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Flottans nya hem. 

Muskö örlogshamn i historisk belysning 

Av docent Ake V. Ström 

1. ÄLDSTA TIDEN 

Flottan är urgammal i Sverige, ja äldre än Sveriges rike. Den äldsta ut
förligare skildringen av vårt folk nänmer flottan, och våra äldsta bevarade 
bilder visar flottan. Tacitus skriver år 98 e. Kr. : 

Nu följer svearnas samhällen, i själva oceanen. Utom genom män och vapen har de sin 
styrka i flottor. Skeppens form är avvikande däri, att en spetsig stäv bildar en skeppsstam 
åt båda hållen, alltid klar för landning. De för icke segel och fäster icke åror i rad utmed 
borden, utan de är lösa, såsom på vissa floder. 1 

Bilderna, som är minst tusen år äldre, utgöres av hällristningar från brons
åldern, som visar oss mäktiga flottor, t. ex. i Tanums socken, Bohuslän, 
eller vid Berga i Tuna socken, Södermanland, där man ser tio skepp.2 

Ostkustens örlogsbas har nu flyttats till Muskö i Haningebygden, en trakt 
där kustflottan haft skjutskola och depå sedan 19043 och marinens örlogs
skolor alltifrån 1946 blivit förlagda i allt större omfattning. Det kan då ha 
sitt intresse att kasta en blick på äldre tiders marina aktivitet kring Hårs
fjärden och Mysingen,4 ty flottan är ingalwlda någon nykomling vid Ör
logsberga och Muskö,5 trots att den först nu fått sitt hem här. Just i Haninge
bygden seglade bevisligen svenska flottor, innan Sverige fanns. 

I Södermannalagens Konungabalk heter det nämligen i kap. 10: 

Nu bjuder konungen ut led och ledung. Då skall man bära maten till skeppen. Den skall 
fara, som är äldst till färd. Tvista de om färden, då skall den fara, som hamnomännen vittna 
vara skyldig därtill ... Den som djärves att riva upp en gammal hamna, utan styresmannens 
och hela skeppslagets samtycke, böte tre marker. 6 

Ledung betyder dels konungens härnadståg till sjöss, dels allmogens skyl
digheter i samband därmed. Ett skeppslag, som utrustade ett skepp, var in-
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Bild 1. Sveriges officiella kartverk, översiktskartan, nr VIII, 1913 (943). 
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delat i hamnor.7 Vanligen har man menat, att varje hamna skulle utrusta en 
man8, men Gerhard Hqfström, som ägnat den sjömilitära och därmed »kom
munala» indelningen ett antal arbeten, har kommit fram till resultatet att en 
större by, motsvarande en hamna, skulle »utrusta 2 håsäter, nämligen de två 
roddarna till roddartoftell».9 Att »riva upp en hamna» betyder att göra 
ändring i skeppslagets indelning. 10 Ledungens basorganistion kan spåras åt
minstone till vikingatid, kanske till folkvandringstid. 11 

I ett tillägg till Södermannalagen, som endast finns i handskrift B, heter 
det om ledungen: 

Sålunda skall konungens ledung utbjudas, att snäckor och skutor skola vara redo vid 
pingsttiden med det som till dem hör. Detta skall vara hamnans vapen: sköld och svärd, spjut 
ochjärnhatt. Var hamna skall hava harnesk eller pansar. Var hamna skall ock hava handbåge 
och tre tolfter pilar. Från varje hamna skall utgöras tjugofyra pund, två tredjedelar fläsk 
och en tredjedel smör. 12 

Här får vi alltså besked om ledungsmännens mundering och proviant, den 
s. k. skeppsvisten (jfr ordet »visthusbod»). Man förmodar, att därtill kom 
»ytterligare ett visst mått säd eller mjöl för bakande av bröd»13. Upplands
lagens kungabalk lägger nämligen till åtta spann säd. 14 

I svearnas rike, Swethiud, till vilket Muskö-farvatten hörde, skilde man 
mellan utrodher, 'utrodden', erövringståg, och wardhald, kustvakten. 15 För 
försvars ändamål varskoddes flottan genom watp oc waca (Södermannala
gen, kap. 11) med vårdkasar som tändes i havsbandet. Vårdkase kallades i 
sveaväldet böte, och därom har vi i området minnen i form av önamnen 
Sandböte och Bötskär utanför Ornö,16 Genböte mellan Ornö och Dalarö.J7 

Att pingsten är flottans tid går igen år 1300, då marsken Tyrgil Knutsson 
seglade ut mot Neva-mynningen enligt Erikskrönikan: 

Om pingisdagha ther epter wara 
tha wille marskalk Törgils fara 
aff konungsins vegna hafde han räth 
then vänasta skiphär man hauer seet ... 
Jak tro wäl at man aldregh saa 
flere godh skip i nyo än tha (v. 1458 -61, 1466 f.)18 

2. RIKSVAPNET OCH ÄLVSNABBEN 

På 1200-talet får vi närmare direkta upplysningar om den trakt, där Flot
tans nya hem är beläget. Under Strängnäsbiskopen Anund Jonsson, 1277-
1291, var hela Muskö biskopligt frälsegods,19 och samma biskopsstol fick 
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Bild 2. Top.kartor, Sverige, Uppland och Stockholms län, detaljkartor, III A 1, 1788, av 
kadetten Johan Emanuel Meyfing. 
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Bild 3. Albrekt av Mecklenburgs sigill, 1364 (t.v.), och det nu gällande Lilla Riksvapnet (t.h.) 

1278 Härir..ge.20 Det förnämsta jordagodset i trakten lydde emellertid under 
den gamla, på 1600-talet rivna Arsta-borgen, uppförd vid 1200-talets mitt 
av Tyska Orden, en andlig riddarorden med besittningar runt hela Öster
sjön.2! Under ordenskommendören på Arsta, 1262-1467, hörde, efter fre
den i Helsingborg 1310, de flesta öar i hithörande farvatten: Utö, Ornö och 
Gålö.22 Det kan ledas i bevis, att det var från den birgittinska mystiken på 
Arsta, som konung Albrekt av Mecklenburg år 1364, genom sin kansler 
Birger Gregersson, fick iden till riksvapnet Tre kronor, ursprungligen he
liga tre konungars kronor.23 Konung Karl Knutsson förenade det 1448 med 
folkungalejonet på sådant sätt, att vi fick den kvadrerade sköld med 2 X 3 
kronor och 2 lejon över 3 strömmar, som i 1908 års lag fått benämningen 
Stora riksvapnet,24 vilket alltså härstammar från Hårsfjärdens strand. 

Från 1200-talet stammar också våra första noggrannare uppgifter om far
leder och ankarplatser kring Berga och Muskö. I den äldsta kända seglings
beskrivningen över ostkusten, som ingår i »Kongng W aldemars Jordebog» 
från senare hälften av seklet25 , nämnes, utom Mälsten och Gålö, bl. a. dels 
Dalernsund (Dalarö), dels Alcrsnap, d. v. s. Älvsnabben strax öster om Musk
Ö. 26 I dessa farvatten opererade svenska och främmande flottor under hela 
unionstiden. Den avsatte kung Erik av Pommern bedrev sjöröveri utmed 
Södertörnskusten på 1440-talet med utgångspunkt från Gotland,27 och den 
första gången Älvsnabbens 28 m. djupa hamn omtalas är just 1442, då Erik 
kapade några där förtöjda svenska fartyg.28 Till ledning för sjöfarten söder
ifrån över Mysingen till Stockholm restes stenkummel på ett stort antal 
skär,29 och vårdkasar nämns ännu på 1600-talet som varningssignaler vid 
fientliga angrepp i farleden. 30 
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Bild 4. Vinjetten till kap. Älvsnabben i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. 

Älvsnabben var skärgårdens mest anlitade ankarplats under 14-1600-
talen, varom vi vet åtskilligt.3! En köpmansskuta från Danzig gick på grund 
här 1490.32 Den svenske historieskrivaren och siste katolske ärkebiskopen 
Olaus Magnus ägnar Älvsnabben ett helt kapitel i sin »Historia om de nor
diska folken».33 

Men när Edward Spens och efter honom Nils Ahnlund och Georg Haf
ström berättar, att Sten Sture d. y. skulle ha stämt möte med Kristian II vid 
Älvsnabben 1518 och att Gustav Eriksson Vasa blivit förd i fångenskap till 
Danmark härifrån,34 talar källorna ett annat språk.35 Den danska flottan låg 
vid Dalarö. Kung Kristian kallade Sten Sture till möte i Österhaninge soc
ken, enligt Hogenskild Bielke på Årsta, enligt en plattysk källa i kyrkan. 36 
När den svenska gisslan, Gustav Eriksson, Hemming Gadh och fyra andra 
frälsemän, kommit ombord på den danska kungsflottan, »bleffue the emoth 
all gislerett, breff och segell tagne till fånnger och sedenn medh konungen 
förde till Danmarch».37 Kung Kristians brev till Sten Sture, som överraskade 
denne under en middag på Kalsvi (nuv. Kalvsvik) i Österhaninge, är date
rat Djurhamn 2/101518.38 

Däremot hade Gustav Vasa stort intresse för Älvsnabben såsom ankarplats 
för sin nyskapade svenska flotta. 39 Han stämde möte här i början av sin re
gering med ingen mindre än S0ren Norby40 och förordnade mot slutet, att 
galeärerna Turken och Snörpilen skulle vakta skären mellan Älvsnabben och 
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Nyköping.41 Gustav II Adolf inskeppade sig här för sina fälttåg i Östersjö
länderna 1618, 1620, 1621 och sista gången den 17 juni 1630 efter att ha legat 
vid Älvsnabben sedan den 2 juni med 23 skepp.42 

Beträffande Älvsnabben kan tilläggas, att det svenska örlogsskeppet Riks
nyckeln skönk vid Vikstens skär år 1628 och påträffades av dykare 1920,43 
och att det var samma år, närmare bestämt den lOj8 1628, som regalskeppet 
Vasa sjönk på väg just till Älvsnabben.44 

Som exempel på Älvsnabbens betydelse som överfartsort kan anföras vad 
härföraren Gustav Baners dotter Agneta skriver i sina minnen: 

Anno 1631 uti april månad fick min fru mor brev, att hon skulle komma ut till Tysk
land till min herr far till armen det hon ock strax gjorde. I samma månad tog hon min 
lilla bror och mig med sig och steg till skepps i Älvsnabben.45 

Sista gången en svensk sjöstyrka låg här var 1678, då Hans Wachtmeister 
mönstrade den flotta på 23 skepp och 20 mindre båtar, som senare invigde 
Karlskrona.46 En engelsk-fransk eskader ankrade emellertid här så sent som 
1854 under Krimkriget.47 Då hade man för sista gången bättrat på batteriet 
vid Älvsnabben 1808.48 

3. DALARÖ 

Det äldsta ortnamnet, jämte Älvsnabben, i flottans historia i Södertörns
trakten är Dalarö. Denna ort lät under unionstiden tala om sig i samband 
med en märklig händelse till sjöss. 

Efter slaget vid Falköping 1389, där drottning Margareta och de svenska 
herrarna besegrade och tillfångatog den svenske konungen Albrekt av 
Mecklenburg, som avsattes, förblev egentligen bara Stockholm i mecklen
burgarnas händer. Staden belägrades, och maten började ta slut.48a Då ingrep 
de s. k. vitaliebröderna, en sjörövarorganisation från 1370-talet med baser i 
Rostock, Wismar, Korsholm och Visby, bedömd som »Östersjöns maffia».49 
N amnet torde härröra från franskans victuailleurs, »anskaffare av livsmedeb50 

När vitalianernas flotta på väg mot Stockholm med en besättning av åt
skilliga riddare, skepparen Joseph och befälhavaren Abraham Hugo kom »in 
dem sye uppe der voerden by Dalore»,51 frös skeppen fast i isen vid nyårs tid 
1393-94 och blev angripna av krigsfolk ur Stockholms garnison. Dessa 
byggde ett belägringstorn, som sköts fram på isen, men genom en krigs
list sänkte mäster Abraham tornet och kunde undsätta Stockholm. 52 Till 
tack för räddningen gjorde vitaliebröderna en mässtiftelse för Stockholms 
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Storkyrka.53 Olaus Magnus uppger sedan efter den tyske historieskrivaren 
Albertus Krantzius, att vitaliebröderna i slutet av 1400-talet utrotats, »sedan 
alla de nordiska rikena förenat sina vapen mot dem» (II:llA).54 

Den 25 aug. 1501 kom kung Hans, den danska flottans skapare,55 som 
regerade i Danmark 1481-1513 och i Sverige 1497-1501, till Dalarö med 
14 fartyg och någrajakter på väg till Nyköping under uppgörelsen med Sten 
Sture d. ä., som detta år för andra gången valdes till riksföreståndare.56 

Vi har redan hört om Gustav Vasas öde i Dalarö 1518. När han sedan 
skapade den svenska flottan, lade han emellertid sina varv och baser på andra 
håll.57 Det var Erik XIV, som anlade Rotholmens varv utanför Dalarö 1565, 
där man år 1568 sysselsatte 52 personer.58 Från 1565 hade också Claes Chris
tersson Horn givit flottan en hamn vid Dalarö.59 Hit anlände t.ex. den fyra
åriga Agneta Horn från Tyskland med sin vårdarinna Ebba Leijonhufvud, 
medförande moderns och broderns lik.60 Därifrån for hon sedan med sin 
man till 30-åriga krigets avslutning 1648 och återvände dit 13 nov. 1649.61 

Ar 1644 hade Claes Larsson Fleming samlat en flotta på 40 fartyg med 
1000 kanoner och 6000 mans besättning vid Dalarö för att föra över Lennart 
Torstensson till de danska öarna.62 Uppgiften att flottan på grund av sjuk
dom bland manskapet blev liggande här (med inkvartering i angränsande 
socknar) 8 aug.-25 sept,63 kan inte vara riktig. 64 Den 1 juli 1644 utkämpade 
denna flotta det oavgjorda slaget vid Kolberger Heide, där kung Kristian 
IV blev sårad, vilket gav upphov till danska kungssången :64a 

Kong Christian stod ved h0jen Mast 
i R0g og Damp. 

Ar 1656 anlades på Stockskärsholmen Dalarö skans, som förstärktes efter 
ritningar av Erik Dahlberg 1698-1710 och räknades bland rikets fasta plat
ser ti111854.65 

Den 4 maj 1676 seglade en svensk flotta om 60 skepp från Dalarö under 
befäl av det i sjökrig helt oerfarna rikskammarrådet Lorentz Creutz. Den 
besegrades den 1 juni vid Ölands södra udde av Niels Juel, varvid både 
Creutz och den siste Bielkenstierna på Arsta, major Axel, son till riksami
ralen Claes Hansson Bielkenstierna d. y., omkom.66 Regalskeppet Riksäpplet 
(eller Äpplet), byggt i Göteborg 1660-63, kunde återvända men grundstötte 
och skönk 5 juni 1676 utanför Dalarö vid nuvarande Äppleskär.67 Ett par 
kanoner har upptagits och placerats på Skansen i Stockholm,68 och av bärgad 
svartek från Äpplet har konstnären Sven Arne Gillgren år 1957 förfärdigat 
altarljusstakar till S:t Eskils kyrka i Österhaninge. 
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Bild 5. Jättegryta vid Grytbacken på Muskö. Grytan är c:a 2 m i diameter och mera än 2 m 
djup. Den ligger jämte två andra jättegrytor nära nuvarande stranden. 

4. HERRESÄTEN I TRAKTEN 

Arbottna säteri på Muskö, på vars ägor Älvsnabben ligger, innehades på 
sin tid av riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhjelm och därefter av riksskatt
mästaren Seved Bååt, vars dotter Anna var gift med riksrådet och fältmar
skalken, friherre Gustaf Baner. Makarna Baner skänkte 1678 till Muskö 
kyrka ett antependium och en mässhake av karmosinröd sammet med orne
ring i silverbrokad69 och 1682 en vinkanna av delvis förgyllt silver.?o Stora 
donatorer var också 1700-talets Arbottnaherrar: hovjunkaren Alexander 
Magnus Hummerhielm (död 1752), som skrev sig })friherre till Muskön», 
och stadskamreraren Carl Magnus Segerlund, som år 1757 »blef om natten 
i sin kammare af en gudlös menniska igenom fönstret skjuten». Det rörde 
sig nu inte bara om en gudlös människa utan om två: Segerlunds betjänt 
och en båtsman Örn, vilka båda avrättades. 71 

Den namnkunnigaste musköbon är kanske Adolph Ludvig Levin (1733-
1807), ägare till Arbottna och Ludvigsberg och byggherre till Arbottna slott. 
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Han var född av judisk börd i enkla förhållanden i Fredericia i Danmark, döp
tes 1754 med kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika som faddrar, 
skapade genom driftig affärsverksamhet en god förmögenhet och befordrade 
kraftigt Muskö sockens andliga och världsliga angelägenheter. Med sin 
maka Maria, f. Becker, hade han fyra döttrar och sex söner, av vilka den 
näst äldste var hovrättspresidenten Carl Axel Levin. Bland sonsönerna, föd
da på Muskö, märktes skalden och hovpredikanten, fil. dr. Carl Herman 
Levin, kyrkoherde i Österhaninge, Ornö, Utö och Nämndö, som författat 
två avhandlingar om Muskö,7Ja samt läkaren och medicinske författaren 
med. dr. Per Axel Levin.12 

Närmast Muskö på fastlandet ligger Häringe. Godset hörde under Sträng
näs biskopsstol 1278-1495 genom donation av Magnus Ladulås.13 När kung 
Hans efter sin avsättning 1501 seglade söderut (ovan s. 00), passade han på 
att bränna ner Häringe, som Sten Sture d. ä. bytt till sig. Svante Nilsson 
underrättade ägaren om detta med en lyckönskan över äran att ha haft en 
konung till mordbrännare!74 

Genom en blandning av arvsprocess och konfiskation övertog Gustav 
Vasa Häringe år 1533, och godset ägdes av Vasakungarna till 1627.75 Under 
denna period arbetade ett varv vid Häringe 1563-86, 1598-1603, där på 
1570-talet 30-50 personer var anställda.16 Tre vrak på Landfjärdens botten, 
synliga ännu på 1800-talet, »hafva kanske tillhört Erik XIV:s flotta»77 men 
naturligtvis inte den av Georg Hafström som historisk tänkta sagoflottan i 
ett sjöslag mellan vikingen Sote och sedermera Olaf den helige.18 

Riksrådet och fältmarskalken greve Gustaf Horn af Björneborg bytte till 
sig Häringe av Gustaf II Adolf mot Fiholm i Västmanland och byggde slottet 
1655. Det ägdes sedan av dottern Agneta Horn och hennes make, översten 
friherre Lars Jespersson Cruus af Gudhem.79 Det innehades sedan genom 
giftermål och arv av olika adliga ätter, till dess det på banko auktion inro
pades 1767 av generalmajoren friherre Fabian Löwen, i vars ätt det var fi
deikomiss 1773-1929.80 Under grevinnan Agneta Lillie, f. W rede, änka efter 
överstelöjtnanten greve Axel Johan Lillie, brändes övervåningen av ryssarna 
1719.81 Häringe köptes 1929 av fil., med. och tekn. dr Axel Wenner-Gren 
och äges efter hans död 1969 av hans maka, Marguerita Wenner-Gren, 
som nu är i färd med att sälja slottet. 

Arsta har vi redan lärt känna som Tyska Ordens medeltids slott. Det för
värvades 1467 av Sveriges verklige regent, riddar Erik Axelsson Tott,82 och 
då dennes brordotter Karin Axelsdotter Tott var gift med riksrådet Hans 
Claesson, övergick Arsta till den sjöofficersätt, som med riksrådet och ami-
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ralen Claes Hansson d. y. år 1652 upphöjdes i friherrligt stånd med namnet 
Bielkenstierna.83 Vid mitten av 1600-talet uppfördes det nuvarande ståtliga 
slottet, som genom arv övergick till friherrliga ätten Fleming af Liebelitz. 
Överste Fredrik Flemings sterbhus sålde 1805 Arsta till den från Finland in
flyttande brukspatronen Carl Fredrik Bremer, far till författarinnan Fredrika 
Bremer, som levde här 1804--51 och dog här 1865.84 

Arsta såldes 1851 till kongL sekreteraren Lars Johan Hierta och har i mo
dern tid förvärvats av generalkonsul Axel Johnsson 1898, telefondirektör 
G. T. Cedergren 1909, direktör Herman Meeths 1919. Det äges f. n. av 
Haninge kommun.85 

5. BERGA 

Den egendom, där marinens örlogs skolor nu ligger, blev säteri under 
riks tyg mästaren Johan Månsson Ulfsparre, som fick räntan av den gamla 
byns fem mantal skatte i förläning av Gustaf II Adolf 1614. Den har sedan 
ägts av släkterna Ulfsparre af Broxvik, Gyldenbring och Ehrenhielm, till 
dess den år 1707 såldes till en av Haningebygdens och hela det dåtida Sveri
ges intressantaste gestalter, Olof Törne, adlad Törnflycht. 86 

Olof Törne tillhörde en svensk-finländsk släkt, som invandrade till 
Stockholm före 1600 med tullmannen Nils Larsson. Från dennes sonsöner 
härstammar tre adliga ätter von Törne (adlade 1726, 1727 och 1731), en Tör
nebladh (adlad 1719) samt Olof Törnes gren.87 Denne var handlares on från 
Köping, född 1640. Genom vidsträckta handelsresor i England och Holland 
skaffade han sig merkantila insikter, som gjorde att han utan ärvd förmö
genhet genom sitt affärsyrke kunde skaffa sig en ansenlig sådan. Då re
t1uktionen utarmat högadeln, blev Törne antagligen landets rikaste man.88 

Han var riksdagsman 1682, blev borgmästare i Stockholm och president i 
handelskollegium 1694, direktör för ljärkompaniet 1697-1703, adlad Törn
flycht 1698 och kommerseråd 1710 samt avled 1713.89 

Törnflycht köpte Berga 1707 för 16.555 daler och 14 öre och under de 
följande åren bL a. Arbottna på Muskö, Bondäng på Gålö, Kurnla i Tyresö 
samt Djursnäs, Nynäs och Rånö i Ösmo. Han hade flera hus i Stockholm, 
bL a. Kindstugatan 4 med hans valspråk över porten: 

Then Gudh wil hielpa 
kan ingen stielpa 

Anno 1674 

och ägde 73 handelsskepp i sjön.90 
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Olof Törneflycht gifte sig 1668 med den 15-åriga Margareta Andersen, 
dotter till handelsmannen Tomas Andersen och hans hustru född Nyman 
- således även hon av småborgerligt ursprung. Makarna hade sex vuxna 
barn, som alla hamnade högt på samhällsstegen. Döttrarna fick fina giften: 

Christina (1673-1752) gift med Karl XII:s gunstling, kungl. rådet greve Carl Piper, 
Ingrid (1675 -1708) gift i sitt andra äktenskap med Sveriges verklige styresman 1720 -38,91 

kanslipresidenten greve Arvid Horn af Kanckas, 
Margareta (1682-1729) gift med riksrådet och presidenten greve Johan Lillienstedt, 
Anna Maria (1685 -1715) gift med riksrådet och generalen greve Johan August Meijer

feldt. 

Även sönerna nådde höga ställningar: 

olof (1680-1737) blev kammarjunkare 1712, landshövding i Kronobergs län 1718, i 
Stockholms 1719, riksråd 1727, kansler för Uppsala universitet 1737, friherre 1719, greve 
1731, och hans son Carl Fredrik blev hovmarskalk och riksråd, 

Mikael (1683-1738) blev generalmajor 1719, landshövding i Södermanlands län 1727, 
överståthållare 1732, friherre och greve. Ätterna utdog emellertid med Mikael 1738 och 
Carl Fredrik 1767.92 

Efter makens död 1713 förvärvade Margareta Törnflycht ytterligare jor
dagods såsom Näringsberg och Orms ta i Västerhaninge, och vid hennes död 
1727 ärvdes Berga och många andra gårdar av Christina Piper, »landets utan 
tvivel rikaste dam, som upprättade stora fideikommiss i en rad olika land
skap och kunde utrusta större delen av sin avkomma med rikedoman>.93 
Berga, som fadern köpt för 16.000 daler, sålde dottern 1731 för 50.000 daler 
till notarien, jur. dr. Johan Friedrich Flach, en strassburgare, som blev natu
raliserad svensk adelsman och dog som hovrättsråd 1734.94 

Därefter är Bergas ägarelängd ej särskilt spännande. Under 1700-talet 
innehades säteriet aven rad armeofficerare : Carl Hermelin, Gerdt von Aulce
vill och Johan von Eckstedt.95 På 1800-talet kom släkterna Ljungren, Zet
helius m. fl., till dess hovjägmästaren Helge Axelson Johnson köpte Berga 
och här lät Torben Grut åren 1913-15 uppföra den nuvarande huvudbygg
naden, som av fil. dr M. Beijerstein kallas »ett av våra främsta moderna 
slott.»96 Berga köptes 1944 av staten och förvaltades av Domänverket. Ma
rinens underofficersskolor förlades hit 1946, och under beteckningen Berga 
ärlogsskolor har här samlats artilleri-, radar-, ubåtsjakt-, signal- och maskin
skolor.97 
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6. ANDRA HÄNDELSER I SKÄRGARDEN 

Det föregående torde ha visat, att det under historiens gång hänt mycket i 
flottans nya hemtrakt. Till sist skall här bara pekas på ytterligare något som 
inträffat här. 

På Huvudskär, utanför Ornö, stiftades på konung Karl Knutssons vägnar 
Sveriges första fiskeristadga den 23 augusti 1450. Redan vid en herredag i 
Stockholm 1282 hade Magnus Ladulås fått rätt att ta upp skatt på fisket vid 
de större fiskeplatserna. 98 Men genom 1450 års Hamneskrå (=berett skinn 
med bestämmelser 0111_ fiskehamnen) ordnades förhållandena. Orginalct är 
förlorat men avskrifter från 15- och 1600-talen finns i Uppsala och Stock
holm.99 Då de avviker något i stavning och uttryckssätt, ges här endast en 
moderniserad översättning av inledningen: 

Eftersom Guds rättvisa kräver och det för människorna på jorden är nödvändigt och 
gagneligt att leva efter rätt och skäl och skrivna lagar, så kungör jag Erengisle Nilsson, rid
dare på Hammersta [i Ösmo], att jag på Sankt Bartolomei dag [23 aug.] år 1450 efter Kristi 
födelse befann mig på Huvudskär på min Allernådigste Herre och konung Carls vägnar och 
befallning, värv och ärende bland den allmoge, som där vistades och låg i fiske. Då kom vi 
alla överens om att författa och nedskiva en hamnstadga, till nytta för goda och rättrådiga 
män och till näpst, fruktan och straff för orättrådiga och dåraktiga. 

Sedan följer 19 paragrafer, där allt som rör fisket regleras. Till denna och 
andra fiskeplatser kom man resande långt ifrån och tog med sig hela famil
jen. Det åts då 5 a 6 gånger mer fisk än nu. 100 Därför måste det vara ordning. 
En hamnfogde med stora befogenheter var bas och ringde varje dag i en 
klocka, när fisket skulle börja och sluta. Stränga straff stadgades för olämp
ligt uppträdande. Böter av i vår tids mynt 4.000 kr. stadgades för den som 
avlägsnat en annans öskar, så att han riskerade att förlisa vid storm, och sam
ma summa utdömdes, om någon ärekränkt en kamrat. De två första para
graferna lyder: 

1. Alla som fiskar vid Konungens fiske grund skall utan försummelse höra Guds heliga ord, 
på det att Guds välsignelse må strömma ner desto rikligare. Den som det försummar böte 
första gången 6 öre [60 kr.], andra och tredje gången 3 mark [300 kr.] , fjärde gången för
visas han från hamnen. 

2. Den so 111_ blir beslagen med några grova svordomar, som nu tyvärr mycket brukas 
men är emot Gud allsmäktig och hans heliga budord, böte första gången 1 mark [100 kr.], 
andra gången 2 mark, tredje sättes i Kronans fängelse och äte vatten och bröd en månad. 
Sedan sättes han under kyrkostraff och förvisas från hamnen. 

I ett tillägg i den kortare av Wankijfs avskrifter inskärpes sabbatshelgden : 
Om någon torskar på lördagen och icke kommer iland, förrän solen bärgas, har hamn

fogden makt att ta både fisken och snöret [och ge] till de fattiga.1 01 
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Efterhand började det tydligen bli oroligt i havsbandet, vilket framgår av 
ett annat tillägg (§ 46 hos Wankijf): 

Var och en som om kvällen går ut på klipporna och i sin dryckeskap och överdådighet 
gör någon omak med okristligt rop, skjutande eller buller eller kastar en stock eller sten på 
en annan eller slår sönder en annans båt eller drar upp en annans torkställning, böte 3 daler 
var gång.102 

Det mörkaste året i Södertörnsfarvattnens historia är utan tvivel 1719 med 
dess rysshärjningar. Efter Karl XII:s död beslöt tsar Peter den 27-28 juni, 
vid firandet av lO-årsdagen av segern vid Poltava, att företa ett härjningståg 
mot svenska östersjökusten. Han var själv med, när flottan den 10 juli läm
nade Lemland på Aland: 132 galärer och ett lOO-tal skär båtar med c:a 
26000 man och många hästar. 103 

Den ryska flottan siktades redan lördagen den 11 juli vid Söderarm i 
Stockholms norra skärgård. Snart delade den sig i en nordlig avdelning, som 
härjade Östhammar och Öregrund och hotade Gävle, och en sydlig under 
generalamiral Fjodor Apraxin. 104 Den 15 juli svepte eskadern fram över Jung
frufjärden med kurs på Dalarö och sedan längs Ornös yttre kust och in på 
Mysingen. 105 Den 17 juli hemsöktes Muskö med brand och plundring, ehuru 
öns träkapell skonades. Nattvardssilvret och kollektkassan hade kyrkoherde 
Erik Froman fört i säkerhet. 106 I Dalarö plundrades värdshuset, varpå det brän
des ner med andra hus. Kyrkan och de flesta husen lämnades ifred. 107 Värst 
tycks Ornö ha råkat ut. Det finns bevarade förteckningar över specificerade 
värden av den skada, som »fienden Ryssen igienom dess grufwelige och för
skräckelige Brännande och härjande föröfwade».108 

Överbefälhavaren för det svenska försvaret var prins Fredrik av Hessen, 
sedermera konung Fredrik L Den 11 aug. fick han rapport om att Ornö var 
övertänd, även skogen. 109 Men dessförinnan hade mycket hänt. Samtidigt 
med att Södertälje, Trosa och Nyköping brändes, 110 landsteg ryssarna på flera 
ställen på Södertörns fastland. Vi har därom i behåll samtidiga dagboksan
teckningar av den holländske diplomaten Jacob de Bie i Stockholm, där det 
heter: 

D. 25 Juli erhöll man tidning, att fienden visat sig vid Österhaninge, 3 mil härifrån, och 
afbrändt ett landtställe, tillhörigt Stats-Secreteraren v. Höpken, hvilket nödgade H. K. H. 
att ditsända en del af Gardets infanterie med Lifesquadronen och Smålands regemente, 
hvarigenom väl fiendens vidare inträngande i landet hindras ... 

D. 25 om aftonen kommo någre matroser från ett Liibeckerskepp, lastadt med jern och 
koppar, berättande, att deras skepp var taget af Ryssarne vid Dalarö, tillika med ett Engelskt 
fartyg. II I 

2 - 8548-02 Forum navale nr 27 
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D. 27 ... Genom Officerare, utsände på recognoscering, erfor man, att fienden med några 
galerer varit på Sandem.ar, och att 12 Drabanter, efter att hafva angripit någre Ryssar, stött 
på en massa fiender och stupat med mycken bravoure, alle på en när. 

D. 2S förmiddagen var allt stilla i staden, i anseende till Bönedagen ... 22 skepp vara 
hindrade af Ryssarne vid Dalarö, att anlöpa Stockholms hamn.l 12 

Det sörmländska försvarets ineffektivitet, i motsats till det uppländska, 
anses bero dels på bristande initiativkraft hos landshövdingen i Nyköping, 
friherre Germund Cederhielm, dels på språksvårigheter, då den militäre be
fälhavaren, den polske generalmajoren Urbanowitz, inte förstod svenskal ll3 

Det blev överstarna Baltzar von Dalheim vid Lännersta och Rutger Fuchs 
vid Södra Stäket, som i mitten av augusti tvang de ryska bataljonerna att 
retirera och segla hem. 114 

Bild 6. Muskö kyrkas votivskepp. Tillverkat under 1S00-talets senare hälft. 
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I Muskö kyrkas tak hänger ett votivskepp, en fullriggare med underligt 
nog 23 segel. Ett annat finns i Kyrkogårdbackens kapell i Västerhaninge. 
En tradition förtäljer, att två skeppsmodeller samtidigt sjösattes vid Utö, 
varvid den ena seglade till Muskö, den andra till Västerhaninge. I 15 Dessa båda 
socknar bildar nu, jämte Österhaninge, Dalarö, Utö och Ornö, den nya 
Haninge kommun från 1 jan. 1971. Denna urgamla kulturbyggd, där inte 
minst flottan under tiderna gjort märkliga insatser, rymmer nu flottans nya 
hem. 

NOTER 

I Suionum hine civitates, ipso in Oeeano, praeter viros armaque classibus valent. Forma navium 
eo differt , quod utrimque prora paratam semper appulsui frontem agit. Nee velis ministrant nee remos 
in ordinem lateribus adiungunt: solutum, ut in quibusdamfiuminum . .. remigium (Corn. Tacitus, 
Germania, 44:2. Utg. av A. Önnerfors, 2 uppl., Stockholm 1961, s. 94-96). 

2 Fredsjii -Jansson-Moberg, Hällristningar i Sverige, 2 uppl. Oskarshamn 1969, s. 15 -17, 
56, 79 (Berga). 

3 Ch. Adlerstråhle , Kustflottans måldepå å Hårsfjärden, i: Tidskrift i Sjöväsendet, 92, 1929, 
s. 282-292. Flottan hade övat här 1889 och 1894 (s. 282 f.). 

4 Dessa anteckningar kompletterar och korrigerar delvis Georg Hafström, Vår nya örlogs
bas, i: Tidskrift i Sjöväsendet, 118, 1955, s. 799 -823 (5 bilagor). 

5 Här förbigås däremot alldeles stormaktstidens örlogsbas Nyhamn 1628 -1710, som 
Hafström skildrat, senast i a. a. s. 803-815, och än mer Djurhamn på Djurö 1450-1680; 
seE. A.Jansson, Det forna Djurhamn, Wasakonungarnas flottstation, i: Värmdö skeppslags 
fornrninnesförenings årsbok, 1930, s. 8 -18. 

6 Nv biuper kununger lyd och le pung vt. pa scal matu til skips ba:ra:. pen scal fara 
pa:r a:lzter a:r a fa:rd. Dela: ma:n vm ferpena:, )Ja fari pen hamnama:n til witna: .. 
Hwar sum dirwis til forna hamnu rywa:, vtan med styrxmallZ rape oc alz skipaiags, böte 
III. marker (Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui, vol. IV: Codex iuris Sudermannici, utg. af 
C. J. Schlyter), Lund 1838, s. 52. - Övers. enl. Holmbäck - Wessen, Svenska landskapslagar, 
3, Uppsala 1940, s. 45 f. 

7 Holmbäck- Wessen, s. 60. 
S Holmbäek- Wessen, ib., Gerh. Hafström, art. Hamna, i: Kulturhist. lexikon för nordisk 

medeltid (KLex) ,6, Malmö 1961, sp. 96. 
9 Gerh. Hafström, art. Leidang, Sverige, i: KLex, 10, Malmö 1965, sp. 452. 
10 Holmbäck- Wessen, s. 61. 
II Hafström, i: KLex, 10, sp. 451. 
12 Thxssa lund scal konungs ledung ut biuda, at sna:kkiur ok se utur sculu til redo ua:ra 

nill pingizdagha tidh med them redom )Jaer til höre. Tha:tta seulu hamnu uapn ua:ra 
Skiolder ok sua:rcI, spyut ok iarnhatter. Huar hamna scal haua muzo eller panzara eller ok 
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plato. Huar hamna scalok hanbugha ok threa tylpte sköte haua. Af huarre hamnu scal 
fiughur pund ok tiughu, tU<elotina flesk ok thriåiungen smör (Corpus iuris IV, s. 190). 
Övers. Holmbäck- Wessen, s. 241. 

13 Holmbäck- Wessen, s. 60. 

14 Holmbäck- Wessen, s. 256. 

15 Hafström, sp. 451 och 454. 

16 I. Modeer, art. Forntida svensk försvarsberedskap, i: Saga och sed 1937, s. 72-74, 
H. Ståhl, art. Böte, i: KLex 2, 1957, sp. 518. 

17 Nils-Gustaf Stahre, Några ortnamn från Stockholms skärgård, i: Värmdö skeppslags 
fornminnesförenings årsbok, 1953-54, s. 20 f. 

18 Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-Sällskapet, Häfte 231, band 68, Erikskrönikan, 
utg. av Rolf Pipping, nytr. 1963, s. 83. 

19 Birgitta Eimer, Gotland unter dem Deutschen Orden, Innsbruck 1966, s. 73. Georg 
Hafström stöder sig, s. 17, beträffande Muskö på den ofta otillförlitlige Westerin (se nedan 
not 90) 

20 Gunnar Hellström, Herrgårdarna i Västerhaninge intill 1800-talets början, i: Haninge-
bygden 3-4,1952, s. 47. 

21 Eimer, s. 53 -118. 
22 Eimer, s. 112 f. 

23 Se därom Ake V. Ström, Ur Arstas äldre historia, i: Haningebygden 9, 1972, s. 10-13. 
24 Heribert Seitz, De tre kronorna, Stockholm 1961, s. 105-110 och s. XXXVII. 

25 Svenskafiottans historia, förkortas SvFIHist, [1, 1521-1670J, Malmö 1942, s. 382-84 
(med facsimile och text). Seglingsbeskivningen brukar kallas Navigatio ex Dania per Marc 
Balticum (Ivar Alodeer, i: Saga och Sed 1937, Uppsala 1938, s. 74). Om källans brister se 
I. Modeer, Något om namnformerna i seglingsbeskrivningen i Kung Valdemars jordebok, 
i: Namn och bygd, 25, 1937, Lund 1938, s. 88-98. 

26 Axel Quist, Dalarö, Stockholm 1930, s. lO,John Granlund, art. Hamn, i: KLex 6, sp. 85. 
- Georg Hafström skriver Alaesnep trots handskriftens tydliga Al<esnap och anger som källa 
»en dansk seglings beskrivning» (s. 816). Om många av de följande ortnamnen, Ornö, Gålö, 
Muskö, Älvsnabben m. fl., ur språklig synpunkt se Nils-Gustaf Stahre, Några ortnamn från 
Stockholms skärgård, i: Värmdö skeppslags fornminnesförenings årsbok, 1953-1954, 
s. 7 -33, särsk. s. 20 f., 27 f. 

27 Den svenska historien (Bonniers), förkortas Sv Hist, 2, Stockholm 1966, s. 228 
28 Aron Andersson, Muskö kyrka, Eskilstuna 1946, s. 3. 
29 »Kumbel finnass vid alle Fiskiarehampner i Skären, Alarehampn, Salöga, Borgen, Wind

bodan, Norrsteen, Bytta och halss skär, dher för uthan ähro och i skiepslcden, på hålmarne 
i Myssingen emellan Wthöön och Musköön, Ornöön och Gålön sampt Dalaröön kumbel 
här och ther vpreste, hvar effter sigh Skiepfarande rätta kunde» (Andreas Arvidi Stregnesis, 
pastor in Österhaninge, i: Rannsakningar om antikviteter i Södermanland 1667-1686, 
utg. av j. Schncll och c. j. Ståhle, Sörmländska handlingar 5, Nyköping 1938, s. 26 f. 

30 » Wåhlkasar, som itändass, till att röya eller yppa ficndenss ankom pst med, finness i 
dhcnne Församblingcn tvenne: dhen ena på Gålöön ... dhen andre på Ornöön ... ,hvilke 
ähre begge på höge Berg vpreste, dock på hvar sin sijda om Skiepzlceden» (Rannsakning
ar, s. 27). 
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31 Se E. Spens, Älvsnabben, i: Tidskrift i Sjöväsendet, 92,1929, s. 107-125, och Nils 
Ahnlund, Älvsnabben och Sveriges flotta, i: Vårt försvar, 1937:2, s. 8-15. 

32 Ahnlund, s. 9. 

33 » ... en underbar hamn, som på folkspråket nämnes Hjälmsnabben eller Älgsnabben» 
(Olaus Magnus, Historia de gentibus Septentrionalibus 11:27. Övers. »Historia om de nordiska 

folken», Uppsala 1909, del 1, s. 119 f. 
34 Spens, s. 110, Ahnlund, s. 10, Georg Hafsträm, s. 817. 

35 Se härom Ake V. Ström, Drag ur Kalvsviks historia, i: Haningebygden 2,2 upp!. 1970, 
s.6-8. 

36 E collectaneis Hogenskildii Bielke, i: Scriptores Rerum Suecicarum medii aevi III: 1 , Uppsala 
1871, s. 86. Den plattyska versionen a. a. s. 32. 

37 Hogenskild Bielke, s. 86. Jfr om händelsen L. Sjädin, i: Festskrift för Sven Tunberg, 
Stockholm 1942, s. 251 f., och Greta Wieselgren, Sten Sture d. y. och Gustav Trolle, Lund 
1949, s. 349. 

38 Hela brevet tryckt i Sveriges traktater med främmande magter, 3,1409-1520, Stock
holm 1895, s. 594 f. 

39 Se Konung Gustaf den Förstes Registratur, förkortas Re,,?istratur (= Hand!. rör. Sveriges 
Historia ... utg. af Kong!. Riks-Archivet, ser. I, Sthlm 1861-1916), Bd 9, s. 140 f. (11/6 
1534), s. 152 f. (20/6 34), 15, s. 356 (2/7 43), s. 636 (juni 43), 29, s. 238 f. (5/8 59), s. 246 
(7/859). 

40 Registratur, Bd 21, s. 160 (17/41550). 
41 ... »wndher Ölandt eller j Elffznabbell» Registratur, Bd 1, s. 282 (13/12 1524). 
42 Spens, s. 111 f., Ahnlund, s. 11-13. 
43 Ah1l1und, s. 15. 
44 SvHist 4, s. 120. 
45 Agneta Horn, Beskrivning över min vandringstid, utg. av Gästa Holm (= Nordiska 

texter och undersökningar, 19), Uppsala 1959, s. 10. 
46 Spens, s. 111. 
47 Spens, s. 114, Ahnlund, s. 15. 
48 Spens, s. 114. 
48. SvHist 2, s. 82. 
49 SvHist, ib, B. Eimer, s. 33. 
50 Bonniers Lexikon 15, 1967, sp 481. 
51 Mecklenburgisches UrkundC11buch, Bd 22, Schwerin 1907, Nr 12669, s. 396. 
52 Georg HaFtriim, s. 800 f., H. Runquist, Österhaninge socken, 2 upp!., Nyköping 1968, 

s. 23, Sv Hist 2, s. 82, Fr. Benninghoven, i: Zeitschrift fUr Ostforschung 13, 1964, s.421-423, 
53 Eimer, s. 288. 
54 Olaus Magnus, del 1, s. 94 f. 
55 Sv Hist 2, s. 300. 
56 Quist, s. 11. 
57 SvHist, 4, s. 114. 
58 Axel Zettersten, Sv. Flottans historia åren 1522 -1634, Stockholm 1890, s. 298 f. 
59 Quist, s. 25, SvHist 3, s. 203. 
60 Agneta Horn, Beskrivning, s. 17. 
61 Agneta Horn, s. 85, 88, 105. 
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62 SvHist 4, s. 108. 

63 Quist, s. 25. 

64 Zettersten, Svenska Flottans historia åren 1635-1680, Norrtelje 1903, s. 359-368. 
64a Sv Hist 4, s. 108 
65 Zettersten, s. 163 f., Quist, s. 23 f. Jfr Rannsakningar, s. 26. 

66 SvHist 5, s. 117, Gunnar Hellström, Herrgårdarna i Österhaninge intill 1800-talets bör-

jan, i: Haningebygden, 2, 2 upp!. 1970, s. 30. 

67 Bonniers Lexikon, 11, 1965, sp. 1137 f. 

68 Quist, s. 25. 

69 Andersson, s. 14. 

70 Andersson, s. 13. 

71 Andersson, s. 8. 

71a C. H. Levin, De Insula Muskö, Diss. Uppsala 1837, och Om Jättegrytor i Sverige, 
Diss. Uppsala 1842, där han på Muskö nämner »de största man hittills känner beskrifna i 
Sverige» (s. 5, not 2). 

72 Svensk Uppslagsbok, 17, 1935, sp. 82, Herm. Hofberg , Svenskt Biografiskt Handlexikon, 
1, Stockholm 1876, s. 580 f. 

73 Hellström, i: Haningebygden 3 -4, 1952, s. 47. 
74 Quist, s. 11. 

75 Hellström, a. a. s. 47 f. 
76 Zettersten, Sv. Flottans hist. 1522-1634, s. 297 f. 
77 Zetfersten, s. 297, n. 6. 
78 Georg Hafström, s. 802. 
79 Hellström, s. 48 f. 
80 Hellström, s. 49 f. 
81 Joh. Ax. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden (= Skrifter utg. av Svens-

ka Riksarkivet, 1), del I:2, Stockholm 1931, s. 680. 
82 Eimer, s. 111. 
83 Hellström, i: Haningebygden 2, s. 29 f. 
84 Hellström, a. a. s. 30 f., Ake V. Ström, Fredrika Bremer och Österhaninge, i: Haninge

bygden 5,1957, s. 26-33. 
85 Se Gunnar Redelius, Arsta i Österhaninge, Nyköping 1971, s. 2, 24-32, och Ström, 

i: Haningebygden 9, 1972, S. 16. 
86 Hellsträm, i: Haningebygden 3 -4,1952, s. 39 f. 
87 Svensk Uppslagsbok 28,1936 sp. 883 f. 
88 Hofberg, 2, 1876, s. 417. 
89 Hofberg, ib., GustafElgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, 8, Stock

holm 1934, s. 406. 
90 GustafWesterin, Västerhaninge och Muskö socknar (= Bidrag till Södermanlands äldre 

kulturhistoria 9), Uppsala 1897, s. 64. 
91 SvHist6, [1719-1772], 1967, s. 70. 
92 Elgenstierna, s. 407. 
93 Eli F. Heckscher, Stormaktstidens sociala omvälvningar (= Det levande förflutna. Sv. 
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Skutefarten i Onsala före Skånska kriget 

Av viceamiral Gunnar jedeur-Palmgren 

Anteckningar och studier gjorda i samband med insamlandet av mate
rial till en uppsats om sjöfarten, avsedd för en kommande hembygdsbok 
om Onsala. 

SJÖFART I KUSTLEDEN 

Sedan urminnes tider var Onsalaborna för sitt livsuppehälle beroende av 
havet. Den karga jordmånen i socknen gav inte tillräckliga skördar, varför 
sjöfarten under sekler var och förblev huvudnäring - ända fram till tiden 
för första världskriget. 

Kunskapen om sjöfarten i On sala under forntid och medeltid är ytterligt 
mager. Först under nya tiden lämnar källorna mera fylligt material. 

Man vet dock att kustbefolkningen i dessa trakter under vikingatiden 
bedrev en livlig sjöfart med sina handelsskepp, knarrarna (Bild 1). Härom 
vittnar bl a sådana skärgårdsnamn som Knarrholmen, Knarrekil och Knarr
skär. Mot främmande vikingars härjningar höll man ännu under äldre 
medeltiden ledungssnäckor i beredskap. Som ett minne härav kan säkerligen 
Snäckhamn på Onsalalandcts västsida betraktas. Från Hansans vittomfattande 
sjöfart med koggar - den tidens högsjöskepp - finnes här också påtagliga 
spår: Koggebåden utanför Mönster och Kuggeviken i Ölmevalla. 

Naturligt nog betecknar de nämnda skärgårds namnen platser vid eller i 
närheten av den urgamla kustleden mellan Oslofjorden och Öresund. Dess 
norra del- inomskärsleden - slutade i Malesund, den passage som skiljer 
Malön från Onsalahalvön. Här vidtog kustledens södra del, som inte gav 
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lä förrän innanför Hallands Väderö. De djupa och välskyddade vikarna i 
Malesundsområdet utgjorde därför under hela segelskeppsepoken ofta an
litade natt- och nödhamnar, tillika vänteplatser vid motvind. Här möttes 
många sjöfarare och här knöt Onsalaborna värdefulla kontakter med ytter
världen. 

Bild 1. Enmastad, odäckad kustknarr från c:a 1000 e. K. Besättning fyra - sex man. Foto 
av "Rekonstruktion af det lille handelsskib, Skuldelev," Vikingeskibshallen, Ros
kilde. 
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SKUTEFART I DANSK REGI (1520-1645) 

De stora geografiska upptäckterna vid övergången till nya tiden gav im
pulser till längre sjöfärder och till byggandet av större skepp. 

Navigeringen i våra västra vatten underlättades i första hand genom de 
tryckta läskartor och sjöböcker som på 1500-talet och senare utgavs, fram
förallt av holländarna. publikationerna gav upplysningar om kurser och 
avstånd mellan olika punkter och kustorter, om landtoningar samt om 
vattendjup och bottenslag på ankarplatser. Med god lokalkännedom be
skrevs Malesundsområdet tillika med Nidingen och Kungsbackafjorden 
redan i de tidigaste sjöböckerna. Med dessa hjälpmedel kunde nu längre 
sjöresor göras ur sikte av land. 

Under senare delen av 1500-talet vidtogs även andra åtgärder för att 
trygga sjöfarten genom Kattegatt. På begäran av Holland och Lybeck 
byggdes och tändes fyrarna på Skagen, Anholt och Kullen och på order av 
den sjöfartsintresserade kung Fredrik II (1559-88) utlades tunnor vid Ska
gens rev, Läsö Trindel och Anholt. 1 För att ej förväxlas med de enkla 
vippfyrarna på Skagen och Anholt upptälldes tvenne dylika på Nidingen, 
när denna farliga ö 1624 inrättades som fyrplats. Därmed blev Nidingen 
världens första dubbelfyr. 

Åtgärderna till sjösäkerhetens frän~ande tillgodosåg givetvis främst hög
sjöfartens behov. Men allteftersom utvecklingen framskred fick även skute
farten glädje därav. 

Byggandet av större och starkare skepp möjliggjordes genom övergång 
från klink- till kravellbygge. Efter byggnadssättet kallades det nya högsjö
skeppet kraveL Med kravelen infördes också den standardrigg för handels
skepp som sedan gällde i 200 år. Den utgjordes av blinda under bogsprötet, 
fock och förmärsegel på fockmasten, stor- och stormärssegel på storen samt 
latinsegel på mesanmasten (sexsegelriggen). Till skillnad från smärre far
koster benämndes dessa fartyg märseskepp. 

Ungefär samtidigt som kravelen introducerades i de skandinaviska län
derna, började Hansan att trängas tillbaka och i stället kom holländarna att 
dominera både utrikeshandeln och skeppsbyggeriet. Därmed försvann kra
velen för att under 1600-talet ersättas av de rent holländska typerna flöjten 
och pinassen, märseskepp som blev vanliga även i Onsala - dock först mot 
slutet av århundradet. 

Med hänsyn till storleken skiljde man i den dansk-norska handelsflottan, 
och därmed också i norra Halland, mellan båtar, skutor, krejare (på danska 
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kreier) och märseskepp. Båtar och skutor hade normalt en mast och ett 
råsegel, hejaren två master, vardera med ett råsegel och märseskeppen den 
nyssnämnda sexsegelriggen. Som små räknades skutor under tio läster och 
som stora, skutor under 20 läster. 2 Sammanställes dessa lästuppgifter med 
taxorna för den danska skibstolden år 16113 erhålles diagrammet i bild 2. 
Efter ytterligare bearbetning har tabell 1 gjorts upp, där fartygstyperna 
grupperats efter läststorleken. På goda grunder har antagits att det i tull
taxorna tillämpade lästmåttet varit f0devarelästen (se förklaring i bilL) 
Som jämförelse har lastförmågan efter omräkning även angivits i svåra 
läster och i nutida dödviktston. 

l Skib paa 20 I ldaler = 64 Sk 

J Kreier 1/2 daler = 32 Sk 

Löster l Skude lOrt = 16 Sk 
Aepp 

20 l Ved-Sten- 4 Sk 
och Kalk,kude 

l Boat l Sk 

15 
Krejare = Stora s::ulor 

10 

Skutor 

5 

Ved -, Sten - och Kalk,kutor 

O 10 20 30 40 50 60 70 

Skib,told i Skilling 

Bild 2. Diagram över sambandet mellan skibstold, lästetal och fartygstyper (forordning 
1611 10/4) 
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Tabell 1. Fartygstyper i början av 1600-talet. 

Antal Lastförmåga mätt i Jfr 
Grupp Fartygstyp master fvlp svl dwt bild 

1 Båtar 1 <:2 <:5 <:12 
2 Skutor, små 1 1-5 2-12 5-30 3 
3 Skutor, medelstora 1-2 5-10 12-21 30-51 4 
4 Skutor, större 2 10-20 21-37 51-90 5 

( =krejare) 
5 Skepp (märseskepp) 3 >20 >37 >90 

fvlp = f0devareläster, packtunnevarianten, se förklaring bil 1. 
svl = svåra läster a 2 450 kg 
dwt = dödviktston a 1 016 kg. 

Till den första gruppen i tabellen hänfördes segelbåtar, använda såväl för 
kortare transporter, som för fiske. 

Den andra gruppen omfattade bl a de smärre skutor som sedan urminnes 
tider brukat segla från Kungsbackafjorden till Danmark »med stock och 
sten» och återvänt med spannmåL (Bild 3). Storleken av dessa farkoster och 
deras laster begränsades genom ett kungligt dekret 1567, innebärande att 
hallandsbönderna inte fick bygga större fartyg än tillförne och inte utföra 
större timmer än de sen gammalt gjort. Påbudet avsåg att rädda skogen 
från att skövlas men också att skydda städernas sjöfart mot konkurrens.4 

Under mitten av 1500-talet inträffade en av de största sillfiskeperioderna 
på västkusten. Fisket drog inte bara fiskare och fiskefartyg, utan också köp
män och handelsfartyg till norra Halland. För att med större förtjänster 
kunna deltaga i den blomstrande handeln började Fjärebönderna bygga 
fartyg av förbjuden storlek. Sålunda påträffade kungens folk i slutet av 
1560-talet fartyg med 15 alnars köl och mera och under nästföljande de
cennium fartyg på 14-18 läster salt eller mera, som nyttjades till sillsalteri 
och annan köpmanskap. Dessa olagliga fartyg som vad storleken beträffar 
kunde hänföras till grupp tre i tabell 1 ovan, utnyttjades bl a för otillåten 
införsel av lybskt öl, salt och fisk. I en rad öppna brev påminde kungen 
Fjärebönderna om att endast »stock- och stenskuteresorna» var tillåtna, sam
tidigt som han hotade med olika straffpåföljder om påbuden inte åtlyddes. 
Slutligen (1578) fastställde han köllängden på deras skutor till högst tolv 
alnar. 5 
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Bild 3. Enmastad, odäckad skuta, representerande en liten medeltida" stock- och stenskuta' '. 
Foto av modell av "Kalmarfynd 1", Statens sjöhistoriska museum, Sthlm. 

Även om sålunda böndernas sjöfart hölls tillbaka av myndigheterna var 
det intet som hindrade dem att fara med utländska högsjöseglare. De som 
så gjorde säkrade sin utkomst och ökade sin erfarenhet. Det välbefarna 
sjöfolket i norra Halland utgjorde också ett gott rekryteringsunderlag då 
kungen ville uttaga båtsmän till danska örlogsflottan.6 

För den upprustning av slott och fästningar som verkställdes särskilt under 
Kristian IV:s tid (1588-1648), krävdes en mängd transporter av utredning 
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Bild 4. Tvåmastad, däckad medelstor skuta, representerande en nordhalländsk kalks kuta 

från dansktidens senare del. Besättning 4-5 mall. Snitt ur Suecia-verket. 

och byggnadsmateriaL Det härigenom ökade tonnage behovet fyllde kungen 
delvis med bondeskutor från Halland. När dessa befraktades av kronan fick 
de dels frakta varor av allehanda slag, dels befara andra farvatten än de 
normalt tillåtna.7 Kronotransporterna kom därför att bli av stor betydelse 
för bondeskepparna : de lärde sig att hantera en mångfald olika laster och 
de fick erfarenheter från förut okända hamnar och färdevägar. 

Under den följande tiden finner man sålunda åtskilliga Fjärebönder syssel
satta i fart mellan olika hamnar i det danska väldet. De seglade med timmer, 
bränneved och laggkärl från Kungsbackafjorden och med kalk från Oslo
fjorden och deltog i transporterna av ammunition och oxar över Kattegatt. 
På kalkfart blev nordhallänningarna experter (Bild 4). En av orsakerna 
härtill uppgav de själva vara att med denna smitsamma, rykande och frä
tande vara ville ingen köpstadsman umgås.8 
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Redan 1610 fraktade Onsalaskepparen Peder Börgesen iStaregården 41 läster kalk från 
Akershus i Norgc till fästningsbygget i Varberg. En annan Onsalaskeppare, Ollc Andersen 
i Runsås, transporterade samma år 900 st 5 punds kanonkulor från huvudstaden Köpenhamn 
till Varberg för komplettering av fästningens ammuninionsutredning. 9 Inte mindre än 
sex Onsalaskeppare befraktades 1640 av länsherren i Varberg för export av stalloxar, en 
från Skåne och Halland vanlig exportvara. 7 

De äldsta bevarade och kompletta skeppslistorna från de nordhalländska 
socknarna daterar sig från 1640-talet .. Av Onsalalistan för 1642 (Bill) fram
går att det vid denna tid tydligen var tillåtet att segla med betydligt större 
fartyg än tidigare. Inte mindre än tio skutor kan nu räknas in som större, 
d v s hänföras till grupp 4 i tabell 1. Ännu fanns det dock inte något enda 
märseskepp vare sig i Onsala eller någon annan Fjäresocken. 

Under en storm 1641 strandade en Fjäresknta vid Gategårdshamn på ValIdakusten. Det 
mesta av redskapen bärgades, men skrovet slogs sönder mot klipporna. Då ansvarsfrågan 
togs upp inför tinget framkom en rad uppgifter om skutan. lO Den olyckliga strandningen 
har haft det goda med sig att man nu, tre och ett tredjedels sekel efteråt, kan rekonstruera 
en typisk Fjäreskuta (Bild 5). Skutan ägdes av ett fyrpartsrederi, vari häradsdomaren Peder 
Hellesen i Kolla var huvuddelägare. Den var nybyggd och hade blott hunnit med sex resor. 
Skrovet var byggt på klink och 26 alnars köl och försett med knän, bjälkar och roder. 
Längst förut fanns en plikt och akterut troligen en kajuta. Skrovet värderades till 200 
rdr. Tacklingen utgjordes av två i segelbjälkar insatta master, vardera med ett råsegel. I 
utrustningen ingick ankare, ankartåg, en kraftig kardel samt vindspel. Inklusive skepparen 
uppgick besättningen till fem man. Omräknat till svenska mått blir de nngefärliga huvud
dimensionerna : längd 58 fot, bredd 15 '/ 2 fot och djup i rummet 7 fot. Lastförmågan var 
ungf 25 svl om det uppgivna läste talet 12 är uttryckt i fvlp, vilket är sannolikt. 

Med skutor som den nyss beskrivna och med de nu alltmer vanliga sjö
böckerna kunde sjöresorna utsträckas till länder vid både Öster- och Väster
sjön. Skepparna tvingades lära sig segla över öppna vatten och de knöto 
värdefulla förbindelser i främmande hamnar. Det blev en för Onsalaskep
parnas självtillit betydelsefull epok. 

Den siste danske slottsskrivaren på Varbergs slott, Arent Berntsen Bergen, 
har givit följande vittnesbörd om sjöfarten på Kungsbackafjorden under de 
sista danska åren. Han skrev 1656: »saa at icke allene denne Byes (Kungs
backas) Borgerskap, men i besynderlighed omkringboende B0nder på denne 
Fjord deris ud-oc ind-seiling haffve oc paa fremmede steder T0mmer, 
Lerret, vadmal oc andet henf0rre». 

I 1642 års skeppslista för Onsala finner man flera stamfäder till i socknen 
senare välkända sjöfarare. Så nämnes t ex skepparen Björn Nilsson på 
Hallen, farfar till Olof Nilsson Hammar, skepparen Christen Hansson på 
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Bild 5. Tvåmastad, däckad större skuta, tidigare kallad krejare. Besättning fem man. Så 
kunde häradsdomaren Peder Hellesens skuta från 1641 ha sett ut. 

Rösan, farmorsfar till bröderna Gathenhielm och skepparen Olle Jensen i 
Knapegården som blev farfar till de i kaparsammanhang kända bröderna 
Olof och Nils Knape. 

SKUTEFART I SVENSK REGI (1645-79) 

Under den första svensktiden led Fjärebönderna allvarligt av den ogina in
ställning som den svenska regeringen intog till bondeseglationen i Halland. 
Sedan bönderna klagat hos regeringen kom emellertid seglationen åter i 
igång och för att underlätta densamma fick distriktet egen tullkammare i 
Malesund, där den förste tullnären, Peder Andersson började sin verksam
het 1649.11 Man erkände nu också att bondeseglationen rent av kunde vara 
nyttig för kronan: Den gav bönderna medel att betala sina skatter, den 
fostrade »godt sjöfaret folk» och vid behov kunde en stor mängd fartyg 
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ställas till kronans disposition. 12 Böndernas seglationsrätt, som förnyades 
1650, kom sedan att bestå fram till 1724. 

Efter några relativt goda sjöfartsår blev det oroliga tider för de ännu ej 
helt försvenskade hallänningarna. Det var under Karl X Gustavs båda 
Öresundskrig (1657-60). Av sina gamla herrar fick hallandsbönderna till
stånd att under krigen segla på alla danska och svenska hamnar. Fjäreborna 
begagnade sig härav och det påstods att de »seglade mellan Norge och 
Danmark» och »gåvo danska flottan kunskap och tillförsel». Denna deras 
opålitlighet låg dem senare i fatet, då man i Göteborg samlade argument 
för att söka stoppa den halländska bondeseglationen.13 

Efter krigen med Danmark följde en 15-årig fredsperiod för vårt land. 
Den härunder pågående segslitna kampen mellan engelsmän och holländare 
om herraväldet till sjöss medförde för det neutrala Sverige ett mäktigt upp
sving på sjöhandelns område. lOnsala utnyttjades högkonjunkturen väl. 
De under krigen gjorda förlusterna ersattes snabbt med nybyggen. Fartygen 
timrades allt större och sjöresorna gjordes allt längre. Både skeppsbyggare, 
skeppsredare och skeppsbesättningar hade goda tider. 

Lyckliga omständigheter gör att man på ett överskådligt sätt kan klargöra 
fartygs beståndets märkliga utveckling under den tid bondeseglationen vara
de. Utöver den tidigare nämnda listan från 1642 har man nämligen tillgång 
till ytterligare fyra betydelsefulla skeppslistor för Onsala. Efter bearbetning 
av dessa har diagrammet i bild 6 gjorts upp. Diagrammets vänstra del visar 
utvecklingen under skuteperioden och den högra delen bondeseglationens 
glansperiod. Den senare behandlas ej här. De för skuteperioden gällande 
skeppslistorna återfinnes i bil 2 (1661) och bil 3 (1675). För att möjliggöra 
jämförelser har alla lästetal omvandlats till svåra läster (svl). 

Diagrammet visar att antalet fartyg under skuteperioden pendlade mellan 
30-18-28, men naturligtvis kan variationerna i verkligheten ha varit 
större, särskilt i samband med krigen. De anförda siffrorna bör även repre
sentera ungefärliga antalet aktiva skeppare i Onsala vid ifrågavarande tid
punkter. 

Av tabellen i diagrammet framgår vidare att det totala lästetalet under 
1640- och 50 -talen stannade vid omkring 500 svl, för att sedan under de 
följande 15 åren öka till det dubbla. 

Av särskilt intresse är kurvan över medelstorleken, som visar en stadig 
uppgång - från 16 svl 1642, 29 svl1661 till 36 svl 1675. 

De i 1675 års skeppslista upptagna fartygen kan indelas i två klart åtskiljda 
grupper. I den första gruppen, som återfinnes i tabell 2, ingår de sju största 
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skutorna. Av dessa var de tre förstnämnda störst i häradet och av den storlek 
som under nästföljande period kännetecknade mindre skepp. De benänmdes 
också någon enstaka gång skepp (Bild 7). Den andra gruppen omfattar 21 
skutor vilka alla uppnått den storlek (21-37 svl) som i seklets början karak
teriserade stora skutor eller krejare. Av dessa uppges dock inte mindre än 
11 vara »utgamla och duga nästan intet». 

Tabell 2. Storskutor i Onsala 1675. 

Nr Skepparens namn och hemvist Skutans 

namn 

Michel Mårtensson Lund på Ögården Hoppet 
2 Jöns Christensson på Röset Röda Rosen 
3 Hans Larsson i Häcklehagen St Johannes 
4 Nils Andersson på Heden Förgylta Falken 
5 Anders Månsson i Knapegården St Andreas 
6 Anders Olsson i Knapegården 
7 Lars Hansson i Hagen Fortuna 

sklp = stora skeppsläster, packtunnevarianten, se förklaring bil. 2. 
svl = svåra läster 

lastförmåga 
sklp svl 

25 75 
24 72 
20 60 
18 54 
16 48 
16 48 
16 48 

På några få undantag när byggdes alla skutor fortfarande på klink med 
därav följande inskränkningar i avseende på lastkapaciteten. När det gällde 
laster såsom t ex trävaror och kalk kunde de frakta lika mycket som kravell
skutor av samma storlek, men endast hälften eller något mera om lasten 
utgjordes av tunnegods. 

Några av de smärre skutorna höll sig fortfarande till den mindre kust
farten och till bondeseglationens ursprungliga mönster. Lasterna ägdes eller 
köptes av skepparen i ilastningshamnen och såldes i lossningshamnen efter 
påslag för frakten och en skälig vinst. Dessa skutor seglade från bohusham
nar, Göteborg eller Kungsbacka ned till Malmö med trävaror och tillbaka 
igen med spannmål. I lasterna från Kungsbackafjorden ingick ofta laggkärl 
såsom kar, byttor och tråg. 

På denna trad gick Sven Nilsson i Siken både 1663 och 1668 och några år senare seglade 
Lars Larsson i Viken, Per Torkelsson i Bassås och Tore Eriksson i Stänkelsås på samma rutt. 
Den sistnämndes skuta, taxerad till sju läster, rymde 210 tolfter bräder eller 267 tunnor 
spannmål. 14 

Det stora flertalet av Onsalaskepparna hade emellertid helt övergått till 
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allmän fraktfart. I Östersjön anlöptes Narva, Riga och Stettin m fl orter och 
västerut seglade man bl a på Amsterdam, Newcastle, Hull och London. 
Men även mellan Norge och Köpenhamn förekom dylik fraktfart. 

Stor skutorna seglade vanligen för borgare i någon närbelägen stad, varför 
Göteborg, Marstrand och Uddevalla ofta nämndes som utgångshamnar. 
Med dessa resor lade storskuteskepparna grunden till den dominerande 
ställning inom socknen som de senare skulle komma att inta. 

Bild 7' Tremastad, däckad större skuta, senare kallad krejare. Sex - sju man. Med ett dy
likt "skepp", Hoppet benämnt, lade skepparen, sedermera fyrinspektoren Mi~hel 
Mårtensson Lund grunden till sin stora förmögenhet. 



37 

Mårten Olsson i Lunden - stamfader till den frejdade släkten Lund i Onsala - nämnes 
som medredare i skutan (nr 1) Hoppet och Anders Börgesson (Gathe) detsamma i skutan 
(nr 2) Röda Rosen, vilken han själv tidigare fört. Skepparen Hans Larsson som var arren
dator på Häcklehagen, och som senare gjorde sig beryktad som storsmugglare15 förde 
skutan (nr 3) St Johannes på åtskilliga resor till England och Skottland. Han for ut med 
stångjärn och bräder och kom hem med stenkol. Man kan i ännu bevarade »portbooks» 
för Newcastle och tolagsjournaler för Göteborg följa hans resor. Det framgår sålunda t ex 
att han under seglationssäsongen 1673 hann med tre rundresor mellan Göteborg och 
Storbritannien. Han utklarerade från Götaälvsstaden den 12/4 och återkom dit den 29/10 
efter årets tredje och sista resa. Som befraktare och medredare hade han en av de större 
köpmännen i Göteborg, handelspresidenten Gabriel Spalding (död 1687). En annan väl
bekant Onsalaskeppare, Olof Nilsson på Hallen, senare bosatt på Hammarkulla, förde 
1674 skutan (nr 7) Fortuna för Lars Hansson i Hagen. Från Göteborg och Norge gjorde han 
flera resor till de brittiska öarna med stångjärn och trävaror och kom tillbaka med stenkol. 
Hans skuta kunde lasta 350 tolfter bräder eller 820 tunnor stenkol. 

De goda åren upphörde med 1674. Under det skånska kriget härjade 
danskar, norrmän och holländare med örlogsmän och kapare i Kattegatt 
och Skagerack. Från denna otrevliga krigsskådeplats försvann snart alla 
svenska handelsfartyg. Gyldenlöwe intog Marstrand och så gott som hela 
Bohuslän och hotade tidvis Göteborg. Sjöfarten på denna stad ombesörjdes 
under kriget nästan uteslutande av utländska fartyg, mest engelska. Vid 
flera tillfällen såg sig stadens handelsmän nödsakade att på grund av krigs
risken dirigera kofferdifartygen till Kungsbackafjorden, och föra varorna 
till och från Göteborg över land. 16 Malesundstullen hade endast sporadiskt 
sysselsättning; dels med den nämnda »transitotrafiken» dels med det fåtal 
inhemska kustfarare som vågade sig ut. 

När kriget var över återstod av Onsalaflottan blott några småskutor . 
Resten hade sänkts, kapats, försålts eller förlist. 
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ONSALA SKEPPSLISTA 1642 Bil. 1. 

Originallistan ingår i Varbergs läns räkenskaper 1641-43, RA Köpenhamn. Lästetalen 
däri är angivna i 18 tr per läst. Detta lästmått var holländskt och motsvarade 18 packtunnor 
a 180 liter. Samma tymd (teoretiskt 6,48 m 3) hade den holländska kommercelästen om 24 
packtunnor a 135 liter och den danska fodevarelästen om 28 packtunnor a 116 liter (fvlp). 
Som jämförelse har de uppgivna lästetalen omvandlats till svåra läster (svl) 

Läster Motsv 
a 18 svåra 
tr /läst läster 

Skeppare och dennes hemvist (fvlp) (svl) 

Anders Arvidsson på Ön 15 30 
Anders Mogensen på Råö 12 25 
Anders Olsson iStoregården 8 17 
Anders Svensson vid Bäcken 14 28 
Anders Söffrensen på Rösan 2 6 
Bendt Andersson i Köpstaden 9 19 
Björn (Nilsson) på Hallen 8 17 
D:o D:o 4 10 

Björn Pedersen i Storegården 12 25 
Börge Andersson på Hammarkulla 8 17 
Börge Pedersson i Gullekulla 5 11 '/2 
Christen Hansson på Rösan 12 25 
Erik Arvidsson i Hunsås 2 6 
Erik Eriksson i Hesteröd 2 6 
Erik Pedersson i Stänkelsås 5 11 '/2 
Gulbrand Andersson i Bassås 4 10 
Helle Martesen i Hesteröd l' /2 5 
Helle Nielsson på Högås 6 13 '/2 

Jeppe Larsson vid Ledet 12 25 
Nils Larsson i Hagen 10 21 
Nils Mattsson i Bassås 3 8 
Nils Olofsson på Heden 9 19 
Olle Andersson i RU11Sås 6 13 '/2 

Olle Håkansson vid Bäcken 2 6 
Olle Jensen i Knapegården 14 28 
Olle Nilsson på Heden 2 6 
Olle Söffrensen på Rösan 5 11 '/2 

Peder Börgesson på Staregården 9 19 
Peder Börgesson på Ön 10 21 
Sven Andersson på Ön 11 23 

Läster Summa 222 '/2 483 '/2 

Skutor Antal 30 30 
Läster medeltal 7,4 16 
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ONSALA SKEPPSLISTA 1661. Bil 2. 

Uppgifterna är grundade på en räkenskap från Malesunds tullkammare år 1661, där 
erlagda lastpengar redovisas (Grill, a a sid 172). Denna avgift uttogs med två öre per läst 
men efter den 13/7 1661 med fem öre per läst. Ändringen slog igenom i Malesund mellan 
den 4 och 9 augusti. Med kännedom härom har lästetalen i den vänstra kolumnen framräk
nats. De överensstämmer med de som samma Onsalaskeppare taxerade för vid besök i 
Malmö, där lästen samtidigt definierades som 48 tr per läst. (Malmö tolagsjournal). På 
båda platserna räknades tydligen med den stora svenska skeppslästen, i dessa fall 48 pack
tunnor a 118 liter per läst (sklp), motsvarande en teoretisk rymd av 11,30 m 3 . 

Svenska Motsv 
skepps- svåra 
läster läster 

Skeppare och dennes hemvist (sklp) (svl) 

Anders Andersson i Gottskär 5 17 
Anders Bengtsson i Häcklehagen 6 21 
Anders Larsson på Gatan 12 38 
Anders Nilsson på Hean 8 26 
Anders Nilsson på Holtet 12 38 
Börge Andersson på Vässingsö 8 26 
Börge Andersson på Ögården 10 32 
Ebbe Svensson i Runsås 10 32 
Hans Larsson på Vässingsö 10 32 
Helge Torbjörnsson i Bratterås 10 32 
Joen Jönsson i Straunegårdeu 12 38 
Mats Andersson under Ekerna 12 38 
Måns Andersson på Rågö 10 32 
Måns Nilsson i Runsås 8 26 
Måns Nilsson i Hagen 8 26 
Nils Olsson på Högås 8 26 
Peder Bengtsson på Rågö 2 9 
Sven Nilsson i Siken 12 38 

Läster summa 163 527 
Skutor antal 18 18 
Läster medeltal 9 29 
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ONSALA SKEPPSLISTA 1675. Bil 3. 

Listan uppgjord 5 maj 1675, sannolikt av militära skäl. Sverige hade året innan dragits in 
i det pågående stora europeiska kriget. Listan erhållen av Fil dr A Sandklef. Efter kontroll 
med i verkligheten intagna laster visar det sig att man även dctta år, liksom 1661, angav 
lastförmågan i stora svenska skcppslästcr om 48 packtunnor a 118 liter per läst (sklp). De 
med + utmärkta elva skutorna angives som utgamblc. 

Skeppare och dennes hemvist 

Anders Björnsson på Hallen 
Anders Hansson vid Måscn 
Anders Månsson i Knapegården 
Anders Nilsson vid Måsen 
Anders Olofsson på Ögården 
Anders Olsson i Knapegården 
Anders Svensson i Runsås 
Arvc Nilsson i Bassås 
Börge Andersson på Ögården 
Börge Larsson i Köpstaden 
Erik Nilsson på Hultet 
Hans Larsson i Häcklehagen 
Hans Torbjörnsson i Skalegården 
Jöns Andersson på Vässingsö 
Jöns Christensson på Röset 
Lars Hansson i Hagen 
Lars Larsson vid Ledet 
Lars Larsson i Viken 
Michel Mårtensson på Ögården 
Måns Nilsson i Runsås 
Nils Andersson på Heden 
Nils Larsson i Berget 
Nils Olofsson i Hagen 
Nils Svensson i Siken 
Per Biörnsson iRörvik 
Per Börgesson i Berget 
Per Torkelsson i Bassås 
Tore Erichsson iStenkelsås 

Läster summa 
Skutor antal 
Läster medeltal 

Svenska 
skepps-
läster 
(sklp) 

8 
10 
16 
10 
8 

16 
8 

10 
10 
10 

6 
20 
10 
10 
24 
16 
6 
8 

25 
10 
18 
10 

6 
10 
9 
7 

10 
7 

318 
28 
11,3 

Motsv 
svåra 
läster 
(svl) 

26 
32 
48 
32 
26 
48 
26 
32 
32 
32 
21 
60 
32 
32 
72 
48 
21 
26 
75 
32 
54 
32 
21 
32 
29 
24 
32 
24 

1001 
28 
36 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Stockholms och Sveriges sjöfart åren 1680-1692 

Av professor Oscar Bjurling 

I en tidigare uppsats i Forum Navale har jag påpekat, vilka komplicerade 
följder som 1670-talets sjökrig fick för den svenska handelssjöfarten och 
framförallt för Stockholm.! Ar 1680 blev förhållandena åter >>fiormala>> och 
skulle så förbli under ytterligare någon tid. Men det skulle dröja innan den 
svenska handelsmarinen nådde tidigare storlek. Den rådande starka sjöfarts
konkurrensen mellan britter och holländare medförde, att den svenska han
delsflottans insatser i sjöfarten Stockholm-Västeuropa ännu åtskilliga år 
efter slutet av det svensk-danska kriget blev väsentligt mindre än vad de 
varit under tiden närmast före år 1675. Den svenska regeringen visade emel
lertid en betydande optimism redan år 1681. Kungl. Maj:t uppgav sig så
lunda ha fått veta, att dess trogna undersåtar var försedda »med en tämmelig 
kvantitet skepp och farkoster», »så att de handeln utan främmandes befrak
tande bestrida kunna».2 Men intet kunde vara mera felaktigt. 

När det gäller att utreda situationen under 1680-talet har man tyvärr 
ingen obruten svit av Stockholms tolagsböcker att tillgå. Dessa finns näm
ligen inte bevarade mer än för åren 1681-1683 och 1686 och avser huvud
sakligen den utgående sjöfarten och exporten. Närmast anslutande volym är 
från år 1691.3 För en kontinuerlig skildring får man därför bygga på Öre
sundstabellerna,4 vilka som bekant saknar uppgifter om fartygens lästetal. 

Utvecklingen i stora drag framgår av tabell I, som bl. a. återger antalet 
brittiska, holländska och svenska fartyg från Sverige västerut (med uteslut
ning av fartyg som gått till Sveriges västkust). Som synes minskades antalet 
brittiska fartyg successivt under 1680-talet. Antalet holländska fartyg mins
kades inte ijämförlig grad. De engelska fartygen var dock ända till år 1690 
väsentligt flera. 
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Tar man emellertid hänsyn till att de holländska skeppen i regel var 
nästan dubbelt så lastdryga som de engelska, blir bilden något annorlunda. 
Det kan därför vara befogat att göra vissa justeringar, baserade på detta 
faktum. Man kan lämpligen utgå från medelstorleken av de brittiska och 
holländska fartygen i Stockholms hamn åren 1682-1683. De förra var 
sammanlagt 184 på i genomsnitt 65 läster och de senare 36 på i runt tal 251 
läster. Resultatet av dylika beräkningar måste betraktas som högst approxi
mativt men torde dock ge en antydan om relationerna mellan de nyssnämn
da konkurrenterna i sjöfarten på Sverige. Beräkningarna redovisas i tabell 
II. Enligt tabellen höll britterna holländarna stången till mitten av 1680-talet. 

I den mån de båda sjönationernas fartyg minskades i antal, ersattes de av 
svenska fartyg. Det var dock först år 1690 som de senare blev de förra 
numerärt överlägsna. Orsaken till denna utveckling var det år 1688 utbrutna 
kriget mellan Frankrike och det s.k. augsburgska förbundet, till vars med
lemmar hörde England och Holland. De båda sjömakterna fick användning 
för sina fartyg på annat håll. 

Öresundstabellernas siffror antyder vidare, att antalet såväl brittiska som 
holländska fartyg var avsevärt större från Sverige än till Sverige samt att 
diskrepansen härvidlag var störst ifråga om de holländska (tabell IIIa-f.). 
Förklaringen är givetvis att holländerna besökte baltiska och nordtyska 
hamnar, innan de inseglade till Sverige, och detta i betydligt större omfatt
ning än de brittiska fartygen, en företeelse som kan ha samband med de 
holländska fartygens omtalade större lastkapacitet. 

I sjöfarten Sverige-Västeuropa var både de holländska och de brittiska 
fartygen i regel destinerade till hemlandet (95-97 procent av de förra och 
90-98 procent av de senare). Enligt ett persedelextrakt rörande den svenska 
järnexporten åren 1686 och 1687 var Amsterdam den nära nog enda anlitade 
hamnen i Holland.5 I England kom London i första rummet men även 
andra hamnstäder anlöptes. Till London gick 66,9 procent resp. 68,5 pro
cent av det i Storbritannien under dessa år avsatta svenska stångjärnet, 
medan 16,6 procent resp. 15,7 procent gick till Hull och 2,9 procent resp. 
3,6 procent till Newcastle.6 Mindre poster skeppades till Stockton, Yar
mouth, Lynn, Poole, Weymouth, Southampton, Boston och Bristol-sam
manlagt 13,6 procent resp. 12,2 procent. Till Skottland gick 7,4 procent 
resp. 8,2 procent. 

Öresundstabellernas uppgifter om de från Storbritannien till Östersjön 
destinerade svenska fartygen ger en likartad bild (tabell IVa). Under år
tiondet 1681-1690 avgick sålunda från London 114 svenska skepp, från 
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Hull 17 och från Newcastle 13. Den i Skottland favoriserade avgångsham
nen var Leith. 

Den av svenskarna mest anlitade västeuropeiska hamnen var emellertid 
Amsterdam. Under 1680-talet avgick därifrån 265 svenska fartyg - från 
övriga holländska städer endast 7 stycken. 

De svenska fartygen hade självfallet en större spridning ifråga om destina
tionshamnar. Under femårsperioden 1681/85 avseglade sålunda 35 procent 
av de svenska fartygen till Storbritannien, 43 procent till Nederländerna, 
7 procent till Frankrike och 6 procent till Sydeuropa. Under perioden 
1686/90 var siffrorna 45 procent till Storbritannien, 45 procent till Neder
länderna, 2 procent till Frankrike och 4 procent till Sydeuropa. 

I den till Sverige inkomnl.ande sjöfarten kunde även de brittiska och 
nederländska fartygen uppvisa en något större spridning ifråga om avgångs
orter, en spridning som dock minskade samtidigt med att antalet fartyg 
minskades. Perioden 1671/85 kom 77 procent av de brittiska fartygen från 
hemlandet, 4 procent från Frankrike och lika många från Nederländerna 
samt 14 procent från Sydeuropa, medan siffrorna för perioden 1686/90 blev 
92 procent från Storbritannien, 1 procent från Frankrike resp. Nederlän
derna och 2 procent från Sydeuropa. Av de nederländska fartygen kom 
under den förstnämnda perioden 59 procent från hemlandet, 4 procent från 
Frankrike och 37 procent från Sydeuropa men under den sistnämnda perio
den 69 procent från Nederländerna, 2 procent från Frankrike och 21 procent 
från Sydeuropa. I sjöfarten mellan Sverige och Sydeuropa deltog sålunda 
brittiska och nederläadska fartyg ganska flitigt utom under 1680-talets se
nare hälft (tabell V). Förbindelserna mellan Sverige och Frankrike upprätt
hölls däremot mestadels med svenska fartyg (tabell VI). 

Av sjöfartsförbindelserna mellan (östra) Sverige och Västeuropa kom 
drygt två tredjedelar enbart på Stockholm enligt vad som framgår av 
Öresundstabellerna (se tabell VII a-b). De brittiska, holländska och svenska 
fartygen svarade även här för cirka 90 procent av den västgående utrikes
sjöfarten. En anmärkningsvärd omständighet är emellertid att de holländska 
fartygen blev alltmer sällsynta gäster i Stockholms hamn. Under 1680-talets 
senare år föredrog de synbarligen Visby, Kalmar och Västervik. 

Orsaken till att de brittiska och holländska fartygen mer eller mindre 
övergav de svenska hamnarna vid 1680-talets slut var det ovannämnda 
kriget mellan Frankrike och den s.k. augsburgska ligan. För den svenska 
sjöfartsnäringen innebar detta otvivelaktigt en stimulans. De svenska far
tygens andel i trafiken på Sverige ökades som antytt i avsevärd utsträckning 
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Men inte nog härmed. Även i sjöfarten mellan Västeuropa och Balticum
Nordtyskland kunde de svenska fartygen så småningom dra fördel av situa
tionen (tabell VIII). 

Denna var emellertid inte enbart positiv. England och Holland hade öve
renskommit att uppbringa skepp och varor, som var destinerade till Frank
rike.7 Detta försvårade givetvis de neutrala svenskarnas ansträngningar att 
övertaga i synnerhet sj öhandeln mellan Riga och Frankrike, vilken dittills 
legat nästan helt i händerna på holländarna. Därtill kom att man fruktade 
för en minskning i avsättningen av det svenska järnet. Detta exporterades 
huvudsakligen till England och Holland men i normala tider såldes bety
dande kvantiteter därifrån vidare till Frankrike. I det förändrade läget blev 
det nu en nödvändighet för svenskarna att skeppa järn direkt till Frankrike 
samt att i retur ta »fransk jord» d.v.s. gallmeja, för de svenska mässingsbru
kens behov. Enligt svensk uppfattning var blockaden av den franska kusten 
ett direkt brott mot folkrätten. 8 

Man befarade dessutom att den svenska importen av salt från de syd
europeiska salthal1Ularna skulle bli lidande genom sjömakternas trakasserier. 
Atskilliga svenska fartyg blev också kapade. I en del fall rörde det sig dock 
om skumraskmanövrer, om man får sätta tro till rapporter från svenska 
ambassadörer. Enligt dessa arbetade vissa av de svenska redarnas ombud i de 
västeuropeiska hamnarna helt enkelt i l11.askopi med kaparna.9 

Såvitt man kan döma av Öresundstabellerna påverkades den svenska 
sjöfarten på Frankrike av sjöblockaden, men endast under något år. I fort
sättningen skulle den komma att uppleva ett betydande uppsving. Det var 
framför allt St Martin och Bordeaux som besöktes (tabell IV b). Även sjö
farten på Sydeuropa, enkannerligen Portugal (Setubal), rönte tillfälligtvis 
någon inverkan i negativ riktning men också på denna trade skulle de svens
ka fartygen komma att göra ökade insatser. 

Det som man kan läsa ut av Stockholms tolagsböcker för de ovan om
nämnda åren överensstämmer på det hela taget med vad som redan skisse
rats på bas av Öresundstabellerna men ger därtill en mycket mer detaljerad 
bild av förloppet för huvudstadens del. 

Av tolagsjournalerna och deras inlagor framgår med all önskvärd tydlig
het, att den största delen av den svenska exporten även under 1680-talet gick 
till England. Mellan 40 och 50 procent utfördes dit (tabell IX). Den främsta 
exportprodukten var givetvis stångjärn. Till Holland gick cirka 25 procent, 
totalt sett skeppades till Västeuropa mellan 70-75 procent av Stockholms 
export. Att hålla igång sjöfartsförbindelserna västerut var sålunda en mycket 
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viktig angelägenhet för den svenska ekonomien, icke minst om man också 
tar den nödvändiga saltimporten i betraktande. 

Till de tyska städerna vid Östersjökusten och i synnerhet Liibeck gick 
desslikes en inte oväsentlig del av exporten. Under speciella förhållanden 
kunde den-som år1673-t. o. m. bli dominerande. Till de baltiska hamnarna 
exporterades däremot tämligen litet. Sjöfarten dit var emellertid av stor om
fattning, beroende på det ofta mycket starka behovet att importera spannmål 
därifrån. 

Analyserar man tonnagesiffrorna finner man sålunda att 20-25 procent av 
det från Stockholm avgångna tonnaget var destinerat till Balticum. Till 
Storbritannien gick 35-40 procent och till Holland 15-20 procent (tabell 
X). Det totala tonnaget fluktuerade givetvis, beroende på konjunkturerna, 
men varierade kring 20 000-23 000 läster. 

Det mest överraskande är emellertid de mycket kraftiga växlingarna i det 
sysselsatta tonnaJt"ts nationaliH på de olika handelstraderna (tabell XI). Av de 
till Storbritannien destinerade fartygen, var sålunda 55,3 procent brittiska 
år 1682, hela 83,1 procent året därpå, 43,2 procent år 1686 men endast 8,2 
procent år 1691. Det svenska tonnaget spelade en nästan omvänd roll i denna 
trafik. Det sistnämnda året kom nära 90 procent av exportgodset till Eng
land på deras lott. Ifråga om sjöfartsförbindelserna med Holland kom de 
svenska och särskilt de i Stockholm hemmahörande fartygen att successivt 
övertaga allt större del av huvudstadens export dit: från 43,3 procent år 
1682, till 57,3 procent år 1683, 82,9 procent år 1686 och till hela 96,6 procent 
år 1691. Holländarnas andel i denna verksamhet blev praktiskt taget bety
delselös. Det i de östersjötyska hanmstäderna hemmahörande tonnaget be
höll däremot sin tämligen dominerande del i trafiken mellan Stockholm och 
de tyska hamnarna. 

En följd av den förändrade transportsituationen under åttiotalet blev att 
en allt större del av exporten från Stockholm kom att skeppas på svenska 
kölar. Av stadens totala export kom 37,8 procent år 1682 och 29,4 procent 
år 1683 på de svenska fartygen-den relativa tillbakagången berodde inte på 
att de blivit färre eller mindre intensiva utan sammanhängde med en ökning 
av trafikfrekvensen. Men år 1686 skeppades inte mindre än 50,1 procent av 
stadens exportvaror på de svenska fartygen och år 1691 hade siffran ökat 
till 78,5 procent (tabell XII). 

En avgjord förskjutning till Sveriges fördel noterades år 1687. Enligt en 
uppgift skall nämligen den svenska handelsbalansen då ha varit positiv och 
frakthandeln varit mycket förmånlig för svenskarna. 10 
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Beträffande importen till Sverige finns en tolagsbok med detaljuppgifter 
för ett år, nämligen 1686. Som synes av tabell XIII kom något mer än halva 
importen från Östersjöländerna-enbart från de tyska hamnarna vid Öster
sjön kom drygt 30 procent och från Balticum gott och väl 20 procent. Från 
Holland kom 21 procent av importen men från Storbritannien ej fullt 17 
procent. Mer än tredjedelen kom på svenska fartyg och nästan lika mycket 
på östersjötyska fartyg (tabell XIV). De brittiska och holländska fartygen 
spelade härvidlag en väsentligt mindre roll, ehuru man måste utgå från att 
en hel del brittiskt och holländskt tonnage finns under rubriken »okänd hem
ort». 

Rederiverksamheten kunde uppvisa en mot exporten svarande bild. Det 
till utrikes ort avseglande Stockholmstonnaget omfattade 101 fartyg på 
5 886 läster år 1682, 109 fartyg på 5 875 läster år 1683, 141 fartyg på 8265 
läster år 1686 och 217 fartyg på 14 662 läster år 1691. Det kan i förbigående 
noteras att lastvärdet på de svenska fartygen under samtliga år översteg -
mer eller mindre - det genomsnittliga lastvärdet för det totala exportton
naget. 

Vilken stor omfattning den svenska och i synnerhet den stockholmska re
deriverksamheten fått vid 1680-talets slut illustreras av bl. a. tabell xv. En
bart till England dirigerades sålunda år 1691 ett Stockholmstonnage, som 
översteg hela det svenska tonnage, vilket åren 1682 resp. 1683 deltagit i ut
rikessjöfarten mellan Stockholm och utlandet. Den starka utökningen av 
Stockholms - och Sveriges - handelsflotta åstadkoms genom både inköp av 
främmande fartyg och ökat inhemskt skeppsbyggeri. Förmodligen rörde 
det sig dock i en hel del fall endast om bulvanaffärer. Köpmännen i Hol
land och England var helt naturligt angelägna om att på ett eller annat sätt 
upprätthålla sina kommersiella förbindelser med Frankrike, trots den av de
ras regeringar påbjudna blockaden. Deras svenska kontakter var inte ovil
liga att skriva sig som nominella ägare, när så befanns lämpligt. 
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Tabell I. Sjöfarten från (östra) Sverige via Öresund till Västeuropa 1681-1692. 

Fartygens hemort 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 

Nederländerna 39 37 46 41 47 39 61 105 35 36 26 26 
Ostfriesland 1 1 
Bremen 5 4 4 2 4 5 3 4 2 
Övr. n.v. tyska orter 1 1 2 2 1 1 
Skottland 18 25 21 22 25 17 22 28 17 15 11 5 
England 60 64 106 72 62 64 74 65 31 10 11 
Frankrike 1 
Hamburg 1 
Liibeck 1 3 4 2 3 3 1 
Rostock 1 1 1 
Wismar 5 6 5 6 9 6 9 1 6 2 
Stralsund 6 8 3 5 4 9 7 8 4 11 4 2 
Pommern 6 3 2 1 6 4 1 2 
Danzig 1 
Balticum 2 1 2 2 4 
Finland 2 1 
Sverige 54 70 39 58 76 88 83 70 53 96 148 140 
Norge 1 1 1 1 
Danmark 2 5 5 2 5 5 5 3 2 1 2 3 
Slesw.-Holstein 1 1 1 1 1 

Summa 199 205 241 218 244 246 268 292 150 181 210 193 

Anm.: I siffrorna har medräknats enstaka fartyg utan närmare angiven bestämmelseort. 
Källa: Öresundstabellerna 1661 -1783, II. 

Tabell II. Holländskt och brittiskt tounage, avgånget från de svenska östkusthamnarna 1671 -1690. 
Kalkylerat läste tal. 

Holländskt Brittiskt Holländskt Brittiskt 
Ar tonnage tonnage Ar tonnage tonnage 

1671/75 4.775 2.054 1684 5.125 6.240 
1676/80 7.825 8.801 1685 12.125 5.655 
1681/85 6.575 6.240 1686 4.875 5.330 
1686/90 7,000 4.472 1687 7.625 6.240 
1681 5.125 5.135 1688 13.250 6.045 
1682 4.625 5.785 1689 4.750 3.120 
1683 5.875 8.385 1690 4.500 1.625 
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Tabell III a. Brittiska fartyg från (östra) Sverige västerut åren 1681 -1692. 

Till 

Stor- Nord-
brit- sjö- Ned- Syd-

Dan- Nor- Skott- Eng- annlen tysk- erlän- Frank- euro- Okänd Surn-
Ar mark ge land land s :a land derna rike pa ort ma 

1681 1 15 59 74 2 78 
1682 1 20 63 83 2 3 89 
1683 18 106 124 2 127 
1684 23 70 93 94 
1685 22 63 85 2 87 
1686 12 66 78 2 81 
1687 17 77 94 96 
1688 24 69 93 93 
1689 16 31 47 48 
1690 12 13 25 25 
1691 10 12 22 22 
1692 15 1 16 16 

Källa: Örsundstabcllcrna. 

Tabell III b. Brittiskafartyg till (östra) Sverige västerifrån åren 1681 -1692. 

Från 

Stor- Nord-
brit- sjö- Ned- Syd-

Dan- Nor- Skott- Eng- anmen tysk- erlän- Frank-euro- OkändSum-
Ar mark ge land land s:a land derna rike pa ort nla 

1681 20 30 50 18 70 
1682 21 32 53 5 4 7 70 
1683 22 49 71 5 3 13 92 
1684 3 18 29 47 2 5 6 63 
1685 15 28 43 1 3 48 
1686 3 14 34 48 1 53 
1687 16 37 53 1 2 59 
1688 19 37 56 1 59 
1689 11 11 22 23 
1690 15 4 19 1 21 
1691 7 6 13 13 
1692 15 2 17 17 

4 - 8548-02 Forum navale nr 27 
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Tabell III c. Nederländska fartyg från ("stra) Sverige västerut åren 1681 - t 692. 

Till 

Stor- Nord-
brit- sj ö- Neder- Syd-

Dan- Nor- Skott- Eng- annien tysk- län- Frank-euro- OkändSum-
Ar mark ge land land s :a land derna rike pa ort ma 

1681 1 36 39 
1682 1 34 1 37 
1683 1 44 1 46 
1684 40 1 41 
1685 45 1 47 
1686 37 39 
1687 57 4 61 
1688 103 105 
1689 35 35 
1690 36 36 
1691 26 26 
1692 26 26 

Tabell III d. Nederländska fartyg till ("stra) Sverige västerifrån åren 1681 -1692. 

Från 

Stor- Nord-
brit- sjö- Ned- Syd-

Dan- Nor- Skott- Eng- annien tysk- erlän- Frank-euro- OkändSum-
Ar mark ge land land s:a land derna rike pa ort ma 

1681 18 1 15 34 
1682 17 4 11 32 
1683 17 16 33 
1684 1 25 1 9 36 
1685 21 10 31 
1686 1 14 4 19 
1687 19 9 30 
1688 1 16 4 23 
1689 5 1 6 
1690 1 5 1 7 
1691 5 4 9 
1692 11 11 
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Tabell III c. Svenska fartyg från (östra) Sverige västerut åren 1681-1692. 

Till 

Stor- Nord-
brit- sjö- Neder- Syd-

Dan- Nor- Skott- Eng- anmen tysk- län- Frank-euro- OkändSum-
A.r mark ge land land s:a land derna rike pa ort ma 

1681 1 2 20 20 20 6 4 1 54 
1682 1 3 24 27 4 28 3 4 3 70 
1683 10 10 21 3 2 2 39 
1684 3 18 18 23 4 6 3 58 
1685 1 2 28 28 2 35 4 3 1 76 
1686 2 1 29 29 1 47 3 5 88 
1687 39 39 4 35 2 2 83 
1688 30 30 33 2 4 70 
1689 27 27 23 3 53 
1690 2 1 52 53 39 2 96 
1691 1 6 83 89 50 3 4 1 148 
1692 4 2 7 54 61 66 4 2 1 140 

Tabell III f. Svenska fartyg till (östra) Sverige västerifrån åren 1681 -1692. 

Från 

Stor- Nord-
brit- sj ö- Ned- Syd-

Dan- Nor- Skott- Eng- anmell tysk- erlän- Frank- curo- OkändSU1n-
A.r mark ge land land s :a land derna rike pa ort 1na 

1681 2 7 8 12 3 8 33 
1682 2 11 13 1 13 12 11 51 
1683 1 2 9 11 2 6 6 26 
1684 5 1 10 10 4 19 10 4 1 54 
1685 2 3 12 12 31 8 9 66 
1686 2 20 20 1 35 12 13 83 
1687 2 19 19 3 29 7 12 72 
1688 1 1 17 18 23 7 16 65 
1689 1 12 12 26 2 5 46 
1690 3 1 20 21 26 17 67 
1691 1 4 29 33 1 27 14 27 103 
1692 6 3 27 30 1 33 18 28 117 
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Tabell IV a. Svenskafartygfrån Storbritannien och Nederländerna till Östersjöområdet åren 1681-
1692. 

Från 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 S:a 

Storbritannien 9 15 11 10 13 20 19 18 13 24 40 40 232 
därav London 6 11 7 9 9 17 15 13 10 17 15 20 149 

Hull 1 2 4 3 2 2 12 5 34 
Newcastle 1 1 3 6 8 21 

Nederländerna 16 19 23 20 35 40 31 26 30 28 40 61 369 
därav Amster-

dam 16 19 23 20 34 40 30 25 30 28 36 59 360 

Summa 25 34 34 30 48 60 50 44 43 52 80 101 601 

Källa: Öresulldstabellerna. 

Tabell IV b. Svenskafartygfrån Frankrike och Sydeuropa till Östersjöområdet åren 1681-1692. 

Från 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 S:a 

Frankrike 6 15 6 11 10 16 9 11 3 18 36 141 
därav Bour-

deaux 8 3 5 3 7 5 7 1 8 8 56 
St. Martin 1 3 3 3 1 7 21 39 

Portugal 10 10 6 4 9 13 12 16 5 17 29 29 160 
därav Setubal 9 10 6 4 9 13 12 16 5 17 29 28 158 
Spanien 1 2 

Summa 16 26 12 15 19 29 21 27 8 17 48 65 303 
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Tabell V. Sjöfarten mellan Sverige och Sydeuropa via Öresund åren 1681-1692, fördelad på 

fartygens hemorter. 

Till Sydeuropa Från Sydeuropa 

Sven- Britt- Hol- Sven- Britt- Hol-
Ar ska iska ländska Övriga S:a ska iska ländska Övriga S:a 

1681 4 5 8 18 15 42 
1682 4 5 10 7 11 28 
1683 2 2 6 13 16 35 
1684 6* 1 7 4 6 9 19 
1685 3 1 1 5 9 3 10 22 
1686 5 1 1 7 13 1 4 18 
1687 2** 2 12 2 9 33 
1688 4 5 16 4 20 
1689 3 4 5 1 6 
1690 2 3 17 1 19 
1691 4* 4 27 4 32 
1692 2 3 28 1 29 

Källa: Öresundstabellerna * Därjämte 1 fartyg till västra Sverige 
** Därjämte 2 fartyg till västra Sverige 

Tabell VI. Sjöfarten mellan Sverige och Frankrike via Öresund åren 1681-1692, fördelad på 
fartygens hemorter. 

Till Frankrike Från Frankrike 

Sven- Britt- Hol- Svcn- Britt- Hol-
år ska iska ländska Övriga S:a ska iska ländska Övriga S:a 

1681 6 4 11 3 1 2 7 
1682 3 2 1 8 14 12 4 4 3 23 
1683 3 2 1 7 13 6 3 3 12 
1684 4 1 3 9 10 5 2 18 
1685 4 2 3 10 8 9 
1686 3 6 9 12 1 2 15 
1687 2 4 1 8 7 1 1 10 
1688 2 3 5 7 8 
1689 2 1 1 4 
1690 1 
1691 3 3 14 14 
1692 4 4 18 18 

Källa: Öresundstabellerna. 
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Tabell VII a. Fartyg västerut från (östra) Sverige och från Stockholm via Öresund åren 1681 -
1692. 

Från 

Övriga öst- Kol. 2 i 
Ar Sverige Stockholm sverige % av kol. 1 

Kol. 1 2 3 4 

1681 199 134 65 67,3 
1682 205 148 80 72,2 
1683 241 161 80 66,8 
1684 218 141 77 64,7 
1685 244 155 89 63,5 
1686 246 167 79 67,9 
1687 268 170 98 63,4 
1688 292 155 137 53,1 
1689 150 83 67 55,3 
1690 181 115 66 63,5 
1691 210 144 66 68,6 
1692 193 116 77 60,1 

Källa: Öresundstabellerna. 

Tabell VII b. Fartyg från Stockholm via Öresund västerut 1681-1692. 

Fartygens hemort 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 

Nederländerna 15 12 18 12 14 8 7 5 2 2 
Ostfriesland 
Övr. n.v. tyska orter 2 1 2 1 
Skottland 15 21 19 18 19 15 19 24 7 15 7 12 
England 53 49 91 59 52 55 56 57 30 8 11 1 
Frankrike 1 1 
Hamburg 1 
Liibeck 3 1 1 
Wismar 5 6 5 8 5 9 5 2 
Stralsulld 4 5 2 4 8 7 8 4 11 2 2 
POlumern 4 1 1 1 6 1 4 1 2 1 
Balticum 2 1 1 2 3 
Finland 1 1 
Sverige 37 51 27 43 55 63 67 53 37 71 115 96 
Norge 1 1 1 
Danmark 1 2 1 1 

Summa 134 148 161 141 155 167 170 155 83 115 144 116 
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Tabell VIII. Svenska fartyg via Öresund från Västeuropa till Östersjöområdet och omvänt under åren 
1681-1692. 

Från Till 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 

Västeuropa Balticum 3 7 6 2 6 8 3 4 6 4 26 48 
Västeuropa Ö. Danmark 2 2 1 1 1 1 1 5 
Norge Ö. Danmark 60 45 46 52 60 45 52 82 34 93 74 93 
Norge Balticum 
V. DanmarkBalticum 
V. Danmark Ö. Danmark 
Västeuropa Ö. Sverige 31 
Västeuropa Finland 
V. Danmark Ö. Sverige 2 
Norge Ö. Sverige 1 
V. DanmarkFinland 
V. Sverige Ö. Danmark 43 
V. Sverige Balticum 13 

49 44 47 

1 5 
1 

33 39 48 
6 4 12 

61 
1 

3 

34 
7 

81 86 64 46 
1 2 
2 2 1 1 

1 

50 40 24 8 
6 3 5 20 

64 102 110 

3 1 60 
1 

18 9 17 
22 13 13 

Summa 155 143 141 171 173 194 187 184 116 204 225 293 

V. Sverige Finland 
V. Sverige Ö. Sverige 52 49 53 66 48 80 80 82 88 76 102 72 

Summa s: m 207 
Västerifrån Okänd ort 14 

192 194 237 221 274 267 266 204 280 327 365 
21 1 4 3 221 1 1 O 

Balticum Västeuropa 4 6 9 2 3 2 1 5 7 28 62 
Ö. Danmark Västeuropa 1 1 1 1 1 1 
Ö.DanmarkNorge 41 33 36 48 61 46 45 70 28 90 68 82 
Balticum Norge 1 1 
Balticum V. Danmark 1 
Ö. Danmark V. Danmark 1 1 1 1 
Ö. Sverige Västeuropa 50 66 37 
Finland Västeuropa 1 
Ö. Sverige V. Danmark 1 
Ö. Sverige Norge 2 1 
Finland V. Danmark 

50 72 85 82 
211 

3 121 
2 

Ö.DanmarkV. Sverige 27 
Balticum V. Sverige 20 

16 22 26 
8 12 13 

28 
11 

34 
13 

42 
8 

69 
1 
1 

23 
10 

53 

13 
24 

94 146 133 
1 

2 

12 
38 

1 

9 
23 

4 
2 

23 
8 

Summa 146 132 117 142 181 185 179 175 125 246 275 317 

Finland V. Sverige 1 
Ö. Sverige V. Sverige 40 51 50 71 46 86 70 77 86 74 96 77 

Summa s:m 186 183 167 213 227 272 249 252 211 320 371 394 

Österifrån Okänd ort 11 17 5 6 2 1 2 1 

Källa: Öresundstabellerna. 
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Tabell IX. Stockholms export åren 1681-1683, 1686 och 1691, procentuellt fördelad på olika 
länder. 

Till 1681 1682 1683 1686 

Holland 19,48 24,18 22,68 22,42 
Storbritannien 43,53 43,76 48,11 50,74 
Frankrike 1,08 2,29 2,44 0,77 
Sydeuropa 1,53 0,36 0,25 
Nordsjötyskland 3,08 1,63 1,22 1,28 
Nordryssland 1,30 
Balticum 6,35 4,61 6,09 6,20 
Östersjötyskland 20,84 21,75 18,98 15,93 
Danmark 0,22 0,10 0,19 0,30 
Okänd ort 3,89 0,02 0,04 2,;36 

Summa 100,00 100,00 100,00 100,00 

Anm.: Mindre poster som skeppats till annan svensk eller finsk hamn ej medtagna. 
Källa: Stockholms tolagsböcker. 

1691 

28,67 
39,19 

0,36 
0,41 

8,10 
21,10 

0,32 
1,50 

100,00 

Tabell X. Från Stockholm utgående tonnage i utrikes sjöfart åren 1681 -1683, 1686 och 1691 
proccntwllt fördelad på olika destinationsländer. 

Till 1681 1682 1683 1686 1691 

Holland 15,74 15,11 20,11 12,55 19,29 
Storbritannien 32,39 37,99 39,49 38,93 39,45 
Frankrike 0,81 2,01 1,63 1,85 
Sydeuropa 4,89 1,78 1,09 0,97 
Nordsjötyskland 1,54 1,15 0,61 0,69 0,24 
Nordryssland 0,24 
Balticum 24,75 24,46 21,31 20,94 23,83 
Östersjötyskland 16,10 16,37 14,57 22,32 13,55 
Danmark 0,38 0,39 0,27 0,25 0,43 
Okänd ort 3,40 0,52 0,92 2,47 2,24 

Summa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Antal läster 21.062 19.428 21.972 23.085 20.64t1 
Index 100 92 104 113 98 

Källa: Stockholms tolagsböcker. 
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Tabell XII. Stockholms export åren 1682 -1683, 1686 och 1691,färdelad efter det i utrikes fart 
avgående tonnagets nationalitet. 

Fartygstonnagets 
Exportvärde 

nationalitet 1682 1683 1686 1691 

Sverige 37,86 29,42 50,12 78,56 
Holland 12,28 8,82 2,58 0,98 
Storbritannien 24,89 41,07 22,40 3,80 
Östersjötyskland 20,14 16,56 22,20 15,26 
Övriga 4,83 4,13 2,70 1,40 

Summa 100,00 100,00 100,00 100,00 

Källa: Stockholms tolagsböcker. 

Tabell XIII. Importen till Stockholm år 1686, efter värdefärdelad på olika länder; relativa siffror. 

Från 

Storbritannien 
N eder länderna 
Frankrike 
Sydeuropa 
Nordsjötyskland 

Import i % 

16,7 
21,1 

3,3 
4,7 
2,0 

Källa: Stockholms tolagsböcker. 

Från Import i % 

Norge 0,9 
Balticum 20,4 
Östersjötyskland 30,4 
Danmark 0,3 
Okänd hamn 0,2 

Summa 100,0 

Tabell XIV. Importen till Stockholm år 1686,färdelad efter värde på olika nationers fartyg. 

Fartygens hemort Antal fartyg Import Fartygens hemort Antal fartyg Import 

Storbritannien 64 6,4 Östersj ötyskland 195 32,5 
Nederländerna 12 1,0 Danmark 3 0,2 
Nordsjötyskland 12 1,5 Sverige 72 37,5 
Norge 3 0,5 Okänd hemort 169 19,0 
Balticum 38 1,4 

Summa 568 100,0 

Källa: Stockholms tolagsböcker. 
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Tabell XV. De i Stockholm hemmahörande fartygens destination från Stockholm till utlandet 
1682-1683,1686 och 1691. 

1682 1683 1686 1691 

Till Läster % Läster % Läster % Läster % 

Holland 791 13,5 1.589 27,0 1.889 23,2 3.563 24,5 
Storbritannien 1.890 32,3 667 11,4 2.341 28,7 6.337 43,7 
Frankrike 118 2,0 159 2,7 428 5,4 
Sydeuropa 346 5,9 240 4,1 200 1,4 
Annan ort västerut 150 2,6 75 1,2 
Balticum 2.016 34,5 2.465 42,0 2.439 29,9 3.035 20,9 
Östersjötyskland 490 8,4 517 8,8 573 7,0 1.000 6,9 
Övriga 45 0,8 163 2,8 476 5,8 381 2,6 

Summa 5.846 100,0 5.875 100,0 8.146 100,0 14.516 100,0 
Index 100 100 139 248 

Källa: Stockholms tolagsböcker 

NOTER 
1 Forum Navale nr. 10, Stockholms förbindelser med utlandet under 1670-talets väx-

lingar. Uppsala 1951. 
2 Kmt resol. 17/1 1681, Brynte Chronskiölds samling I, Riksarkivet. 
3 Stockholms stads räkenskaper, Stockholms stadsarkiv. 
4 Tabeller över Skibsfart og Varetrandport gennem 0resund 1661-1783, I-II. 
5 Hist. handl. t. Karl XI:s historia, DGS, LUB. 
6 Ib. 
7 af Sillen, A. W.: Svenska handelns och näringarnes historia under de tre Carlarnes 

tidehvarf, Uppsala 1871, sid. 26. 
8 Ib., sid. 37. 
9 Hist. handl. t. Karl XI:s historia, Brev från kom.koll. till magistraten i Stockholm 

16/6 1690. 
10 Sillen a. a., sid. 111. 
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Arkivforskning och sjöhistoria. 

Borstövraket - ett belysande exempel 

Av pol. mag. Christian Ahlström 

Ur sjöhistorisk synpunkt är Östersjön ett ovanligt vatten av två skäl: för 
det första har det förmågan att bevara sjunkna träskrov från angrepp av 
skeppsmasken på ett sätt, som veterligen har motsvarighet bara i de stora 
amerikanska sjöarna, i vilka detta djur (Teredo navalis) inte heller trivs. 
Detta faktum är välkänt och här skall inte fler ord spillas på det. För det 
andra finns en källa till ökad kunskap om de handelsfartyg, som seglat på 
Östersjön, som hittills inte nämnvärt utnyttjats av sjöhistoriker och marin
arkeologer. Härvid avses de tullräkenskaper, som fördes av danskarna vid 
Öresund. Från slutet av fjortonhundratalet till mitten av adertonhundratalet 
sträcker sig denna serie räkenskaper, nästan helt obruten, som ett mäktigt 
historiskt minnesmärke över de hundratusentals fartyg, som passerade de 
bägge danska sunden på väg till eller från Östersjön. 

De egentliga räkenskaperna omfattar oftast flera band för varje år, där 
uppgifter om varje fartyg som passerat antecknats. Anteckningarna om de 
enskilda fartygen innehåller följande uppgifter: 

1. Fartygets hemort 
2. Skepparens namn 
3. Avgångshamnen 
4. Destinationshamnen 
5. En i många fall rätt detaljerad redovisning av fartygets last n1.ed dess 

beståndsdelar 
6. Den tull som betalats för de olika beståndsdelarna i lasten (i danskt 

mynt). 
De fartyg, som passerat Öresund under de nästan fyra sekler tullen var i 

kraft är många, oeh att på måfå söka i en av de stora liggarna är naturligtvis 
fruktlöst. Men om man på ett eller annat sätt lyckas beräkna den ungefärliga 
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tidpunkten för ett fartygs genomsegling av Öresund, kan det vara möjligt 
att identifiera det i tullräkenskaperna och därigenom bestämma dess last, 
nationalitet, destination m. m. Fartygens namn framgår inte av tullräken
skaperna eftersom tullmännen inte var intresserade av den detaljen. 

Med tillhjälp av för ändamålet detacherade örlogsfartyg såg danska flottan 
till att inga handelsfartyg seglade förbi tullstationen under Kronborgs kano
ner. Det finns ingen möjlighet att kontrollera huru ofta sådana försök gjor
des med någon framgång. Men efter det att danskarna fann på att avdra en 
viss procent av tullen för skepparnas räkning torde dessa ha blivit rätt 
ointresserade av att försöka smyga sig förbi utan att betala tull. 

Det andra inloppet till Östersjön, Stora Bält, var likaledes bevakat, men 
tyvärr sträcker sig denna bokföring inte längre än till 1748. Denna väg 
begagnades dock mera sällan av sådana fartyg, som var destinerade till 
Östersjöns norra delar. 

Då de fartyg, som seglade in i Östersjön i synnerhet under fredstid var av 
alla upptänkliga nationaliteter, bildar seglationen till och från Östersjön 
med sina utlöpare Finska Viken och Bottniska Viken ett också ur internatio
nell synpunkt intressant forskningsfält. I det följande skall jag försöka ge 
ett exempel på, hur man genom arkivforskning har nått ökad kunskap om 
ett fartyg, som på sin väg till St. Petersburg sent en höst i mitten av sjutton
hundratalet sjönk vid Finlands kust. Det rör sig om världens enda tillsvidare 
kända handelsfartyg med bevarad last från denna tidpunkt. Detta fartygs
vrak, som i det följande kallas Borstö I, påträffades 1954 i den yttersta 
skärgården i Nagu vid ön Borstö, ca 70 km från Abo. Det som ledde till 
upptäckten var att en fiskares nät fastnade i ett föremål, som låg på 42 meters 
djup. Flottans stridsdykare undersökte föremålet och konstaterade att det 
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var frågan om ett fartygsvrak. Den svenske sportdykaren Gösta Bojner 
utförde under de närmast påföljande åren en serie dykningar vid Borstö I 
och kunde därvid konstatera bl. a. att fartyget var en galliot från sjutton
hundratalet, som var jämförelsevis väl bevarad. Under de tre somrar han 
arbetade där förde han upp ca 200 lösfynd till ytan.1 På basen av dessa fynd 
trodde man sig kunna konstatera, att fartyget sjunkit ungefär 1748 och att 
det varit av holländsk nationalitet. Som vi i det följande kan konstatera 
var den förra slutsatsen riktig, med den senare icke. Man visste heller ingen
ting säkert om fartygets destination, och ännu mindre beträffande dess av
gångshamn. En viss indikation om fartygets destination gav den mängd av 
olika lyxföremål, som påträffades i lasten, såsom snusdosor, klockor, m. m. 
Av snusdosorna var en mängd tillverkade av guld, vilket möjliggjorde en 
datering av föremålen, som var tillverkade i Paris mellan åren 1745 och 
1747.2 

Dessutom påträffades på däck delar aven vagn, försedd med 4,5 meter 
långa skaklar. Detta fynd skulle visa sig vara nyckeln till fartygets identi
fierande. 

Ett av de första försöken att finna en ledtråd till Borstö I:s öde gjordes 
med tillhjälp av de inskriptioner, som påträffades på en del mer eller mindre 
korroderade blyplomber, som fanns i vrakets last. Dessa hade konstaterats 
vara kontrollplomber av det slag, som i det merkantilistiska Frankrike av 
regeringens kontrollörer skulle påsättas franska exportvaror innan de fick 
föras ut ur landet. 

En av dessa plomber företer fullt läsbart namnet Nimes. Ett besök i denna 
stad i södra Frankrike som undertecknad gjorde, gav egentligen inga nya 
ledtrådar till vrakets identifierande. En jämförelse mellan Borstö I-plomberna 
och en serie relativt oskadade plomber av samma slag i stadens museum 
gav visserligen klarhet i vad symbolerna på plomberna betydde: t. ex. en 
figur som tolkats som ett träd visade sig föreställa Nimes' vapen (en vid en 
palm fastkedjad krokodil). I departementet Gards arkiv påträffades också 
kontrollörernas protokoll från november 1751, där strum_pmakarmästarna 
Laine och Maigre förevisat sina produkter och fått dem godkända.3 Namnen 
Laine och Maigre förekommer på Borstö I:s plomber, och det kunde fast
slås att fartyget hade haft strumpor i lasten. Men detta gjorde egentligen 
ingen så mycket klokare. Dessa franska produkter kunde ju ha sänts från 
vilka exporthamnar som helst. Men en sak var säker: fartyget hade kommit 
in i Östersjön via de danska sunden. Visserligen fanns en möjlighet att dessa 
varor, som alltså utgjorde en del av fartygets last hade fraktats till Liibeck 
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BORSTÖ I. HENRY FORSELL 1971. Sjöhistoriska Byrån, HELSINGFORS. 

via Hamburg och först i Llibeck lastats ombord på Borstö L Mot detta 
antagande stred emellertid det, att fartyget trots sina anspråklösa mått har 
varit försett med fregattrigg, och alltså varit utrustat för havssegling. 

En genomgång av Öresundstullarna var emellertid som att söka efter en 
nål i en höstack så länge en exakt tidpunkt inte kunde fixeras för passagen 
genom sundet. En viss indikation om att haveriet skett på hösten gav det 
faktum, att ett par skridskor påträffats på vraket, men detta förslog inte 
långt. Antalet fartyg, som passerat Öresund är visserligen stort, men en 
ytterligare svårighet utgjorde den omständigheten, att de föremål, som 
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fiskats upp från djupet tydde på en lastsammansättning, som är mycket 
typisk för de fartyg, som är på väg till St. Petersburg på sjuttonhundratalet: 
socker, textilier, färgämnen, diverse industriprodukter, tobak, kvicksilver, 
guld- och silverföremål. Av dessa varor hade Borstö I fört åtminstone texti
lier och guldföremål. 

Att fartyget skulle ha varit på väg ut ur Finska Viken vid tidpunkten för 
haveriet kunde anses uteslutet på grund av det lilla man vissLe om lasten. 
Hamnorterna kring Finska Viken exporterade vid mitten av sjuttonhundra
talet varor av helt annat slag än de i vraket påträffade: trävirke, lin, hampa, 
humle, talg och järn. De flesta av de föremål som bärgats ur Borstövraket 
kunde lned säkerhet fastställas ha varit västeuropeiska (franska, engelska och 
holländska) till sitt ursprung. Alltså kunde man hoppas på att Öresunds 
tullräkenskaper bland förteckningarna över de östgående fartygen, som var 
på väg till St. Petersburg eller någon annan ort vid Finska Viken, dolde 
lösningen till gåtan. Men fast det sammanlagda antalet östgående fartyg 
kring mitten av sjuttonhundratalet höll sig kring 3000 per år låg den största 
svårigheten att identifiera Borstö I inte bara i det stora antalet tänkbara far
tyg utan också i den typiskt västeuropeiska lastsammansättningen som 
Borstö I delade med tusentals andra östgående skepp i Öresund. Det enda 
verkligen unika för just Borstö-vraket, som kunde påträffas, var vagnen. 
Men tullregistren innehöll ingen uppgift om en sådan, åtminstone tycktes 
det omöjligt att påträffa en dylik. Det fanns t. o. m. anledning att misstänka 
att en sådan anteckning aldrig gjorts, då vagnen att döma av sniderier m. m. 
varit särskilt praktfullt utstyrd och kanske tillhört en furstlig person eller 
någon som varit nära lierad med en sådan. I sådana fall var nämligen kuty
men den, att personliga effekter förklarades tullfria. 

Den enda metoden att fastställa tidpunkten för Borstö I:s genomsegling 
av Öresund var att försöka finna en sjöförklaring eller något liknande do
kument som angav tidpunkten för haveriet. Uppgifter i magistrats-, råd
hus- och sjötullrättsprotokoll i Abo gav ingenting annat än spår, som slutade 
i återvändsgränder. Detsamma gjorde uppgifcer i tidningen Amsterdamse 
Courant, som säreget nog innehåller uppgifter om i Finska Viken haverera
de fartyg. 4 Vissa uppgifter i stadsarkivet i Liibeck ledde också på villospår. 
Det började se ut som om de finländska myndigheterna aldrig vetat om 
haveriet, vilket väl kan tänkas om Borstö I konmut indrivande från havet 
en höstnatt och förlist där skeppet nu ligger. Vissa tecken tydde på ett sådant 
förlopp av olyckan. Bl. a. har Borstö I förlorat sitt roder, och inne i kajutan 
har påträffats människoben, varav det ena enl. patologiska institutionen vid 
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Helsingfors Universitet härstammar från en äldre man och det andra från 
en ung kvinna. 

De sistnämnda fynden tyder ju på att åtminstone en del av besättningen 
drunknat. Det finns naturligtvis en möjlighet att någon av besättningen 
räddat sig, men de finländska arkiven har i varje fall inte innehållit någon 
uppgift härom. 

Det första dokument som ledde till att gåtan slutligen löstes påträffades 
i Abo landsarkiv. Vid genomgång aven bunt auktionsprotokoll som för
varas där, påträffades ett protokoll, fört i auktionskammaren i Abo under 
en bärgningsauktion den 22 februari 1748.5 På grund av att havet vid denna 
tidpunkt sannolikt varit isbelagt var det inte svårt att gissa sig till att haveriet 
ägt rum någon gång under hösten föregående år. En genomgång av sjötull
rättens i Abo protokoll för 1747 gav ingen ledtråd, men enligt ett protokoll 
som förts vid denna inrättnings samnIanträde den 13 juni 1748 konstateras, 
att ett fartyg strandat i Nagu »förleden höst».6 

Enligt dåtida lagar och förordningar skulle ilandflutet vrakgods försäljas 
på offentlig bärgningsauktion. Vid nämnda bärgningsauktion den 22 feb
ruari 1748 förekom bland de närvarande dykeriinspektören Robert Fithie, 
som förestod Abo-distriktet för det s. k. Norra Dykerikompaniet. I början 
av protokollet konstateras lakoniskt »Inspektör Fithie bärgat godz i Nagu 
skiären.» och därefter följer en förteckning över de föremål som_ utauktio
nerats, deras värde och köpare. (Bil. I). Det rörde sig tydligen om en koffert 
med innehåll som bärgats från det i Nagu förlista fartyget. Något som 
väckte intresse var att bland de föremål, som utropades, befann sig »1 tysk 
psalmbok, 1 fransösk psaltare och 1 tysk bönebob. Böckernas språk, tyska 
och franska lät förmoda att det förlista fartyget varit utländskt. 

Sjötullrättens protokoll samma år ger som sagt vid handen, att en tull
uppsyningsman tillsammans med en av dykerikompaniets strandfogdar »i 
förleden höst uti November månad ifrån ett strandat Fartyg uti Nagu Skiär» 
upptagit en koffert »hwaruti funnits några gam_bIa gång- och linnekläder 
med annat smått utaf föga värde». Uttalandet, att kofferten upptagits »utaf 
Dykeri Opsyningsman Biörekman och strandfogden» är intressant därför 
att Abraham Thomasson, en av dykerikompaniets strandfogdar, som höll 
utkik efter främmande fartyg vid yttre havsbandet vid denna tid var place
rad på Borstö.7 I bägge protokollen uppges föremålens sammanlagda värde 
till 289 daler 11 skilling kmt så något tvivel om att samma sak åsyftas existe
rar inte. 

Följande led i undersökningen blev att avlägga ett besök på Rigsarkivet 

5 - 8548-02 Forum navale nr 27 



66 

G. GROENEWEGEN 1789. Hollandsche Schepen. 

i Köpenhamn, där Öresunds Tullkammares arkiv förvaras. En genomgång 
av liggarna för 1747 visade visserligen att ett par holländska fartyg passerat 
tullen på väg till St. Petersburg sent på hösten, men dessa hade inte en last 
som tillräckligt påminde om Borstö I :s. Bland de svenska och ryska fartygen 
däremot, som vanligen grupperats tillsammans, fanns en anteckning om ett 
fartyg från St. Petersburg, som förtullats 15 oktober 1747. Nedan återges 
i sin helhet uppgifterna om denne skeppare, hans fartyg och last. 8 



67 

Carl Pouls Amiel af Pettersborg. Kom fra Amsterdam, wil til Pettersborg 
med 

1000 skålp. Toback 
100 skålp. Sucker Cand 
100 sHlp. Zinober . 
130 skålp. Tiircksgarn . 
45 stykker Catun 
21 stykker Egeplanckor . 

1 oxhoofd winedicke 
1/6 skålpund stockfisk. . 
1/8 tunna sill ..... 

· 1 112 rigsdaler 18 skilling 
· 1 1/2 rigsdaler 
· 1 112 rigsdaler 
· 1 112 rigsdaler 6 skilling 
· 1 112 rigsdaler 13 skilling 

17 skilling 
12 skilling 
2 skilling 

for 1322 rigsdaler kiöbmandskaber . 
1 poott Italiensk win. . . . 

16 rigsdaler 
2 rigsdaler 

1/2 rigsdaler 

2 skilling 
2 skilling 

1 oxhofwed hoogl. win 
Afgaar till skipperen 1 daler 
Bliwer igjen 26 :12 
Fyrpenge: 23 skilling 

De »kiöbmandskaber» (= köpmannavaror), som förtullats för ett värde 
av 1 322 danska riksdaler, kunde väl tänkas ha varit alla de lyxartiklar 
(snusdosor, smycken, klockor m. m.) som påträffats i kaptenens kajuta 
jämte den vagn, varav delar påträffats på däck. Själva lastrummet är ett till 
den grad svåråtkomligt och för dykarna farligt ställe att det inte ännu har 
kunnat undersökas; men det innehåller heller knappast mycket mera av in
tresse, utom möjligen ytterligare delar av vagnen. Sådana delar av lasten 
som förstörts (socker, tobak, vin, etc.) och som varit skrymmande i det till 
sitt format rätt anspråkslösa fartyget, har troligen varit placerade just i last
rummet. Åtminstone värdemässigt tycks dessa köpmannavaror i kajutan 
ha varit det viktigaste i lasten. Man märker detta bland annat av att den tull, 
som erlagts för dem uppgår till nära 60 % av den sammanlagda tull som 
betalats av Borstö I i Öresund. 

Men trots att man kommit så långt saknades en slutlig länk i kedjan, en 
länk som kunde binda samman dess båda ändar. 

En sådan fanns också i Köpenhamn. Vid genomgång av andra dokument 
som finns i Öresunds tullkammares arkiv påträffades en bunt handlingar 
som uppkommit i samband med behandlingen av tullfrihetsansökningar 
från främmande hov. Dylik tullfrihet beviljades vanligen på basen av an
sökan gjord av utländska sändebud vid det danska hovet. Bland dessa do-
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Ovan ett fotografi aven karriol, troligen av samma typ som den som påträffades 
ombord på vraket av Sankt Mikael. Den ägs av Danmarks nationalmuseum 
(vagns museet i Brede) och dess sannolika proveniens är Holsteill, där den kan ha 
tillverkats någon gång mot slutet av 1700-talet. Renodlad rokokoornamentik fö
rekommer i Holstein ännu vid denna sena tidpunkt. Denna vagn är således 40 - 50 
år yngre än den ombord på vraket. 

kument finns ett den 4 december 1747 daterat tyskspråkigt brev från den 
danske konungen Fredrik V till geheimerådet von Osten, som hade upp
sikten över Öresundstullen. I brevet befaller konungen von der Osten att 
återbetala de 7 riksdaler 22 skilling, som erlagts i sundtull för en i tre lådor 
inpackad karriol med seldon och andra tillbehör. 9 Karriolen hade avsänts 
från Amsterdam med skepparen Carl Poulsen Anliel (sanllne skeppare som 
i tullens liggare), som var på väg till St. Petersburg den 15 oktober. Ansökan 
hos konungen hade gjorts av ryska sändebudet i Köpenhamn Panin, som 
nyligen hade anlänt från Petersburg. Tydligen hade det byråkratiska maski
neriet fördröjt ansökans beviljande. 

En karriol är en tvåhjulig, vanligen två- eller fyrsitsig vagn, som kan 
vara både täckt och öppen. Den är lätt till sin konstruktion och dras aven 
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enda häst. Detta exemplar kan antas ha varit rätt praktfullt utfört, att döma 
av sniderier, som återfinns på samtliga i Borstö I påträffade vagns delar. 
Några hjul har t.V. inte återfunnits, möjligen finns de under däck. Karriol 
har betytt ungefär detsamma som postschäs i senare tid. Det är tänkbart, att 

Diagram 1 SJÖFARTEN GENOM ÖRESUND 1680-1755 efter fartygens nationalitet. 
(Efter E. F. Heckscher). 
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kejsarinnans kurirer använt detta exemplar. 
Det faktum, att fartyget varit ryskt, trots de spår aven holländsk be

sättning som sätter sin prägel på beståndet av fynd från Borstö I (kritpipor, 
tillverkade i Nederländerna, skridskor av holländsk eller nordeuropeisk typ, 
hela fartygets typ etc.) bör inte vara ägnat att förvåna då det finns en mycket 
enkel förklaring till detta. Trots Peter den Stores ansträngningar att bygga 
upp en rysk handelsflotta vid sidan aven örlogsflotta var den förra under 
sjuttonhundratalet ytterst anspråkslös, och bestod av bara en handfull fartyg. 
Därtill bestod besättningarna i regel av utlänningar, holländare, engelsmän 
eller tyskar, av vilka de flesta antagligen var ryska undersåtar. Enligt sjutton
hundratalets lagar och förordningar skulle två tredjedelar av besättningen 
vara ryssar, medan ett fartygs befälhavare och lots fick vara utlänningar., 
Fartygen bestod mest av utländska, holländska eller nordtyska byggen. lO 

Här återger vi en förteckning över ryska fartyg som passerat Öresund 
åren 1746-1748: 

Ar Avgångsort Destination Datnm Last Skeppare 

1746 Danzig Bordeaux 19 maj Stavar Theunis Fischer 
1746 St. Petersburg Amsterdam 6 sept. Hampa Jacob Schriwer 
1746 St. Petersburg Amsterdam 1 sept. Järn Thomas Siwers 
1746 Bordeaux Danzig 2 okt. Vin Theunis Fischer 

l747 Amsterdam St. Petersburg 4 maj styckegods Thomas Siwers 
l747 St. Petersburg Amsterdam 29 maj Järn Henrik A de V ries 
1747 Bordeaux St. Petersburg 5 juni Vin Jacob Shriwer 
1747 St. Petersburg Amsterdam 11 juni Råg Jörgen Morris 
1747 St. Petersburg Amsterdam 19 juni Hampa Carl Paulsson 
1747 St. Petersburg Amsterdam 1 aug. Hampa Thomas Siwers 
1747 Danzig Lissabon 8 okt. Bräder Theunis Fischer 
1747 Amsterdam St. Petersburg 15-17 okt. styckegods Carl Pauls en Amiel 
1747 St. Petersburg Amsterdam 25 nov. Blår Gerrit Berg 

1748 St. Petersburg Bordeaux 5 juni Järn Theunis Fischer 
1748 Wiborg Bordeaux 23 juni Bräder Jan Hudemeister 
1748 Bordeaux St. Petersburg 29 juli Vin Jan Piterz Romvelt 
1748 St. Petersburg Amsterdam 10 aug. Hampa Cornelis Jones 
1748 St. Petersburg Amsterdam 5 sept. Bräder Johan Leuhardt 
1748 St. Petersburg Amsterdam 22 okt. Hampa Jan Piterz Romvelt 
1748 St. Petersburg Amsterdam 7 nov. Jute Theunis Fischer 
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Denna förteckning är uppgjord på basen aven summarisk journal, som 
tjänstemännen vid Öresunds tullstation förde. I den antecknades skepparna 
i den ordning de anlände oavsett om de var på väg in i Östersjön eller ut 
därifrån. Dessa anteckningar skedde i regel innan fartygens skeppare gått i 
land med fartygets märkrulla till tullkammarens översättningsbyrå. Journa
lerna visar att skepparen Carl Pauls son från St. Petersburg (familjenamnet 
Amiel har här utlämnats aven vårdslös tulltjänsteman, men det råder intet 
tvivel om att samme person åsyftas) har seglat från St. Petersburg till Ams
terdam på försommaren 1747 för att återvända på hösten samma år. 

En ihållande motvind kunde mycket väl försinka ett mindre skepp så 
mycket att resan mellan Öresund och Finska Vikens mynning tog två 
veckor i anspråk.ll Härtill kommer, att vi inte med säkerhet kan fastställa 
om strandningen faktiskt skett i början av november eller slutet av oktober. 
Det kan tänkas att kofferten bärgades först då fartyget hade legat sjunket 
några dagar. Dykerikompaniet i Sverige och Finland var indelat i två av
delningar så, att den södra övervakade den svenska kusten från den norska 
gränsen till Karlshamnstrakten,l1 medan det norra dykerikompaniet över
vakade kuststräckan därifrån ända till ryska riksgränsen. Finlands kuster 
hörde alltså under norra dykerikompaniet. 

På holmarna i skärgården hade anställts s. k. strandfogdar, som hade sig 
vissa distrikt tilldelade. Ar 1747 fanns i Nagu skärgård sådana strandfogdar 
(sannolikt fiskare som bodde i trakten) på följande ställen: Berghamn 
(Berghamns by), Nötö, Lökholmen, Trunsö, Jurmo, Stenskär, Aspö och 
Borstö. Uppsyningsman i Nagu-distriktet var Jeremias Biörckman, samme 
person som omtalas i sjötullrättens protokoll i Abo 1748. 

Dykare som varit nere vid vraket tycker sig ha sett skador på det annars 
rätt välbevarade fartyget som ser ut att ha åstadkommits genom åverkan 
uppifrån. Det är kanske dykerikompaniets ansträngningar att komma åt 
fartygets last, som lämnat sina spår för över tvåhundra år sedan. Men det 
troligaste är att kofferten helt enkelt bärgats av någon på fiskefärd. Platsen 
där fartyget nu ligger är öppen och befinner sig långt ute till havs, utsatt 
för både vind och sjö. Inte långt ifrån den ligger en farlig klippa och grund
uppfyllda vatten. Detaljerna i den tragedi, som en gång utspelades där, har 
antagligen ingen människa känt till, därför att alla de ombordvarande ser 
ut att ha drunknat. 

Med risk för att upprepa mig alltför mycket skall jag i korthet rekapitu
lera vad som lett fram till att vi vet det vi nu vet om Borstö I: 
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1. Fynden ombord på vraket och de mätningar som har möjliggjort en be
dömning av skrovets typ. Den helhetsbild som fynd och mätningar till
sammans gav var visserligen delvis ytterst inexakt och i vissa avseenden 
direkt missvisande. Men ändå har de slutsatser som kunnat göras på 
basen av denna helhetsbild möjliggjort de senare arkivforskningarna. 

2. Abo auktionskammares protokoll 1748 gav en antydan om tidpunkten för 
skeppsbrottet i Nagu. Genom sina uppgifter om den »fransöska psaltaren» 
och den »tyska böneboken» gav det också upphov till misstankar om att 
det varit fråga om ett utländskt skepp. 

3. Abo sjötullrätts protokoll i juni 1748 bekräftade dessa uppgifter. Proto
kollen hade inte observerats vid tidigare undersökningar därför att 
auktionsprotokollet är skrivet vid en tidpunkt då ingen seglation äger 
rum (februari) och sjötullrättens protokoll i juni, då skeppsbrott är yt
terst ovanliga. 

4. Tullregistret för år 1747, som ger uppgifter om ett fartyg som passerat 
Öresund vid en tidpunkt som mycket väl svarar mot den beräknade 
tidpunkten för Borstö I: s genomsegling av Öresund, två veckor före 
början av november. Fartyget hade dessutom uppgivit St. Petersburg 
som destination och hade en ovanligt dyrbar last. Skepparen Amiel före
kommer inte längre i tullregistren 1748-1752. 

5. Fredrik V:s brev angående tullfrihet för karriolen. Detta dokument binder 
ihop dokumentserien med fynden. 

Sedan ovanstående rader nedskrivits påträffade förf. i Amsterdam arki
valiska uppgifter som tyder på att Borstö I i själva verket hetat Sankt Mi
kael. 

För att finansiera konvojerna för de handelsfartyg som seglade mellan 
Amsterdam och Östersjöhanmarna ålade det nederländska amiralitetets Ams
terdam-kammare dessa fartyg att betala en liten avgift. Denna avgift, 
gaijootsgeld el. lastgeld skulle betalas varje gång ett sådant skepp anlände till 
Amsterdam från Östersjön. Förteckningarna över dessa avgifters erläggande 
förvaras på Gemeentearchief i Amsterdam, och enligt dem anlände 19 juli 
1747 skepparen Carl P. Amiel till Amsterdam. från St. Petersburg. Skep
parens hemort var Amsterdam och hans fartyg hette Sankt Mikael, eller 
S. Michel vilken namnform den holländske skrivaren använt. Efter ett 
uppehåll av okänd varaktighet för lossning och lastning i Amsterdam (en 
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del av lasten kanske intogs på någon annan ort) anträdde han så den ödes
digra resan tillbaka till St. Petersburg, och som vi sett uppenbarar han sig 
15 oktober i Öresund. Men tullen där klassificerar hans fartyg som ryskt. 
Detta kan sannolikt förklaras med att redaren eller redarna hade St. Peters
burg som hemort, medan skepparen hemort varit Amsterdam.13 

Det är kanske inte för mycket sagt, att vad som nu inhämtats om detta 
unika fynd varit svårt att uppnå med andra metoder än systematisk arkiv
forskning. Sjuttonhundratalets centraliserade byråkratiska maskineri med 
dess förkärlek för långa officiella skrivelser om de obetydligaste saker har 
visserligen i någon mån underlättat arbetet; men å andra sidan har över
flödet av arkivmaterial lett till en del återvändsgränder. Arkivforskningar i 
dylika sammanhang lider av ett stort riskmoment: det är svårt att på för
hand bedöma vilka möjligheterna är att eventuellt arkivmaterial gått för
lorat eller att det aldrig funnits. I fallet Borstö I tydde emellertid kombina
tionen sjuttonhundratal- lastens höga kvalitativa nivå på att denna risk var 
rätt så liten. 

Aderton års konventionella arkeologiska och konsthistoriska forskningar 
har gett oss en hel del kunskap beträffande detta fartyg och dess last, och 
det vore svårt att tänka sig någon arkivforskning av denna typ utan deras 
stöd. Men för tillfället stampar dessa förstnämnda på stället i brist på medel 
för att lyfta och konservera fartyget. Jag tror att tvärvetenskapliga forsk
ningar sådana som dessa kan bidra åtskilligt till vårt vetande om det för
gångna. 
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Bil. I 

Abo auktionskammares protokoll 20 februari 1748. Commisaircn Fithie bärgat godz i Nagu 
skiär. 

I Camlotts råck 
och byxor ......... . Fithie, 40 daler 

70 daler. Advokaten Forscen. 1 broderat grön dammas t wäst . 
1 swart sammctz wäst och byxor 

par sr: skin byxor 
hwit netkins tröja 

1 dito . . . . . . 

Fithie 50 daler 16 skilling. 
Kopparslagare Argilander 14 daler 4 sk. 
Niclas Pipping . . . 4 daler 4 sk. 
Stadssekreteraren Forseen . . 7 daler 

dito ..... . Advokaten Forseen 3 daler 25 sk. 
manschett skiorta 
dito 
dito ..... 

v: notarien Stadius . 
Köpman Nordström. 
dito, 6 daler 21 sk. 

4 daler 7 sk. 
6 daler 10 sk. 

dito . . . . . drängen Gottman .. 2 daler 20 sk. 
hwit nattrnössa Handelsman Winquist . 1 daler 22 sk. 
dito Pippin g . 1 daler 

1 dito . . . . . Winquist 1 daler 24 sk. 
1 dito . . . . . Kepplerus 30 sk. 

par silkes strumpor Student Lundbohlll 4 daler 25 sk. 
par dito . . . Hjullllakar Hagner 3 daler 7 sk. 
par dito . . . Secretair Forseen 11 daler 

4 par ullstrumpor Nålmakar Skåtte . 6 daler 
sammetz wäst . Fithie . . . . 2 daler 8 sk. 
par skoor Stadz T: Palin. .. 16 sk. 
par dito, Köpman Nordström. . . . . . 1 daler 17 sk. 
par dito . . . Fithie . . . . . 2 daler 8 sk. 
par dito . . . . . . Notarien Köhlman . . . 5 daler 12 sk. 

1 par gula tåfflor . . . . . . . Kcpplerus . . . 3 daler 
2 st. kockz linne förkläde .... Gesällen Forslllan. . . 1 daler 9 sk. 
2 st. dito dito 1 daler 2 sk. 
2 st. dito 
2 st. dito 
2 st. dito 

dito 1 daler 5 sk. 
dito 1 daler 9 sk. 
Palin 1 daler 4 sk. 

3 st. små handdukar Yrjewuori bonden - 16 sk. 
tysk psalmbok Fithic . 3 daler 
fransösk psaltare. dito - 24 sk. 
tysk bönebok . dito - 6 sk. 
borsta . . . Hagner, - 13 sk. 
coffert . . . Stadz T: Hellström 4 daler 1 sk. 

3 st. handskar. Pastecn, 9 sk. 
3 st. halsdukar Fithie, 1 daler 16 sk. 
1 knif Dito, 1 daler 4 sk. 
dito . . . . dito, 3 sk. 
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dito med gaffel . . . . Borg. Forsström, 1 daler 21 sk 
1 ask med knappar . . . student Tosstcen, 3 daler 18 sk. 
1 dito med tråsilke och nålar, Nordström, 21 sk. 
1 stycke spitz. . . . . Kcpplcrus 2 daler 2 sk. 
1 liten Thepanna . . . Pipping, . . . . 4 daler 

Summa 289 daler 11 sk. (Kmt) 

Bil. II 
Ur Abo sjötullrätts protokoll, 13 juni 1748 

Den 13 Juni i, måndag närwarande i Siötullsrätten i Abo såsom preses Rådmannen Erich 
Edner med Rådmannen Diedrich Kepplerus och Extraordinarie Rådmannen Eng: Kekonius 
samt Controleuren Portuan. 

Det androg ombudsmannen Carl Pomoel sig å anseende thärtill icke endast warit föran
låten at anhålla om Rättens sammanträde utan låta inkalla dykeri Commisarien Robbert 
Fithie med siötulls Besökare Henr. Tåttin at sedan i förleden höst uti November Månad ifrån 
ett Strandat Fartyg uti Nagu Skiär blifwit uptagit och igenom Siöboms Tullen hwarest Tåttin 
då warit posterad hijt inbragt en Couffert hwaruti något gods eller kläder utan at weta 
huru de Conditionerade warit, Tåttin låtit benämnda Couffert utan att samma kommit 
till Packhuset emot Seglationsförordningen och reglementet af åhr 1724 passera tullen utan 
öfwerbetieningen wid Siötullscammaren öfwerwaru, och hwaröfwer herr Ombudsman 
så väl dykeri Commisarien Fithies som Besökaren Tåttins förklaring till utredande thärutaf, 
nu åstundade. Då iförståne Commisarien Fithie berättade, att sedan utaf dykeri Opsy
ningsman Biörckman och strandfogden blifwit hOl1Om Fithie widhanden gifwit i förleden 
höst uti Nagu skiär utaf därstädes strandat fartyg af dem blifwit optagen en Couffert 
hwaruti funnits några gambla gång- och linkläder med annat smått utaf föga wärde, har 
Biörckman berörda kläder någorlunda up torkat samt uppå hans Fithie anhållan sedan med 
Tnnbindarcn Hasselroth jemte medfölgd förteckning hijt skickat; och eftersom wid anlän
dandet til Siöbomstullen och skiedt widhandengifwande, uti bemälta Couffert, eij annat 
warit än som ofwanförmäles, gambla gång- och linnekläder, så har ock Besökaren Tåttin 
tillåtit Coufferten utan at se nödigt thensamma å Packhuset föra sedan han oprifwit förseg
lingen och skådat hwad ther uti warit komma uti hans Commissarien Fithies händer, och 
hwilka kläder med the t mera som uti denna Coffert funnits, såsom mäst utaf wäta förskiäm
da, Commissarien sedan efter den, å dem utaf Biörckman medsända förteckningen, han 
låtit å auction försälja och hela värdet sig eij bestigit högre än 289 daler 11 skilling kmt och 
widare kan han för sin dehl härom nu icke förhandengifwa. 

Besökaren Tåttin förklarade å thess dehl at efter thet änbemälta Couffert med tunnbin
daren Hasselroth anlänt till Siöbohms Tullen har han wäl then öpnat och sedt at theruti eij 
annat warit än gambla gång- och Linnekläder, så har och besökaren Tåttin tillåtit Coufferten 
utan at thcnsamma å Packhuset föra, sedan han oprifwit eller som berörda Couffert eij 
welat lemnas å tullen innan the kunnat komma å Packhuset, så har han therom genast 
rapporterat herr tullförwaltaren Colleen ochjämwäl till den ändan warit hos herr Contro
leuren Portuan men som han då eij warit hemma så har han ytterligare därom hos bemälta 
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Controleur kungiort å en annan dag, och hwaruppå efter herr Controleurens till Tåttin nu 
skiedda erhindran, hwilket Tåttin medgaf, han sagt det wara gali utaf honom giordt at 
Coufferten eij konllnit uppå Packhuset. 

Herr Ombudsman Pomoell påminte härwid at ehuruwäl Commissarien Fithies och Be
sökaren Tåttins nu i målet afgifna förklaringar komma i alt öfrigt öfwerens, undantagandes 
det at Commissarien ej skall welat tillåta Coufferten qwar uti Tullen till dess Besökaren 
sina förmän thärom först rapporterat, så finner herr Ombudsman dock nu till närmare 
redighets ernående härutinnan ware nödigt, at then förteckning som å the i berörda Cof
fert liggande kläder tillika medfölgt, kunde innan han något widare andragande i Saken 
kan giöra, här företes, då han därefter äfwen förbehåller, hwad Tåttins härwid skiedda 
förhållande angår, sig at yttra. Men som bemälta förteckning nu utaf Commissarien Fithie 
widhandengafs icke wara tillhands; alts å afsades Siötullsrätten finner skiäligt at bifalla till 
herr Ombudsmannen Pomoells i den delen giorda påstående at then förteckning som å 
the uti ofwanberörda Couffert inneliggande kläder medfölgt bör ju för thes hedlre til 
närmare redighets ernående hos ordföranden i rätten afgifwas då sedan parterna til en annan 
rättegångsdag blifwa upkallade och uti målet efter omständigheterna yttras. Hwilket the m 
mundteligen kungiordes. 

Bi!. III a 

Friedrich der fUnfte, von Gottes Gnaden König zu Dännemark, Norwegen, der Wenden 
und Gothen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Dittmarschen, Graf zu 
Oldenburg und Delmenhorst. 

Wohlgeborener Rath, Lieber, Geträuer! Uns ist von Unserm Geheimen Rath des Con
seils und Obersecretaire der Teutschen Kanzelley-Herren Johann Sigmund von Schulin, 
Rittern, geziemend vorgetragen, was gestalt der an unserem Hof substisierende Russisch. 
Kayserlige Ministre Panin ihm zu erkennen gegeben, was unser Justiz. Rath Hanssen zu 
Helsingoer ihm angezeigt, dass fUr eine von Amsterdam mit dem Schiffer Carl Paulsen 
Amielnaeh Petersburg abgesandte und in 3. Kästen eingepackte Cariole mit Zubehör von 
Geschirr etc: so fUr der Russischen Kayserin May tt und Lbd destiniret, im Sunde am Zoll 7 
Rthl22 sch.spec. erleget und bezahlt worden, und dabey ersuchet dass nachdem solche Waa
ren vor den Russ. Kayserin eigenenn persönlichen Gebrauch wären solche Zollgelder nach 
der zwischen hohen Häuptern gewönlichen Attention nicht exigieret und da solche bereits 
erhoben, wieder zuriick gegeben werden. Wenn wir nun um bemeldter Russisch. Käyscrin 
May tt und Lbd solche fUr ihr destinierten und dur ch de Sund passierten Effecten unsere 
Attention zu bezeigen geneigt sind; also ergehet hin mit unser allergnädigster WilIe und 
Befehl an dich dahin dass da bewegte Zollgelder a sieben Rthl 22 sch.spec. sofort an ein
gangs bemeldter Justiz-Rath Hansen zuriickgeben und auszahlen lassen sollest. W ona ch du 
dich zu achten, und wir verbleiben dir in König!. Gnaden gewogen. Gegeben auf unserer 
König!. Residenz. Christianburg d. 4 dec. 1747. 

Friedrich R. 
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Bil. III b 

Frederik den femte, av Guds nåde Danmarks, Norges, vendernas och goternas konung, 
hertig av Schlesvig, Holstein, Stormarn och Dittmarschen, greve av Oldenburg och 
Delmenhorst. 

Välborna Råd, trogne tjänare! Oss har vederbörligen av vårt geheimeråd, översekretera
ren i tyska kansliet och riddaren Johann Sigmund von Schulin föredragits att den vid vårt 
hov subsisterande ryske kejserlige ministern Panin låtit honom veta, att enligt anmälan 
från vårt justitieråd Hanssen i Helsingör har för en från Amsterdam med skepparen Carl 
Paulsen Amicl till Petersburg avsänd och i 3. lådor inpackad karriol med tillbehör bestående 
av seldon etc: vilken varit destinerad till den ryska kejsarinnan har vid Öresund erlagts och 
betalats 7 riksdaler 22 sk.spec. varvid han ansökt om, att eftersom dessa varor vait avsedda 
för den ryska kejsarinnans eget personliga bruk sådan tullavgift på grund av den upp
märksamhet som furstar vanligen visar varandra, icke skulle krävas och om sådan redan 
avkrävts, skulle ges tillbaka. Då vi nu är böjda för att visa bemälda ryska kejsarinna och 
hennes livtjänarinna vår uppmärksamhet, rörande dessa för henne destinerade och genom 
Öresund passerade varor, så utgår härmed vår allernådigaste vilja och befallning till dig 
på det att du må återbetala berörda tullavgift på sju riksdaler och 22 skilling spec. åt 
ovannämnda justitieråd Hansen. Härefter skall du rätta dig, och vi förbli bevågna i vår 
kungliga nåd. Givet på vårt kungliga residens Kristiansborg d. 4 dec 1747. 

Frederik R. 
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NOTER 

1 Peltonen, J.: Merenalaisesta arkeologiastamme. Suomen Museoliiton vuosikirja 1962 
2 Redan i ett tidigt skede misstänkte man att St. Petersburg var destinationsorten. För 

det första var denna stad den enda vid Finska Viken som kunde tänkas ha avnämare 
för lyxföremål av den höga kvalitet som finns bland lasten. För det andra finns bland 
fynden locket av ett träskrin, som bär en otydlig påskrift; M. et Mme Bae. .. St. 
pctersbourg. Detta senare var naturligtvis inte något bevis på att fartygets destination 
var nämnda stad, men det ökade misstankarna i denna riktning. 

3 Livre du visite du 22 9bre 1751. (Archives departementales du Gard IVE 25) 
4 Denna holländska tidning som på sjuttonhundratalet utkom en gång i veckan, tycks 

ha hållit sig med en korrespondent i St. Petersburg under den aktuella perioden. 
5 Abo Auktionskammares protokoll 22.2 1748. (Aba Landsarkiv.) 
6 Abo sjötullrätts protokoll 13.6 1748. (Finlands Riksarkiv.) 
7 Amiralitetskollegium, lotskontorets arkiv: dykerihandlingar 1745 ~ 1791. (Sveriges 

Krigsarkiv.) Som ett kuriosum kan nämnas att denne Abraham Thomassons ättlingar 
fortfarande lever kvar på Borstö 

8 Russisk skib nr. 356, (15 act. 1747) Sundtullregistret för 1747. H. G. Fa:iths band. 
(Danmarks Riksarkiv.) 

9 Öresunds tullkammares arkiv, bd 20 (1662 ~ 1775) del I (Dokumenter vedkommende 
den fremmede Hoffer tilståede Toldfrihed, fol. 43) (Danmarks Riksarkiv.) 

10 Baasch, a.a. sid. 107 
110m vi antar att Borstö I använt två veckor för att tillryggalägga de 470 sjömilen 

mellan Öresund och Utö, blir fartygets effektiva medelhastighet bara 1,3 knop. 
Också för en långsamlastdragare som denna betyder detta en ihållande, stark motvind 
om inte rentav ett uppehåll i någon hamn på vägen. 

12 Norra Dykerikompaniet till K. M:t 5.12.1743 (Sveriges Riksarkiv.) 
13 Jag vill inte här ingå på en närmare redogörelse över den komplicerade frågan om 

fartygs- och skepparhemort. Den intresserade hänvisas till S. van Brakels uppsats 
Schiffsheimat und Schifferheimat in den Sundzollregistern: Hansische Geschichts
blätter nr 21 (1915) pp. 211 ~228 
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Svenske s0militcere tegninger i det danske Rigsarkiv 

Af arkivar Hans Chr. Bjerg 

Det danske Rigsarkiv råder over en mcget stor samling af kort og teg
ninger; normalt vurderes antallet til lidt over 30.000 for den cddre dels 
vedkommende, d. v. s. for tiden frem til 1848. Af disse udg0r Marinens 
Kort- og Tegningssamling ca. 60 %. Denne samling tur de va:re ret enestående 
- også set i ntcrnational sammenha:ng. Således fin des i samlingen kon
struktionstegninger til skibe fra f0rste halvdel af 1600-tallet. Den a:ldste, 
approberede tegning er fra 1664 (Des. A nr. 931). Francis Sheldon d. a:. -
som viI va:re velkcndt af tidsskriftets la:sere - var skibsbygmester i Dan
mark 1686-90. Han blev den sidstc af 1600-tallets mange udenlandske 
skibsbyggere i Danmark. Fra 1690 grundlagdcs i Danmark den nationale 
skibsbygningstradition på h0jeste plan, og hele marinens skibsbyggeri kom 
ind i faste rammer. Fra dette tidspunkt må så godt som 90 % af samtlige 
tegninger, dcr har va:rct brugt ved bygningen og reparationen af flådens 
skibe, siges at va:re kendt eller bevaret. 

Arkivaliers veje er ofte uransagelige. Under den stort anlagte unders0-
gelse og registrering af Marinens Kort- og Tegningssamling, som i 0jc
blikket pågår i det danske rigsarkiv, er der fremdraget en del tegninger, 
som enten oprindcligt er svenske, eller som er kopieret af efter svenske 
forla:g. Undcr et studieophold i Sverige i januar-:- 1972 har forfatteren haft 
lejlighed til at erkyndige sig om de tilsvarendc tegninger, som fin des i 
svenske arkivcr, og som en ten oprindcligt er danske, eller som er kopieret 
af eftcr danske forla:g. Da det sk0nnes, at mange marinehistoriske forskere 
og andre intresserede viI have gavn af en udveksling af oplysninger om de 
respektive tegninger og kort, der fin des i det andet lands arkiver, meddeles 
her nedenfor en liste over de tegninger, som i det danske rigsarkiv viI 
interessere en svensk marinehistorisk forsker, ligesom en tilsvarende liste 
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Bild 1. Side- og spantetegning til prammen HERCULES. Dateret Carlscrona 27. maj 1736, 
sign. Charles Sheldon. Tegning i det danske Rigsarkiv. Des. D. nr 1012. 185 x 135 
mm. 

over de danske tegninger i de svenske arkiver er offentliggjort i det danske 
Marinehistorisk Tidsskrifi (1972 nr. 3). 

Det viI nok vxre praktisk at supplcre den her gengivne liste med nogle 
få kommentarer om de nxvnte delsamlinger - eller designationer (for kortet 
Des.) - deres proveniens og struktur. 

Designation A. 

Benxvnes tillige folio-registratur (fol. reg.) 137. Delsamlingen er S0eta
tens Hoved-Archivs Samling og indeholder for de danske tegningers ved
kommen de for st0rstedelen approberede tegninger til skibe og basefacili
teter. Numre--:-ne frem til 1130 er den samling, der lå i arkivet 1784-85, 
og som blandt de mange approberede tegninger tillige rumme de en lang 
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r.ekke private samlinger, som enten var bleve t overtaget eller ligefrem 
konfiskerede ved forskellige s00fficerers og skibsbygmestres d0d. Denne 
f0rste del af Des. A blev desv.erre st.erkt decimeret i 1795 ved en brand på 
Holmen - Marinens hovedetablissement i K0benhavn. Her synes omkring 
750 tegninger at v.ere blevet flammernes bytte. I dag har vi imidlertid i 
kraft af den fyldige inventering i fol. reg. 137 et godt kendskab til de teg
ninger, der gik tabt. 

Anden halvdel af Des. A, numrene fra 1 166, udg0res af den samling af 
administrativt godkendte tegninger, som opstod under Holmens chefs 
embede, og som blev afleveret til S0etatens Archiv i 1805. 

Designation B. 

Ben.evnes tillige folio-registratur 138. Numrene 1-43 omfatter de kort 
og tegninger, som Admiralitetet udtog af fabriksmesteren E. W. Stibolts 
bo i 1796. Det er blandt disse numre, at tegningen af fregatten VENUS 
ligger (Des. B nr. 31 a-d). Resten af delsamiingen består hovedsageligt af 
S0etatens Hoved-Archivs samling, altså en forts.ettelse af Des. A's f0rste 
halvdel. Tegningerne går her frem til o. 1850. 

Designation C. 

Ben.evnes tillige folio-registratur 139. Medens des. A og B er afleveret til 
Rigsarkivet henholdsvis 1850 og 1896 er des. C indkommet i 1914. Del
samlingen udg0res af en samling af tegninger, der opstod eller henlå i 
S0etatens Commissariat. Foruden en del .eldre danske tegninger of nyere 
udenlandske tegninger, rummer samlingen mange ikke-realiserede teg
ningsprojekter, som er blevet tilbageholdt i Commissariatet. 

Designation D. 

Tidligere ben.evnt fol. reg. 85 c pp. 154-56 og 158-65. Afleveret til 
Rigsarkivet 1850. 

Ved sin d0d i 1787 efterlod fabrikmesteren Henrik Gerner - »Danmarks 
af Chapman» sans comparaison - en meget stor og interessant samling. En 
del af samlingen gik ind i S0etatens Hovedarchiv. Resten blev testamenteret 
til en ung skibsbygningskyndig s00fficer - den senere fabrikmester -
F. Hohlenberg, der gennem sit virke selv supplerede samlingerne. V cd 
dennes d0d i 1804 kom hele den Gerner-Hohlenbergske samling til S0eta-

6-8548-02 Forum navale nr 27 
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tens Hoved-Archiv. Det fremgår n1Cget tydeligt af denne delsamling af 
Marinens Kort- og Tegningssamling, at Gerner og Hohlcnberg var stcerkt 
interesseret i svenske forhold. Ganske givet har Gerner nok kunnet lcere af 
F. H. af Chapman! I Gerners Arkiv hndes så godt som samtlige af Chap
mans skrifter i håndskrevne ovcrscettelser. Desvcerre har det ikke vceret mu
ligt at påvise en eventuel kontakt mellem Nordens to st0rste skibsbygnings
genier i 1700-tallet, F. H. af Chapman og Henrik Gerner. 

Bild 2. Plantcgning af den planlagtc "finger-dok" i Karlskrona i det danske Rigsarkiv. 
Marinens Kort- og Tegningssamling, Des. D. nr 3604.215 x 190 mm. 
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Designation E. 

Denne delsamling er en samlingsgruppe, hvor det er vanskeligt at spore de 
enkelte kort og tegningers proveniens. 

Designation F. 

Denne samling er fabrikmesteren Stibolts private samling, som er tilgået 
Rigsarkivet i sidste halvdel af 1800-tallet. 

Designation G. 

Tidligere bemevnt Orlogsv~rftets Aflevering 1945, fol. reg. 154 a. I 1756 
oprettedes der på Holmen en s~rlig Constructions-Skole, som dels fungere
de som Modelkammer, dels som~ skole for unge, der skulle uddannes i 
skibsbygning. Ved denne institution opstod der en samling af tekniske ko
pier og andet studiematerialc, som senere overtoges af Orlogsv~rftets 
Constructionscontoir, hvorfra det afleveredes til Rigsarkivet i 1945. Del
samlingen rummer ca. 6000 kort og tegninger, der i tid sp~nder frem tjI 
de f0rste decennier af 1900-tallet. 

Registratur 198 (Des. K) 

Denne de1samling er afleveret fra S0v~rnets Bygnings~eneste til Rigs
arkivet 1960. Rummer en del ~ldre kort og tegninger, bl. a. fra det såkaldte 
P~lebukker-V ~rksted, der varetog vandbygningstjenesten. 

Designation A. 

61 b Tegning ell. Prospect samt delation angd. den Danske og 
Svenske Flaade og det imellem dem passerede d. 19. Juli 1715. 

674 4 stk. svenske tegninger No. 1,2,3,4 over en Gallej, saaledes 
som den 1753 byggedes i Gottenborg og kommer overeens 
med dem der bygges i Stockholm. 

986 Plan af Skieps-Docken uppå Lindholmen uti Carlscrona. 
987 Faciater af Skieps-Dockan Slusporter og Murar paa Lind

holmen uti Carlscrona. 
989 Profiler öfver Skieps Docken uppå Lindholmen uti Carl s

crona, som utvise des Längd, Bredd och Diuphed, så öfver 
som under Vatte-Horizonten; in duplo. 

6* - 8548-02 Forum navale nr 27 
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1037 

1140c 

1143 

1245a 

1271a 

1272g+h 

Designation B 

31a 

31b 
31c 

Designation C 

26b 
171 

184 

204 

209 

210 

12 tegninger over Svenske Krigs-Skibe 
(kun numrene 8, 10 og 12 forefindes. 8. Orlogsskibet Sparre, 
10 og 12 ubekendte). 
Kort over Carlscrona med omliggende (udenpå skrevet: »af 
Wedel») 
Plan til den ny Dokke i Carlscrone, som den skal vxre naar 
den bliver fxrdig, - af H. Gerner uden datum. 
Tegninger til en svensk gallej på 40 årer, indkommet i Con
structions C0111.missionen den 6. Marts 1754. 
Tegning af en 24-pundig Jern Skibs Canon paategnet af 
M. N. Hald at vxre den rigtige Copie af den Kongelige 
approberede af 21. Maii 1732. Endvidere paategnet at efter 
denne Tegning er bleven til i Sverrig til S0e Etatens Brug 
og hertil T0jhuset leveret 1758 30-24 pundige Canoner. 
12-pundig og 8-pundig svinge Houbitz af de svenske. 

Den svenske Fregat Venus paa 40 Canoner. Dateret Stock
holm 1789. 
Sidetegning og Spanterids til samme. 
Seiltegning til samme. 

Sidetegning og Spanterids af det svenske Orlogskib Gustav. 
Tegning af en Rapert og Slxde til en 24-pundig Canon af 
Chapmann. 1778 (4 stk.). 
Kaart over Osters0en af Admiral Nordenankar. Stockholm 
1787. 
Tegning af en Canon Challouppe paa 30 Aarer, f0rende 
tvende 36-pundige Canoner af I. S. Halkier i Stockholm. 
1791. 
Tegning af en svensk Canon Challouppe. 70 Fod lang. Af 
Halkier. 1791. 
Tegning af en svensk Challouppe paa 20 Aarer. Vide 305/ 
1791. 
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261 

313 

331 

352 

359 

Designation D 

51 
363+382 

364+366 

210 

261 
452 

456 
464 

85 

Tegning af en svensk Canon Challouppe, indf0rt af Constr. 
Commissionen. vide No. 303/1791. 
Tegning af en 4 pundig svensk s0kanon. Af Aschling i 
Stockholm. 1798. 
Tegning af en svensk Canon Challouppe af Chapmann, da
teret Petersborg 1803. (3 stk.). 
Tegning af en svensk Canon Challouppe med heelt d.:ek. 
Af Chapmann, vide No. 1208/1805. (4 stk.). 
Middelspant af en Canon Challouppe efter svensk tegning. 
Af Nielsen 1807. (2 stk.). 
Tegninger til en svensk Canon Challouppe paa 30 Aarer, 
f0rende 2 stk. 24-pundige Canoner og 4 stk. 4-pundige 
Houbitzer af Nielsen, vide No. 2571/1807. (22 stk.). 

Disse tre tegninger, der er identiske, forestiller 24 pundige 
Dreybasere (drejebasser) og en 12-pundig jernkanon. Om
kring 1796. 
Disse to tegninger, der er identiske, forestiller en 36-pundig 
jernkanon, omkring 1796, og h0rer sammen med de tre 
ovenn.:evnte tegninger. 
Afmåtning på den 0stre stabelbådden admiralitets - Skepps
v.:erftet Carlscrona. 
Svensk tegning af t0mmer. 
Kort over Vandud10bet imellem S0en V.:ettern og ud10bet i 
S.:els0en vid Norr- og S0der-K0ping. 
Kort over Skåne, Gj0ng herrit. 
Kort fra Wing0e til Gattenborg, kopieret 1778. 

Designation D (fortsat) 
465 Kort over Trollh.:ette - Stf0mme udi Göta Elv efter ap må

468 
1012 

ling i 1756. 
Tegning af havnen i Roggervig. (svensk?) 
Side og spantetegning af prammen Hercules. Carlscrona, 
den 27. maj 1736 Charles Sheldon, approberet den 17. juni 
1736 i Råd Cammeret i Stockholm. 
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1069 
1090 

1128 
1129 
1130 

1132 
1133 
1134 
1135 
1415 

2253 
2278 
2317 

2411-2412 

2414 
2415 

2417 

2418 

2420 

2421 
2422 
2423 
2425 

Side og spantetegning samt plantegning af svensk hestegallcj. 
Side, spantc- og plantegning af en svensk hestegallej på 40 
årer, Stockholm, den 20. marts 1757, Joh. Acrel. 
Sidetegning af en svensk gallej. 
Plantegning af et svensk 24-kanonskib. 
Side- og spantetegning af gallej Praam Simson, f0rende 20 
18-pundige og 10 4-pundige kanoner. 
Do. 
Sidetegning af en svensk Chebeque. 
Svensk spejltegning og middelspant til et 24-kanonskib. 
Svensk plantegning af en gallej. 
Fortegnelse på bestykningen af Stockholms Eskadren. Ved
lagt 4 sider med optegnelser. 
Trcplantcgning af et fransk 60-kanonskib med svensk tekst. 
Kort over sejIruter fra Göteborg til Stockholm over S0erne. 
Ritning på det wid nya Docke bygnaden i Carlscrona under
s0isk stenspringning. 
Sejltegning af en svensk gallej på 36 årer med detailtegninger 
i blyant (engelsk) 
Sidetegning af et svensk 24-kanonskib. 
Side- og plantegning af en svensk galle j på 20 årer og 5 ka
noner samt 21 falkonetter. Dateret den 26. maj 1749. 
Tegning af en svensk galle j på 32 årer, 3 kanoner og 16 
falkonetter. 
Treplantegning af en svensk galle j på 22 par årer, med di
mensioner, dateret den 3. april 1749. 
Treplantegning af svensk dobbclt challouppc, n1.cd roteg
ning. Carlscrona, den 31. oktober 1737. (påtegnet »Diana»). 
Tegning af en galle j på 22 par årer, med svensk tekst. 
Sejltegning af en svensk gallcj på 36 årer. 
Trcplantegning og tv;:ersnit--:- af et svensk 24-kanonskib. 
Plantegning, formodentlig til svensk 24-kanonskib. 

Designation D (forts at) 
2 426 Side, plan og spantegning af en svensk gallej med 24 par årer. 
2 432 Side, spante og plantegning af et svensk skib med tre master. 
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2433 Side, spante og plantcgning af en svensk gallej på 16-18 par 
årer. 

2 434 Side, spante og plantegning samt middelspant af svensk galle j 
på 32 årer. 

2438 Side, spante og plantegning af en svensk gallej. 
2446 Aptering og plan af en svensk gallej. Med dansk ordliste. 
2513 Side og plantegning af for og agterstevnen samt spanterids af 

en svensk gallej. 
2515 Sejlog plantegning af et svensk (?) fart0j på 24 årer. 
2553 Apteringstegning af galle j med svenske og engelske påskrev

ne ben<evnelser. 
+ blyantstegning af Helsingfors' sk<ergård. 

2559 Spantetegning i blyant af en svensk gallej. 
2 562 Side- og spantetegning samt l<engdesnit med morterfastg0-

relse til en svensk bombarder. 
2 563 Spantetegning; synes at v<ere en svensk gallej. 
2 564 Middelspant til en svensk galle j. 
2 583 Treplantegning af en svensk galle j på 36 årer. 
2593 Treplantegning af en galle j på 20 par årer, med svensk og 

dansk skala. 
3 573 Svensk tcgning: Sammenlaskningen af stormasten på Ost

indiefareren Konung Gustav den Tredie. 105 fod lang m. 
skala. Signeret: Fred. H. af Chapmann. 

3574 Middelspant, bordtegning, sidetegning og plantegning af en 
stykpram. Svensk tegning med skala og hovedmål. 

3575 Svensk spanterids med dimensioner og skala. 
3576 Side-, profil- og plantegning til en Weder Wexlings Machi

neo M. skala. Sign. S. S., Stockholm 1794. 
3577 Svensk tegning til sammenlaskning af et bovspryd. 
3578 Svensk tegning af sammenlaskning af mast og bj<elke, 

med skala. 
3593 Svensk sejltegning til et orlogskib. (»Turuma»). 

Med skala og hovedmål. Dateret i Stockholm, den 20. au
gust 1770. 

3 594 Svensk sidetegning og spanterids til en »Hemmema» på 23 
36-pundige kanoner og 20 par årer. Med dimensioner og 
skala. 
Carlscrona, den 17. september 1789. 
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Designation D (fortsat) 

3 595 Svensk sidetegning med spanterids til en Cutter Brig, med 

3 596 

3 597 

3 599 

3 600 
3 601 

3 602 
3 603 
3 604 
3 605 

3 607 

dimensioner og skala. Carlscrona, den 6. november 1788. 
Signeret: Chapman. 
Cutter Briggen Dragonens og Husarens Takling under Ex
pedition åt Medelhafvet 1793. Med dim. og skala. 
Middelspant og sidetegning med durchsnit. Svensk tegning. 
Påtegnet: svensk brig på 16 canoner. 
Svensk sejltegning til en Hemmema, med dim, og skala. 
Dateret 28. januar 1790. Signeret: C. C. 
Tegning, formodentlig af en svensk brig på 16 canoner. 
Svensk sidetegning, plantegning og spanterids samt spejl
tegning og middelspant til en gallej på 22 par årer. Med skala. 
Dateret i Stockholm, den 30. august 1768. 
Signeret: Chapman. 
Svensk sidetegning med spanterids af en heste-gallej. 
Svensk t0mmerbesigtigelse, med skala. 
Plantegning af Dokken i Carlscrone, med skala. 
Svensk tegning. Påtegnet: Durchsnith af en Doque (med 
skala) 
Svensk sidetegning og durksnit af et orlogskib, med skala. 
Påtegnet : Svensk 64-kanonskib. 

3 608 Dateret 20. juli 1780. Se 3 607 
3 611-3 613 3 tegninger visende svensk sidetegning og plantegning af en 

3 708 

3 790 
3 791 

Designation E 

130 

253 

fregat på 20 kanoner. 
3 profiltegninger og 1 plantegning af en nye broe, som 
bygges ved Helsingborg. Med 2 skalaer og forklaring. 
Svensk tegning af et anker, side- og plantegning. Med skala. 
»Underrättelse vid Anchorets upritande». 

Fortegnelse på de M~rker, man beh0ver for at lotze et skib 
ind til Landscrone. Med skala og dybder. 
Grundritningar och profile uti 53 tabeller höranden til Af
handlingar i Mekaniken. Författad af Swen Rinman. 



Designation F 

32 
364 

Designation G 

641 
686 
706-707 

709-710 

716 
719 

721-722 
733-734 

735 
748-749 
756-760 
779-785 

786 

Svensk tegning af en fregat på 40 kanoner. 
8 pundig jernsvinge Houbitz af de svenske. 

Svensk kanonbåd. 1791. 

89 

Kanonchalup, middelspant efter svensk tegning. 1805. 
Svensk kanonchalup på 30 årer. Sidetegning og spanterids. 
1805. 
Svensk kanonchalup på 30 årer. Sidetegning og spanterids. 
1822. Middelspant, svensk 1833. 
Gennemsnit af kanonchalup, efter Chapman. 1833. 
Sidetegning og spanterids til svensk kanonchalup på 30 årer. 
1807. 
Gennemsnit og plan af svensk kanonchalup. 1806. 
Middelspant til kanonchalup efter svensk tegning. 1806. 
Sejltegning til kanonchalup efter svensk tegning. 1833. 
Kanonchalup efter svensk sejltegning. 1807. 
Spanterids og middelspant til svensk kanonchalup. 
Sidetegning og spanterids til svensk kanonchalup. 
Sidetegning og spanterids til kanonjoller efter Chapmann, 
fra henholdsvis 1809, 1804, 1810 og 1805. 
Sidetegning og spanterids til kanonjolle efter svensk facon. 
1808. 

3364-3372 Tegninger til en svensk pansret kanonbåd f0rende en 9des 
kanon. 1868. 

3394-3399 

3404-3406 
3407+3408 

4099 
4323 
4461 
4464 
5206 
6016 

Svensk project for den danske marine til en pansret kanonbåd 
f0rende en riffet 41300 kanon. 
Svensk monitor f0rende 2 kanoner a 450 Cntn. 1870. 
Svensk pansret kanonbåd f0rende en 24 cm kanon i tårn. 
1870. 
Sidetegning og spantcrids til en svensk galej på 32 årer. 
Svensk tegning af et termometer. 
Svensk anker på 1 336. 1802. 
Svensk anker på 841. 1802 (medjernstok) 
Dobbelt spil til en svensk snau. 1769. 
Pansret tårnfart0j. 
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6017 
6018 
6019-6021 

6025 

Pansret kanonbåd. 
Pansret kanonjoller. 
Monitor 1863. Sidetegning og spanterids med indtegnet ap
tering. Kanontårn med styrehus, Sammensxtning af pladerne 
i tårn og styrehus. 
Fuldstxndig tegning til Exercis-Brig for skibsdrenge 1863. 

Designation G (fortsat) 

6026-6028 Exercis-Brig for skibsdrenge 1879. Sidetegning og spanterids. 

6032-6044 
6045-6049 
6050-6054 
6060-6067 
6069 
6070 

Apteringstegning og sektioner. Sejltegning. 
Diverse tegninger til panserskibet Svea 1883. 
Tegninger til panserskibet Göta. 
Tegninger til dampchaluppen til panserskibet Göta. 
Diverse tegningcr til panserskibet Mandigheten 1899. 
Skab for mandskabet i panserkrydseren Fylgia 1903. 
Sidetegning og spantcrids med indtegnet gennemsnit, plan 
og sektioner til den pansrede kanonbåd Hildur. 

6 071 Kanontårnet til samme. 
6072-6074 Tcgninger til det svenske panserskib Oden 1894. 

Gennemsnit, plan af 0verste dxk ig banjerdxk. Plan i vand
linien, lastplan og tvxrskibs sektioner. Midde1spant. 

Registratur 198 (Des. K.) 
p. 8 no. 26 Karlskrona (18. årh.) 
p. 32, 0verst T0rdok i Malm0. 
p. 32, mappe 3 6 tegninger af dokkene i Amsterdam og Karlscrona. 
p. 33, no. 68 Karlskrona 1764-1793. (5 tegninger) 
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