decouverte des terres Australes, & pour la verification d'une nouvelle
route proposee pour abreger d'environ huit cents lieues la traversee d'Europe a la
Chine, Paris 1782. 244 s. Kart. Tab.
V Db 6. Dixon, George: Voyage autour du Monde; et Principalement A La Cöte
Nord-Ouest de l'Amerique: Fait en 1785, 1786, 1787 et 1788, par les Capitaines
Portlock et Dixon. Övers. fr. eng. av Lebas. 2 vol. Paris 1789. 581+292 s. 111.
Kart. Notblad (»Indian Song»). T ab. App. No l: »Histoire Naturelle.»
V Db 7. Hawkesworth, J.: Relation Des Voyages Entrepris Par Ordre De Sa
Majeste Britannique, et successivement executes par le Commodore Byron, le
Capitaine Carteret, le Capitaine W allis & le Capitaine Cook, dans les V aisseaux
le Dauphin, le Swallow & l'Endeavour. Traduite de l'Anglois. (U. ö.) Paris 1774.
8 vol. 8:o (text)+ l vol. 4:o (ill).
Bd l. Relation d'un Voyage Fait Autour Du Monde, Dans les annees 1764, 1765
& 1766, Par le Commodore Byron, Commandant le V aisseau du Roi le Dauphin.
327 s.
Bd 2. Relation d'un Voyage Fait Autor Du Monde, Dans les annees 1766, 1767,
1768 & 1769, Par Phillippe Carteret, :Ecuyer, Commandant du Swallow Sloup
de Sa Majeste Britannique. 347 s.
Bd 3. Relation d'un Voyage Fait Autour Du Monde, Dans les Annees 1766,
1767 & 1768, Par Samuel Wallis, commandant leVaisseau du Roi le Dauphin.
3 52 s. Smb med
Relation d'un Voyage Fait Autour Du Monde, Dans les Annees 1768, 1769,
1770 & 1771, Par le Lieutenant Jaques Cook, commandant le Vaisseau du Roi
l'Endeavour. 95 s. (Cooks I. resa.)
Bd 4-8: Forts. Cook med Endeavour. 462 + 374 + 312 + 336 + 3 33 s. Re g.
Bd 9. Illustrationer och kartor.
V Db 8. Cook, Jaques: Voyage dans l'Hemisphere Austral et autour du Monde.
(Cook's 2. resa.) Fait sur les vaisseaux de roi l' Aventure & la Resolution, en 1772,
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1773, 1774 & 1775; ecrit par Jaques Cook, Commandant de la Resolution;
dans lequel on a insere la relation du capitaine Furneaux & celle de MM. Forster.
Traduit de l'Anglois. (U. ö.) Ouvrage enrichi de plans, de cartes, de planches,
de portraits & de vues de pays, dessines pendant !'expedition, par M. Hodges.
Paris 1778.6 vol. 8:o (text)+! vol. 4:o. (ill.) Bd 1-6: 496+516+500+499+
4 2 O+ 3 6 8 s. I vol. 6 ä ven: »V ocabulaire de la Langue Des Is les de la Societe»,
»Observations Astronomiques, &c.», »Discours Sur les moyens employes dans
ses derniers tems, & sur-tout dans la seeonde expedition du capitaine Cook, pour
Conserver la sante des gens de mer, prononce a la societe royale de Londres, le
30 Novembre 1776, par le chevalier Pringle, president.» Reg. Bd 7. 111., kart.,
porträtt m. m.
V Db 9. Cook, Jaques: Troisieme Voyage de Cook, ou Voyage A l'Ocean Pacifique,
Ordonne par le Roi d'Angleterre, Pour faire des Decouvertes dans l'Hemisphere
Nord, pour determiner la position & l'etendue de la Cote Ouest de l'Amerique
Septentrionale, sa distance de l' Asie, & resoudre la question du Passage au Nord.
Execute sous la direction des Capitaines Cook, Clerke & Gore, sur les Vaisseaux
la Resolution, & la Decouverte, en 1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. (Cook's 3.
resa.) Traduit de l'Anglois par M.>:->:->:.,,.,,.,,,,.,,.. Paris 1785. 4 vol. 8:o (text)+l
vol. 4:o (ill.) Bd 1-4: 512+512+592+584 s. (i Bd 4 tillkommer Appendix,
114 s., omfattande: Reserouter i loggboksform, »Vocabulaire de la Langue des
Isles Des Amis», »Vocabulaire de la Langue de l'Entree de Nootka, ou du Roi
George», »Vocabulaire de la Langue d'Atooi, une des Isles Sandwich», »Table
pour montrer l'analogie qui se trouve entre les idiomes d'Oonalashka et de
l'entree de Norton, & ceux des Groenlandois & des Eskimaux», Tabell över
kompassens missvisning på vägen från England till Godahoppsudden, Reg. Bd 5.
111. Kart. m. m.)
V Db 10. Meares, John: Voyages Made in the Years 1788 and 1789, From China
to the North \V est Coast of America, To Which Are Prefixed, An lntroductory
Narrative of a Voyage performed in 1786, from Bengal, in the Ship Nootka;
Observations On the Probable Existence of A North West Passage; And Some
Account of the Trade Between the North West Coast of America and China;
and the Latter Country and Great Britain. London 1790. 95 + 372 s.+ App. 111.
Kart.
V Db 11. Phipps, Constantine John: A Voyage Towards the North Pole Undertaken by His Majesty's Command 1773. London 1774. 253 s. 111. Kart. Tab.
V Db 12. Captain Sutherland: A Tour Up the Straits, From Gibraltar to Constantinople. With the Leading Events in the Present War Between the Austrians,
Russians, and the Turks, To the Commencement of the Year 1789. 2nd Ed.,
Corrected. London 1790. 372 s.+»List of Subscribers» (31 s. med ca l 000
namn.)
V Db 13. Saugnier: Relations de plusieurs Voyages a la Cote d'Afrique, a Maroc,
au Sene gal, a Goree, a G a lam, etc. Avec des details interessans pour ceux qui se
destinent a la Traite des Negres, de l'Or, de l'lvoire, etc. Tirees des Journaux
de M. Saugnier, Qui a ete longs-temps Esclave des Maures, et de l'Empereur de
Maroc. On y a joint une Carte de ces differens Pays, reduite de la grande Carte
d'Afrique de M. De Laborde. Paris 1791. 341 s. Kart.
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V Db 14. Norris: Resa på Neger-Kusten till Kongl. Hofvet i Dahomej, Af Ängelske
Handels Agenten Norris År 1772. Öfversatt af Sam. Ödman. Götheborg 1792.
60s. (Jfr V Da 2 samt V Db 16 och 18.)
V Db 15. Hamilton, George: A Voyage Round the World, in His Majesty's Frigate
Pandora. Performed under the Direction of Captain Edwards in the Years 1790,
1791, and 1792. With the Discoveries made in the South-Sea; and the many
Distresses experienced by the Crew from Shipwreck and Famine, in a Voyage of
Eleven Hundred Miles in open Boats, between Endeavour Straits and the Island
of Timor. Berwick 1793. 164 s. Portr.
V Db 16. ödmann, Samuel: John Whites Resa till Nya Holland åren 1787 och
1788. I sammandrag och övers. av Samuel Ödmann. Upsala 1793. 148 s. III. (Jfr
V Da 2 samt V Db 14 och 18.)
V Db 17. Pages, F.: Nouveau Voyage Autour Du Monde, En Asie, En Amerique
et Afrique, en 1788, 1789 et 1790; Precede d'un Voyage En Italie et En Sicile,
en 1787; Avec un recueil detout ce que les voyageurs ont publie de plus curieux
sur toutes les parties du globe, excepte !'Europe, sur leurs arts, leurs sciences,
leurs productians commerciales et naturelles, leurs moeurs et leurs usages; ainsi
que l'histoire de leurs gouvernemens anciens et modernes. Paris 1797. 3 vol.:
504 + 420 + 416 s. III. I vol. 3 även Sak- och ortsreg.
V Db 18. Le Long: Samuel Hearnes Resa Til Norra Americas Ishaf, samt En obekant Engelsmans Resor Bland Canadas Wildar, utgifne af Le Long, jämte
Edvard Umfrevilles Beskrifning om Hudsons Baye och Dess tilgränsande Wildar.
Övers. till svenska från tyska översättningar (av Sprengel och Georg Forster)
av Samuel Ödmann. Sthlm 1798. 202+210 s. (Jfr V Da 2 samt V Db 14
och 16.)
V Db 19. Stavorinus, J. S.: Resa til Goda-Hopps-Udden, Java och Bengalen, företagen och slutad ifrån åren 1768 til 1771, samt på Holländska Språket utgifven
af J. S. Stavorinus. Öfversättning Ifrån det af Prof. Lueder i Braunsweig 1796
föranstaltade Tyska sammandraget, som tillika riktat Skriften med åtskilliga
rättelser och uplysande anmärkningar. Götheborg, 1798. 288 s.
V Db 20. Mortimer, Georg: Engelsmannen J oh. Hindric Cox Resa genom Söderhafvet T il Ön Amsterdam, Marien-Öarna, 0- Taheiti Sandvichs- och Räf-öarna,
Tinian, Unalaska och Canton i China. Nyköping 1798. Översättning (i utdrag).
Nyköping 1798. 77 s. Med förord av »C. F. L».
V Db 21. De La Perouse: Resa Omkring Jorden Åren 1785 och följande. Övers.
i sammandrag. Sthlm 1799. 342 s. Företal av Samuel Ödmann.
V Db 22. Lechevalier, J. B.: Voyage de la Propantide et Du Pont-Eusin; Avec la
Carte generale de ces deux mers, la description topographic de leurs rivages; le
Tableau des moeurs, des usages et du commerce des peuples qui les habitent; la
Carte particuliere de la Plaine de Brousse en Bithynie, celle du Bosphore de
Thrace et celle de Constantinople accompagnee de la description des Monumens
anciens et modernes de cette Capitale. Paris 1800. 2 vol. 412 s. Kart.
VDb 23. Sparrman, Anders (utg.): En Upptäckts-Resa till Norra Stilla Hafvet,
och kring Jordklotet, att På Kongl. Engelsk befattning och omkostnad i synnerhet forska efter något segelbart sammanhang imellan Norra Stilla och Norra
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Atlantiska Hafven; Förrättad Åhren 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795,
Under Commando af Capitain George Vancouver. Ifrån Engelskan i Sammandrag utgifven af Anders Sparrman. 2 Häften smb. I: Sthlm 18 00. 184 s.+ Ill.
II: Sthlm 1801. 192 s. Karta.
V Db 24. Constable, Archibald (ut g.): Constable's Miscellany of Original and
Selected Publications In the Various Departements of Literature, The Sciences,
& The Arts. Vol. I-IV.
I: Hall's Voyages: Voyage to Loo-Choo, and Other Places in the Eastern Seas,
in the Year 1816. Including An Account of Captain Maxwell's Attack On the
Batteries at Canton; And Notes of an Interview with Buonaparte At St Helena,
in August 1817, By Captain Basil Hall, R. N. Edinburgh 1826. 322 s.
II: Hall's Voyages: Extracts from a Journal written on the Coasts of Chili, Peru,
and Mexico, in the Years 1820, 1821, 1822, By Captain Basil Hall, R. N. Edinburgh 1826. 313 s.
III: Hall's Voyages: Forts. från föreg. vol. Edinburgh 1827. 311 s.
IV: Murray, H. (?) : Ad ventures of British Seamen in the Southern Ocean,
Displaying the Striking Contrasts Which the Human Character Exhibits In An
Uncivilized State. Edinburgh 1827. 353 s. (Innehåller bl. a. »Mutiny of the
Bounty, with Consequences Arising From It; Bligh's Voyage in an Open Boat»
etc.)
V Db 25. Gosselman, Carl August: Resa i Colombia, Åren 1825 och 1826. Sednare
delen. 2. uppl. Sthlm 1830. 300 s. Ill.
V Db 26. Gosselman, Carl August: Resa mellan Södra och Norra Amerika. En
Sketch-Bok på Sjön. Sthlm 18 3 2. 2 delar smb. 149 + 13 6 s.
V Db 27. Gosselman, Carl August: Resa i Norra Amerika. Nyköping 183 5. 2 delar.
326+ 332 s. Kart.
V Db 29. Hjelm, Pehr Gustaf: »Indiskt Journal.» På försättsbladet står antecknat:
»Författare till denna 'Indiskt Journal' är: Kommendören Pehr Gustaf Hjelm
Tygmästare i Stockholm, Ledamot i Sjöförsäkrings Öfverrätten, Ordonans Officer hos H.K.H. Kronprinsen R.S.O; R.R. St. Wl.O. 4e kl. född 1794. Första
Officersfullmakt 181 0.» Handskrift 4 58 s. Dagbok, förd ombord på handelsfartyget »Calcutta» under en resa till och från Ostindien den 11. sept. 18 24-27.
okt 1825.
V Db 30. Hjelm, Pehr Gustaf: »Indisk JournaL» Handskrift. 138 s. Dagbok, förd
ombord på handelsfartyget »Preciosa» under en ostindisk resa (till bl. a. Batavia
och Singapore) med avgång från Stockholm den 19 aug. 1826. Journalen är
förd till den 14 nov. 1827, då fartyget på återvägen till Stockholm ännu icke
angjort Engelska Kanalen.

Stats- o. lagväsende
(Jfr II Cc.)
VI G 10. Flintberg, Jacob Albrecht: Anmärkningar till Sweriges Rikes Sjö-Lag,
Jämte Författningarne om hwarje, å utrikes ort wistande Swensk Agents, Consuls eller Commissaries, med handel och sjöfart gemenskap ägande skyldigheter
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och rättigheter. Utgifne, tillika med Orda-Register. Stockholm 1794. 651 s.
Reg. Innehåller: Skipmanna-Balk, Skiplego-Balk, Redare-Balk, Bodmeri-Balk,
Sjöskade-Balk, Försäkrings-Balk, Amiralskaps-Balk, Skipmåla-Balk samt Bihang:
Om Sweriges, å utrikes ort wistande Consulers skyldigheter, enligt sine lnstructioner, samt rättighet til Consulade. (Jfr VI G 106.)
VI G l O5. »Siö-Articlar som aff den Stormechtigste Konung och Herre Herz
Carl, den XL Sweriges/ Göthes och Wändes Konung/ &c. Åhr 168 5. förnyade
och stadgade äre. J emte dher til hörige a c ter» ( enl. förteckning). Stockholm
16 8 5. 2 55 s.+ Re g.+ Böner för skilda tillfällen ombord.
VI G l 06. Sjö-Lag, Som den Stormäktigste Konung och Herre, Herr Carl XL
Sweriges, Göthes och Wändes Konung, &c Åhr 1667 hafwer låtit författa, af
Trycket utgå och publicera. Efter mångens begäran å nyo omtrykt, Med Förökning af åtskillige Kongl. Majest. Stadgar och Förordningar, Samt Kongl. Reglementet af Åhr 1748. Göteborg 1766. 237 s. (Jfr VI G. 10.)
I Cb 6. Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar; för Dess Krigsmagt till Lands och Sjös.
Gifne Stockholms Slott den 31 Martii 1798. Med Tillägg, Förändringar och
Förklaringar. Sthlm 18 52. 219 s. Re g.

Matematik
VII l. Robertson, John: »A Treatise of such Mathematical Instruments, As are
usually put into a Portable Case. Shewing some of their Uses in Arithmetic,
Geometry, Trigonometry, Spherics, Architecture, Surveying, Geography, Perspective, &c. With An Appendix; Containing the Description and Use of the
Gunners Callipers. And The Description of, and Precepts for the Delineation
of, Ship-Guns and Sea Mortars» etc. London 1775. 233 s. Ill.
VII 2. Bezout: Cours de Mathematiques, a !'Usage des Gardes du Pavillon et de la
Marine. Paris 1772-1775. 6 vol.: 256+360+494+432+479+319 s. (+tab.)
Ill. Tab.
VII 3. Newton, Isaac: Universal Arithmetick: or, a Treatise of Arithmetical Composition and Resolution. To which is added, Dr Halley's Method of finding the
Roots of Equations Arithmetically. Written in Latin by Sir lsaac Newton, and
Transiated by the late Mr. Ralphson, and Revised and Corrected by Mr. Cunn.
2. Ed. London 1728. 271 s. 111. Tab.
VII 4. Schulten, Nathanael Gerhard: Spherisk Trigonometrie i Sammandrag. Stockholm 1795. 47 s. 111.
VII 6. Beskcifvande Geometri. Härmed smb.: l. Coterade projectioner. 2. Porthvalf. Handskrift U.o. och å. 192 +54+ 3 2 s. 111. (Försättsbladet är vattenstämplat 1839, vilket är bandets tidigaste tillkomstår. skriften kan dock vara
äldre.)

Astronomi
VIII A l. Watts, I.: The Knowledge of the Heavens and The Earth made easy:
or, the First Principles of Astronomy and Geography Explain'd by the Use of
Globes and Maps: With a Solution of the common Problems by a plain Scale and
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Campasses as weil as by the Globe. 2nd Ed. London 1728. 222 s.+Reg+Pl.
(På titelbladet står antecknat: »A m" Styrmans Skolan tillhörig - - - - 1796».)
VIII A 3. Strömer, Marten: Underrättelse om Calendarii Beskaffenhet; På Kongl.
Vet. Academiens Anmodan Upsatt. Sthlm 1751. 59 s. Tab.
VIII A 4. De La Lande: Astronomie. 2. Ed. Paris 1771. 3 vol.: l: 608 s.+ T ab.
248 s. Ill. II: 830 s. Ill. III: 840 s. 111. Sakreg. (Jfr II Nc l och VIII A 6.)
VIII A 5. Ferguson, James: Astronomien, Uppå Sir lsaac Newtons' Grundsatser,
Lätt och begriplig gjord för dem, som ej studerat Mathematiken. Öfwersatt
Ifrån andra Engelska Uplagan, af år 1757. Strengnäs 1771, 331 s.+Reg. 111.
Tab. Med företal av Jacob Serenius samt »Anmärkningar wid Herr Fergusons
Astronomie» av Pehr W argentin.
VIII A 6. De La Lande: Abn!ge d'Astronomie. Paris 1775. 507 s. 111. Reg. (Jfr
II Nc l och VIII A 4.)
VIII A 7. »T.B.»: Abrege :Elt~mentaire d'Astronomie, de Physique, d'Histoire
Naturelle, de Chymie, d'Anatomie, de Geometrie et Mechanique. Paris 1777.
576 s. Ill.
VIII A 8. Bailly: Histoire de l'Astronomie Moderne Depuis la Fondationde l'Ecole
d'Alexandrie, jusqu'a l'Epoque de M.D.CC.XXX. 3 vol. I. Paris 1779. 726 s. 111.
II. Paris 1779. 751 s. 111. III. Paris 1782. 415 s. Reg.
VIII A 9. Bailly: Histoire de l'Astronomie Ancienne, Depuis son Origine jusqu'a
l'Etablissement de l'Ecole d'Alexandrie. 2. Ed. Paris 1781. 527 s. 111.
VIII A 10. Melanderhjelm, Daniel: Astronomie. 2 vol. Stockholm 1795. 392+474
s. Ill. Tab.
VIII A Il. Fortin, J.: Atlas Celeste de Flamsteed. 3. Ed. Översedd och rättad av
Delalande & Mechain. Paris 1795. lnledn. m. tab. m. m. 47 s.+ 30 stjärnkartor.
VIII A 12. Le Marquis de Laplace: Traite de Mechanique Celeste. 5 vol. 1: Paris
1829. 368 s. (2. Ed.) Il: Paris 1829. 382 s. (2. Ed.) III: Paris 1802. 304 s.+
Suppl. 24 s. (1. Ed.) IV: Paris 1805.348 s.+Suppl. 65+78 s. 111. (1. Ed.) V:
Paris 1825.420 s.+ Suppl. 35 s. (1. Ed.)
VIII A 13. Schubert, Friedrich Theodor: Populäre Astronomie. 3 vol. l: Geschichte
der Astranornie und Sphärische Astronomie. St. Petersburg 1804. 337 s. III. Il:
Theoretische Astronomie. St. Petersburg 181 O. 3 8 8 s III. III: Physische Astronomie. St. Petersburg 1810. 391 s. III.
·
VIII A 14. Svanberg, Jöns (Red.): Exposition des Operations faites en Lapponie,
Pour la Determination d'un Are du Meridien en 1801, 1802 et 1803; Par Messieurs öfverbom, Svanberg, Holmquist et Palander. Sthlm 18 O5. 196 s. 111.
VIII A 15. Delambre: Astronomie Theorique et Pratique, 3 vol. Paris 1814. 58 6 +
623+720 s. III. Tab.
VIII E l. de Humboldt, A.: Cosmos. Essai d'une Description Physique du Monde.
4 delar. I: Paris 1846. 582 s. (övers. H. Faye). Il: Paris 1848. 636 s. (övers. Ch.
Galusky). III: 1: Paris 1851. 363 s. (övers. Ch. Galusky). III: 2: Paris 1852.
399 s. (övers. Ch. Galusky). IV: Paris 1859. 806 s. (övers. Ch. Galusky).
X B 24. Etat de la Marine Annee bissectile M.DCC.LXXX VIII. Smb med Almanach des Colonies pour l'Annee 1788. Paris u.å. 208+92 s.

Columbusminnen på Kanarieöarna
Av fil. dr E. Alfred Jansson
Denna ögrupp utanför Afrikas nordvästkust är i våra dagar ganska
känd för oss svenskar. Dit resa många, då köld och mörker håller sitt
grepp om Nordanlanden, för att redan i februari få uppleva ett ljuvligt
försommarklimat med flödande sol och blomster i prunkande färger. Vad
som i synnerhet bidragit till att Kanarieöarna blivit ett så omtyckt turistmål är trafikflyget. Det är måhända ej passande att omnämna detta i en
tidskrift för sjöfartens historia, men vi få trösta oss med att även motorbåtarnas hastighet väsentligt uppdrivits under den mansålder, som sett
flyglinjerna omspänna hela jordklotet. Ä ven en gammal älskare av sjön
måste medge att ett flygplan erbjuder fördelar framför en farkost som
plöjer havets vågor; detta gäller i synnerhet vinterresor. Det låg mycket
sanning i vad en gammal engelsk globetrotter för mer än 5O år sedan yttrade till författaren: »The earth has grown very small.»
Avsikten med denna uppsats är emellertid ingalunda att beskriva en
luftfärd på cirka 500 sv. mil, vilken begynte en kall och mörk vintermorgon på Bromma flygfält och efter en sammanlagd flygtid av ungefär
16 timmar avslutades på Gran Canarias flygfält Gando. Nej, det skall
bli en färd tillbaka i tiden, då det fanns varken flygskepp eller maskindrivna fartyg, men äventyrslystna män på små segelskutor foro ut på
upptäcktsresor. Som vi skola se spelade Kanarieöarna en avgörande roll
för den måhända störste av dessa upptäckare, Kristoffer Columbus. Låt oss
dock först berätta något av denna säregna ögrupps geografi och historia.
Kanarieöarna äro belägna i Atlantiska oceanen mellan 27 o 3 O' och
29 ° 3 O' nordlig samt 13 ° 17' och 18 o l O' västlig breddgrad i närheten av
Kräftans vändkrets, dvs. den tropiska zonen. Det oaktat är värmen aldrig
tryckande, ty passadvindarna ge svalka och den förbistrykande Golfströmmen ger havsvattnet en ganska konstant temperatur av cirka 20°
året runt, vilken återverkar på klimatet. Detta är milt året om utan större
fluktuationer vinter-sommar. Dessutom regnar det sällan nere vid kusten
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och även uppe i bergen är nederbörden så sparsam att allt regnvatten
måste uppsamlas i cementcisterner, från vilka ett vittgrenat rörsystem
sorgfälligt distribuerar det till de många terrassformigt anlagda fruktodlingarna på bergsluttningarna och i dalarna. Havets fuktighet hjälper
till, så att trots den sparsamma bevattningen fruktbarheten är ymnig.
Kanarieöarna äro 7 till antalet, nämligen från öster räknat: Lanzarote,
Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa, La Gomera, La Palma och Hierro.
Dessutom några småöar av ringa betydelse. Teneriffa är den största ön,
därnäst Gran Canaria. Samtliga äro av vulkaniskt ursprung. På Gran
Canaria finns en krater kallad Bandarna som är cirka l 000 m i diameter
och 400 m djup. Det märkligaste är att på kraterns botten ligger en lantgård med vidsträckta odlingar. Från krönet på kraterns nordsida har man
en hänförande utsikt över havet i öster och de upp till 2 000 m höga
bergen vid Tejeda i väster. Den östligaste ön, Lanzarote, som mest lär
vara att likna vid ett månlandskap, är till största delen steril och ödslig.
Den underjordiska hettan skall på några ställen vara så stark att den ger
tillräcklig värme för matlagning.
Slocknade vulkaner, höga drivor av lava, ja själva jordens struktur
vittna om de väldiga eruptioner vilka skapat dessa öar. En teori är att de
utgöra rester av sagans Atlantis, världsdelen som uppslukades av havet
men alltjämt finns kvar i det väldiga undervattensrev, vilket i riktning
N N V sträcker sig från Kanarieöarna upp emot Nord Atlanten.
Redan under antiken voro Kanarieöarna kända under benämningen
»De lyckliga öarna». Hit förlade de grekiska sjöfarare, som dristat sig att
segla ut genom sundet vid Herkules Stoder (Gibraltar) och lyckats ta sig
fram till eller blott skönja dessa öar, Elysium, de godas saligas vistelseort
efter döden, ett drömland som grekiska skalder och sagoberättare skapat,
men som sjöfarare menade sig ha funnit på denna ljuvliga, blomstrande
arkipelag.
Samma mystik som omger dessa öars daning vilar över deras urbefolkning. Forskare vilja göra gällande att den } 000 till 2 500 år f. Kr. kom
från länderna kring östra Medelhavet. Etnologiskt skulle detta folk ha
tillhört Cro-Magnon gruppen (benämningen härledes från ett skelettfynd
18 6 8 i en grotta med detta namn, belägen i franska d ep. Dordagne) med
långsträckt kranium, högväxt och kraftig gestalt och med ljus hudfärg.
Därpå kan man än idag se bevis i Las Palmas kulturhistoriska museum,
där en mängd mumifierade urinvånare förvaras, en del i montrer men
några, som äro inhöljda i vävnader, helt enkelt upphängda i krokar på
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väggen. Dessa insydda mumier mäta ända upp till 2 m i längd och de äro
så väl bevarade genom århundraden, att man kan se deras ljusa hårfärg.
Liksom egypterna voro dessa kanarier mästare i att balsamera och konservera sina avlidnas kroppar. Detta tyder på att de ägde en rätt hög kultur.
I övrigt känner man ej mycket till denna, men forskare hävda att de voro
monoteister, ogillade människooffer vid sina kultfester, voro tappra krigare men dock fredsälskande. De kände emellertid ej till bruket av metaller, utan tillverkade både sina redskap och sina vapen av sten, trä och
ben. Museet har en mängd prov på sådana tillverkningar vilka vittna om
en viss konstskicklighet. Än idag sitta krukmakare i de fattiga bergsbyarna och forma lerkäril utan drejskiva liksom deras anfäder. De bo liksom dessa i grottor uthuggna i de branta, porösa bergväggarna.
Dessa grottboningar äro en underlig syn för en främling. De ligga
liksom i hyllor, den ena raden ovanför den andra, de översta så högt upp
att man undrar hur de som bo där nå dit, i synnerhet med bördor. Men
de torde ha ärvt konsten att klättra och balansera på klippavsatserna från
anfäderna, på vilkas skelett man ser att tårna voro lika långa och utvecklade som fingrarna. De svårtillgängliga bergsgrottorna gåvo trygghet och
från dem hade man god utsikt och kunde lättare försvara sig mot en annalkande fara. Än idag användas de som bostäder av den fattigare befolkningen uppe i bergen. Högst uppe i bergstaden Artenara på Gran
Canaria bo de flesta av inbyggarna i grottor, vilka ge bättre skydd mot
de kalla fjällvindarna och skugga, då solen bränner, än murade hus. Dessa
grottor äro delvis väl inredda och möblerade, ha verandor liknande duvslag som se mycket pittoreska ut, ja en grotta är t. o. m. inredd till kapell
med altare och predikstol där regelbundna mässor firas. Denna grotta var
ursprungligen stall men fromma bergsbor förvandlade den till »den heliga jungfrun i grottan».
U r befolkningen kallades » guancher» vilket lär betyda människor. De
existera ej längre som folkstam men en del av deras blod flyter nog ännu
i de nuvarande inbyggarnas ådror och det är orsaken till att gamla sedvänjor ännu fortleva som här berättats. Fastän öbor voro de gamla guancherna ej sjöfolk. De första, ganska fredliga upptäckarna av de »Lyckliga
öarna» funno till sin förvåning att de nästan saknade konsten att navigera. De färdades knappast från den ena ön till den andra utan levde isolerade från varandra.
Guancherna kallade sitt land »T am aran», det betyder »de tappras rike».
De älskade frihet och oberoende. Deras tapperhet i strid vann inkräk-
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tares beundran, i synnerhet som de, vad vapen beträffade, voro dessa så
underlägsna. Unga pojkar övades at kasta stenar och spjut mot varandra,
fånga dem i luften och slunga dem tillbaka. Antikens folk såsom greker,
kartager och romare, torde ej ha gjort några erövringsförsök, men i början av 1400-talet kommo farligare inkräktare. Juan de Bethecourt, en
normandisk sjöfarare (död 1425) var måhända den förste som tog upp
striden med guancherna. Han lovade Henrik III, konung av Kastilien
1390-1406, att om kungen gav honom nödig utrustning i folk och pengar,
skulle han erövra Kanarieöarna till hans krona, dock med villkor att ej
något annat folk sökte få fast fot på öarna utan hans medgivande. Bethecourts utfästelse att erövra öarna fullföljdes blott delvis.
Åren gingo. I slutet av 1400-talet beslöto sig de katolska majestäterna
i Spanien att slutgiltigt underkuva Kanarieöarna. För det ändamålet utsände de Juan Rej6n till Gran Canaria. Han landade vid Gando på öns
östkust (där flyghamnen nu är belägen) den 24 juni 1478, så mycket
är faktum i denna annars dunkla historia. Sedan mässa hållits av den medföljande patern, beredde sig Rej6n att tåga söderut med sitt krigsfolk
för att uppsöka en fästnihg, vilken åtskilliga år tidigare uppförts av Don
Diego Herrera. Denne hade gjort flera fruktlösa anfall på ön men de segerrika guancherna hade tillåtit honom att bygga tornet, där han kvarlämnade ett antal knektar. Då dessa sedermera ofredade »vestalerna» i den
närbelägna staden Telde, bröto guancherna slutligen ner tornet.
När Rej6n anträtt sin marsch söderut, kom en gammal kvinna fram ur
ett snår och varnade honom för att ta den vägen, eftersom den var spärrad av guancher. I stället borde han tåga i motsatt riktning och slå läger på en plats skuggad av palmträd. Rej6n fann för gott att följa hennes
råd och inbillade sina soldater att den gamla kvinnan var själva Santa
Anna som stigit ner från himlen för att leda deras väg och tillförsäkra
dem framgång i striden. Han slog läger på den plats där huvudstaden Las
Palmas sydligaste del nu är belägen. Här utkämpade Rej6n en våldsam
strid mot de tappra guancherna, vilken slutade med inkräktarnas seger. Det
sägs att den vanns tack vare att de i sin här hade ett fåtal bepansrade
ryttare. Guancherna trodde att dessa voro över- eller snarare underjordiska monster bestående av ryttare och häst sammanvuxna och skyddade
av en ogenomtränglig pansarutrustning. Man hade ej tidigare ens sett en
häst på ön!
Trots segern vid Las Palmas hyste dock det spanska krigsfolket misstro
emot Rej6n och hans föregivna uppenbarelse av Santa Anna. Han togs till
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fånga och någon erövring av hela Gran Canaria lyckades ej för spanjorerna den gången. Det dröjde till 1483 innan guancherna efter sin siste
konungs, Artemi Semidan, underkastelse erkände Spaniens överhöghet.
Den spanske befälhavaren på Gran Canaria var då Alonso Fernandez de
Lugo, som blev provinsens förste guvernör. Under hans tid uppfördes de
första husen i Las Palmas äldsta stadsdel »Vegueta», bland dem »Villa de
Real» (konungshuset) där han hade sitt residens. Det finns kvar än idag
fastän tillbyggt och kallas nu för tiden »Casa de Col6m dvs. Columbus'
hus. Det är ett förnämt tvåvåningshus helt ägnat minnet av den store
Amiralen som sägs ha bott här hos sin vän de Lugo, när han 1492 rustade
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sig för sin första upptäcktsresa västerut. Huset inrymmer nu dyrbara
samlingar syftande till att åskådliggöra och förhärliga den man som är
Gran Canarias stolthet.
Kristoffer Columbus' levnadslopp torde visserligen vara väl känt av
alla som intressera sig för de stora geografiska upptäcktsfärderna, men det
kan dock vara på sin plats att här giva en kort framställning därav. Han
var född i Genua, troligen år 1446, gick tidigt till sjöss och befann sig i
augusti 1476 ombord på ett genuesiskt skepp på väg till England och
Flandern, då det liksom medföljande fartyg utanför kap S:t Vincent angreps av en fransk-portugisisk flotta. Under den följande striden sänktes
tre genuesiska skepp och fyra av angriparnas fartyg. Hundratals sjömän
drunknade men Columbus lyckades rädda sig i land, ehuru han var sårad.
Det blev hans lycka att han uppkastats på den portugisiska kusten och
kort därefter kunde bosätta sig i Lissabon, den tidens förnämsta hamn
och säte för sjöfarten på avlägsna farvatten. Columbus var vetgirig, sysslade med kartritning samt studerade geografi, matematik och astronomi,
allt nödvändiga kunskaper för en sjöfarare som redan fostrats i hård
skeppstjänst.
Konungen av Portugal Alfons V och hans efterträdare Johan II voro
outtröttliga i att finna sjövägen till Indiens skatter, ja, ännu längre bort
till Kina och »den förträffliga ön Cipangu (Japan)». Hans sjöfarare hade
letat sig söderut längs Afrikas västkust för att den vägen nå de efterlängtade målen, men av en florentinare hade kungen fått en ide, att dessa
»kryddornas länder» skulle uppnås lättare om man seglade västerut över
Atlanten. Det var visserligen ett vågspel, ty redan under antiken beskrevs
detta »Mare Tenebrosum» (mörkrets hav) som ett djävulskt vatten, vilket slukat Atlantis och där sjöodjur drogo ner fartygen i djupet. Endast
den som hade så svåra synder att sona som den helige Brandanus (5O Otalet e. Kr.) fick i åratal kryssa ikring på detta hav, där det bodde djävlar
vid avlägsna stränder och vattnet var så klibbigt, att man knappt flöt
fram!
Det var den florentinske humanisten T oscanelli som framlagt denna
ide om en kortare sjöväg västerut till Indien och utpekat den på en medsänd kartskiss. Kung Johan fann dock hans teori allt för nymodig för
praktiskt utnyttjande, varför han avstod från företagets realiserande. Columbus hade emellertid fått kännedom om Tascanellis ide, tillskrev honom och erhöll kopia av såväl hans brev till kungen som kartan. Han studerade denna ivrigt, erbjöd kungen sina tjänster, dock förgäves.

69
Columbus gav dock ej tappt. Han beräknade att den västliga sjövägen
till Indien från Kanarieöarna var endast 2 400 sjömil - i verkligheten
var den mer än fyra gånger längre! Hans okuvliga energi, hans orubbliga tillförsikt och hans varma katolska tro sporrade honom till nya ansträngningar. För att om möjligt realisera sina planer vände han sig till
drottning Isabella av Kastilien, med vilken han omsider lyckades .komma
i kontakt. Han erhöll företräde hos henne på slottet Alcazar i Cordoba
den l maj 1486. Hon lyssnade vänligt till hans planer men överlämnade
dem till prövning av ett råd av kammarlärda i Salamanca. Dessa drevo
gäck med honom och nu följde några misströstans år för Columbus. Spaniens härskare voro för övrigt fullt sysselsatta med en mycket mer närliggande uppgift, nämligen att fördriva morerna från sitt land.
I missmod vände sig Columbus än en gång till konung Johan som åter
hade visat intresse för hans planer. Men just som Columbus i september
1488 ankom till Lissabon, möttes han av en ny missräkning: Bartolomeus
Diaz återvände i de dagarna från sin expedition att finna sjövägen till
Indien. Han hade seglat utmed Afrikas kust och upptäckt Godahoppsudden, rundat denna och kommit ut på Indiska oceanen. Därmed blev
han upptäckare av den ostliga sjövägen till Indien och kung Johans intresse för en hypotetisk västlig försvann.
Desillusionerad återvände Columbus till Spanien och tog sold som simpel soldat i striderna emot morerna. Ännu mer betryckt kände han sig,
då han tog del av det utlåtande som de lärde herrarna i Salamanca efter
4 1/2 års begrundande utarbetat. De höll o före och som framtiden skulle
visa med all rätt, att sjövägen västerut till Indien var mycket längre än
Columbus kalkylerat. Men i övrigt voro de insnörda i den tidens föreställningar, bland annat att om Columbus verkligen lyckades komma
fram till antipoderna, skulle han ej kunna återvända till den jordklotshalva varifrån han kommit. Han skulle ej finna något land, eftersom det
ej fanns något!
De spanska majestäterna fattade dock intet avgörande beslut ens efter
denna förkastelsedom. De tillsade Columbus att avbida krigets slut. Den
2 januari 1492 kapitulerade den moriska huvudstaden Granada, islams sista
fäste på spansk mark. Columbus deltog som soldat i segertåget in i staden, men några dagar därefter erhöll han besked att hans planer definitivt avvisats. Djupt besviken red han bort från staden på sin mulåsna,
nu för att söka hjälp hos konungen av Frankrike. Då inträffade något
oväntat: En ryttare hann upp honom 10 mil från Granada med bud att
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han skulle inställa sig vid hovet! Där hade en inflytelserik man, Luis de
Santangel, lyckats övertala Isabella att giva Columbus sitt understöd åt
ett företag, som synbarligen skulle kosta obetydligt i jämförelse med den
vinst som därigenom möjligen kunde tillföras Spaniens krona och kristenheten.
Nu gynnades Columbus med det ena kungliga nådesheviset efter det
andra. Han utnämndes till »amiral över världshavet», vicekonung och
guvernör över allt land han kunde upptäcka, han adlades och skulle som
pekuniär förmån få tillgodogöra sig en tiondel av de rikedomar i guld,
silver, pärlor, ädelstenar, kryddor och andra indiska varor som man förväntade att upptäckten av nya länder skulle giva. Kungliga fullmakter
för hans resa utfärdades i april 1492 men han blev ej segelklar förrän fyra
månader senare, ett dröjsmål som skulle visa sig synnerligen värdefullt
för den äventyrliga färdens genomförande. Då han bestämde sig för att
lägga kursen över Kanarieöarna var det väl närmast med tanke på, att han
i detta nyerövrade spanska territorium kunde förnya sina förråd av livs-
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medel. Däremot torde han ej i förväg ha känt till att under den årstid
han angjorde dessa öar, passadvindarna blåste just i den riktning han strävade, nämligen åt väster.
Columbus flotta bestod av 3 fartyg: Flaggskeppet Santa Maria på
något mer än l 00 tons dräktighet (bild 2) samt karavellerna Pinta och
La Niiia på 55 respektive 60 ton. De voro visserligen små men fullt sjödugliga, välbyggda och med god utrustning. De hade 40 respektive 26 och
24 mans besättning. Den lilla La Niiia - namnet betyder ögonsten uppskattades särskilt av Columbus för hennes sjövärdighet. Hon var med
på hans andra och tredje resa till Nya världen (bild 3).
Fredagen den 3 augusti 1492 lättade Columbus ankar i Palos hamn
några mil väster om Sevilla. I sin dagbok, en av de märkligaste och utförligaste loggböcker som någonsin skrivits, ger han sina »allerkristligaste,
upphöjda och mäktigaste majestäter» meddelanden om upplevelserna under resan. Då han avseglade från Palos skrev han: »J ag beger mig till de
Kanariska öarna, som tillhöra Edra majestäter och ligga i Oceanen för att
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därifrån taga kurs på Indien, tills jag kommer fram dit för att överlämna
Edra majestäters brev till furstarna och utföra de uppdrag som givits
mtg.»
Vilken djärv sjöman Columbus verkligen var förstår man, då man
betänker att de stora sjöfararna dittills ej vågat släppa land allt för långt
ur sikte, enär de annars befarade att ej finna vägen hem igen. Columbus
gav sig ut på Atlanten utrustad med synnerligen primitiva mätinstrument, med vilka han någorlunda kunde bestämma latituden men ej longituden. Han kunde visserligen genom loggning beräkna ungefär den seglade distansen, men han hade ej något tillförlitligt sjökort att avläsa
den på.
Torsdagen den 9 augusti anlände Columbus till Gran Canaria. Hans
styrmän betvivlade att den höga ö de hade framför sig i synfältet verkligen var Gran Canaria, men han övertygade dem om att så var förhållandet. Hade han måhända tidigare besökt ön? Redan natten till den
11 seglade han vidare med Santa Maria och La Niiia till den längre
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väster ut belägna ön La Gomera. På grund av roderskada hade han måst
lämna Pinta i Las Palmas hamn. Avsikten med resan till La Gomera
var att hos öns ägarinna, den sköna men ränkfulla Donna Beatrice de
Peraza, erhålla ett nytt fartyg att ersätta Pinta. Hon hade emellertid
begett sig till lägret i Las Palmas, dit alltså Columbus måste återvända
och sammanträffade både med henne och guvernören Alonso de Lugo.
Något nytt fartyg stod ej till att uppbringa, varför Columbus lät reparera Pinta sedan han skaffat ett nytt roder i Las Palmas. Han kvarstannade där till den 2 5 augusti, anlöpte åter La Gomera den 2 september för
6- 6ors4ors Forum navale I7
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Bild 6. S:t Antoni kapell intill Casa de Colon.

att proviantera. Den 6 september lättade han ankar och seglade ut på
Mare Tenebrosum, farofyllda öden till mötes.
Denna summariska berättelse om den store amiralens uppehåll på dessa
två Kanariska öar under hans första upptäcktsresa kan man läsa på en
väggmålning i entn!-pation i Casa de Colon (bild 4). Entn!n bevakas av
ett par gamla kanoner från det ännu kvarstående citadellet vid Luce,
Las Palmas ypperliga hamn. Till pations inventarier höra även en jordglob
samt stenredskap från guanchernas tidsålder.
Pation var byggnadens centrum och därifrån ledde portaler till angrän-
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sande rum och gårdar. Invid en sådan portal är en anslagstavla med
engelsk text som i översättning lyder: »Genom denna götiska port från
slutet av femtonde århundradet, vilken hörde till fransiskanerklostrets
trädgård, utfördes de första bananträden, sockerrören och utsädesfröen
till Amerika.» Denna export för mer än 450 år sedan torde vara upprinnelsen till bl. a. den dominerande sockerproduktionen på Cuba och Jamaica, vilken med åren utkonkurrerade sockerrörsodlingen på Kanarieöarna. Bananodlingen blomstrar däremot alltjämt och svarar för öarnas
viktigaste export.
Andra byggnadsrester i Casa de Colon äro brunnen med sin primitiva
hissanordning (bild 5) samt kryptan i husets källarvåning. Det guvernörshus som Columbus på sin tid gästade, torde ha varit en vida anspråkslösare byggnad än den som nu är uppkallad efter honom. Den ingick i det kungliga läger som spanjorerna uppförde efter sin erövring av
Gran Canaria. Där låg även S:t Antonii erimitage och kapell, där enligt
traditionen Columbus förrättade sin bön inför den bild av Santa Anna
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som nu finns att beskåda i Casa de Colons konstsamlingar (bilderna 6
och 7).
Ett av rummen intill pation innehåller en mängd dokument och föremål i anslutning till upptäcktsfärderna. Särskilt iögonfallande äro modellerna av den första expeditionens tre fartyg, av vilka vi här återge fotografier av Santa Maria och La Niiia. Enligt vad sakkunskapen betygar
lära de både vad skrov och tackling beträffar bättre återge fartygens
verkliga utseende än andra förekommande avbildningar (bilderna nr 2
och 3).
Ä ven för en främling som ej behärskar spanska språket är ett besök i
detta märkliga museum berikande. Ej minst får han genom de konstnärliga väggmålningarna en påminnelse om den föreställningsvärld vari Columbus och hans samtid levde. Sålunda ser man på en av dessa väggmålningar en väldig valfisk, som simmar fram emot vad vi nu kalla Gibraltar sund. Texten under tavlan upplyser emellertid åskådaren om, att den
stora fisken egentligen är Sant Borondons ö eller sjöjungfrurnas ö efter
antikens uppfattning. Men här är den synbarligen kristnad, ty på valfiskens rygg är ett kors rest och nedanför läser en präst mässan! Mannen
med helgonglorian som står i roddbåten är den tidigare omtalade helige
Brandanus. Båter ligger mellan Afrika och »Insula fortunata» (Kanarieöarna) - dessa »lyckans öar» vilka han i åratal förgäves sökte uppnå
(bild 8).
I tankarna återvända vi nu till den 6 september 1492 då Columbus
med sina tre små fartyg stävade västerut från La Gomera, full av tillförsikt att han skulle nå sagolandet Indien. Till en början gick det fint undan i den förliga passadvinden men efter l O dagar råkade de in i det
»klibbiga» Sargassohavet, vilket gjorde sjömännen oroliga att de skulle
fastna i den flytande tången och bli dragna ner i djupet. Efter några
dagars seglingvorode dock befriade från den gulgröna mattan och stämningen bland besättningen blev åter förhoppningsfull. Men vinden mojnade och farten minskade. Dag efter dag förgick utan att något land
skönjdes. Folket blev allt oroligare. Tänk, om det ej fanns något land
här bortom, om jordytan tog slut och de störtade ner i en avgrund! Missmodet växte och likaledes misstron till Columbus. När man seglat en
månad fick man emellertid på söndagskvällen den 8 oktober se stora svärmar fåglar kretsa över skeppen och Columbus påminde sig, att portugiserna gjort samma iakttagelse då de upptäckte Azorerna. Han ändrade
nu kursen i sydvästlig riktning, vilket säkerligen var en ingivelse från

77

Bild 8. Sagoön San Borondon.

ovan, ty hade han fortsatt rakt västerut hade han kommit m i Golfströmmen och förts norrut.
Trots detta hoppfulla tecken steg oron bland SJomännen som sökte
tvinga Columbus att vända hemåt. Men han förblev ståndaktig. Det blev
storm som drev skeppen snabbare framåt. Den 11 oktober iakttogo de
drivande trädgrenar, vasstrån och växter, ja t. o. m. bräder, vilket åter
ökade hoppet att land var i närheten. Man seglade för fulla dukar natten
igenom och kl. 2 på morgonen den 12 oktober hördes utkiken på »Pinta»
ropa: »Land, land!» Framför dem i månljuset skimrade sanddyner och
en landremsa. Efter 3 3 dagars segling hade Columbus upptäckt land, visserligen ej Indien som han hoppades, men en av Bahamaöarna. Jämte sina
skeppskaptener steg Columbus i en skeppsbåt och lät ro sig iland. När de
nått stranden föllo de alla på knä, togo jord i sina händer och tackade
Gud med tårar i ögonen, allt inför den skara häpna infödingar, som samlats kring dem. Columbus kallade ön San Salvador - han erfor säkerligen i den stunden något av vad det namnet innebär av frälsning.
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Infödingarna visade sig fredliga och vänliga. De blevo överlyckliga åt
de glaspärlor, röda mössor och falkbjällror Columbus skänkte dem. Skada
bara att dessa menlösa vildar snart skulle lära känna, hur rovgiriga och
hänsynslösa dessa vita sjöfarare i själva verket voro. De sökte efter guld!
För det ändamålet hade deras katolska majestäter utrustat Columbus'
flotta och även om denne i uppriktig fromhet menade, .att sådana skattfynd skulle förhjälpa kristendomens utbredande, i synnerhet återerövringen av den heliga graven, vidhöll han samtidigt att hans upptäcktsfärds främsta syfte var att finna guld. Han sökte att genom tecken låta
infödingarna förstå vad han sökte efter. Dessa pekade åt sydväst och
nämnde en mängd öars namn.
Columbus tog sex infödingar med sig ombord som vägvisare och avseglade i den antydda riktningen. Den 2 8 oktober uppnådde han Cuba,
men guld fann han ej där. Han fick nöja sig med att där växte peppar,
sötpotatis och en planta vars blad infödingarna rullade samman och stack
in i ena näsborren, antände och drog in röken flera gånger. Det var tobaksplantan som snart blev ett njutningsmedel för sjömännen. Genom
dem blev seden att »dricka» tobak känd i Europa.
Längs Cubas kust seglade Columbus åt öster och nådde den 2 december in i en havsbukt med sagolikt vackra stränder, bebodda av välvuxna
och vänligt sinnade infödingar. De kallade sin ö Haiti och dess härskare,
kasiken Guacanagari, inbjöd Columbus till besök i hans residens. På juldagen seglade Columbus dit men kort efter midnatt grundstötte hans
flaggskepp Santa Maria och kunde trots alla ansträngningar av både
spanjorer och infödingar ej tagas flott. Hon blev vrak men av skeppsvirket uppfördes ett fort på stranden, i vilket Columbus vid sin hemfärd
kvarlämnade en besättning på 39 man.
På Haiti fanns verkligen guld. Spanjorerna kunde tillbyta sig gedigna
klumpar och stycken därav emot värdelös grannlåt. Vattnet i floderna
var starkt guldförande, stundom med korn stora som ärter. Columbus
hopsamlade en skatt att föra hem såsom det mest påtagliga beviset för att
han lyckats med sin upptäcktsfärd. Detta guldland benämnde han »Hispaniola» (Lilla Spanien).
Den 2 januari 1493 togo Columbus och Guacanagari avsked av varandra som de bästa vänner och den 16 i samma månad anträdde han hemresan ombord på La Niiia som nu fick tjänstgöra som hans amiralskepp.
Under de häftiga stormar som snart mötte, visade sig den lilla karavellen
så sjövärdig att hon klarade sig i vågor så höga, att de syntes dränka
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henne. Columbus höll väl mycket nordlig kurs, men detta visade sig vara
tursamt. Vid Bahamaöarna fångades hans lilla fartyg jämte Pinta av
en nordvästlig storm som drev dem i sydostlig riktning. Vinden ökade
allt mer och de små karavellerna slungades som nötskal i de väldiga vågorna. Den 13 februari mojnade vinden något men blott för att snart
ytterligare öka. Columbus fruktade att de små fartygen skulle gå under
men efter två ohyggliga dygn av spänning i den våldsamma sjöhävningen
fick man land i sikte. Det dröjde dock ännu fyra dygn innan Columbus
lyckades föra La Niiia i hamn. Tyvärr betydde detta dock ej frid och
vila efter utståndna strapatser. Han hade hamnat på en av de Azoriska
öarna och eftersom dessa lydde under Portugal, spanjorernas medtävlare
på de nya världshaven, hotade öns kommendant att beslagta hans fartyg
och fängsla både honom och hans besättning. Han måste genomgå många
dagars vedervärdigheter men lyckades efter ett vidlyftigt parlamenterande
bli frigiven. Han satte kurs mot Spanien men stormen drev honom än en
gång i portugisernas våld. Den 3 mars löpte han in i Lissabons hamn, där
konung Johan ej såg honom med blida ögon. Columbus höll emellertid
på sin värdighet som »amiral över världshaven» och efter flera veckors
förödmjukelser och underhandlingar blev han slutligen emottagen av
konung Johan under hedersbetygelser. Därunder låg dock svek och kungen
skulle nog gärna ha följt sina hovmäns råd att lönnmörda Columbus, om
han ej fruktat politiska förvecklingar med de spanska majestäterna.
Den 13 mars tilläts han att åter hissa segel på La N iiia som med förlig vind lämnade Lissabon och två dagar därefter ankrade hon i Palos
hamn efter något mer än sju månaders resa. Några timmar senare anlände
även Pinta, vars kapten Pinzon svekfullt försökt beröva Columbus
äran att ha upptäckt en ny värld. Från Azorerna hade han uppnått en
liten nord-spansk hamn Bayona varifrån han dristat sig att underrätta
majestäterna om, att det lyckats honom att fullborda upptäcktsresan.
Hans anhållan om nådig audiens avvisades emellertid bryskt med förklaring, att man väntade amiralen själv! Om Pinzon hoppats att denne uppslukats av Atlantens vreda vågor, måste hans besvikelse ha varit stor, när
han fann La N iiia i Palos hamn.
Efter alla motgångar fick Columbus nu uppleva höjdpunkten i sitt liv,
först i Sevilla, sedan under triumffärden tvärs över Spanien till Barcelona,
där majestäterna hyllade honom vid sitt hov. Festligheterna varade i
veckor. Ingen betvivlade längre att de öar han upptäckt lågo utanför
Asiens kust. Det viktigaste var dock, att han kunnat hemföra guld och
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för att få mer av denna åtrådda metall gav kungaparet honom genast i
uppdrag att företaga en ny expedition.
En flotta på ej mindre än 17 fartyg ställdes denna gång till amiralens
förfogande, mest karaveller och grundgående lätta farkoster lämpade att
söka sig in i den indiska arkipelagen. Bemanningen bestod av bortåt tusentalet sjömän, soldater, kolonister, ämbetsmän, präster och åtskilliga adliga äventyrare. Den 25 september 1493 avseglade denna imponerande
flotta från Cadiz och ankom till Gran Canaria den 2 oktober. Här stannade han blott en dag, seglade vidare till La Gomera, där uppehållet även
blev kort. På en väggmålning i Casa de Colons patio visande färdleden
för denna andra resa från Cadiz till Kanarieöarna (även medtagande ön
Hierro) läses: »Route för andra resan. Columbus utrustade sig på vår ö
och på La Gomera med livsmedel, djur, plantor och liknande för de nya
kanarisk-indiska öarna.»
Han lämnade La Gomera den 7 oktober. Denna gång hade han gynnsammare vind och väderlek än under den första resan. Han slapp stormar och skeppen gjorde god fart, så att de redan den 24 oktober hade
seglat 400 leguas (cirka l 200 nautiska mil). Kursen hade hållits något
sydligare än första resan, vilket gjorde att Columbus påträffade en grupp
okända öar, sedermera benämnda Små Antillerna, bland dem Dominica,
Guadeloupe och Maria Galante - den sistnämnda uppkallad efter hans
amiralskepp. Öarna voro paradisiskt sköna men infödingarna befanns vara
vilda kannibaler, varför spanjorerna ej vågade landstiga annat än under stor
försiktighet.
Columbus styrde åt nordväst för att återfinna Hispaniola och upptäckte under vägen en stor ö, vilken han kallade Puerto Rico. När han
kort därefter nådde den bukt på Hispaniola, där han under första resan
lät anlägga ett träfort, fann han till sin grämelse att det var nerbränt
och dess besättning dödad. Anledningen till dessa våldsdåd från infödingarnas sida befanns dock vara, att de vita gjort sig skyldiga till vällust och övergrepp i synnerhet mot kvinnor samt roffat åt sig allt guld och
annat värdefullt de kommit över.
Columbus valde en ny plats för en koloni, vilken han till drottningens
ära kallade Isabella. Men han måste framför allt söka efter guld, sedan de
förra kolonisterna helt svikit hans förhoppning, att de skulle ha samlat en
skatt därav till hans återkomst. Fördenskull organiserade han räder över
den stora ön för att upptäcka guldfyndigheter och hindrade därigenom
en mängd äventyrare bland sitt folk att göra privata stöldutflykter. Men
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även männen i de organiserade räderna gjorde sig skyldiga till excesser
mot infödingarna genom guldutpressning, kvinnaskändning och livsmedelsstölder. Då infödingarna satte sig till motvärn blev det bataljer, i
vilka spanjorerna trots sitt fåtal nästan alltid segrade tack vare de redan
från Kanarieöarnas betvingande kända järnmonstren, bestående av pansarklädda ryttare och hästar. Dessa injagade sådan skräck att infödingarna
flydde upp i bergen. Deras antal decimerades hastigt, så att redan 1496
beräknades en tredjedel av Haitis befolkning ha gått under och 5O år senare fanns knappast 500 av urinvånarna kvar. De ersattes med negrer
vilka ditfördes som slavar redan i början av 15 OO-talet. Vad som är mindre
bekant, är att Columbus redan på sin andra resa medförde ett antal unga
guancher från Kanarieöarna. I sin dagbok omtalar han att han befallt 40
att gå ombord på hans fartyg men dessa flydde och han fick med sig blott
13 ynglingar och barn. Senare följde stora skaror guancher frivilligt med
över till de »Indiska Kanarieöarna» där deras ättlingar gjort en bemärkt
insats.
Hur väl utrustad Columbus' andra expedition än var, blev den ej den
framgång han hade förespeglat både sina höga uppdragsgivare och sig
själv. Förgäves sökte han finna Indien. Han inbillade sig att Cuba var en
udde på Asiens fastland och benämnde den »Alfa och Omega». Han ansträngde sig till den grad att lösa gåtan om jordens geografi, att han fick
ett nervsammanbrott och måste intaga sjukbädden sedan han från sina
färder längs Cubas kust återvänt till kolonien Isabella. Här möttes han av
misstro från sina följeslagare, som alltmer började intrigera mot honom
vid hovet i Spanien. Hans entusiasm och upptäckareglädje slocknade. Sedan han grundat en ny huvudstad för kolonien Hispaniola med namnet
Sante Domingo, seglade han i mars 1496 hem för att försvara sig mot sina
belackare. Hans mottagande vid hovet blev inget tiumftåg som tre år
tidigare.
Efter långa förhandlingar gick kungaparet med på att bevilja honom
medel till en ny expedition för att söka efter den asiatiska kontinenten,
men det var med en betydligt mindre flotta han löpte ut från Cadiz den
30 maj 1498 än fem år tidigare. Denna gång seglade han ej till Gran
Canaria utan höll kurs på Madeira. Orsaken var att han fått kännedom
om att franska pirater lurade på honom utanför kap S:t Vincent. Väggmålningen i Casa de Colon över denna tredje resas kurs upplyser oss
härom: »På sin 3:dje resa till Nya Indien anlöpte Columbus ej Gran
Canaria, som hans avsikt varit, på grund av franska pirater vid kap S:t
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Vincent. Därför lade han kursen över Madeira direkt till La Gomera.»
Den skäggige väderguden Eolo i turban blåser ut denna kortfattade resebeskrivning men vems den avtäckta sovkammaren nere till höger varit,
kan tyvärr ej utläsas av den fina textstilen.
Enligt en annan källa (Historia de las In dias, ut g. Madrid 187 5) drabbade Columbus samman med en fransk korsar och ett annat franskt fartyg utanför La Gomera. Fransmännen hade bemäktigat sig två kastilianska
fartyg men när de upptäckte amiralens flotta om sex skepp, lättade de ankar och sökte undkomma. Han lyckades emellertid kapa ett av de franska
fartygen och fann däri sex spanjorer som fransmännen tagit till fånga.
Sedan han i La Gomera inlastat vatten, bränsle och livsmedel - varav
nämnes boskap och ost - hissade han segel den 21 juni. Eftersom vinden
gått över till västlig, tog han själv med sitt amiralskepp och två karaveller kurs på Kap V erde-öarna, men beordrade skepparna på de övriga
tre fartygen att segla till Hispaniola.
Emedan Columbus höll en sydligare kurs än under sina tidigare färder
till Nya Världen kom han sig själv ovetande till det sydamerikanska fastlandet. Först fann han en bergig ö med tre toppar, vilka hans fantasirika
trosuppfattning sammanställde med den heliga treenigheten. Följaktligen
gav han ön namnet Trinidad. Under sin fortsatta segling nådde han den
l augusti ett långsträckt lågland som han förmodade även var en ö men
i själva verket den stora Orinocoflodens delta. Det synes ej ha väckt hans
förvåning, att havsvattnet vid dess mynning var sött. Folket bodde i pålbyggnader vilket gav anledning till att landet senare fick namnet Venezuela (Lilla Venedig). Infödingarna erbjödo Columbus att byta till sig
de halsband av rent guld och äkta pärlor, som deras kvinnor buro, men
han lät detta enastående tillfälle att förvärva rikedomar gå sig ur händerna, emedan han samtidigt funnit att de tillverkade en metallegering
av guld, silver och koppar! De spanska äventyrare som senare kommo till
denna kust voro ej lika tveksamma att roffa åt sig dessa rikedomar.
Den 31 augusti ankrade Columbus i den spanska koloniens nya huvudstad S:t Domingo. Vid hemresan hade han lämnat befälet där till sin
broder Bartolomeo och denna hade ej svikit hans förtroende. Men det fanns
upproriska element bland de spanska kolonisterna och dessa hade satt sig
upp mot Bartolomeo, så att förödande strider sedan länge pågått, då Columbus anlände. Rebellerna hade lagt beslag på de från Spanien ankomna
förrådsskeppen och gjort sig till herrar över den ena sidan av ön. Under
sina förlikningsförsök gav Columbus vika och ingick en neslig uppgörelse
med de upproriska.
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Missnöjet med Columbus' förvaltning och övriga missförhållanden på
Hispaniola hade till följd, att de spanska majestäterna sände dit en sträng
rannsakare, Fransisco de Bobadilla, utrustad med vittgående fullmakter.
Räfsten slutade med att han häktade Columbus och sände honom i bojor
till Spanien. Så behandlades den man som tidigare utnämnts till vice konung över de av honom upptäckta länderna! Han hölls fängslad i Cadiz
och Sevilla under senhösten år 15 00 man efter sex veckor frigavs han
och tilldelades 2 000 dukater i ersättning för sveda och värk! Den kungliga gunsten återfick han dock ej. Yngre och hänsynslösare äventyrare
utnyttjade hans upptäckter, främst bland dem Aledo de Hojeda.
Efter enträgna böner erhöll Columbus kungaparets tillåtelse att än en
gång bege sig till Västindien. Han avseglade med fyra karaveller från
Cadiz den 12 ma j 15 O2 och ankom till Gran Canaria den 2 O. Om hans
uppehåll i Las Palmas läser man på väggmålningen: »Under sin fjärde
och sista segling tillbringade amiralen Corpus Christi dag i Las Palmas
kungshus, deltog i gudstjänsten i vår katedral och i den allraheligaste processionen tillsammans med sina följeslagare på den andra resan, Antonio
de Torres, överste för garnisonen och konungens troman på Gran Canana.»
Denna gång gjorde Columbus sin snabbaste överfart till de Västindiska
öarna. Den tog blott 21 dagar. Den 15 juni ankom han till den av kariber
bebodda ön Matinino (Martinique), fortsatte till Hispaniola och kryssade
utanför S:t Domingos hamn, där han dock vägrades landningstillstånd
av den nye guvernören Nicolas de Ovando. Det hjälpte ej att Columbus
genom sina budbärare varnande förutsade att en orkan var i annalkande.
Man bara hånskrattade åt hans bön att få söka skydd i S:t Domingos
hamn. Där låg en spansk flotta om 30 fartyg med dyrbara laster segelklar och trots den erfarne sjömannen Columbus' varning gick den till
sjöss. Den mötte kort därefter den cyklonartade nordosten vilken sänkte
19 skepp. Av de övriga lyckades ett tiotal kämpa sig tillbaka till S:t Domingo. Flera hundra man omkom, bland dem Bobadilla. Endast ett fartyg nådde oskadat spansk hamn.
Columbus själv tvingades att längre västerut söka skydd mot tornadon
som visserligen gick illa åt hans fartyg, likväl förliste ej något av dem.
Det värst utsatta skeppet räddades tack vare hans broder Bartolomeus'
sjöduglighet. Sedan den lilla flottan åter samlats fortsatte den västerut
under hård vind tills Columbus den 27 juni fann den vackra ön Bonaco,
belägen utanför Honduras kust i Centralamerika. Sedan besättningen fått
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vila ut en månads tid, kryssade man vidare längs kusten i hopp att finna
en passage västerut. Vädret var det sämsta tänkbara, regnet öste ner och
stormen låg emot med svåra brottsjöar. Den värkbrutne Columbus led
oerhört och även hans broder och andra gamla sjöbjörnar tappade modet.
Efter fyra veckors stampande i motvind rundade de äntligen en udde,
där kusten krökte söderut. De gåvo den namnet »Gracias a Dios», ett
tack till Gud som säkerligen gick av hjärtat. Med fulla segel löpte de söderut efter kusten av nuvarande Nicaragua, Costa Rica och Panama. De
funno stora havsbukter men också trånga kanaler, därav en som ledde in
till den vida Chiriqui-lagunen. Men öppet hav västerut funno de ej.
Däremot iakttog Columbus med stigande intresse att infödingarna hade
guld i mängd. Det gällde att få veta varifrån de hämtade den ädla metallen. Han befann sig nu vid Panama-näset och fick veta att på dess
andra sida utbredde sig ett stort hav. Men nu var han inställd på att
finna guldgruvor, ej ett nytt världshav vilket ju ej ingick i hans uppfattning om jordens geografi. Det kan ju förefalla som en ödets ironi att
i närheten av den hamn, vilken han för dess förträfflighet kallade »Porto
Bello» och där han uppehöll sig julen 1502, ligger inloppet till Panamakanalen. Det bär den store upptäckarens namn »Colon».
Det är lämpligt att låta denna fragmentariska skildring av Columbus'
levnadslopp avslutas här vid barriären till Stilla oceanen. Längre kunde
den djärve sjöfararen ej nå. Hans sista år fördystrades av sjukdom, grämelse och besvikelse. Andra drogo nytta av hans upptäckter och samlade
guld och andra rikedomar, vilkas förekomst han uppspårat. Han miste ej
blott höga titlar och kunglig gunst, utan misskändes även av sin samtid.
När han avled i Valladolid den 20 maj 15 06 följdes han till graven blott
av sina anförvanter och några gamla, trogna skeppskamrater. Men eftervärlden beundrar honom för hans okuvliga energi att fullfölja en ide, vilken visserligen byggde på en felaktig uppfattning om jordklotet men
dock gav upphov till att den Nya Världen i väster blev känd i Europa
och sedermera utforskad och exploaterad. Detta är måhända orsaken till
att Kristoffer Columbus ännu är den mest kände bland jordens upptäcktsfarare.
Att inbyggarna i Gran Canarias huvudstad Las Palmas anse sig särskilt
berättigade att vårda minnet av Västindiens upptäckare framgår av vad
här tidigare berättats. Det ligger åtskilligt av nationalstolthet i det påstående som möter besökare i Casa de Colon: »Utan Kanarieöarna skulle
Columbus ej varit i stånd att upptäcka Amerika.» Invändningar kunna
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väl göras häremot men i stort sett torde nog tesen äga sin riktighet. Gran
Canaria, La Gomera och Hierro hade under 1480-talet erövrats av spanjorerna, följaktligen kunde Columbus räkna på understöd och utrustning
av öarnas styresmän, men ännu viktigare för honom var deras gynnsamma läge i förhållande till passadvindarna, vilka på hösten blåste i den
för honom önskvärda riktningen. Kanarieöarna äro på grund av sitt geografiska läge att anse såsom den Gamla världens »finis terrae» och den
Nya världens »prima terra». De förena dessa bägge världsdelar. Dessa tankar äro av gammalt datum men alltjämt gångbara i Las Palmas. Där talar
man ännu, såsom redan nämnts, om de »kanarisk-indiska öarna» för att
beteckna den roll de en gång spelade under Columbus resor och senare
under det spanska kolonialväldets tid.

Anlitad litteratur:
M a d g e M a c b e t h, Three Elysian Islands utg. av Casa del Turismo, Las
Palmas.
M i g u e l San t i a g o, Colon en Canarias, utg. av Patronatode la Casa de Colon
(1955).
Gran Canaria en la or bita de la Hispanidad (G. C. i spanskhetens krets). F öredrag hållna vid den spanska dagen i Las Palmas d. 12 l l O 19 57.
J o a c h i m G. L e i t h ä u s e r, Ufer hinter dem Horizont, utg. på svenska med
titeln Mot Nya världar.
För illustrationsmaterialet står jag i tacksamhetsskuld till min vän Alfonso Castillano i Las Palmas, som tagit fotografierna.
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