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Capitainen Fust och fregatten Illerim - ett märkligt
rättsdrama under Gustaf III
A v läroverksadjunkt Gustaf Adolf Wollin
Föreliggande undersökning om rättegången 1779-81 mot örlogskaptenen
David Fust avser att visa, hur det svenska rättsväsendet fungerade under
Gustaf III:s tid och berör också frågan, om våld i alla lägen alltid skall mötas
med våld. I detta fall ställdes en plikttrogen officer inför situationer, som genom omständigheternas makt skulle få ödesdigra konsekvenser. I det följande
skall vi lära känna fregatten Illerim och dess tillförordnade chef, kapten
David Fust. Denne var väl beprövad för sitt värv, inte minst genom konvojtjänst i nordiska farvatten och i Medelhavet, där han tjänstgjorde som löjtnant på "Svarta Örn".
Sverige bedrev under 1700-talet en omfattande handelssjöfart med Sydeuropa, men denna utsattes ofta för anfall av sjörövare från de s.k. Barbareskstaterna i Nordafrika. Svenska örlogsfartyg hade därför fått till uppgift
att genom konvojering hindra fortsatta överfall. Till yttermera visso hade
Sverige slutit en formlig fred med Marocko genom en traktat 1763, vari ingick
en förteckning över utlovade fredspresenter till "kejsaren av Marocko" .1)
För att förskaffa "den svenska flaggan tillbörlig aktning" i dessa farvatten
hade fregatten Illerim2) första gången blivit utsänd 1773, lastad bl.a. med presenter till marockanska hovet. 3) En ny expedition utrustades 1779, och chef
för Illerim var denna gång majoren David Ankarlo, som även utsetts till sändebud hos sultanen i Marocko. Han hade i uppdrag att till denne överlämna
ett antal presenter mot att svenska handelsfartyg i dessa farvatten skulle förskonas från kaperier. I ett brev från K. Maj:t den 6 april 1779 aviseras den
svenske ministern i Madrid, baron Ramel, om denna expedition, som skulle
undvika de spanska hamnarna, men om detta vore oundvikligt, skulle ministern underrätta det spanska hovet för att utverka nödig handräckning. 4) Samtidigt uppmanas major Ankario i en annan instruktion att vara beredd möta
våld med våld och att bland presenterna ej medföra något, som skulle kunna
betraktas som kontraband. 5) Det inskärpes ytterligare, vad som skulle iakttagas under expeditionen. Där betonas vikten av att befrämja gudsfruktan
ombord och att i den dagliga tjänsten följa Sjöartiklarna jämte sjö- och exercisreglemente. Man skulle vidare undvika all "salutering av rysk escader".
Rapporter skulle sändas och Skeppsjournal föras. 6)
Då major Ankario överlämnade befälet till sin närmaste man, kapten Fust,
erhöll denne också skriftliga anvisningar. Förutom nämnda regler betonas, att
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om något främmande fartyg skulle försöka preja fregatten, borde han "i all
vänlighet mottaga besöket" utan att tillåta någon visitation eller "strykning".
1 händelse av hot eller öppet våld skulle detta besvaras med våld, så att en angripande kunde mötas av "svenske mäns allmänna tapperhet"7).

I Gibraltar
Enligt en rapport från kapten Fust till major Ankario lyfte Illerim ankar den
26 juli för att enligt order fortsätta till Gibraltar. Han beskriver, hur han vid
ingåendet i Gibraltars hamn blev varse tvenne chebequer jämte en liten bark
med spansk kungsf!agg vilken "tycktes vilja tala med oss". Fust minskade då
segel, och då den kom närmare, ropade man på spanska och vinkade med roparen. Alla försök att komma till tals med spanjorerna misslyckades emellertid. 8) Sedan Illerim gått till ankars, gick kapten Fust omedelbart i land och
uppsökte guvernören, varvid han fick beskedet, att spanjorerna stod i begrepp
att blockera Gibraltar. Han beslöt då att ofördröjligen avsegla från Gibraltar,
vilket också skedde följande morgon, sedan han sänt en rapport till major
Ankario i Tanger på väg till kejsaren i Mequenes.
Då Spanien vid denna tidpunkt befann sig i krig med England och stödde de
upproriska kolonierna i Nya England, hade konungen av Spanien, Carlos
111,9) som svar på engelska fientligheter sett sig nödsakad att vidtaga repressalier, vari ingick en blockad av Gibraltar till lands och sjöss. Spanjorerna skulle
ej tillåta vare sig handels- eller örlogsfartyg att gå in i hamnen, och fartyg som
överträdde detta påbud, skulle tagas som "god pris" i enlighet med gällande
traktater och folkrätt. Detta meddelades i en skrivelse till den svenske ambassadören i Madrid, baron RamellO) av spanske statsministern, greve Florida
Blanca. ll ) Kapten Fust säger sig ej ha fått något meddelande om detta, och
denna händelse skulle få ett dramatiskt diplomatiskt efterspel.
1 nämnda rapport framhåller kapten Fust vidare, hur han vid utgåendet ur
Gibraltars hamn såg tvenne spanska chebequer lyfta ankar och sätta segel, varefter tvenne spanska fregatter "samfällt gjorde jakt på oss till kl 1/2 12 f.m."
Det avsköts skott från de spanska fartygen, vilka besvarades av Illerim, sedan
man gjort klart skepp till drabbning. Därefter kom en spansk officer i en slup
ombord på Illerim och fick beskedet, att fregatten var på väg till Malaga. Denne
meddelade, att orsaken till skottlossningen i Gibraltar vore ovannämnda order
från den spanske kungen att ej släppa vare sig örlogs- eller handelsskepp in i
Gibraltar. De spanska fartygens "jakt" på Illerim upptogs igen efter vederbörlig salutering, och samme officer kom åter ombord med hälsningar från amiralen, att enligt spanske kungens order alla fartyg från Gibraltar skulle åtföljas av
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Fregatten Illerim. Längdsektion och spantruta, 1752. Marinens ritningar, omslag 24,
Krigsarkivet.
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spanska fregatter till en annan spansk hamn. Den erbjudna eskorten avböjdes
av kapten Fust, då det rörde sig om "ett K. Maj:ts av Sverige tillhörigt skepp".
Detta godtogs från spansk sida, och "man önskade oss en lycklig resa till
Malaga." Trots detta följde de båda spanska fregatterna Illerims kurs ända till
den 31 juli, då den svenska fregatten kl8 på kvällen ankrade på Malagas redd,
med den ena fregatten vid sidan och den andra innanför "Mouillen" .12) Dagen
därpå uppsöktes svenske konsuln och generalen, greve Lacy, som meddelade,
att Illerim ej skulle få lämna Malaga, förrän tillstånd kommit från Hans
spanska Maj:t. 13)

I Malaga
Kapten Fust beslöt då att sända en rapport såväl till svenske ministern i
Madrid som till Förste amiralen i Carlskrona, greve Wrangel. 14) Innehållet i
dessa skrivelser är likalydande med förutnämnda rapport till major Ankarlo.
Konsul Wetterström i Malaga meddelar i ett brev till minster Ramel den 3 aug,
att Fust endast följt major Ankarlos order, då han gick in i Gibraltars hamn
utan att känna till att hamnen var blockerad. 15) I Illerims ännu bevarade sjöjournal kan man dag för dag följa förloppet, vilket även redovisas i de olika
skrivelserna från kapten FUSt. 16) Sedan ambassadör Ramel fått kännedom om
incidenten i Gibraltar, redogör han för det inträffade i en apostille till Gustaf
III. Han säger sig däri frukta, att kapten Fust kan ha begått en oförsiktighet,
som kan medföra obehagliga konsekvenser med tanke på det spanska hovets
"dåliga humör", då Illerim först gick in i Gibraltars hamn, och dess i allmänhet "stela attityd".17) Han kommenterar också kungens uppmaning till ambassadör Gustav Creutz l8 ) i Paris att intervenera med hjälp av den franska regeringen och dess ambassadör i Madrid för att stödja Ramel. I en senare rapport meddelar Ramel, att han så snart han fått kapten Fusts brev uppsökt
statsministern och anfört besvär över den ringaktning man visat ett främmande örlogsfartyg och begärt fregattens omedelbara frigivning. Han stöder
också Fust, då han menar, att denne aldrig kunnat inlöpa i Gibraltars hamn,
om han vetat, att hamnen var blockerad aven spansk flotta. Den spanske
statsministern vidhöll fregattens skuld och att hela frågan skulle prövas. Härtill anmärkte Ramel, att det endast tillkom K. Maj:t att pröva, om någon
svensk officer gjort sig skyldig till något olagligt. Statministern upprepade, att
den spanske kungens beslut var oåterkalleligt, "andra nationer till varnagel".
Ramel framhöll, att Sverige vore berett att lämna en tillbörlig satisfaktion, om
någon å svensk sida felat. 19)
Ett brev från spanske sjöminstern till marinintendenten i Malaga visar, hur
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allvarligt man å spansk sida betraktade det inträffade. Han menar, att Illerim
hade till uppgift att till engelsmännen införa och försälja proviant "med flera
andra persedlar". Hans spanska Maj:t hade resolverat, att det i Malaga skulle
hållas en rannsakning för att besluta om konfiskering av fregatten Illerim,
med hänsyn till dess ovilja att respektera de varningar, som meddelats i enlighet med kaperireglementet och folkrättens regler om blockad. Order hade
också givits genom Florida Blanca att noga bevaka fregatten. W)
Ramel, som så energiskt bemödat sig om fregattens frigivning, skriver i ett
brev till kapten Fust Iden 13 aug/, att hans arbete varit fruktlöst och att Hans
spanska Maj:t vore fast besluten att föranstalta en krigsrätt och att denna procedur vore oundviklig. Han hoppades, att fregatten därefter skulle bli frigiven. Han menar också, att fregatten måste underkasta sig de spanska åtgärderna. Han skulle också i en skrivelse till spanska hovet "reservera K. Maj :ts
höga rätt". Det gällde att bevisa, att fregatten ej känt till Gibraltars blockering. Han rekommenderar till slut Fust att iakttaga stor försiktighet, på det
saken ej måtte förvärras. Detta brev skulle sedermera ivrigt debatteras av båda parter, särskilt tidpunkten för dess ankomst till kapten Fust i Malaga. 21 )
I en apostille, den 16 aug, till Gustaf III försäkrar Ramel, att han efter konferens med statsminister Florida Blanca funnit, att spanske kungen stod
orubbligt fast vid sitt beslut att anställa en rannsakning rörande affären Illerim i Malaga. 22) I en gemensam protestskrivelse riktar sig samtidigt kapten
Fust och konsul Wetterström till general Lacy och framhåller bl.a., att kapten
Fust hade uttryckliga order från major Ankario att anlöpa Gibraltar och att
han var helt ovetande om dess blockad. I övrigt anför de samma synpunkter,
som kapten Fust tidigare anfört. De protesterar mot general Lacys beslut att
beslagta fregatten och placera den intill handelsfartygen. Trots vänliga försäkringar hade han likväl bemött ett K. Maj :ts fartyg "med sådan hårdhet och
misstroende". De vädjade vidare till general Lacy att ej verkställa några undersökningar å fregatten, såsom stridande mot den svenska flaggans heder. 23)
Av sjöjournalen framgår, att fregatten redan den 2 aug. fått besök aven
spansk officer med order från generalguvernören general Lacy, att Illerim
skulle lägga till vid "Mouillen" , med tillägget, att om det ej skedde i godo, det
måste ske med våld, vilket också skedde följande dag. 24) Ovannämnda protest
är också antecknad i journalen. 2S - Man finner av det ovanstående, att åtgärderna mot Illerim skärpts undan för undan.
General Lacy hade omedelbart besvarat protestskrivelsen och framhållit,
att de vidtagna åtgärderna tillkommit på Hans spanska Maj:ts initiativ, "herrarna dock obetaget att för sanningens rätta utforskande vända sig till Sjörät-
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ten i Malaga och underkasta sig dess författningar med rätt till appell till den
höga kungliga krigsrätten. "26) I en skrivelse till Ramel redogör konsul
Wetterström, hur han gjort sällskap med den spanske krigskommissarien
ombord på Illerim, där rättegång hållits och instruktionsjournal och besättningsrulla uppvisats och återlämnats till kapten Fust. Dagen därpå, den 18
aug, hade Fust kallats till förhör, men genom tvenne tolkars oskicklighet hade
detta avbrutits. Han befarar därför, att rättegången kommer att draga ut på
tiden och fregatten därigenom kvarhållas, så mycket mer smärtande, skriver
Wetterström, som den tillfogas all tänkbar vanheder, då den tvingas intaga en
plats i hamnen tätt intill handelsfartygen, där den är utsatt för största fara. 2?)
Fusts samtida brev"till Ramel överensstämmer till innehållet med föregående.
Han återger general Lacys motivering till de drastiska åtgärderna mot Illerim
men tillägger också, att såväl brev från Cadiz som "ett allmänt rykte" ville
göra gällande, att Illerim lastas med krigsförråd för Spaniens fiender och befordrat angelägna brev och "förnäma passagerare" till Gibraltar. Fust tillbakavisar bestämt dessa anklagelser. 28)
Konsul Wetterström meddelar Ramel den 31 aug, att akterna rörande fregatten Illerim sänts till amiral Barcelo och att i dessa skulle införas en avskrift
av fregattens sjöjournal och de skriftliga order, som major Ankarlo tillställt
kapten Fust före dennes avresa till Gibraltar. 29) Därefter skulle materialet sändas till spanska hovet. Samtidigt fick Ramel en rapport från kapten Fust, där
denne meddelar, att han och övriga officerare och underofficerare på Illerim
varit kallade till förhör inför Amiralitetsrätten i Malaga och med ed bestyrkt
sina uppgifter om händelseförloppet i Malaga. Fust anmodar till slut Ramel
att driva på de spanska myndigheterna för att nå ett snart avgörande före hösten. 30)
Illerim-affären hade under tiden väckt stor uppståndelse vid svenska hovet.
Ramels depescher till Gustaf III kom denne till del först efter en månads postgång, och han skall, enl Odhner, ha blivit mycket upprörd över det spanska
hovets hänsynslösa beteende.31) En annan hävdatecknare, Axel v. Fersen d.ä.,
tar fasta på de rykten, som var i svang och som gjorde de spanska myndigheterna misstänksamma, nämligen att major Ankarlo i själva verket överenskommit med engelsmännen att transportera ammunition till det blockerade
Gibraltar. v. Fersen menar alltså, att den svenska fregatten som neutral gjort
sig skyldig till ett brott mot folkrätten. Gustaf III skall enligt detta ögonvittne
ha tagit Spaniens agerande som en skymf och ville återfordra "sin" fregatt. v.
Fersen säger sig ha lugnat kungen och framhållit, att det i själva verket var
den svenska flaggan, som skymfat den spanska. Därför borde man gå försik-
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tigt fram och kungen "lugnade sig" och sade ordagrant, enl v. Fersen: "Jag
vill överlämna Ankario och löjtnant Fust åt Konungens i Spanien hämnd,
men jag vill återfordra min fregatt, som ej har någon del i deras dumhet". 32)
Gustaf III drev sin egen utrikespolitik med hjälp av sina sändebud, i detta
fall ambassadörerna Ramel i Madrid och i Paris den vittre Gustav Filip
Creutz, och han skulle energiskt fullfölja sin linje i denna affär till "the bitter
end". I ett brev till Ramel, d 10 sept, betonar han sin "överraskning" och sitt
"misshag" över att Illerim ankrat i Gibraltar, trots att denna fästning var
blockerad. Han framhåller vidare, att om det visar sig, att befälhavaren gjort
ett misstag, kungen beslutat att ge kungen av Spanien allmöjlig gottgörelse. 33)
I ett brev till greve Creutz i Paris uppmanas denne att engagera franske utrikesministern, greve Vergennes, så att denne genom sin minister i Madrid, kan
erbjuda Ramel sina bona officia. 34)
I en ny skrivelse till Creutz meddelar kungen några dagar senare, att han avsänt en speciell kurir, då kungen av Spanien beslutat att ställa kapten Fust till
ansvar inför amiralitetsrätten i Malaga. 35) Han bifogar liksom till Ramel en
avskrift av sitt handbrev till konungen av Spanien. Däri skriver Gustaf III,
den 14 sept, att han av "sin" minister i Madrid underrättats om den otillbörliga "demarche" fartygschefen gjort sig skyldig till vid inseglingen i Gibraltars
hamn. Han förklarar, att händelsen misshagat honom. Han vill därför överlåta åt sin minister i Madrid att framföra ursäkter för fartygschefens beteende,
vilket han starkt ogillar. Han har beordrat omedelbar bestraffning av fartygschefen, som skulle berövas sitt befäl och ställas inför rätta - allt för att behaga den spanske kungen. I fortsättningen tillbakavisar Gustaf III alla rykten,
att man skulle vilja ställa hans officerare inför spansk domstol, då de endast
hade att ansvara inför sin egen monark. I tidens ytterligt förbindliga ordalag
uttrycker han sin vänskap för den spanske kungen. 36)
I en skrivelse den 16 sept ges Ramel fullmakt att å fregatten Illerim anställa
en krigsrätt för att rannsaka och döma kapten Fust. I en bifogad apostille
ålägges Ramel att vidarebefordra en order till kapten Fust att avstå från befälet till närmast i tur stående officer, som skulle sätta Fust i arrest ombord på
fregatten. För att undslippa "denna obehagliga sak" är Gustaf III beredd att
ge kungen av Spanien en satisfaktion, därför att fregatten inlupit i en blockerad hamn, men han motsätter sig, att den spanske kungen tillvällar sig domsrätt över "ett vårt örlogsskepp". "Satisfaktionen" skulle bestå i att Fust ställdes inför rätta och genast inmanades i häkte, om det befanns, att han gått
emot de order han erhållit av major Ankario och fråndömas sin tjänst. Skulle
Fust däremot ej handlat emot givna order eller om han kan giva bärande skäl
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för sitt handlande, fråndömes han endast befälet ombord och sättes i arrest.
Därmed skulle Gustaf III ha visat sin vänskap och aktning för den spanske
kungen, varför denne i gengäld förväntades ej vidtaga någon åtgärd mot fregatten Illerim .37)
Ramel menar i skrivelser till Gustaf III, att kapten Fust i händelseförloppet
vid Gibraltar gjort sig skyldig till oförsiktighet. Han framhåller vidare, att
hans kontakter med de spanska myndigheterna ej givit önskat resultat. 38) Ambassadör Creutz meddelar också kungen, att kapten Fust enligt franske utrikesministerns uppfattning handlat emot folkrätten. Enligt samma källa skulle
det vara välbetänkt, om Gustaf III tillskrev spanske kungen och erbjöd sig att
bestraffa den svenske befälhavaren, ett råd som Gustaf III följt genom nämnda skrivelse till Carlos 111. 39)
Major Ankario rapporterar till Ramel den 7 sept, att han efter den lyckligt
genomförda förrättningen vid kejsarens av Marocko hov återfunnit fregatten
i Malaga i ett läge, som får hans hjärta att "svida", då han finner sig ur stånd
att hämnas den oförrätt, varmed både svenska konsuln i Malaga och kapten
Fust väl hastigt beslutat att lägga fregatten vid "Mouillen" och underkastat
sig spansk lagfart. Han nämner vidare, att han avgett en note till general
Lacy, vari han framhållit, att han icke kunnat finna någon blockad av Gibraltar. Han hade ej haft för avsikt att bispringa Spaniens fiender, i enlighet med
den instruktion han erhållit av den spanske kungen, att icke inlåta sig med de
krigförande makterna, varigenom missförstånd skulle kunna uppstå. Därför
förväntar han sig, att fregatten snart blir frigiven. Samtidigt som han begär
fregattens frigivning yrkar han på att konungen av Sverige bestraffar den officer, som "befinnes hava sig i minsta måtto förgått". Han befarar annars, att
krigsrätten kommer att draga långt ut på tiden och att om domstolen skall döma i målet detta kan få allvarliga följder i fråga om krig eller fred. 40)
I ett senare brev till Ramel framhåller Ankarlo, att han hos vederbörande
myndighet i Malaga begärt största möjliga skyndsamhet vid behandlingen av
målet. Han hade av general Lacy erhållit kallelse att infinna sig vid domstolen, men denna begäran hade han ej villfarit. Emellertid hade han inställt sig
hos överkommendanten för att ge de upplysningar han kunde. Han förvånar
sig över "den osannfärdiga rapport" amiral Barcelo avgivit, nämligen, att
man å spansk sida visserligen sagt sig varna för blockaden av Gibraltar men
att man icke hindrat fregatten vid ingåendet i hamnen utan att den först blivit
stoppad vid utgåendet därifrån och förd till Malaga. Officerare och underofficerare hade med ed bekräftat anledningen till besöket i Gibraltar, vilket ytterligare bestyrkts av kapten Fusts rapporter. 41)
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I en "representation" till general Lacy redogör major Ankarlo för hur han
sökt sig till Gibraltar, då han var utskickad till Marocko, men att något krig
mellan Spanien och England då icke var honom bekant. När han fått svar från
kejsaren av Marocko, hade han genast avseglat till Tanger för att fullfölja sitt
uppdrag vid dennes hov. Han hade då ej erhållit något brev från den svenske
ministern i Madrid, ej heller fått någon antydan om att en blockad mot
Gibraltar var påtänkt. Då han avseglat därifrån, hade han icke märkt något
spanskt örlogsskepp, som sökt hindra honom, varför han ej kunnat misstänka
någon förestående blockad. När AnkarIo överlämnat befälet till kapten Fust,
gav han denne order i Tanger att avsegla till Gibraltar. Därefter skulle fregatten avgå till Malaga för·att avge en rapport till Gustaf III samt intaga friskt
vatten före hemresan till Sverige. När fregatten seglat in i Gibraltars hamn,
hade den blivit jagad av spanska krigsfartyg, men någon kommunikation
hade ej kommit till stånd. När kapten Fust blivit underrättad, att Gibraltar
var blockerat, hade han genast avseglat till Malaga, under vägen åtföljd av
spanska krigsfartyg och kvarhållen i Malaga, där officerare och manskap
ålagts svaromål inför spansk domstol. Detta vore "ett förfarande så mycket
mer oförväntat av min allernådigaste Herre och Konung, som alltid givit Hans
Cath. Maj:t uppenbara vedermälen av Dess vänskap". AnkarIo vill ha besked, om det kan föreligga några hinder för fregatten att avsegla. Han förklarar slutligen "vid Gud, den allerhögste och allt vad heligt är samt vid min ära
och tro" , att han avgivit en sann och riktig redogörelse och att han ej haft någon åstundan att på något sätt biträda "Hans Cath. Maj :ts fiender", vilket
skulle strida mot "min allernådigste Konungs höga intentioner" .42)
Den spanske advokatfiskalen framhåller i sin plädering, att fregatten Illerim konfiskerats, därför att den vid inloppet i Gibraltar förbrutit sig mot gjorda överenskommelser, då den bröt blockaden. Kaptenen hade blivit varnad av
skottlossning, som hade till syfte att avhålla honom från hans kurs. Åklagaren finner det otroligt, att kaptenen kunnat sväva i tvivelsmål, vad denna varning innebar. Åklagaren finner vidare, att fregattens inlopp i hamnen vore
"malicieux", och att avsikten icke varit att hämta vatten därstädes, då den
nyligen varit i Tanger och det icke fanns tillräcklig tillgång i Gibraltar. Fusts
förklaringar avvisas, och fregatten borde därför förklaras "för en god pris"
enligt kunglig förordning den 12 juli. Uppbringningen vore helt laglig, och
Sjörätten borde därför snarast förekalla ifrågavarande mål. 43)
Fusts försvarsadvokat hade i en inlaga till Sjörätten i Malaga betonat, att
kapten Fust "förhållit sig på ett hederligt och uppriktigt sätt" samt begärt
skadestånd för de hinder fregatten utsatts för genom uppehållet i Malaga.
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Han hävdar också, att Fust ej gjort sig skyldig till "minsta felsteg", som skulle kunna motivera fregattens tagande som pris. Som orsaker till svarandens
handlingssätt i Gibraltar anger han den hårda vinden, den kraftiga strömmen
och svenskarnas okunnighet i spanska språket, då de ej förstått, vad som sagts
i roparen. Han gör vidare gällande, att neutrala nationers fartyg aldrig kan
förbjudas att gå in i de stridandes hamnar. Till slut finner försvarsadvokaten,
att målet bygger på "liknelser och inbillningar.' '44)
Major AnkarIo vänder sig i en skrivelse direkt till konungen av Spanien och
vill ytterligare förtydliga försvarsadvokatens inlaga. Han riktar sig bestämt
mot den spanske advokatfiskalens anklagelser. Han finner misstankarna, att
fregatten velat understödja den blockerade fästningen Gibraltar som kränkande, både för den svenske monarken och för de befälhavare, som hade att
beskydda handeln. I argumenteringen framhåller AnkarIo bl.a., att fregatten
omedelbart lämnat Gibraltar, så snart nyheten om blockaden blivit bekant,
något som borde befria befälhavaren från alla misstankar. Fregatten kunde ej
heller erhålla vatten i Tanger, då det rått torka där under en längre tid.
AnkarIo beslöt därför att med tanke på besättningens hälsa och i enlighet med
god hushållning söka vatten å annan ort. Han upprepar därför, att han finner
de spanska anklagelserna "på det allra högsta förgripliga emot min allernådigste konungs krigsskepp och flagga samt förklenliga mot min heder". Han
vädjar till den spanske monarkens oväld och ädelmod och hänvisar till sin konungs uppriktiga vänskap och fredliga tänkesätt och förväntar sig därför ett
rättvist utslag i "detta grannlaga mål". Han hänvisar till den vanära den
svenska flaggan blivit utsatt för "genom obehöriga och förklenliga tillmälen
och påståenden". Han betonar också den rätt, som tillkommer alla nationers
krigsskepp att ankra på tjänliga ställen. Detta hade förvägrats den svenska
fregatten, som i stället hänvisats till en "äventyrlig och mindre anständig plats
bland alla nationers handelsskepp" . Med hänsyn till den skada och de kostnader, som åsamkats fregatten, förväntar sig Ankarlo, att Hans spanska Maj:t
måtte lämna fregatten full frihet att avsegla. 45 )
I ett flertal apostiller till Gustaf III under oktober månad redogör Ramel
för sina kontakter med spanska hovet och sina ansträngningar att nå
resultat. 46) Han oroar sig för den långsamma proceduren, men han menar, att
kungens utlovade gottgörelse helt visst kommer att bidraga till att öka aktiviteten å spansk sida. Han beskriver också, hur han mött den franske ambassadören, som av sitt hov bemyndigats att stödja de demarcher Ramel gjort vid
det spanska hovet för att få fregatten frigiven. Denne hade också läst upp ett
brev från den franske utrikesministern, greve de Vergennes, och hans syn-
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punkter överensstämde helt med Gustaf III:s. De hade båda överlagt om bästa
sättet att avsluta "cette desagreable affaire". Ramel säger sig under konferenserna med spanske kungen och statsministern Florida Blanca ha märkt, hur
nödvändigt det synes vara att ej dröja med Gustaf III:s order att straffa kapten Fust. 47)
I en skrivelse erhåller major Ankarlo kungens instruktioner i målet och
Kungl Maj :ts order till kapten Fust att avstå från befälet å Illerim och att han
skall inmanas i häkte. 48) Ramel får också en fullmakt att ombord på Illerim låta anställa en krigsrätt mot kapten Fust. Vidare förbjuder K. Maj:t befälhavaren och besättningen att inställa sig inför en spansk domsto1. 49)
Det är anmärkningsvärt, hur Ramel, nyutnämnd till sin ambassadörstjänst
och därför tydligen benägen att lyda kungens minsta vink, ej i sin korrespondens omnämner det faktum, att han i sitt brev av den 13 aug SO) uppmanat Fust
att iakttaga försiktighet och om nödvändigt underkasta sig de spanska åtgärderna, något som också konsul Wetterström tillrått. Det är ju uppenbart, att
dessa därigenom hade ett stort ansvar för den "eftergiftspolitik", som kaptenen nödgades bedriva.
I ett personligt brev från konung Carlos III till Gustaf III, dagtecknat Escorial den 28 okt 1779, skriver denne, att han som svar på Gustaf III:s brev av
den 14 sept beordrat, att fregatten Illerim skulle ställas till ambassadör
Ramels disposition. Han framhåller, att det endast är av vänskap och beundran för Hans svenska Maj:t han är beredd att slutföra denna affär. Han förväntar sig i gengäld, att Gustaf III inför detta vänskapsbevis låter andra makter i Europa erfara, att Hans svenska Maj:t ogillat det handlingssätt befälhavaren å Illerim gjort sig skyldig till genom att straffa honom. SI)
Major AnkarIo meddelar den 26 okt Sjörättens utslag och anhåller, att
Ramel måtte kungöra detta för "alla Corpsens Chefer till desto större edat
och satisfaction för min allernådigste konungs flagga. Det vore ännu mera påkallat, att alla främmande konsuler kunde kallas med hänsyn till allt det lidande denna fregatt blivit tillfogad". Han hoppas också, att Hans Cath. Maj:t
måtte förklara hans order och dispositioner med denna fregatt "hedrande och
otillviteliga". Han hade redan av general Lacy begärt att få intaga en bättre
plats vid Mouillen för att värdigt kunna fira kronprinsens av Sverige födelsedag den l nov medelst girlander, salut m.m. och en middag som inslag "i den
svenska glädjen". Allt detta kunde emellertid ej beviljas, förrän spanske konungens utslag anlänt. Slutligen beklagar sig AnkarIo över "de smärtefulla
händelser", vilka näppeligen något krigsskepp eller befälhavare nödgats undergå. 52)
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Samtidigt vidarebefordrar Ramel till Ankarlo den spanske kungens beslut
om Illerim, varför inga hinder längre förelåg att avsegla till Sverige snarast
möjligt före vinterns inträde. 53) Ramel meddelade Gustaf III, att dennes brev
till Carlos III haft som omedelbar verkan en order att frige Illerim och ställa
den till Ramels disposition. 54) Den spanske kungens svar till Gustaf III hade
sänts till spanske ministern i Stockholm. I en apostille till Creutz reagerar
kungen, innan ännu det spanska hovets beslut hunnit nå Stockholm, mot dess
åtgärder, vilka helt stred mot den aktning och den vänskap, som tidigare rått
mellan de båda hoven. Han finner dess beteende exempellöst bland stater,
som respekterar folkrätten - han går så långt, att han menar, att det hade varit bättre, om fregatten blivit skjuten i sank, varvid den svenska hedern hade
varit räddad, den svenska flaggan ej vanhedrad och ej K. Maj:ts "gloire blesserad". Även om kapten Fust känt till Gibraltars blockad, tillkomme det likväl K. Maj:t att döma däruti och ej det spanska hovet, hävdar Gustaf III, som
vidare framhåller, hur han "stillatigande och med tålamod" avbidat förloppet. Av spanska hovet begär han satisfaktion för "en våldsamhet obruten och
ohörd makter emellan intill denna dag". För att undvika oförutsedda händelser uppmanas Creutz att inför den franska regeringen "med de livligaste färger" avmåla förloppet av denna procedur och förmå densamma att "på det
eftertryckligaste föreställa Spanien ofoget af dess företagande". Med fullt
förtroende överlämnar Gustaf III ärendet till fransk bemedling och uppmanar
Creutz att bedriva underhandlingarna aktivt och målmedvetet. 55)
Under tiden hade Sjörättens utslag kommit, vilket innebar en fullständig
upprättelse för fregatten Illerim och dess befälhavare. Det konstateras först,
att kapten Fust inlöpt i Gibraltars hamn, då han ej erfarit den kungliga resolutionen om blockaden av Gibraltar till lands och vatten. 56) Då denne vid detta
tillfälle befann sig alltför långt ifrån den spanska chebeque,57) varifrån man
velat ge honom besked, och då han ej förstod spanska språket, befriar rätten
honom från misstanken att medvetet ha brutit blockaden. Man godtar således
uppgiften, att ändamålet vore att i Gibraltar intaga vatten, vilket skulle ha
vållat större svårigheter i Tanger, där både major Ankarlo och kapten Fust
befann sig vid nämnda tidpunkt utan att ha erhållit brev om blockaden. Därför frikallas både fregatten, kapten Fust och besättningen från allt åtal. Det
stod nu fregatten fritt att sätta segel mot hemlandet. Ramel meddelar omedelbart den glädjande nyheten till amiral Wrangel i Carlskrona och bifogar Sjörättens utslag även till Kungl Maj:t. Efter "Hans Cath. Maj:ts höga stadfästelse" avsåg major Ankario att gå till Tanger för att därifrån kunna fullgöra
sin förrättning hos "kejsaren av Marocko", enligt instruktionerna. Sederme-
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ra hade han för avsikt att under vintern "visa Kungl Maj:ts flagga" i de mest
betydande handelsstäderna i Medelhavet för att stödja den svenska handelssjöfarten. 58)
Den tillförordnade krigsrätten sammanträdde enligt order den 29 okt på
fregatten Illerim med major AnkarIo som ordförande och kapten Fust som
svarande. Ingående förhör hölls, varvid det befanns, att de fyra vittnena stödde svaranden. Denne hade i en längre skriftlig försvarsinlaga anfört de skäl,
vilka förut redovisats i hans olika rapporter. Han sade sig förvänta rättens
rättvisa prövning och sade sig dessutom vara övertygad om att Kungl Maj:t
"med vanlig mildhet och nåd ville allernådigst gilla hans efter yttersta förstånd och underdåniga nit utövade förhållande". Krigsrätten finner i sitt utslag, att kapten Fust i anseende till de då rådande omständigheterna vid inloppet i Gibraltars hamn "fullgjort sin plikt som officer och sjöman", då han ej i
oträngt mål utsatt fregatten för fara. Han hade därvid iakttagit alla de försiktighetsmått, som gäller alla nationers örlogsfartyg. Krigsrätten säger sig vidare ej gärna vilja nämna den spanska amiralitetsrättens utslag, då den för sin
del aldrig erkänt denna domstols behörighet att befatta sig med detta mål.
Dock har dess undersökningar och obehörigen framtvingade vittnesmål av
svenska agerande bevisat kapten Fusts oskuld, medgivande de spanska fartygens oriktiga förfarande och alla i samband därmed gjorda uttalanden.
Krigsrätten hade också upptagit till prövning omständigheterna i Malaga,
då Fust såg sig nödsakad att ge vika för de spanska hotelserna i skydd av fregatter och fästning, varvid även ambassadör Ramels och konsul Wetterströms
rekommendationer varit honom ett stöd. Krigsrätten finner till slut, att kapten Fust i följd av sina instruktioner hade ålegat att möta våld med våld, och
då sådant ej utövats, hade Fust "efterlåtit sin plikt och därför dömas bör".
Då emellertid K. Maj:t i sin instruktion till minister Ramel betonat, att om
Fust handlat enligt order och kunde anföra sådana skäl, som väsentligt skulle
lindra arten av hans felsteg ville domstolen endast skilja honom från befälet
och all tjänstgöring ombord för den återstående tiden av fregattens resa. Han
skulle under tiden förbli i arrest ombord. Den svenska krigsrätten hade således liksom den spanska friat kapten Fust från anklagelserna att medvetet ha
brutit blockaden mot Gibraltar. Domskälet att han ej mött våld med våld
skulle emellertid bli ödesdigert för honom. 59)
Sedan general Lacy meddelat spanske kungens beslut att frige Illerim, var
fregatten den 4 nov beredd att avsegla, och major Ankarlos sista åtgärd i Malaga var att "med anledning av Hans Kongl Maj :ts av Spanien Höga födelsedag hissa alla slags flaggor samt lossa alla canoner " .60)
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Det tycks inte ha gått någon nöd på besättningen, vare sig andligt eller lekamligt. Gudstjänst hölls regelbundet, och kosten lämnade intet övrigt att
önska -färskt kött och grönsaker, frukt och - med en viss ranson - brännvin, punsch och vin. "Personalvården" uppfyllde moderna krav, då permission flitigt beviljades, så att personalen i land kunde "roga sig" med dans
o.d., vilket även ägde rum ombord. Det måste ha varit en glädjestund
ombord, när man äntligen den 5 nov kunde notera: "Lyfte i Herrans namn
anckar och gick till segels". 61) Allt detta är noga noterat i Illerims Sjöjournal,
dag för dag under en lång tid av väntan och maktlöshet.
Sedan Illerim lyckligt och väl gått till sjöss, fortsätter emellertid den diplomatiska brevväxling'en. Så får major Ankarlo av Gustaf III veta, att ändamålet med beskickningen till det marockanska hovet tycktes vara vunnet, nämligen att man inte längre behöver oroa sig för kaperier mot svenska fartyg. Vidare har monarken "med icke mindre Nådigt Välbehag" sett, hurusom
Ankario vägrat att "comparera för Hans Cath. Maj:ts domstol i Malaga" och
därvid följt K. Maj :ts anvisningar, "att ingen makt i världen äger någon
domsrätt över Hans K. Maj :ts officerare och ämbetsmän, vilkas domare är
Hans Maj:t och ingen annan". Kungen framhåller vidare, att det varit önskvärt, att kapten Fust lika berömvärt undandragit sig den spanska domstolens
åtgärder, men att han tills vidare avstår från något omdöme om kapten Fusts
handlingssätt i detta fall. 62)
Ramel skriver i "en mycket ödmjuk apostille" den 14 nov till Gustaf III, att
man i Malaga visserligen beslutat, att Illerim skulle tagas "som en god pris"
men att detta praktiskt förlorat sitt värde genom att spanske kungen gett
order om att frige fregatten. 63 ) Ramel bifogar en note från Florida Blanca ,64)
vari denne förklarar domstolsproceduren för annulerad i varje punkt. Det
tycks dock, fortfar Ramel, som om det spanska hovet vore lika oböjligt som
vanligt, eftersom ingenting tyder på att den spanske kungen uppgivit sina
orättvisa åsikter om fregattens befälhavare. Den 22 nov skriver Ramel till
kanslipresidenten Ulrik Scheffer, att Illerim enligt den svenske konsuln i
Cadiz avseglat till Tanger för att där avlämna de ännu ombord varande presenterna till kejsaren av Marocko och för att där intaga vatten, innan den fullföljer sin resa högre upp i Medelhavet. 65) I en senare skrivelse noterar han, att
spanjorerna befriat Illerim från karantän i Malaga, när den återvänder från
Tanger för att intaga nödig proviant. 66)
Den vittre skalden och ambassadören Creutz skriver uppseendeväckande
öppenhjärtigt och fränt till Gustaf III, att det spanska hovets högmod och den
"hetta" det visat i handläggningen av affären Illerim ådragit det åtlöje från
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hela Europa. Sverige skulle ej kunna hämnas, utan att dess handel och sjöfart
bleve lidande. Han säger sig väl känna Spaniens "oförnuft och osmidighet",
varför han finner ifrågavarande affär svårare att lösa än andra. Han menar,
att Gustaf III genom sin öppna politik övervunnit det spanska hovets "hårdhet". Den spanske kungen bedömer han som "inskränkt, envis och högfärdig". Gustaf III:s brev hade emellertid gynnsamt påverkat honom, och
Creutz anser det som ett mirakel, att han kunnat nå ett så lyckligt resultat.
Han tillskriver också den franske ambassadören, liksom ambassadör Ramel,
en stor förtjänst till framgången. 67 )
Sedan Gustaf III erhållit kännedom om den friande domen mot fregatten
Illerim, skriver han till'Creutz och betecknar domen visserligen som "favorable" men ändå som "en acte de jurisdiction" mot ett K. Maj :ts örlogsfartyg.
Creutz uppmanas att genom franske ministern i Madrid underrätta utrikesministern i Paris om "den vanheder, som genom Sjörättens dom över fregatten
Illerim tillfogats Kungl Maj :ts flagga". Vidare nämns "den kontrast", som
föreligger mellan "Commendantens erkända oskuld och den honom övergångne medfart". Den gottgörelse Gustaf III hade tilldelat den spanske monarken hade skett självmant, och "inlöpandet" i Gibraltar hade befunnits
"menlöst". Han framhåller till sist, att fregattens långvariga uppehåll i
Malaga avsevärt ökat omkostnaderna, vilka skulle öka ytterligare under den
försenade hemfärden. 68 ) Det är förunderligt, hur således Gustaf III härmed
undanröjt grunden för sitt tidigare egenmäktiga beslut att både beröva kapten
Fust hans tjänst och förklara honom arresterad.
Enligt Ramel skedde fortsatt spanska övergrepp mot svenska handelsfartyg,69) men anklagelserna bemöttes å spansk sida genom påståendet, att de
skulle ha vidarebefordrat varor till det blockerade Gibraltar. Illerim skulle ha
gjort sig medskyldig till "förnyad smuggling", då den skyddat ett engelskt
fartyg på väg in till Gibraltar. 70) Fregatten hotades därför av ännu mer rigorösa åtgärder. Ramel tillbakavisar inför den spanske statsministern de nya anklagelserna och försäkrar honom om den svenske kungens vilja att undvika
allt, som skulle kunna störa den neutralitet han iakttagit i det pågående kriget.
I en skrivelse till kanslipresidenten beklagar sig Ramel över den "omildhet"
det spanska hovet aldrig försummar att uppvisa inför omvärlden genom det
språk det för mot Illerim. Han menar, att några engelska skepp kan ha utnyttjat Illerims återkomst till Gibraltar för att i dess sällskap taga sig in i hamnen.
Han betonar, att han ånyo hamnar i en svår situation, om Illerim på nytt blir
beslagtagen. 71 )
Kanslipresident Scheffer meddelar Ramel julafton 1779, att det brev den
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spanske kungen sänt till Gustaf III överlämnats till honom av den spanske ministern i Stockholm, utan några tillägg av denne, som tydligen ej erhållit några
order därom. Brevet tycktes vara skrivet, innan domen i Malaga fallit. Ramel
uppmanas att inte vidtaga någon annan åtgärd än att framhålla det otillbörliga i det spanska hovets beteende, då det behandlat kungens örlogsfregatt som
ett handelsfartyg och då det utsträckt sin domsrätt till att omfatta även hans
officerare. Det vore bäst, fortsätter Scheffer, att iakttaga tystnad i hela affären, och på förfrågan borde han säga, att hans hov ej gett honom några instruktioner. Han ger också Ramel det erkännandet från Gustaf III, att han på
ett berömvärt sätt bemött de misstankar den spanske statsministern gett uttryck åt. Varje ytterligare förklaring vore överflödig. "Det är suveräners beteende, som bör bevisa deras tänkesätt, ej deras försäkringar", slutar Scheffer
sitt brev. 72)
Gustaf III hade även till major Ankario framfört de "ogrundade och för
Sveriges intresse menliga rykten", som utspridits. Scheffer skriver till honom
den 14 januari 1780 "i största förtroende", att det spanska hovet "icke avlagt
det elaka humeur" , som det visat mot fregatten Illerim, och att det kommer
att utnyttja varje tillfälle att "tillskynda fregatten nya ledsamheter och förföljelser". Förtroendefullt uppmanas Ankario att under sin återresa undvika att
"inlöpa i någon spansk hamn", i varje fall skulle han förkorta sitt uppehåll i
Malaga så mycket som möjligt. Han fick vidare order om att vid hemkomsten
anlöpa Carlskrona, där fregatten skulle stationeras. 73 )
Sedan fregatten Illerim frisläppts, avseglade major Ankario till Tanger, där
han avlämnade de återstående presenterna, avsedda för sultanen av Marocko.
Då årstiden ej möjliggjorde hemfärd, företog han kryssningar på Medelhavet
för att skydda svenska handelsfartyg mot kapare. I februari 1780 anlände Illerim till Livorno, och kapten Pleij lämnar den 14 mars en rapport till ambassadör Ramel om dess senare öden. 74) Efter svåra stormväder, som skadat både
segel och tackling, hade fregatten i höjd med Ibiza passerats aven kryssare
med 24 kanoner. Man hade frågat major Ankarlo, vart fregatten var destinerat, varefter den återkommit flera gånger och avgivit några salvor, vilka besvarades av Illerim, så att det hördes "ett fasligt sårl och skri av sårade besättningsmän". Även Illerim hade lidit skador och förlorat bland andra sin chef,
major Ankarlo, som svårt sårad förts till Malaga, där han inom kort avlidit av
kallbrand, den 10 mars. Kapten Pleij, som övertagit befälet, säger sig vara beredd att begiva sig till hemlandet, så snart fregatten blivit försatt i segelbart
skick. Det var en kutter, som anfallit Illerim, i själva verket en kapare under
engelsk flagg, förd aven förrymd dansk sjöman. Detta hävdade den franske
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konsuln på Mallorca i en depesch till franske ambassadören i Madrid, något
som ytterligare bestyrktes av den danske kaptenen i en tidning i Florens. 75) Efter incidenten vid Ibiza vände sig konsul Wetterström i Malaga till Ramel med
en förfrågan, hur han skulle förhålla sig, om "den allsmäktige Guden täcktes
hädankalla major Ankarlo" , i synnerhet som kapten Fust ännu befann sig i
arrest ombord och således ej kunde utöva något befäl. 76)
I den fortsatta korrespondensen mellan Ramel och kanslipresidenten Scheffer förklarar Ramel bLa., att affären Illerim från början varit svår att handlägga, men betonar, att hans svårigheter skulle ha varit mindre vid ett annat
hov och under andra omständigheter. I fortsättningen av brevet menar Ramel, att kungen ännu e'j uttalat sig om kapten Fusts handlingssätt, då han inställde sig inför en spansk domstol. Han säger sig ej känna till, i vilken grad
omständigheterna i ett liknande fall skulle frikänna en officer, som sett sig
tvingad att avvika från de gällande reglerna i en rättssak, som alls ej låg under
hans domvärjo. Han vill ändå tro, att det i detta fall vore hans plikt att visa,
att kapten Fusts motstånd av allt att döma skulle från början ha orsakat missnöje vid spanska hovet och lett till dess orättfärdiga åtgärder. Han säger sig i
den stämningen ha tillskrivit kapten Fust och tillstår, att han inför den spanska bedömningen ej sett någon möjlighet att undvika, att lagen haft sin gång. I
annat fall skulle svåra olägenheter ha kunnat uppstå. Han trodde, att enda
möjligheten varit att protestera för att försvara den svenske kungens rättigheter. Slutligen förklarar han, att han är oviss, huruvida hans vittnesmål skulle
kunna gagna kapten Fust, men han menar, att han tror sig vara honom skyldig detta. 77)
Till Gustaf III skriver Ramel den 10 maj 1780, att han tar sig friheten att inför konungen framhålla, att genom major Ankarlos frånfälle kapten Fust blivit utsatt för obehag, som ej kunnat förutses, genom att han ställts under befäl aven officer med mindre meriter i kungens tjänst. Kapten Fusts olägenheter hade också ökat genom de svåra blessyrer han liksom major Ankario erhållit genom träffningen vid Ibiza, vilka skulle kunna förmå honom att ställa
anspråk gentemot K. Maj :t. Med all aktning för sin suverän, säger sig Ramel
likväl våga framlägga dessa omständigheter inför Gustaf III. I anslutning därtill skriver Ramel även till kanslipresidenten ett brev med liknande innehåll
och understryker Fusts skador och den oro denne visat vid major Ankarlos
frånfälle, varför Ramel anbefaller denne officer till kanslipresidentens "godhet".78)
Det är påfallande, hur ambassadör Ramel på detta sätt visar kapten Fust sin
medkänsla och vädjar för honom hos de högsta instanserna i hemlandet. Den
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slutgiltiga rättegången i Karlskrona skulle emellertid grusa dessa hans förhoppningar, vilket den fortsatta framställningen torde visa.

Rättegången i Carlskrona
Enligt protokoll i Amiralitetsöverrätten i Karlskorna av den 30 juni 1780 hade
till generalamiralen Henrik af Trolle inkommit en skrivelse från K. Maj:t med
innehåll, att örlogsfregatten Illerim den 29 maj under Capitaine Pleijs befäl
anlänt till Carlskrona och att Capitaine Fust, som sedan den 16 sept förlidet år
aven svensk domstol fråndömts all tjänstgöring ombord och sedan dess ställts
under arrest, under bevakning förts i land. Enligt befallning skulle han kvarhållas i arrest, tills K. Maj :ts vidare order ankommit. Det heter vidare, att eftersom det brott, för vilket Cap. Fust blivit arresterad, är till fullo undersökt,
liksom fregattens anlöpande av det blockerade Gibraltar, så har K. Maj:t i nåder velat tillåta, att han skulle ställas på fri fot utan bevakning. Dessutom hade emellertid K. Maj:t befallt, att en amiralitets krigsrätt skulle tillsättas för att
granska, huru Cap. Fust emot svenska flaggans heder i Malagas hamn tillåtit
visitering av fregattens ombordvarande papper. Rätten skulle också granska
fartygets Sjöjournal. 79)
Åklagaren i målet, advokatfiskalen Cuhlberg, fick den 18 juli del av handlingarna och hemställde, att Cap. Fust muntligen skulle höras rörande händelserna i Gibraltar och Malaga och Cap Pleij om den engelska kutterns anfall
mot Illerim. Den 23 aug anmodades Cap Fust att inför Rätten avge sin berättelse och förklaring till nämnda händelser, vartill F. förklarade, att han ej
kunde lämna en sammanhängande redogörelse, då han ej kunde erinra sig alla
omständigheter, varför han begärde åtta dagars rådrum för att skriftligen
kunna framlägga sin förklaring. Efter hemställan från advokatfiskalen fann
rätten detta vara skäligt och beviljade Fust rådrum till den 29 aug.
För att undvika all vidlyftig beskrivning av händelseförloppet åberopar Cap
Fust i sin skrivelse de ombord hållna dagböckerna och de till höga vederbörande avgivna rapporterna. Anledningen till den brydsamma belägenhet, vari
fregatten Illerim råkade i Malaga härrörde, menar F., av den spanske befälhavarens hövliga bemötande och heligt avgivna löfte, att man ej planerade några
speciella åtgärder mot fregatten, även om han enligt order från spanska hovet
hade att beledsaga alla skepp från Gibraltar till Malaga. I förevarande fall hade de tvenne fregatterna som mål Malaga i likhet med Cap Fust, vilken ej ville
ändra kurs för att ej väcka spanjorernas misstankar.
Sedan Illerim ankrat på redden, vägrade spanske generalen "practica"SO)
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och färskt vatten men gav likväl efter föreställningar även från konsul
Wetterström de "kraftigaste" löften, att fregatten varken hade att befara
"arrest" eller andra svårigheter utan endast skulle kvarligga, tills svar anlänt
från spanska hovet, varefter fregatten fritt skulle få avsegla. Då både de ansvariga militärbefälhavarna liksom svenske konsuln försäkrat, att fregatten ej
hade något att frukta, och då Fust själv hade gott samvete, såg han ej något
skäl att "fly" från platsen. Eftersom andra hamnar var för långt avlägsna,
beslöt Fust därför i samråd med konsuln och sina officerare ombord att lägga
fregatten på "Mouillen" för att där avvakta svaret från spanska hovet och i
enlighet med sina order se över fregattens tackel och tåg och intaga vattenförråd med tanke på hemrs:san. Han hade inte några som helst tankar på att konungen av Spanien skulle kunna vidtaga några fientliga handlingar mot ett
krigsfartyg, tillhörigt en neutral makt, varmed Spanien upprätthöll både vänskap och förbund.
Emot all förmodan blev likväl fregatten belagd med "arrest" och blottställd för "visitation" med anledning av dess inlöpande i Gibraltars hamn.
Genom de båda spanska fregatternas uppträdande var Fust tvungen att lägga
sig vid "mouillen", där fregatten bevakades både från det närliggande kastellet och från de båda spanska fregatterna. Den svenske ministern i Madrid, baron Ramel, som väl insåg fregattens vanskliga belägenhet, framhöll i ett brev
till Fust Iden 13 augl, att 8 !) Fust måste underkasta sig de spanska åtgärderna,
vilket även tillstyrktes av svenske konsuln i Malaga. Fust ansåg sig ej kunna
handla annorlunda än att för spanska rättsmyndigheter uppvisa sin instruktion och sjöjournalen och lämna uppgift på ammunitionsförrådet ombord,
vilka dessa ej kunde läsa eller förstå. Fusts chef, majoren Ankarlo, som vid
tidpunkten befann sig i Marocko, måste vid sin återkomst gå än längre, då
han tillät både kopiering och översättning av instruktion och journal, varvid
han visade prov på ett oförvitligt uppträdande mot den spanske bundsförvanten. På annat sätt hade, menar Fust, ingen visitation ombord skett, och han
hade också utövat fullständigt befäl och genom rättsligt utslag blivit befriad
från vanära och misstankar från allmänhetens sida. Till slut uttrycker Fust sin
farhåga, att han icke motsvarat K. Maj :ts krav, men han hyser ändå den förtröstan, att "en vis och mild konung allernådigst lärer inse, att han lidit mycket på grund av andras felsteg men att han handlat med bästa och redligaste
uppsåt under utövande av sina skyldigheter."
Den 6 sept sammanträdde rätten, och advokatfiskalen Cuhlberg och kapten
Fust hade erhållit kallelse, varvid Fusts berättelse upplästes jämte ett utkast
till utslag av krigsrätten i Malaga rörande händelserna därstädes liksom en
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transumt av K. Maj :ts till generalamiralen af Trolle ställd skrivelse. För att utröna, vad som verkligen inträffat, ställdes ett antal frågor till kapten Fust. Av
förhöret framgick, att Illerim låg på det vanliga ankarstället, varifrån Illerim
kunnat beskjutas av batterierna från kastellet. Här låg fregatten mellan den 31
juli och 3 aug. Fust framhöll ytterligare på frågan, varför han ej uppsökt en
annan hamn än Malaga för att få färskt vatten, att det vänliga bemötandet
från spanjorernas gjorde, att han ej befarade någon ovänlig handling. Han
hade ju också order att anlöpa Malaga och såg därför ingen anledning att underlåta detta.
Under de första dagarna kunde man skjuta s.k. dag- och nattskott från fregatten, men sedan ftåntogs fregatten denna rätt, och det antyddes, att fregatten skulle "arresteras" och slutligen utgick befallningen, att den skulle lägga
till längre in i hamnen, bland de s.k. coopwerdie-fartygen. De som sedan
verkställt visitationen ombord visade sig vara några ledamöter av den spanska
krigsrätten jämte generalen greve Lacys adjutant. Dessa hade begärt att få se
fregattens handlingar. På den viktiga frågan, om ej kapten Fust avvisat denna
begäran, påpekade F., att såväl han själv som konsul Wetterström först hos
general Lacy inlagt en skarp skriftlig protest mot både fartygets arrestering
och mot alla andra åtgärder, vartill det hade svarats, att det ej kunde ske någon ändring i Hans spanska Maj :ts givna order. Visserligen hade det stått Fust
fritt att i detta läge svara med våld, vilket både han och konsuln ansåg både
meningslöst och i strid emot de föreskrifter minister Ramel i sitt brev lämnat
kapten Fust. Han hade även följt den instruktion han fått av fregattens chef,
major Ankarlo, vid avseglingen från Tanger. Fust medgav ytterligare, att
majoren Ankario i karantänen gett sitt tillstånd till både kopiering och översättning av skeppspapperen. Han hade också varit tvungen att uppge, hur stor
mängd ammunition, som fanns ombord.
Det brev från minister Ramel, vilket Fust åberopat, då det gällde att efterkomma de spanska kraven, skulle ha anlänt först den 18 aug, enl. journalen,
men Fust vidhöll, att detta brev ankommit före visitationen och att det måste
vara en felskrivning i journalen. R. framhåller i nämnda brev, att han förgäves bemödat sig om att få fregatten frigiven och att Hans spanska Maj:t var
fast besluten att låta alla omständigheter prövas aven krigsrätt. Baronen skriver härom, att fregatten måste underkasta sig gällande regler men att han
skulle understryka K. Maj :ts rätt, tills nya order anlänt. I övrigt rekommenderade R. försiktighet, för att läget ej skulle försämras.
Vid fortsatta vittnesförhör med kapten Pleij framhöll denne bl.a., att
svenske konsuln tillstyrkt att godtaga de spanska kraven för att undvika något
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värre. Även i övrigt yttrade sig Pleij i överensstämmelse med vad Fust tidigare
anfört. Det bekräftades också, att major Ankarlo gett sitt tillstånd till att kopiera och översätta fartygshandlingarna. På frågan, när nämnda brev anlänt,
sade sig kapten Pleij väl påminna sig, att han läst brevet i fråga och att det troligen ankommit före den 18 aug men att han ej visste, vem som påtecknat brevets ankomstdag. P. bejakade också frågan, huruvida konsul Wetterström
blivit hörd under ed.
Vid rättens sammanträde den 12 sept företeddes och upplästes den instruktion, som major Ankario den 9 juli överlämnat till kapten Fust för den tid han
själv skulle vistas vid det marockanska hovet liksom A:s order till kapten Fust
i ett brev av den 25 juli- i Tanger. F. skulle enligt dessa lämna Tanger, om säkerheten så krävde, och avsegla till Gibraltar för att där invänta vidare order
och sedan avsegla till Malaga och avlämna en depesch till konsuln för K.
Maj:t. Fust skulle i Malaga intaga färskt vatten och sedan återvända till
Gibraltar.
Advokatfiskalen anknyter i rättens sammanträde den 21 sept till den svenska krigsrättens i Malaga utsago, att kapten Fust i Malaga underlåtit att fullgöra sin plikt och därför borde dömas. Under det fortsatta förhöret förklarade
Fust, att han efter avgången från Gibraltar kunnat styra en annan kurs men
eftersom han hade order att anlöpa Malaga för att förse fregatten med färskt
vatten, och då amiral Barcelo bemött honom mycket vänligt till sjöss liksom
vid ankomsten till Malagas redd, fann han ingen anledning att ändra sina dispositioner med tanke på både fregattens och besättningens säkerhet. Generalen Lacy hade också försäkrat honom om sitt stöd och sin vänskap, ända tills
order gavs, att Illerim skulle ställas under "arrest."
Av övriga vittnesmål framgick, att när det sköts prejskott från de spanska
fregatterna vid Gibraltar, Illerim besvarat dessa i sin tur, varefter en spansk
officer tillåtits gå ombord. Denne omtalade, att Gibraltar var blockerat och
det således var förbjudet att gå in där, något som kapten Fust ej hade sig bekant. Därefter saluterade fregatterna varandra. Den spanske officeren återvände med en hälsning från sin amiral, att alla fartyg, som från Gibraltar ämnade sig till någon spansk hamn skulle enligt kunglig order konvojeras dit av
spanska fartyg. Kapten Fust förklarade härtill, att han som svensk örlogsman
ej behövde någon konvoj. Från spansk sida framhölls, att man ej hade några
fientliga avsikter gentemot Illerim, då svenskar och spanjorer ju voro vänner,
varefter man visade stor hövlighet mot det svenska fartyget i enlighet med tidigare vittnesmål. Liksom tidigare vittnen framhöll de övriga, att fregattens läge var mycket utsatt och att den lätt kunnat skjutas i sank.
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Advokatfiskalen Cuhlberg uttalar sig den 18 okt om undersökningen om
hur kapten Fust i Malaga låtit, emot svenska flaggans heder, fregatten Illerim
visiteras i fråga om papper m.m. Han ifrågasätter, om de inträffade olägenheterna kunnat undvikas, då fregatten prejats aven spansk chebeque och blivit
underrättad om att den skulle konvojeras till Malaga av två spanska fregatter,
något som tycktes förebåda oangenäma följder trots de spanska officerarnas
smickrande uppträdande. I det läget skulle det, enligt åklagaren, ha varit rådligare, att kapten Fust styrt en annan kurs än till Malaga. Då det fanns anledning förmoda, att han var under bevakning, borde han ha gått till Tanger eller
i händelse av motstånd och öppen fientlighet ha mött våld med våld, då fregatten haft möjlighet att väl kunna försvara sig. Försiktigheten borde ha bjudit kaptenen att ej ankra längre in på redden eller närmare kastellet, innan han
av den spanske militärguvernören fått säkrare underrättelser än att han kunnat återgå till sjöss. Ifall ifrågavarande spanska fregatter velat hindra detta,
hade han bort möta våld med våld. Åklagaren betonade också, att Illerim visserligen tagit sig in i Gibraltars hamn men att kapten Fust var okunnig om att
den var förklarad i blockad, vilket givit spanjorerna anledning till misstankar.
Åklagaren hänsköt slutligen till K. Maj :ts prövning, huruvida kapten Fust
handlat riktigt eller om han skulle ha betett sig på annat sätt. Vid den fortsatta
överläggningen åberopade kapten Fust sin tidigare, till rätten angivna förklaring av den 26 aug. Därtill androg han, att eftersom amiralen Barcelo med
stor hövlighet försäkrat honom, att intet fientligt anslag förbereddes mot fregatten, han därav ej kunde förmoda något vidrigt, varför han ej hade något
skäl att styra annan kurs emot sina order. Något dylikt skulle ju också ha
styrkt de spanska misstankarna i fråga om ändamålet med fregattens inlöpande i Gibraltar och kunnat medföra de allvarligaste följder, i synnerhet om han
begivit sig till Tanger. Detta ansåg Fust som uteslutet, då han vid otjänlig väderlek ej kunnat kvar ligga på dess redd och där ej heller haft tillgång till färskt
vatten. Fregatten skulle också vid passerandet av Gibraltar ha kunnat bli utsatt för misstankar och därav föranledda överlägsna angreppshandlingar, mot
vilka kaptenen ej kunnat försvara sig. Kapten Fust medgav, att om den spanske amiralen avsett att i Malaga arrestera fregatten på ogrundade misstankar,
så hade han haft skäl att uppsöka en annan hamn, samt om detta förvägrats
honom, försvara sig med den styrka han ägde. Enligt Fust skulle den fortsatta
rannsakningen visa, att omständigheterna ej tillät något dylikt. I övrigt framhöll han, att han ej kunde ankra på annan plats än den anvisade på Malagas
redd och att han ej kunde möta våld med våld, då något sådant ej förekommit, utan snarare list.

27

Konteramiral Lars Wallin

Amiralitetsöverrätten bestod av följande ledamöter: ordf. amiralen Carl
Gustaf Grubbe jämte översten Jonas Gyllenstam, överstelöjtnanten J. Segerbrand, majorerna Hisingskiöld och L. Wollin som bisittare tillsammans med
justitiaren Gustaf Blomstedt. 82) Denna inlämnade den 15 nov 1780 till K.
Maj:t undersökningsprotokollen i målet, som gällde både kapten Fust och
kapten Pleij. Sedan protokollen återsänts, bemyndigade rätten advokatfiskalen Cuhlberg att som åklagare föra talan i målet. Vid rättens sammanträde
den 30 januari 1781 vistades Fust i hemmet på grund av sjukdom men underrättades där om ärendet. 83)
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I en inlaga den 13 febr anför advokatfiskalen, att kapten Fust borde ha blivit varnad av de spanska åtgärderna mot fregatten och ej låtit sig förvilla av de
spanska hövlighetsbetygelserna utan tagit en annan kurs än till Malaga, tills
det blivit klarlagt, om även de spanska fregatterna skulle ändra kurs eller fortfara att bevaka den svenska fregatten. Kaptenen borde ha anlöpt Tangers
redd och i händelse av motstånd mött våld med våld i enlighet med sin instruktion, i synnerhet som fregattens besättning syntes ha goda möjligheter "att sig
med mandom" kunna försvara till den svenska flaggans heder. Då detta ej
skett, hade försiktigheten fordrat, att han ej skulle ha ankrat längre in på redden eller närmare kastellet, än att han lätt kunnat gå till sjöss. Om de spanska
fregatterna hade hindrat detta, skulle han likaledes ha mött våld med våld,
även om den spanske generalguvernören tillkännagivit, att fregatten ej fick
avsegla, förrän order kommit från Hans Cath. Maj :t. Inför blotta hotelsen
från den spanske generalen, att om fregatten ej frivilligt intog den anvisade
ankarplatsen, skulle det ske med våld, hade kapten Fust givit efter, vilket senare skulle få så ödesdigra följder. De innebar förbud att skjuta dag- och nattskott, fregattens arrestering och placeringen bland handelsfartygen i hamnen,
visiteringen av dess papper m.m. Enligt åklagaren skulle ett flottans örlogsfartyg aldrig ha tillåtit något dylikt, "så länge krut och kulor funnits ombord och
kunnat nyttjas."
Kapten Fust svarar härpå med följande förklaring den 6 mars 1781 till advokatfiskalens anklagelser: Enligt de order han erhållit av major Ankarlo
skulle han från Gibraltar avsegla till Malaga för att där bl.a. intaga färskt vatten, och dessa order måste han åtlyda för att ej bryta mot de s.k. Sjöartiklarna. Han framhåller vidare, att han enligt rannsakningen och vittnesutsagor av
amiral Barcelo bemöttes med all hövlighet och med försäkran, att svenskarna
som vänner ej hade något att befara. Därför hade han ej haft någon anledning
att hysa några misstankar mot de spanska myndigheterna eller mot de spanska
fregatter, som sades ha viktiga depescher att avlämna i Malaga. Med hänsyn
härtill fann F. inga skäl att ändra sin kurs och avsegla till Tanger, vilket skulle
ha stärkt amiral Barcelos misstankar, att han undflytt sitt ansvar att ha brutit
Gibraltars blockering, något som Fust varit ovetande om. Hans oskuld hade
av spanska regeringen prövats och fastslagits, vilket även advokatfiskalen
medgivit i sitt memorial av den 18 febr. Om han ändrat kurs och därför blivit
anfallen och mött våld med våld, hade detta troligen lett till förlust av fregatten. Följderna hade då blivit ödesdigra, eftersom han i så fall skulle ha brutit
mot givna order och ökat spanjorernas misstankar om avsikten med hans
ärende i Gibraltar. Det hade också kunnat ge anledning till fredsbrott med en
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allierad makt och omintetgjort säkerheten för de svenska handelsfartyg, vilka
fregatten hade till uppgift att beskydda, samt leda till anklagelsen, att han i
onödan offrat ett kronans örlogsfartyg och besättning.
Fust ställer också frågan, vilket som vore bäst och hederligast: att lita till en
allierad makts vänskapsbetygelser och givna försäkringar eller utan rimlig anledning gå till ytterligheter. Fust menar i sitt fortsatta försvar, att om sådana
försäkringar bryts, kan icke skulden åvila den som litat på dessa. Då han av
anförda skäl måste avsegla till Malaga, kunde han där endast lägga till vid den
sedvanliga ankarplatsen och att där besvara ev våld från de båda fregatterna
och från kastellet vore mera uttryck för en oöverlagd handling än för en förnuftig överläggning oCR därtill anpassat beslut. Han åberopar dessutom, vad
han den 29 sistlidna aug anfört till parterna i denna del. Han understryker ytterligare, att det är lika omöjligt att förutse ett händelseförlopp som lätt att
draga slutsatser aven redan avslutad händelse. Fust framhåller också, att advokatfiskalen med sina anmärkningar kommit utanför undersöknings ämnet ,
då han gör gällande, att någon visitation av fartygshandlingarna ej kunnat
ske, om han ej ankrat på Malagas redd. Dennes argumentering förefaller honom lika långsökt som att hävda, att om ett fartyg fattar eld i en hamn, så hade detta ej hänt, om det ej gått dit. Beträffande anklagelsen, att han emot
svenska flaggans heder låtit skeppshandlingar undersökas, hänvisar han till
rannsakningens resultat och till vad han den 29 aug anfört om orsakerna till
att han underkastat sig den spanska rättens åtgärd, ehuru både han själv och
den svenske konsuln ingivit en skarp protest häremot till general Lacy. Hans
handlingssätt hade blivit tillstyrkt både av den svenske ministern i Madrid och
av den svenske konsuln i Malaga. Därför hade han inga skäl att frukta rättens
begäran att se sjöjournalen, hans instruktion eller besättningsrullan, vilka de
varken läste eller kunde förstå. Därför skedde ej heller någon visitation, vare
sig av skeppspapperen eller fregatten. Om han vägrat uppvisa de handlingar,
som enligt internationell sedvänja skall finnas ombord på ett örlogsfartyg, hade han ej kunnat undandraga sig misstankar och ej undgått en strängare visitation, vilket mera skulle ha kränkt den svenska flaggans heder och medfört
ett större ansvar för honom själv. Han hade ej heller tillåtit någon kopiering
av skeppshandlingarna, vilket först skett efter major Ankarlos beslut. Till slut
betonar kapten Fust inför rätten sin oskuld inför de av advokatfiskalen gjorda
anmärkningarna, varför denne ej skulle ha något sakskäl att vidare agera, vilket han själv borde finna.
I sitt utlåtande den 13 mars påpekar advokatfiskalen, att kapten Pust underlåtit att nämna, att ifrågavarande spanske officer enligt både journal och
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Fusts egen berättelse underrättat honom om att alla fartyg, som varit inne i
Gibraltar, både örlogs- och coopwaerdiefartyg, som ämnade sig till någon
spansk hamn, borde efter Hans Cath Maj:ts befallning konvojeras. Kapten
Fust borde då ha fattat misstankar och vid ordern om ny ankarplats lämnat
Malaga och vid beskjutning betett sig som kapten v. Psilander, vilken i Engelska kanalen försvarat sig mot engelska örlogsfartyg. I sitt slutpåstående vidhåller actor, att kapten Fust måtte dömas efter §§ 28 och 93 i de kungl Sjöartiklarna av den 2 maj 1685. Som svar härpå åberopar Fust sjölagens 3 cap § 2
1667 samt 25 Cap 21 § i Rättegångsbalken och gör gällande, att incidenten
med kapten v. Psilander inträffat i öppen sjö, och förklarar, att han i en liknande situation skulle ha följt dennes exempel. Dock betonar han, att besvarandet av våld med våld i en hamn aven fregatt inom räckhåll för spanska örlogsfartyg och fästningskanoner icke vore förenligt med ett vettigt beslut, i
synnerhet som det även grundats på de råd han erhållit av minister Ramel, 1.
amiralen Wrangel och svenske konsuln i Malaga. Advokatfiskalen medger i
en senare inlaga, att händelseförloppet i affären Psilander ej kunde jämföras
med Fusts belägenhet men att han i övrigt vidhöll sina anklagelser.
Justitiaren hade i en inlaga biträtt advokatfiskalens uppfattning, att kapten
Fust i sitt handlande underlåtit att följa instruktionerna att möta våld med
våld och att han ej nöjaktigt utrett och förklarat de av advokatfiskalen framställda anmärkningarna. Han prövar därför skäligt, att advokatfiskalen måtte
fullfölja sin talan, varvid kapten Fust skulle få tillfälle att å sin sida lämna förklaringar och försvara sig. De militära ledamöterna instämde med justitiarens
yttrande, att kapten Fusts förklaringar vore otillräckliga, varför fortsatta förhör skulle ge vid handen, om och i vilken utsträckning kapten Fust kunde anses skyldig. Sålunda resolverades, att den fortsatta rannsakningen skulle
omfatta hela förloppet, från det fregatten Illerim lämnat Gibraltar, tills den
nådde ankarplatsen i Malaga.
Amiralitetsöverrätten hade också att handlägga advokatfiskalens anklagelser mot kapten Pleij, som ansvarat för artilleridetaljen ombord på Illerim under förutnämnda träffning vid Ibiza, då fregatten blivit angripen aven engelsk kutter. Åklagaren försökte efter att ha studerat all tillgänglig litteratur i
ämnet leda i bevis, att P. försummat skötslen av kanonerna, men kapten Pleij
försvarade sig frimodigt och förklarade som sin oförgripliga mening, att
"Herr Advokatfiskalens tillvitelser böra försvinna såsom alldeles icke hit
lämplige." Sedan rättens ledamöter ävenledes funnit, att P. alls icke försummat sina plikter, förklarade justitiaren anklagelserna ogrundade och yrkade,
att kapten Pleij borde frikännas från ansvar.
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Beträffande kapten Fust anhöll advokatfiskalen om stämning mot denne
att stå till svars för sina åtgärder "emot svenska flaggans heder" och inställa
sig i rätten den 18 april.
Under detta sammanträde diskuterades frågan, huruvida kapten Fust under
förhören skulle tillåtas bära värja. Justitiaren yttrade, att det ej vore allmänt
brukligt i "dylika förrättningar", medan rättens militära ledamöter hävdade,
att eftersom Fust ännu ej vore till något brott förvunnen och utgången av målet skulle kunna leda till hans frikännande, han tillerkändes rätten att under
förhören bära värja, om han så önskade. Därefter uppropades advokatfiskalen Cuhlberg som kärande och kapten Fust som svarande.
Kapten Fust betonar. i en skrivelse till rätten den 9 maj sina förut framförda
skäl och vill åter förtydliga, att han var okunnig om blockaden av Gibraltar,
vilket även rannsakningen inför spansk domstol gett vid handen, att han vidare ej kunde misstro de vänskapsförsäkringar , som å spansk sida visats honom.
Fust redovisar även de omständigheter, som föranlett honom att intaga sin
ankarplats. Då advokatfiskalen ej velat fästa något avseende vid ambassadör
Ramels brev med de råd, som överensstämde med hans instruktion, att Fust i
förekommande fall skulle söka bistånd av denne, menar Fust, att han vore
skyldig att rätta sig efter "en Herre, som vårdar sitt rikes angelägenheter och
som bäst känner och förstår, hurusom till Rikets heder och förmån länder."
Fust anser också, att han tillräckligt vederlagt advokatfiskalens anmärkningar. Han hade i likhet med major AnkarIo ej kunnat motsätta sig spanjorernas
önskan att kopiera skeppshandlingarna. Han försäkrar inför rätten, att han
"med yttersta förstånd" försökt följa sin instruktion men att han ej kunde
möta våld med våld, då han icke blivit utsatt för något dylikt. Han hade ej
heller velat öka spanjorernas misstankar eller kränka vänskapen mellan allierade makter eller störa handelsförbindelserna. Fust vädjar till rättens ledamöter att beakta de förmildrande omständigheterna och betonar, att han icke
handlat "af feghet eller ont uppstå" och hänvisar slutligen till sin långvariga
arrest och det myckna lidande, som åsamkats honom.
Vid rättens sammanträde den 12 maj tillfrågade advokatfiskalen kapten
Fust, om skeppsjournalen och hans rapporter vore riktiga, vilket denne bejakade. Han framhöll därefter, att Fust haft all anledning att misstro de spanska åtgärderna att konvojera Illerim, vilket innebar en övervakning, något som
endast kapten Fust skulle kunna bestrida. Han borde ha tagit en annan kurs
eller lagt sig efter de spanska fregatterna för att lära känna deras avsikter.
Kapten F. hade också förfarit felaktigt, då han ankrat inom räckhåll för kastellets kanoner i Malaga. Han hade också, enligt åklagaren, försummat sin
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plikt, vilket även krigsrätten i sitt utslag fastslagit, då han utan motstånd intagit den anvisade ankarplatsen. Enligt instruktionen skulle han endast kunna
påräkna biträde av den svenske ministern för resans fortsättande. Han hade ej
heller varit nödsakad att uppvisa sin instruktion eller övriga skeppspapper.
Han hade sålunda vid flera tillfällen handlat i strid med sin instruktion, varför
han ej hade skäl att orda om att han "med varmt hjärta och utan feghet sökt
fullgöra sin plikt." Han hade i stället haft rätt att fordra behörig aktning för
den svenska flaggan och förtroende för de svenska handelsfartygen. All visitation skulle ha avvisats och i händelse av angrepp skulle våld ha mötts med
våld. "Konungens höghet och oinskränkta rätt i sjön" borde "med liv och
blod" ha försvarats. Advokatfiskalen yrkar till slut, att kapten Fust "bör
straffas med lagens stränghet."
Kapten Fust upprepade som svar härpå sina tidigare anförda skäl, varför
han ej med våld motsatt sig de spanska åtgärderna och åberopade sitt ansvar
gentemot både fartyg och besättning. Han hänvisade även till sina försvarsskrifter och till vad rannsakningen skulle kunna anföra till hans försvar och
förmodar, att rätten måtte finna, att advokatfiskalen ej haft skäl till sina påståenden utan att han rättat sig efter givna order och i en svår belägenhet ej
kunnat handla annorlunda, varför rätten måste fria honom från de framförda
anklagelserna.
Oavsett kapten Fusts invändningar vill advokatfiskalen skärpa sina krav i
fråga om kaptenens bestraffning och hemställer därför till Kungl Rättens
prövning, att F. med hänsyn till de åberopade sjöartiklarna och de graverande
omständigheterna ej längre måtte vistas på fri fot utan träda i häkte.
Kapten Fust åberopade häremot de handlingar och protokoll, som kunde
tala till hans förmån och framhöll spanjorernas trolösa förfarande mot honom, vilket lett till hans brydsamma belägenhet och kunnat tolkas till hans
nackdel. Han vill åter betona, att han haft det bästa uppsåt och att han tillsammans med svenske konsuln bemödat sig att på tjänligt sätt undvika komplikationer. Då han vidare hyste den meningen, att inga nya omständigheter
tillkommit, måtte rätten lämna advokatfiskalens krav på hans arrestering
utan avseende, även med hänsyn till det lidande, som han menade sig utan
skuld ha tillfogats.
Justitiaren yttrade sig i likhet med advokatfiskalen och krävde likaså, att
kapten Fust skulle häktas på grundval av anförda sjöartikiar, vilka stadgade
dödsstraff. Under rättens överläggning framkom olika uppfattningar i arrestfrågan. Så yttrade majoren Wollin, att han på förhand ej kunde pröva en
så viktig del av målet, innan han närmare studerat handlingarna, ej heller ad-
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vokatfiskalens påstående, som kunde motivera både en mildare och en strängare lagens tillämpning, varför han ville framdeles uttala sig om arrestfrågan.
Till denna uppfattning anslöt sig även majoren Hisingskiöld, medan öl Segerbrand stödde justitiarens mening. Öl Hierta och översten Gyllenstam hade
samma yrkande som majoren Wollin, medan rättens ordförande, amiralen
Grubbe, anslöt sig till justitiarens krav. Arrestfrågan uppsköts sålunda av rättens flertal, men justitiaren föreslog, att kapten Fust skulle åläggas att ej lämna staden, vilket bifölls och även blev rättens beslut.
Vid rättens sammanträde den 25 maj diskuterades arrestfrågan åter, varvid
majoren Wollin bl.a. yttrade, att han ännu inte kunde taga ställning till frågan, innan han slutgiltigt studerat handlingarna och hört justitiarens slutliga
yttrande i domsfrågan. Då kapten Fust för tillfället låg sjuk i hemmet i höftoch ryggvärk, var det enligt Wollin ej nödvändigt att fatta beslut i frågan.
Rättens utslag blev, att Fust i väntan på att överföras i arrest till högvakten
skulle hållas under bevakning i hemmet. Därefter hördes skeppsskrivaren
Kellman om påskriften på ambassadör Ramels brev, varvid han uppgav, att
det ankommit den 18 aug. Vidare framhöll han beträffande visitationen, att
kapten Fust därunder visat sig mycket bekymrad och att han ej kunde motsätta sig denna, därför att han hade order att godtaga spanjorernas åtgärd. Han
sade sig ej kunna minnas, om det var den spanske generalguvernörens eller
svenske ministerns order.
Därefter kom justitiarens slutliga sakframställning, vilken är så omfattande
och redan i huvudsak behandlad, men anklagelsepunkterna kan sammanfattas så, att kapten Fust ej styrt annan kurs än de spanska fregatterna, icke mött
våld med våld, gett efter för generalguvernörens hotelser, låtit fregatten undergå visitation i Malagas hamn, varvid han på anfordran uppvisat dess instruktion, skeppsjournalen och mönsterrullen samt uppgivit omfattningen av
krigsförnödenheter. Justitiaren gör emellertid i sin framställning ett anmärkningsvärt medgivande, då han hävdar, att alla händelser under en sjöexpedition som den ifrågavarande omöjligt kan förutses, varför befälhavaren själv
efter omständigheterna äger att vidtaga de åtgärder som kan befinnas "bäst
för kronans tjänst och för flaggans heder". Därför bör, menar justitiaren,
även givna instruktioner eller order i nödfall kunna brytas, vilket ej bör leda
till något straff utan räknas vederbörande till heder. Icke desto mindre framhåller han vidare, att kaptenens försummelse ej kan ursäktas av ambassadör
Ramels brev av den 13 aug 1779 och att amiral Wrangels åberopade brev endast var svar på kapten Fusts rapporter och ej kunnat tjäna honom som rättesnöre.
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I betraktande av alla de omständigheter, där kapten Fust kunde ställas till
ansvar, betonar justitiaren särskilt, att han brustit i att fullgöra sin plikt i enlighet med instruktionen "till svenska flaggans vanheder". Han föreslår därför likmätigt §§ 93 och 28 i K. Maj:ts sjöartiklar av den 2:a maj 1682, "att
kapten Fust straffas till livet. " I händelse av amiralitetsrättens bifall bör domen emellertid enligt 25 Cap § 5 i Rättegångsbalken underställas Kungl Maj :ts
prövning.
Sedan detta yrkande upplästs, begärde majoren Wollin ordet och framställde ett önskemål att under några dagar få studera handlingarna för att jämföra
parternas olika utsagor "uti ett mål af så widlyftig, öm och betydlig beskaffenhet", vilket av rätten beviljades.
Vid följande sammanträde - den 29 maj - återlämnade majoren Wollin
de utlånade handlingarna och framlade sin skriftliga inlaga. Vad preliminärfrågan angick rörande målets sammanhang med vad som tilldragit sig före ankrandet på Malagas redd med fregatten från dess avgång från Gibraltar anslöt
sig Wollin till justitiarens synpunkter. I själva huvudsaken, gällande advokatfiskalens stämning mot kapten Fust, där denne gör gällande, att Fust trots
skäliga misstankar om ovänliga avsikter från spansk sida vid utlöpandet från
Gibraltar ändå icke ändrat kurs utan låtit sig följas av tvenne spanska fregatter till Malaga och vid framkomsten oförsiktigt nog ankrat så långt inne på
redden och nära kastellet, att han ej obehindrat kunnat gå till sjöss, anför
Wollin följande: Av handlingarna hade han inhämtat, att då ifrågavarande
spanska fregatter och chebequer visat tecken på att vilja preja Illerim, skall
kapten Fust ha gjort "klart skepp till action" och inväntat dem samt sedermera, då den spanske officeren från den mindre chebequen kommit ombord och
lämnat uppgiften om blockaden av Gibraltar, besvarat frågan om Illerims
destination; "till Malaga." Officeren i fråga hade också framhållit, att den
kommenderande spanske amiralen Barcelo hade order att konvojera alla från
Gibraltar kommande och till spansk hamn destinerade fartyg och begärde, att
fregatten Illerim skulle vänta, tills ett av de spanska örlogsfartygen hunnit
fram att verkställa denna order. Kapten Fust skall då genast ha begärt besked,
om det förelåg någon misstanke mot fregatten eller avsikten var att arrestera
densamma, då han som svensk örlogsman varken behövde eller godtog någon
konvojering. Officeren hade förnekat sådana avsikter och i stället betygat
vänskap mellan de bägge nationerna och betonat, att de spanska fregatterna
skulle gå med depescher till Malaga, varpå amiralen själv önskat "lycklig resa."
Skeppsjournalen hade givit vid handen, att kaptenen med Illerim "för
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variabla ostliga och nordliga vindar ömsom med stillt och laber-coultje kryssat och loverat sig fram till Malaga under 5 dygn." Därunder hade ej inträffat
något, som kunnat föranleda honom att ändra kurs eller misstro den spanske
amiralens vänskapliga uppträdande, i synnerhet som han hade order att söka
sig till Malaga. Där ankrade han den 31 juli på aftonen kl 8 efter solens nedgång, varvid endast lodet kunde leda honom till den rätta ankarplatsen, då
skymningen hindrade en tydlig sikt av kastellet m.m. Då fregatten genom sin
närvaro i Gibraltar, vars blockad var den obekant, redan ådragit sig spanjorernas misstankar, skulle dessa genom en kursändring ytterligare ha förstärkts. Kapten Fust hade därvid helt följt sin instruktion. Om han emot avtal
hållit kurs mot Tangt:r, hade han därvid blottställt sig för amiral Barcelos
"försåt". Han hade ej heller där funnit en säker plats för att förse fregatten
med färskt vatten, enligt major Ankarlos order att upprätthålla kontakt. Major Wollin finner vid en genomgång av målets alla detaljer, kapten Fust "hava
sig rätteligen förhållit", både då han enligt order uppsökt Malaga och där
första gången ankrat på rätt efter tid och omständigheter avpassat ställe.
Vidare framhåller Wollin i enlighet med sin domarplikt om kapten Fusts åtgärder, att denne efter major Ankarlos order hade alla skäl att lägga till innanför redden, där det var säkrast, vilket, då det ej skett under hot, ej kunde
anses vanhedrande för svenska flaggan, i synnerhet som andra nationers örlogsfartyg använde samma utväg. Den spanske militärguvernörens hot innehöll även en försäkran om all handräckning, tills resan kunde fortsättas; kapten Fust hade ej anledning att befara de kommande spanska åtgärderna mot
fregatten, då han var övertygad om sin rätt att t.ex. gå in i Gibraltars hamn.
Därtill kom, att han trots amiral Barcelos och generalguvernörens i Malaga
vänliga uppträdande hamnade i ett utsatt läge, då han icke kunde försvara sig
mot en överlägsen styrka, varvid han fick underkasta sig spanjorernas åtgärder, vilket ambassadör Ramel i ett brev av den 13 aug 1779 tillstyrkt. Amiral
Wrangel hade även givit kapten Fust rådet att söka kontakt med denne. Enligt
§ 4 i major Ankarlos instruktion borde han också i ett brydsamt läge ha förfarit så. Hade kapten Fust handlat på annat sätt, skulle han ha utsatt både skepp
och besättning för stora faror, stört handeln och givit anledning till fredsbrott
mellan två allierade nationer men i gengäld ej vunnit något därpå. Någon olägenhet hade ej heller skett genom att kapten Fust ombord på fregatten tillåtit
visitation av skeppshandlingarna, vilka senare med major Ankarlos tillstånd
blivit översatta.
Till slut finner majoren Wollin, att kapten Fust befunnit sig "i en brydsam
belägenhet", men att han icke vare sig med uppsåt, list eller feghet "tillåtit nå-
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got, som skulle anses ha varit vanhedrande för Sverige." Likväl anser Wollin,
att Fust enligt sin instruktion hade att möta våld med våld, men att han trots
detta underkastat sig, även om han avgivit protester och icke betett sig som en
svensk officer, vilken hade att "med liv och blod" försvara sig mot vanhedrande behandling. Eftersom Fust alltså handlat till rikets skada och mot sin
instruktion, ansluter sig Wollin i enlighet med förut nämnda sjöartiklar till
justitiarens yrkande, vilket dock borde underställas K. Maj :ts prövning.
Det kan ju tyckas anmärkningsvärt, att en så oväldig domare som major
Wollin trots sin klart markerade förståelse för kapten Fusts handlingssätt likväl ansluter sig till justitiarens yrkande om en så drakonisk dom som dödsstraff. Kunde emeller~id en plikttrogen officer vid denna tid ifrågasätta efterlevnad aven given instruktion? Kanske han var medveten om att tveksamhet i
denna lagfästa principfråga lätt skulle leda till upplösning av all disciplin,
utan vilken en försvarsmakt ej vore värd namnet.
Vid den fortsatta överläggningen i rätten var domarna ense med majoren
Wollin, att kapten Fust borde frikännas från ansvar att ha följt sin kurs till
Malaga och ankrat där på ett lämpligt ställe, varför domen i dessa delar borde
följa Wollins förslag. Ledamöterna anslöt sig också till majorens bedömning
av kapten Fusts övriga åtgöranden, vilket innebar, att de jämte ordf, amiral
Grubbe, anslöt sig till justitiarens yrkande, nämligen dödsstraff.
Av rannsakningen i målet utläste ordf, amiral Grubbe, att kapten Fust försummat sin plikt, i det han ej satt sig till motvärn, varigenom spanjorerna steg
för steg kunnat vidtaga sådana åtgärder mot Illerim, vilka ansågs stridande
mot den aktning och heder svenska flaggan alltid borde åtnjuta. Därför prövade han i enlighet med anförda §§ i sjölagen rättvist, att Fust uppenbart
handlat emot sin instruktion och sina order och att han därför borde straffas
till livet. Likväl borde domskälen hämtas och sammanfattas i en annan
ordning, dels knytas till justitiarens mening, dels till en annan del i likhet med
vad major Wollin anfört. Domen skulle därför justeras i enlighet därmed vid
nästa sammanträde.
Den 2 juni upplästes domen, varvid ordf., amiral Grubbe, framhöll, att han
var ense med majoren Wollin om att kapten Fust borde frikännas från de två
första anklagelsepunkterna, avseende seglatsen till Malaga och ankringen vid
redden därstädes, då kaptenen härvid behörigen följt major Ankarlos order.
Han betraktade emellertid Wollins övriga sakskäl som "onödiga" och därför
borde utgå ur domen. Då de övriga militära ledamöterna instämde häri, blev
domen korrigerad i enlighet därmed. Wollin vidhöll dock sin förut uttalade
uppfattning.
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I den utförliga redogörelsen för händelseförloppet och parternas olika bedömningar framläggs slutligen domskälen, främst kapten Fusts eftergifter till
förfång för den svenska flaggan, "vars heder bort aven svensk officer med liv
och blod försvaras." ---ty prövar K. Amiralitetsöverrätten rättvist härmed
förklara honom, amiralitetscapitainen David Fust, hava för ett sådant emot
dess instruktion stridande förhållande, likmätigt 93 och 28 §§ i Kungl Maj :ts
Sjöartiklar av den 2 maj 1682, gjort sig skyldig att till livet straffad varda; vilket dock till följe av 15 § i Kungl. förordningen under förenämde datum, angående vad vid dess Amiralitetsrätt hållas och iakttagas bör, samt Kungl. Brevet av den 11 nov 1756 och 25 Cap 5 § rättegångsbalken Hans Kungl. Maj:ts
eget höga allernådigst~ underdånighet underställas. År och dag som föreskrivet står. På K. Amiralitetsöverrättens vägnar.
C. Grubbe
Gustaf Blomstedt /justitiar/
Sedan domen justerats, uppropades parterna, av vilka kapten Fust på
grund av sjukdom ej var närvarande. Commendantämbetet underrättades
med tanke på kaptenens bevakning, att domen utfallit så, att kapten Fust befunnits skyldig att straffas till livet. Domen skulle därefter underställas K.
Maj :ts prövning.
Då det enligt K. brev från den 21 nov 1760 vore stadgat, att när någon i
överrätten straffats till livet och skäl till nåd kunde föreligga, dessa borde anges och därjämte föreslås det straff, som kunde ifrågakomma, så anfördes
också i överrätten de omständigheter, som kunde synas tala till kapten Fusts
förmån. Dessa hade förut anförts av majoren Wollin, huru han ej "med ont
uppsåt, list eller arghet eller under lastbara utsikter" utan handlat av okunnighet och i en felaktig övertygelse, att han ej kunnat eller bort förhålla sig annorlunda än som skett, varvid han råkat begå de förseelser, vilka lett till hans
straff.
När det gällde att föreslå en mildring i straffet, förklarade justitiaren, att
han granskat äldre prejudikat.
På grundval av dessa prejudikat fullföljer justitiaren sin argumentation sålunda: "Då de flesta av de genomgångna målen varit förknippade med vanhedrande förbrytelser av egennytta och blivit belagda med olika straff - ty
och i jämförelse med detta mål det finns en skillnad i målet mot Fust, vilket ej
innefattar mer än enkelt brott, som ej uttrycker någon egennyttig avsikt i hans
handlande. Därför kan nämnda prejudikat, menar justitiaren, ej utgöra någon bindande regel utan i likhet med vad ett kungligt brev av den 25 febr 1762
anger varje mål ha sin särskilda karaktär, samt att vid brott, som komma under en särskild rubrik, det kan finnas omständigheter av skilda slag att värde-
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ra. Härav slutes, att kapten Fusts brott mot instruktionen till den svenska
flaggans vanheder, jämförd med tillfället och uppsåtet samt med innehållet i §
28 i sjöartiklarna i fråga om det andra bestraffningsalternativet, tycks kunna
bedömas mildare än större delen av nämnda prejudikat till avkunnande dödsdomar." Med hänsyn härtill föreslår justitiaren i underdånighet K. Maj:t, att
kapten Fust måtte i nåder förskonas från dödsstraffet och i stället få sona sitt
brott med en månads fängelse vid vatten och bröd84) Han hemställer dessutom, att om Fusts kaptenstjänst skulle ifrågasattas, straffet borde bero vid
ett halvt års suspension. Om han däremot skulle fråndömas sin tjänst, skulle
fängelsetiden av kortas med hälften eller 14 dagar.
Överrättens praeses och övriga ledamöter instämde helt i justitiarens förslag, varefter ett brev underdånigst skulle uppsättas till K. Maj :t.
Kapten Fust besvärar sig i en inlaga till justitiekanslern den 8 juni 1781 över
utslaget och lämnar en rapport om händelseförloppet och vädjar till slut om
rättvisa i sitt oskyldiga lidande. Justitiekanslern kunde emellertid ej befatta
sig med ärendet, då målet vore underkastat Kungl. Maj :ts nådiga prövning. 8S )
Amiralitetsrätten insände till Konungen domen jämte samtliga handlingar
och nämner i sin skrivelse bLa., att kapten Fust vore "allmänt känd som en
skicklig och erfaren sjöman samt i alla honom eljest anförtrodda kommenderingar och förrättningar icke visat andra prof än som en behjärtad officerare
ägna, men denna gång i Malaga på ett oförsiktigt sätt efterkommit spanske
befälhavarens med hotelser beledsagade befallningar." Amiralitetsrätten hade ej heller under rannsakningen funnit något, som "utmärker någon egennyttig eller neslig avsikt i Capitainens överläggningar, beslut och göromål eller
att han av ont uppsåt, list och arghet utan fastmera, förvissad om sin oskuld
uti allt vad från spanska sidan honom tillvitats, av ovetenhet och uti välment,
fastän felaktig övertygelse vidtagit och följt de utvägar han uti dess iråkade
brydsamma ställning trott till fregattens Conservation och Rikets därpå beroende nytta vara de bästa och säkraste."
Med hänsyn till nämnda omständigheter och till raden av medföljande prejudikat vädjar överrätten om den mildring av domen, vilken den föreslagit "i
anseende till hans i öfrigt trogna och långvariga tjänster samt eljest städse
ådagalagda skicklighet och välförhållande. " Hänsyn borde också visas honom "med hustru och hushåll i knappa villkor." Skrivelsen är undertecknad
av ordförande i rätten, amiral Grubbe, jämte ledamöterna Gyllenstam,
Hierta, Segerbrand, Hisingskiöld, Wollin och justitiaren Blomstedt.
Kapten Fust besvärar sig hos Konungen i en inlaga över amiralitetsöverrättens utslag och åberopar samtliga de skäl, som skulle kunna tala till hans för-
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mån och vilka förut redovisats. Huvudargumentet var, att ha följt sin instruktion, då han följt ambassadör Ramels råd, men han försattes därigenom i en
svår belägenhet, då han antingen skulle rätta sig efter guvernörens tillsägelse
och Ramels tillstyrkan eller ej. Det skulle ha räknats honom till last, men om
han följt det senare alternativet, hade han påtagit sig ett stort ansvar, då han,
instängd i en hamn, ej kunde möta våld med våld mot en överlägsen styrka
och offra skepp och folk samt utsätta närliggande fartyg för uppenbar fara.
Han hade fattat instruktionen så, att våld skulle besvaras i fall av prejning i
öppen sjö, vilket han verkligen ej hade underlåtit, om det inträffat, men denna bestämmelse kunde ej gälla i föreliggande fall. Fust säger sig vidare ha
fullgjort sina skyldigh.eter efter bästa förstånd och enligt givna order i instruktionen, men om han begått något misstag, tar han Den Högste till vittne, att
det ej skett med vett och vilja, långt mindre "av list och arghet". Av spanjorerna hade han snarare förväntat sig upprättelse för sitt lidande än att bli "ett
offer för deras felsteg och ofog."
Slutligen vädjar Fust patetiskt till sin "Stormägtigste och allernådigste Konung: Eders Kungl. Maj :ts nåd och rättvisa är mitt hopp och min enda tillflykt och förty uti djupaste underdånighet bönfaller jag, att Eders Kungl.
Maj:t allerunderdånigst täcktes förskona mig ifrån det ådömda straff, samt
behiärta min nöd och myckna lidande. "86)
Konselj i ärendet hölls den 22 aug 1781 å Drottningholms slott. Närvarande
riksråd var: greve Ribbing, greve v. Hermansson, friherre Bunge och friherre
Carl Sparre.
I stället för dödsdom föreslogs en månads fängelse vid vatten och bröd med
ett halvt års suspension som ett lämpligt straff.
Greve v. Hermansson underströk bLa., att baron Ramels brev till Fust ej
kunde lända honom till befrielse, utan han borde ha följt sin instruktion att
möta våld med våld. Han föreslog dödsstraff, vilket först skulle meddelas
kapten Fust och därefter "den nåd och lindring K. Maj:t, mild och rättvis,
täcktes Fust förunna i anseende till de ömmande omständigheterne, som för
honom sig förete."
Vid prövning av målet fann K. Maj :t, att Fust gjort sig skyldig till dödsstraff men att han skulle förskonas från detta. Dock skulle det förkunnas "på
ett sätt som hos honom och andra åstadkom ett verkande intryck ej mindre av
hans brott än av K. Maj:ts rättvisa och mildhet."
K. Maj:ts utslag i målet "angående Amts Capitainen David Fust, anklagad
för det han i hamnen vid Malaga under dess befäl å Kungl. svenska örlogsfregatten Illerim emot svenska flaggans heder icke allenast rättat sig efter spans-
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ke generalen Greve Lacys hotelser och befallningar, utan ock låtit en tillförordnad spansk amtsrätt visitera fregattens ombord havande handlingar och
deribland de för Befälhavaren utfärdade instruktioner", är undertecknat av
riksråden v. Hermansson och Bunge jämte statssekreteraren M. Rosenblad
och försett med Gustaf III:s egenhändiga namnteckning. Enligt ett tillägg har
K. Maj:t efter föredragning "prövat rättvist att gilla och fastställa den över
Capitaine Fust av Amiralitetsrätten fällde dödsdom såsom på lag och skäl
grundad" ,87)
Detta utslag bifogas en skrivelse till Amtsöverrätten i Carlskrona med meddelande, att "vårt nådiga beslut" i en särskild skrivelse överlämnats till "Vår
Generalamiral. " Beträffande målet angående den engelska kutterns överfall
mot fregatten Illerim; "så låter Vi med Edert i denna del meddelte utlåtande
bero" .
I skrivelsen till generalamiralen Henrik af Trolle om domen heter det bl.a.
" -- ehuru Vi låtit Vårt till nåd böjda hjärtelag verka dödslindring i det Fust
ålagda dödsstraffet, wele Vi dock, att detsamma skall förkunnas på ett sätt,
som hos honom och andra åstadkommer ett verkande intryck, ej mindre av
hans brott än av Vår rättvisa och av Vår mildhet. I sådan avsikt wele Vi Eder i
nåder hava anbefallt, dels I å viss dag och tid, samt på det ställe, där Fust
dödsstraffet undergå borde, icke allenast låten uppsätta en spetsgård,88) utan
ock anbefaller så höge som låge officerare jemte Cadetterna, att sig å berörde
ställe infinna, varefter Fust under behörig bevakning dit kommer att anföras,
samt Vårt nådiga utslag sedan offentligen uppläsas och kundgöras. "89)
Generalamiralen ålägges även att tillkännagiva, att kapten Fust åsidosatt
sin instruktion och tillskyndat svenska flaggan en skymf utan like, varigenom
han gjort sig förtjänt av dödsstraff. Med tanke på hans tidigare plikttrogna
tjänst vill Gustaf III emellertid förskona honom från dödsstraffet "af kongl.
mildhet och nåd". Dock får han sona sitt "brott" med tjänstens förlust. Trolle uppmanas också att i ett tal till den församlade officerskåren inskärpa vikten av att "sätta äran överallt" och att "våga det yttersta för Rikets heder".
I ett särskilt tillägg vill Gustaf III "enskilt" lämna generalamiralen den underrättelsen, att han "i nåder" vill efter ett halvt års förlopp återställa Fust i
"sin Capitaines tienst", varvid Trolle skall svara för rätta tiden för de grader,
vari han skall tjäna. Trolle ålades också att inkomma med en rapport, hur han
verkställt ordern. 90)
Den av K. Maj:t avkunnade domen efter en långt utdragen process stod helt
i överensstämmelse med gällande lagar i det svenska rättssamfundet, även om
en nutida betraktare förvånar sig över deras stränghet. Gustaf III, som enligt
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tidigare anförd utsago blivit så upprörd över "Illerimaffären", hade redan på
ett tidigt stadium varit fast besluten att eftertryckligt straffa kapten Fust och
hade nu statuerat ett exempel. Att dennes lidanden därigenom ökade torde för
kungen ej ha vägt så tungt som detta hans syfte.
Det är omvittnat, att Gustaf III hyste stor motvilja mot dödsstraffet, vilket
även var i enlighet med upplysningens humanitetsideal. 91l Personligen var han
starkt intresserad av straffrättsliga frågor och ville, att straffet skulle verka
"avskräckande". Detta framgår också ur hans skrivelse till generalamiralen,
där han nämner straffet som en "varning." Hans instruktioner i frågan om
"regin" motsvarar hans intresse för teatereffekter. "Skådespelet" var nog
icke enbart avsett för "inhemskt bruk" utan skulle måhända också göra intryck på den furstliga 'europeiska parketten, där bl.a. den spanske monarken
befann sig.
När Gustaf III sålunda - kanske med tanke på det kommande kriget - på
ett så drastiskt sätt avsåg att stärka disciplinen, ville historiens ironi trots detta, att t.ex. amiralen Liljehorn i slaget vid Ölands södra udde skulle göra sig
skyldig till uppenbart orderbrott, för vilket han dömdes till döden men sedan
benådades. Under samma svensk-ryska krig tillkom även Anjalaförbundet --I en rapport till Gustaf III den 7 okt 1781 skildrar generalamiralen Trolle
utförligt, hur han verkställt dennes order genom att kapten Fust från sin bostad förflyttats till högvakten, där domen upplästes för honom av gevaldigern. På artillerigården bildades dagen därpå en spetsgård av 300 volontärer
med behörigt befäl jämte officerare i "fulla uniformer" i fyrkant på ett led
med kadetterna på vänstra flygeln. Kapten Fust mottogs där aven korpral
med två man, varvid gevaldigern offentligen läste upp domen. Därefter infann sig generalamiralen och avkunnade den lindring i dödsstraffet Hans K.
Maj:t bestämt. Det skedde i ordalag, som var direkt hämtade från Gustaf III:s
instruktion. Fust skulle degraderas till volontär men behålla sin lön. Han fick
avlämna sitt "fälttecken" och erhöll i stället den sabel han som volontär hade
rätt att bära. Han avlade sedan sin "underdåniga tacksägelse för den nåd
Eders Kungl. Maj:t genom denna lindriga dom tillskyndat". Fust fick sedan
kvarstående åhöra det tal Trolle av Gustaf III fått i uppdrag att hålla. Trolle
meddelar till slut i sin rapport, att hans tal besvarades av alla de närvarande
med utropet: "Lefve Konungen". Hela denna akt skulle antecknas å kapten
Fusts dom för att sedan överlämnas Amiralitetsöverrätten bland handlingarna
"till eftervärldens kunskap". 92)
Generalamiralen hade tjänstvilligt i devota ordalag uppfyllt Gustaf III:s
order, men det är osäkert, om de närvarande upplevde det moraliserande talet
>
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Gustaf /lI:s fullmakt för kapten David Fust. Generalamiralsämbetet. Inkomna
handl. 1782. Krigsarkivet.
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på det sätt Trolle tänkt sig. Aktmaterialet ger ingen ledning, men tystnaden
kan också vara vältalig. Sålunda har majoren Wollin, som av allt att döma
spelat en viktig roll under rannsakningen, i sin utförliga meritförteckning och
i andra efterlämnade papper ej berört ifrågavarande domareuppdrag. 93)
För kapten Fust måste det ha känts förnedrande att på detta sätt behöva
"schavottera" inför offentligheten. Det vittnar därför om halten hos denna
sjöofficerskår, att han trots detta kunde "komma igen" i sin tjänst. Genom
ett kungligt brev den l sept 1782 återfick kapten Fust sin förlorade kaptensgrad. 94) och i januari följande år tjänstgjorde han som domare i stations krigsrätten i Carlskrona. 95 ) Som sekond skulle han sedan å skeppet "Wasa" deltaga i slaget vid Hoglanfl den 17 juli 1788, tillsammans med sina tidigare domare, majorerna Hisingskiöld och Wollin, nu fartygschefer på resp. fregatterna
"Äran" och "Thetis" . Då "Wasa" i ett kritiskt läge understödde chefsskeppet "Gustaf III", blev kapten Fust under en intensiv närkamp med ryska fartyg, jämte sin chef, Baltzar Horn, dödligt sårad aven kanonkula. Denne skall
då till sin efterträdare ha fällt det bekanta yttrandet: "Du skall svara mig inför Gud, om Du stryker flagg" .96)
Några dagar senare begrovs de båda officerarna i Helsingfors under militära hedersbetygelser i närvaro av Gustaf III och Storamiralen, Hertig Car1. 97)
Måhända ville kungen därmed sent omsider ge kapten Fust en välförtjänt
upprättelse. Hans "ödesdrama" med prologen vid några Medelhavshamnar
hade nu fått sin epilog i nordiska farvatten. Ännu idag påminner en minnestavla över kapten Fusts änka i Augerums vackra kyrka utanför Karlskrona
om Capitainen David Fust, "en av de tappra krigare, som stupade i striden
vid Hogland" .
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År 1783 vid Stockholms eskader
av förste arkivarie Margareta Östergren
Vad hände vid flottan i Stockholm för två hundra år sedan? Hur såg den dagliga tjänsten ut? Vad gjorde man? För Stockholms eskader, föregångaren till
Ostkustens örlogsbas, var 1783 ett helt vanligt år, utan krig eller förändringar.
Detta år är därför lämpligt att välja för en skildring av hur livet vid huvudstadens eskader kunde gestalta sig.
Stockholms eskader kallades egentligen den svenska eskadern fr o m år
1777, då den tillsamrp.ans med den finska eskadern kom att utgöra armens
flotta. Armens flotta var en del av armen och den högste chefen var general inte amiral som vid örlogsflottan - och i ekonomiska frågor hade krigskollegiet - inte amiralitets kollegiet - överinseendet. Chef för armens flotta
var år 1783 generalamiralen Henrik af Trolle.
Stockholms eskader hade två huvuduppgifter, att försvara skärgården och
att vid behov transportera trupper till Finland. Eftersom man för detta behövde relativt grundgående fartyg, som inte var beroende av vind, utgjordes eskaderns fartyg främst av galärer, espingar och slupar.
Eskadern var förlagd till Skeppsholmen, Kastellholmen och till Djurgården, där man bl a hade skjul för galärerna.!

Officerare och underofficerare
Sekundchef och chef för eskadern var översten Ulrik Ehrenbill. Han var ansvarig för verksamheten, men var underställd chefen för armens flotta och
fick t ex inte själv tillsätta officerare, underofficerare och vissa civila tjänstemän. Officerare utsågs av Kungl Maj :t, övriga av chefen för armens flotta.
Eskaderchefen skulle varje morgon själv lämna muntlig rapport till Trolle,
om denne var i Stockholm, i annat fall skulle han sända en skriftlig rapport
varje vecka. Det framgår inte av påträffade handlingar, om dessa föreskrifter
verkligen följdes. Däremot finns handlingar som styrker, att Trolle varje månad fick ett förslag (d v s en redogörelse) över kassan och utdrag ur diariet
över alla inkomna och avgjorda mål i eskaderchefens kansli samt varje kvartal
ett förslag över eskaderns styrka och tillstånd. 2
Den ordinarie staten upptar totalt 3S officerare. Utom eskaderchefen fanns
en överstelöjtnant, en tygrnästare, två majorer, en varvskapten, en artillerikapten, fyra kaptener, en varvslöjtnant, en artillerilöjtnant, tio löjtnanter och
tolv fänrikar. 3 Det fanns dessutom ytterligare 28 officerare, som hade under-
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officerslöner . Alla officerare var inte i tjänst samtidigt vid eskadern. Den 1
februari till den 1 juni 1783 hade drygt 30 officerare, främst fänrikar, semester och omkring 10 fänrikar fick permission, i regel på ett år för utrikes sjöresa. 4 Överstelöjtnanten var chefens närmaste man. Tygmästaren var chef för
varvs- och artillerihushållningen och därmed ansvarig för flottans tillstånd d v s för fartygen och deras utrustande, för förråd och magasin vid varvet.
Tygmästaren hade till sin hjälp en varvskapten och en varvslöjtnant när det
gällde arbeten på varvet och dess verkstäder, samt en artillerikapten och en artillerilöjtnant i göromål angående t ex flottans bestyckning och arbeten i "artillerie laboratoriet" och i verkstäder som hörde samman med artilleriet. 5
Underofficerarna skulle enligt den ordinarie staten egentligen vara 94 till
antalet. 6 I april 1783 ;ar emellertid endast 36 i tjänst vid eskadern. Detta berodde på att - utom de 28 tjänster som innehades av officerare - 25 underofficerare hade permission för utrikes sjöfart, en hade permission inrikes, tre
var sjuka och en tjänst var vakant. Underofficerarna tillhörde antingen
styrmans-, artilleri- eller skepparstaten. Sju stycken tjänstgjorde vid sjöartilleribataljonen, en var holmskeppare, en tackelskeppare, en kölhalningsskeppare, flera var vakter, andra deltog i arbeten vid varvet och verkstäderna, var
kommenderade ombord på fartyg m m. 7
Officerare och underofficerare fick följande löner på ordinarie stat:
Officerare

Riksdaler
(per person)

Underofficerare

1 överste
1 överstelöjtnant
1 tygmästare
2 majorer
1 varvskapten
1 artillerikapten
4 kaptener
1 varvslöjtnant
10 löjtnanter
12 fänrikar

600

1 kungl flaggstyrman
2 överstyrmän
4 medelstyrmän
2 kungl flaggkonstaplar
3 styckjunkare
13 styckjunkare
24 sergeanter
4 furirer
3 kungl flaggskeppare
3 överskeppare
5överskeppare
30 underskeppare

300
300
225
175
175
150
125
100
80

Riksdaler
(per person)
100
66

SO
100
66
60
40
40
100
66
60

SO

Eskaderchefen hade, som framgår, dubbelt så hög lön som sin närmaste man
Ehrenbill fick dessutom "personelt till gratification" 16 riksdaler 32 skilling i
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månaden, d v s 200 riksdaler om året. Mindre extra löner utgick även till fem
styrmän. 8
Utom lönen kunde man få arvoden för särskilda arbetsuppgifter, traktamenten m m. Dessutom utbetalades s k inkvarteringspenningar till dem, som
inte bodde i kronans rum.
En del brev från officerare och underofficerare, som hade permission, har
bevarats i eskaderns arkiv. 9 Breven är ibland ställda till eskaderchefen, ibland
till anhöriga, som lämnat breven till chefen för att få ut den lön, som många
permitterade hade innestående. Som exempel återges här ett brev, som högbåtsman Reinhold Hansson skrev till sin bror löjtnant Carl Hansson den 22
mars 1782.
Min kj ära bror
Uti min stora olycka, har jag likväl lägenhet, at skrifva min kjära bror tiI.
Jag har, sedan jag lämnade Marseille ingen framgång haft i mit företagande. Jag kom lyckligt till Martinique der jag lemnade briggen och gick om
bord på en fransk logger för styrman, men olyckan ville at vi skulle komma
in till St. Eustage, sedan engelsman hade tagit ön, jag blef tagen och ansed
för fransk fånge, och förd till Cap Fran<;ois i St. Dominique, der gick jag
om bord på en dansk skoner som styrman till Nord Carolina. Den 16 febr.
gingo vi till sjös och d. 21 dito blefvo vi tagne och förde till New York och
gjorda tiI fångar, hvarest jag nu uti min ledsamhet skrifver detta bref. Jag
skall i dag om bord på den samma fregaten Quebec om 38 canoner som tog
oss, och väntar nu endast på båten, at föra mig om bord. Jag hoppas intet
at koma hem i år och Gud vet när, för fregatten skall gå och kryssa hela somaren på denna kusten, jag har nu ingen ting i hastighet at berätta, utan
önskar alla mina syskon en god hälssa och jag är deras trogna broder
Reenhold Hansson.
Löjtnant Carl Hansson fick tillstånd av eskaderchefen att uttaga broderns
innestående lön för att skicka den till honom. I mars 1786 ströks Reinhold
Hansson ur rullorna, eftersom han överskridit den beviljade permissionstiden
och inte hade lämnat några underrättelser om var han befann sig. Brodern
försökte taga reda på vad som hänt och fick genom en attest från konsuln
Claes Grill veta, att Reinhold Hansson hösten 1785 hade lämnat London
ombord på ett engelskt skepp till Charlestown i Amerika. Fartyget hade förolyckats på återresan och fyra man av besättningen hade omkommit, däribland
svensken. Carl Hansson fick rätt att taga ut broderns innestående lön. 10
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Civila tjänstemän
I eskaderns ordinarie stat är "justitie- och cancellie betjente" upptagna.
Till justitiestaten hörde en fiskal, som bl a skulle övervaka att lagar och förordningar efterlevdes och som var åklagare i vissa mål; en auditör, som bl a
skulle föra protokollet i underrätten (vid denna tid i regel kallad regementskrigsrätten) och som dessutom var sekreterare hos eskaderchefen; en kanslist;
en rättegångsväbel och en vaktmästare. Justitiarien, som var den främste i justitiestaten, var gemensam med finska eskadern och fick sin lön därifrån, endast "resepenningar" betalades av svenska eskadern.
Ordinarie "kammarbetjente" var en bokhållare, en kassör som i krigstid
tillika var proviantmästare, en revisor för varvsräkenskaperna och för inventarierna, en tygvaktare för varvs- och artilleriförråden, en tygvaktare för rustkammaren, en skrivare, tre tygskrivare, en militieskrivare och fem kompaniskrivare. 11
Vid krigskollegiet hade ett sjömilitiekontor inrättats, där man bl a skulle
avsluta finska och svenska eskadrarnas huvudböcker. En del av armens flottas tjänstemän hade därför flyttats över till kollegiet 1777. Det blev emellertid
ingen ordning på räkenskaperna. Krigskollegiet skrev i oktober 1782 till eskaderchefen i Stockholm och ville veta orsaken till att kassa-, material- och sjukhusräkningarna, speciella avlöningsstaterna och ersättningsräkningarna för
åren 1778, 1779, 1780 och 1781 inte hade inlämnats från eskadern. Eskaderchefen anmälde i februari 1783 förhållandena till chefen för armens flotta,
Trolle, och medsände ett utlåtande som eskaderns bokhållare hade skrivit redan i februari 1778. Där framhåller denne, att personalen har minskat och lönerna blivit sämre. Att krigskollegiet skall avsluta huvudboken har inte gjort
situationen på eskaderns kontor bättre, eftersom det största arbetet är att
hopsamla och upprätta alla räkenskaper med tillhörande verifikationer. Bokhållaren räknar upp alla sina arbetsuppgifter och begär att få åtminstone ytterligare en skrivare till hjälp för kassören. Trolles svar är kärvt: "Redogörelsen wid escadren måste wärckställas på sätt som armeens flottas instruction
och hushållsreglemente föreskrifwer, hwaröfwer herr öfwersten och riddaren,
som answaret härom åligger ,behagar hålla hand, och kan således intet afseende hafwas på hwad herr kammereraren Strandman uti det åberopade memorialet af den 25 februari 1778 såsom hinder häremot anfördt, hälst dessutom
någon tillökning af betj ening och deras löner icke kan emot den af Kongl.
Maj:t faststälte stat äga rum. ___ "12 Några år senare, 1786, skrev emellertid
dåvarande chefen för armens flotta, Carl August Ehrensvärd, till Kungl Maj:t
och föreslog, att man skulle få återgå till det tidigare tillämpade systemet. Det
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Karta över eskaderns anläggningar på Skeppsholmen, Kastellholmen och Djurgården,
1798. Stads- och [ästningsplaner, Stockholm, nr 275, Krigsarkivet.

innebar, att huvudbokslut skulle upprättas vid varje eskader och inte i krigskollegiet. Där skulle räkenskaperna endast granskas. Gustaf III biföll i princip förslaget 1787, men arbetet med att utarbeta en ny instruktion uppsköts. 13
Eskaderns kontor hade under 1700-talet legat i Östra huset (Långa raden),
men de flesta av dem överflyttades i slutet av 1770-talet till det "nya" kanslihuset och i Östra huset blev i stället bostäder. Endast artillerikontoret låg kvar
där 1783. En ritning från 1778 och ett besiktningsprotokoll från 1783 visar vilka kontor, som fanns i kanslihuset. I första våningen låg tygmästarens orderkontor , kassakontoret, varvstygvaktarens kontor, artilleritygvaktarens kontor och revisorns kontor. På andra våningen låg chefens kansli, kamrerarkontoret och sjömilitiekontoret. På tredje våningen låg rit- och lots kontoret ,
kammar- och kansliarkiv samt fiskals- och auditörskontoret. 14

Sjukvården
Sjukhuset, som också kallades barackerna, låg på Kastellholmen. Det hade
byggts 1736 och bestod aven våning av tegel på gråstens fot. Där fanns två
sjukrum, ett litet kallrum som användes som apotek, en mönstersal (ett slags
mottagningsrum), regementsfältskärens kammare, fältskärsgesällernas kam-
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mare, inspektorns bostad med fyra rum och kök, sjukhusets bagarstuga, skafferi och proviantrum. 15
Medicinalstaten bestod aven "medicus", en regementsfältskär, fyra fältskärsgesäller och en inspektor vid sjukhuset. 16 "Medicus" var mellan åren
1773 och 1789 med dr Henric Gahn, som med tiden blev en av Stockholms
främsta läkare. Han hade studerat i Uppsala och bl a varit lärjunge till Linne.
Gahn hade även gjort en treårig studieresa i Tyskland, England och Skottland. Parallellt med tjänsten vid flottans sjukhus hade han en framgångsrik
privatpraktik.11 "Doctoren" kunde enligt ett reglemente från 1766 "wäl icke
påläggas dagelig upwagtning i siukhuset i anseende til des ringa lön, men han
bör likwäl bewista alla siukmunstringar." Dessa skulle hållas varje lördag.
Doktorn skulle även en gång om året visitera det apotek, som levererade medikamenterna. ls För sin tjänstgöring vid eskadern fick Gahn 150 riksdaler om
året.
Regementsfältskären Fredric Krook hade praktisk erfarenhet som kirurg
bl a från kriget i Pommern. Han hade även bevistat föreläsningar vid Serafimerlasarettet och undergått "kirurgiska förhören". Han var regementsfältskär vid eskadern 1763-1790 och hade 1783 en årslön på 100 riksdaler. 19 Kirurgerna eller fältskärerna betraktades under 1700-talet alltjämt som ett slags
andra rangens medicinska hantverkare. De hade i regel ingen vetenskaplig eller litterär utbildning utan gjorde tre lärlingsår hos någon mästerfältskär , varefter de blev gesäller. Efter ytterligare några år kunde de avlägga slutexamen i
kirurgiska sociteten och bli mästare. De motsättningar och skillnader, som
fanns mellan utbildade läkare och fältskärer, försvinner emellertid delvis under 1700-talet. 20
Regementsfältskären skulle, enligt tidigare nämnda reglemente, anteckna i
en dagbok, när en sjuk togs in på sjukhuset, hans ålder, sjukdom, den medicin han fick och dagen när han blev frisk eller av annan orsak lämnade sjukhuset. Regementsfältskären borde vara tillstädes på sjukhuset varje morgon
och då förordna medikamenter för de sjuka; han borde själv förrätta "alla
chirurgiska operationer af någon betydenhet". Om något hände, då en fältskärsgesäll var ensam, fick han "wid nödfalls operationer gjöra sitt bästa".
Fältskärsgesällernas löner skiftade mellan 50 riksdaler och 66 riksdaler 32 skilling om året.
Inspektorn hade hand om redogörelsen och uppbörden för alla proviant-,
husgeråds- och klädespersedlar. Vid sjukhuset fanns dessutom en kokerska
och en tvätterska samt 2-4 sjukvaktare. De senare, som i regel var båtsmän,
skulle göra eld i rummens kakelugnar, bära in maten åt de sjuka, hugga ved,
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städa rummen, skaffa sand och granris till spottlådorna och till golvet, röka
med enris då "osund luft förmärkes", vaka över sjuka m m. 21 Inspektorn hade 85 riksdaler om året i lön, en sjukvaktare fick kontant 3 skilling 11 runstycken om dagen, kokerskan och tvätterskan fick 8 riksdaler 30 skilling per kvartal - delvis som pengar, delvis som mat, dryck m m. 22
Av s k dagrapporter från sjukhuset framgår hur många volontärer, båtsmän och hantverkare som låg sjuka där. Som exempel kan nämnas, att den l
januari låg nio personer på sjukhuset, den l februari tio, den l mars tre, den l
april sju, den l maj sex och den 1 juni tretton personer. 23 I den bevarade sjukhus rullan har sjukdomsorsak antecknats i många fall. Bl a förekom hetsig
(hög) feber, vattusot; frossa, skörbjugg och bröstfeber. 24 I kvartalsförslag anges hur många som insjuknat, tillfrisknat och dött. 25 Dessa uppgifter stämmer
inte med sjukhusrullan och dagrapporterna, vilket delvis torde bero på att i de
sistnämnda handlingarna upptas endast manskap, som legat på sjukhuset.
Enligt kvartalsförslagen tillfrisknade de flesta.

Galärbyggmästaren
Galärbyggmästare vid eskadern var sedan 1761 Johan Acrell. År 1783 var han
71 år gammal och han begärde att få en underskeppsbyggmästare till sin
hjälp.26 I eskaderns ordinarie stat var lön anslagen till en sådan tjänst, men innehavaren tycks inte ha varit i Stockholm 1783. Galärbyggmästaren skulle
bl a upprätta ritningar för nybyggnader och större reparationer av galärer och
andra fartyg. Han var även ansvarig för dessa arbeten. 27 Acrell hade en av de
högst avlönade befattningarna vid eskadern. Hans årliga lön var 375 riksdaler. 28 Dessutom fick han 1783 ett engångsarvode på 50 riksdaler, eftersom han
"tid efter annan" haft uppsikt över reparationer m m av mindre fartyg för örlogsflottans räkning. 29 Acrell hade bostälisrum i Västra huset (Långa
raden).3o

Präster
Regementspastor och kyrkoherde i Skeppsholmsförsamlingen var mellan åren
1781 och 1789 Lars Adolph Hvasser. Till sin hjälp hade han flera bataljonspredikanter . Regementspastorn och en bataljonpräst avlönades från eskaderns ordinarie stat med 100 respektive 50 riksdaler om året. De fick dessutom
inkvarteringspenningar . Även församlingens klockare erhöll ett mindre belopp från eskadern.
Församlingens kyrka, den s k holmkyrkan, hade uppförts omkring 1630 på
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Kyrkholmen (nuvarande Blasieholmen). Den var en rödmålad träkyrka, vars
underhåll och reparationer församlingen - inte eskadern - fick svara för.
Församlingens främsta inkomster under 1700-talet var kollektmedel, gåvor
och bänkhyror från personer, som inte tillhörde eskadern. Inkomsterna användes förutom till kyrkans underhåll bl a till löneförmåner för prästerna. 31

Sjöartilleribataljonen
Vid eskadern fanns fyra värvade artillerikompanier , som tillsammans bestod
av 250 man - korpraler och volontärer. Eftersom dessa kompanier inte var
tillräckliga för eskaderns behov, tjänstgjorde dessutom 160 man från det finska volontärregementefi Stockholm. 32 Volontärerna skulle övas och exerceras
både till lands och sjöss i bl a gevärs hanterande, granaters kastande samt i alla artilleriarbeten. De skulle bestrida daglig vakthållning, förrätta allt arbete
på tyggården, komplettera skeppens artilleriinventarier m m. 33
Volontärerna tog i regel värvning för sex år i taget. I juni 1783 hölls generalmönstring med sjöartilleribataljonen. Enligt den berättelse, som upprättades
efteråt, hade 364 man, med spelet (d v s trumslagare och klarinettblåsare) inräknade, mönstrats. Sju nummer var vakanta och volontärerna på 39 nummer
var sjuka, kommenderade för kronans räkning "samt för åtskillige andre
orsaker hindrade". Tre man, som tjänstgjort mer än 30 år och uppnått mer än
SO års ålder samt bevistat "Pomerske kriget och derunder blifwit blesserade" ,
fick avsked och anmäldes till underhåll från Vadstena krigsmanshuskassa.
Om det manskap, som kvarstod i tjänst, sägs att nästan alla "äro unga eller
medelåldrige och ducktige karlar, efter utseende af god kropps styrcka och
ställning, utom någre få som i längre tid tjent vid battaillonen eller andre regementer och uppnått omkring SO. års ålder, hwilka dock ännu äro til krigstjensten dugelige". Mönstringsförrättaren, generalmajor Carl Mauritz Aminoff, var nöjd med befälet och med den "snygghet och disciplin" som förmärktes hos manskapet. 34
I början av år 1783 hade manskapet fått den nya livmunderingen, även kallad den stora beklädningen, och släpmundering, som skulle räcka i tre år. 3S
Enligt "beklädningsstat" för armens flotta, vilken fastställts i oktober 1779,
utgjordes den stora beklädningen av jacka, tröja med ärmar, två par byxor,
ett par vita "eschavder" (ytterstrumpor, damasker), en hatt, en halsduk, två
skjortor av blångarn, ett par ullstrumpor aven alns längd ifrån hälen, ett par
kängor av smort läder med en enda engelsk sula samt en lös sula av samma
slag till sulning och ett par vita kängband av ullgarn. År 1783 hade alla även
fått en kappa, som skulle räcka i nio år. Släpmunderingen bestod aven vad-
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malsjacka, en buldanströja och ett par vadmalsbyxor. Dessutom höll kronan
med s k mindre munderingspersedlar .36
Bataljonen var beväpnad främst med gevär av 1747 års modell och med
huggare med mässingsfästen. 37
I lön fick korpraler 40 skilling i månaden och volontärerna 32 skilling i månaden. Samtliga fick dessutom ett månatligt underhåll på 1 riksdaler 16 skilling. Underhållet minskades dock med belopp för mjukt bröd och spannmål
samt i förekommande fall sjukportioner , inskrivningspenningar m m. Korpraler och volontärer kunde också få inkvarteringspenningar .38

Lotskompaniet
År 1777 hade Kungl Maj:t beslutat att inrätta ett lotskompani i Stockholm.
Pengar till detta skulle man få genom att draga in 37 tjänster som högbåtsmän
- den lägsta graden i skepparstaten. De högbåtsmän, som kunde och önskade, fick övergå tilllotskompaniet, övriga fick behålla sina tjänster, tills de avgick eller fick någon annan syssla. 39 I januari 1781 var nio högbåtsmanslöner
lediga och Trolle sände därför noggranna instruktioner till eskaderchefen om
hur lotskompaniet skulle sättas upp. Kompaniet skulle, när det var fulltaligt,
bestå av 25 man och vara organiserat precis som det lotskompani, som redan
fanns vid den finska eskadern. Kompaniet förvaltades aven officer vid den
svenska eskadern men lydde under chefen för armens flottas lotsverk. Lotskompaniet skulle vara indelat i fem "styrmansskaper" , vartdera med en överskärgårdsstyrman, två skärgårdsstyrmän och två lärlingar. En överskärgårdsstyrman borde kunna lotsa från Stockholm till ryska gränsen, eller minst
från Stockholm till Sveaborg, eller söderut från Stockholm till Karlskrona inomskärs; en skärgårdsstyrman borde kunna lotsa från Stockholm till Sveaborg, minst till Hangö udd, eller söderut till Karlskrona; dessutom borde lotsarna känna till hamninlopp och ankarställen i dessa farvatten. En lärling borde, innan han antogs, ha seglat i skärgården minst tre år. Överskärgårdsstyrmännen skulle vardera i årlig lön och "månateligt gage" få totalt 48 riksdaler
per år, skärgårdsstyrmännen 40 riksdaler och lärlingarna 26 riksdaler. 40
År 1783 fanns två fullständiga "styrmansskap" och i det tredje saknades
vid årets slut endast en överskärgårdsstyrman, totalt fanns alltså 14 personer i
lotskompaniet. 41

Skeppsgossar
Vid eskadern fanns 15 skeppsgossar, som varje kvartal fick 2 riksdaler 1 skilling 6 runstycken i lön. Utgifterna för 15 skeppsgossars underhåll, inberäknat
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1 1/2 lispund torrt bröd i månaden, uppgick till 166 riksdaler 42 skilling om
året; dessutom upptogs år 1783 i den extraordinarie staten ett särskilt belopp
till "dubbel beklädnad" med skräddarens lön inräknad. 42
Enligt ett reglemente från 1766 skulle skeppsgossarna antagas, när de var
10-12 år gamla. "Gässen bör strax läras läsa sine christendoms stycken,
skrifwa och räkna qwatvor species, och då han det kan, skickas han ut til siöss
på cronans skepp eller i brist deraf på köpmans skepp." Sedan han varit till
sjöss, tills han blev 16 år, skulle han stanna i land och lära sig "practiska geometrien", praktiska styrmanskonsten och "alla" arbeten i tackelkammaren
och på varvet. Senare kunde han bli underofficer, sjöartillerist eller
•
båtsman. 43
År 1783 hade 6-7 skeppsgossar samtidigt permission inrikes och 2-4 hade
permission utrikes. Åtminstone under den första delen av året fick skeppsgossarna ingen undervisning vid eskadern. Eskaderchefen försökte få en förbättring till stånd och insände ett förslag härom till chefen för armens flotta. I
oktober 1783 fastställde denne slutligen bestämmelser för "informationsinrättningen" , vilka dock huvudsakligen rörde undervisningen för underofficerarna. 44

Båtsmän
Till eskadern i Stockholm hörde båtsmännen från Norrlands kompanier.
Båtsmännen vistades i regel större delen av året i sin hemort, eftersom endast
delar av kompanierna inkallades till tjänstgöring. Man strävade efter att taga
ut samma båtsmän till eskadern endast vart tredje år. 4S
Första kvartalet 1783 var 187 båtsmän i tjänst av kompaniernas totala antal
om 718 båtsmän (därav var dock 72 nummer vakanta). Den 31 mars avtågade
115 man till hemorten och samma dag anlände till eskadern 187 andra båtsmän från 1. och 2. Norrlands båtsmanskompanier . De skulle göra s k årstjänst. 46
Den 1 juni kom ytterligare 40 båtsmän, som efter tillstånd från chefen för
armens flotta hade uppfordrats från Norra Roslags 1. och 2. båtsmanskompanier för "handräckning" under sommaren. I mitten av juli begärde eskaderchefen att få inkalla ytterligare 12 båtsmän från Norra Roslags båtsmanskompanis andra del, eftersom 12 andra båtsmän skulle vara besättningsmän
på två skutor, som skulle föras till Karlskrona. Ytterligare 12 båtsmän anlände till eskadern i augusti. 47 Båtsmännen vid Norra Roslags kompanier skulle
egentligen tjänstgöra vid den finska eskadern.
De flesta - 140 båtsmän - fick den 1 oktober återvända till sina hemorter;
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enstaka hade redan dessförinnan fått begiva sig hem. Inga båtsmän från
Norra Roslags kompanier behövde stanna i Stockholm. Från norrlandskompanierna fanns endast 81 båtsmän kvar vid eskadern oktober-december. 48
Båtsmännen utförde en rad olika arbeten. Som exempel kan nämnas att i
maj 1783 tjänstgjorde 38 av dem vid olika kontor och hos olika befattningshavare, i materielboden och ringarekammaren, sex hade vakttjänstgöring, tre
arbetade vid pumparna, 62 var timmerbåtsmän, 61 tillhörde varvsparaden,
två var sjukvaktare etc. 49 Ringarekammaren var ett förråd, där bl a spik, bräder, beck och talgljus förvarades. I varvsparaden ställdes manskap upp för att
kommenderas till dagsverken.

Hantverkare och timmermän
Vid eskadern fanns två ordinarie kvartersmän (ett slags förmän för timmermän och hantverkare). De hade en månadslön på 5 riksdaler 15 skilling eller
sex riksdaler samt fick fem riksdaler årligen i inkvarteringspenningar , eftersom de inte fick bostad av kronan. Vidare fanns sex ordinarie skeppstimmermän, varav en hade månadslön och de andra fem daglön. Kvartersmän och
skeppstimmermän tycks även ha fått råg som lön. Andra hantverkare var en
eller tidvis flera snickare och smeder samt, då så behövdes, murare och snickargesäller. Dessutom fanns ett skiftande antal timmerbåtsmän och smedjebåtsmän, som fick en daglön av två skilling till två skilling sex runstycken. 5o
Om man visat mycken flit och skicklighet i arbetet, kunde dagspenningen höjas, till egen och andras uppmuntran. 51

Arbetet vid eskaderns varv och verkstäder
Från den s k varvsparaden finns dagrapporter bevarade, som i stora drag visar hur många båtsmän och hantverkare, som dagligen utförde olika arbetsuppgifter. Den 2 juni 1783 var 46 båtsmän på ständig kommendering (troligen
i kontor och hos olika befattningshavare), i smedjan arbetade två smeder och
två båtsmän, i snickareverkstaden två snickare och två båtsmän, i tackelkammaren fyra båtsmän, i målarverkstaden tre; två klädde åror, tretton lossade
tegel, fyra skeppstimmermän och 33 timmerbåtsmän arbetade med reparationer aven galär, pontoner m m, några höll på med planksågning, sex murare och 44 båtsmän arbetade med rundhultsboden o sv. I en anmärkning är
antecknat, att den 31 maj "skoftade" 26 man i två timmar, därav åtta hos
muraren, en i smedjan, tre i målarverkstaden och fjorton med att lossa tegel.
En skeppstimmerman arbetade från klockan 4 på morgonen till 6 om aftonen
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och fem timmerbåtsmän från klockan 4 på morgonen till 4 om aftonen på
"smärre fartygens reparation". 55 timmerbåtsmän och en smedjebåtsman
"läto afskrifva sig kl. 4, att emottaga sitt bröd. "52 En mera normal arbetstid
torde sommartid ha varit från 1/2 6 på morgonen till 4 på eftermiddagen för
båtsmännen och till klockan 6 för timmermännen "samt lemnas dem altid en
timma til middag, samt om sommardag timmermännen pust-timme if. kl. 8
till 112 9". Om vintern skulle arbetet börja en halvtimme före solens uppgång
och sluta en halvtimme efter dess nedgång. 53
Varje kvartal upprättade tygrnästaren en redogörelse över de arbeten, som
utförts vid eskaderns varv och verkstäder samt över fartygens styrka och tillstånd. Eskaderchefen .insände dessa redogörelser till chefen för armens
flotta. 54 Under år 1783 reparerades stora plank boden , ringarekammaren,
espingsboden nr 8, två ekeverksskjul, rundhultsboden och sju galärskjul. Medel till dessa arbeten hade anslagits i 1783 års stat. Vidare reparerades väggar
och tak i några kontor, förråd m fl lokaler och kabysserna ommurades på bl a
tre kronofartyg för amiralitetets räkning. Dessutom uppfördes en ny bod för
det kungliga hovstallet. Uppsyningsmän vid dessa arbeten var en flaggstyrman och en överskeppare, vilka fick ett särskilt traktamente härför. 55 Många
av ovan nämnda arbeten går att följa nästan dag för dag i bevarade handlingar, i vilka finns uppgifter om material som använts, antal dagsverken m m. 56
Hela året transporterades fyllning till Södra bråbänken. Galärerna Seraphims Orden, von Löfven och Norrkiöping kölhalades. Kölhalning innebar,
att man mot en bråbänk eller kaj "medelst spel och ginor kullvinda(r) ett fartyg eller ge(r) det så stor krängning, att hela ena sidan jämte kölen kommer
över vattnet", sedan kunde denna del av fartyget rengöras och repareras. 57 I
det stats förslag som ingivits, hade beräknats, att 300 timmermansdagsverken
och 600 paradsdagsverken skulle åtgå till Seraphims Ordens kölhalning och
reparation. Kostnaden, vari inräknats lön för smed och målare, beräknades
till 136 riksdaler. 58
Fjärde kvartalet upphalades på land jakten Lovisa Ulrica och de kungliga
jakterna för reparation.
I smedjan tillverkades under året olika verktyg, redskap, beslag, lås m m.
Snickarna reparerade rum, tillverkade möbler bl a till informationsverket, reparerade inredningen i några galärer, förfärdigade officers- och underofficerslikkistor m m. I laggareboden gjordes enklare snickeriarbeten; man tillverkade spadskaft, vattenbaljor, likkistor till gemene man, reparerade vedslädar m m. I materialboden lagade man flaggor och segel, klädde åror mm.
Blockmakaren förfärdigade olika block och pumpar. I "artilleri"-verkstaden
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tillverkades karduser, i "laboratorium" gjordes raketer och brännare. Målarna målade jakter, slupar m m.
S k "samfälte arbeten" bestod bl a i att man rengjorde galärskjulen, sopade galärerna, skottade snö, isade kring fartygen, inventerade uppbörder,
transporterade ved till sjukhus och ämbetsrum, diktade och drev slupar, jakter och jollar.

Fartygen
År 1783 fanns i Stockholm 31 galärer, fyra jakter, en rekognosceringsslup, 48
espingar, 79 slupar ,.fyra barkasser, 14-17 jollar och fyra pontoner. 59 Alla
galärer utom en var byggda omkring år 1749. Deras längd var 130-140 fot
och bredden var c:a 20 fot. Djupgåendet varierade mellan 7 1/2 och 8 fot.
Varje galär hade två relativt korta master samt dessutom 20-22 par åror.
Fem roddare satt vid varje åra. Besättningen, med officerarna inräknade, bestod av c:a 310 man, varav alltså 220 behövdes som roddare. För besättningen
fanns inget annat skydd än ett tält, som spändes över däcket - om väder och
vind tillät. Under däck låg bl a en kajuta, ett förmak och en sal för officerarna. Proviant kunde medföras för en månad, vatten för 14 dygn. Galärernas
bestyckning varierade, men i regel fanns en 24- eller 18-pundig kanon, två 6pundiga kanoner och tjugo 3-pundiga nickhakar, som användes för skjutning
på nära håll. Galärerna medförde två skeppsbåtar, nämligen en esping och en
slup ("eschaloup"), som båda kunde seglas eller ros.
Stark kritik hade under kriget i Pommern (1757-1762) riktats mot galärerna, som ansågs kräva alltför stor besättning och vara alltför svagt bestyckade.
Dessutom blev manskapet uttröttat, eftersom det saknades möjligheter till vila ombord. Vissa förslag till förbättringar framlades och 1769-1772 ombyggdes galären Seraphims Orden i enlighet med förslagen, bl a fick den en starkare bestyckning. 60
Aren 1752-1756 hade 30 skjul för galärerna byggts på Djurgården. Galärerna kunde därigenom uppdragas och förvaras på land. De hade tidigare
ruttnat mycket fort och deras livslängd hade varit endast 12 il 15 år. 61
I september 1783 besiktigades eskaderns "gallerer och fartyg". Endast tre
galärer låg då i sjön, nämligen Seraphims Orden, von Löfven och Norrkiöping. Tretton galärer stod i södra arsenalen på Djurgården och femton stycken i norra arsenalen. Kommentarer angående fartygens tillstånd och angående de åtgärder, som behövde vidtagas, är antecknade i besiktningsdokumentet. 62
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Konstruktionsritning till galär med 22 par åror, upprättad av galärbyggmästaren
Johan Acrell 1749. Marin{ms ritningar, A IVa nr 8, Krigsarkivet.

Galärerna vid Otterbäcken
År 1749 hade två furugalärer med vardera 18 par åror byggts vid Vänern och
förlagts till hemmanet Otterbäcken i Amnehärads socken, Skaraborgs län.
Galärerna hade byggts för att användas vid försvaret av Sveriges västra gräns.
De utrustades i samband med kriget 1788. 63 Galärerna tillhörde eskadern i
Stockholm, varifrån varje år betalades 3 riksdaler 16 skilling i arvode till åborna vid Otterbäcken för bevakning och vårdande av galärerna. 64
Konungens befallningshavande i Skaraborgs län anmälde den 29 juli 1783 i
en skrivelse till amiralitetskollegiet, att galärer och skjul vid Otterbäcken behövde repareras. Kollegiet överlämnade ärendet till svenska eskadern. Särskilt
galärskjulen var i dåligt skick, bl a hade vid en besiktning iakttagits, att västra
gaveln å ena galärskjulet "förmedelst starkt blåswäder och wattnets ovanliga
flödande blivit aldeles sönderbruten och nedfallen". Reparationskostnaderna
beräknades till 25 riksdaler 33 skilling. 65
Den 9 oktober kom en ny skrivelse till eskaderchefen. Skjulen hade nu blivit
ännu mer skadade av storm och oväder och en snar reparation var "alldeles
oumgängelig". En utredning hade i augusti gjorts av eskaderns tygrnästare.
Den tycks emellertid inte ha presenterats för eskaderchefen förrän i oktober.
Efter en besiktning, som gjorts 1781, hade eskadern sänt pengar tilllandshövdingeämbetet till den mindre reparation, som då erfordrades. Eskadern hade
aldrig fått något bevis på att denna reparation verkställts, varför landshövdingeämbetet borde tillskrivas härom. Beträffande de brister, som iakttagits
vid den senaste besiktningen, skriver tygrnästaren "så är det väl nödigt at den-
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ne reparation sker", men eftersom kostnaden inte lär kunna beräknas exakt,
torde landshövdingeämbetet anmodas att betala reparationen och sedan få ersättning av eskadern. 66
Eskaderchefen skrev nu till landshövdingeämbetet, som anmodades att
ordna så att skjulen reparerades - om detta var helt nödvändigt. Eskadern
skulle betala reparationen i efterskott. 67 I stats förslaget för år 1785 anhölls om
ersättning för utbetalade medel, 30 riksdaler 42 skilling 2 runstycken. 68

Några sjöexpeditioner
Eskaderchefen föro~dnade den 3 juni 1783 major Georg de Frese att föra befäl över en sjöexpedition, som på befallning av Gustaf III inom kort skulle göras till en plats, som kungen "närmare lärer i nåder anbefalla". Tre jakter
skulle deltaga. Kungens jakt Amadis skulle föras av de Frese med biträde av
en underofficer, en skärgårdsstyrman och åtta man "gemena" (de flesta båtsmän). Hertigens av Södermanland jakt Esplendian skulle föras av löjtnant
Hansson, en underofficer, en skärgårds styrman och åtta man "gemena".
Dessutom skulle den finska eskaderns lotsjakt deltaga i expeditionen under
befäl av löjtnant Silfversköld, biträdd aven skärgårdsstyrman, en skeppare
och åtta man. Eskaderns kontor fick order att proviantera besättningarna för
en månad och att medsända torrt bröd för två månader. Dessutom skulle de
Frese få kontanter till traktamenten för officerarna och till andra nödvändiga
utgifter. 69
Kungen avseglade den 9 juni tillsammans med bl a den nyutnämnde kanslipresidenten Gustaf Philip Creutz. Man lämnade Stockholm kl 8 på kvällen
och var framme i Åbo nästa kväll kIlO. Kungen avreste följande dag till trupper förlagda i närheten av Tavastehus. Avsikten med resan var dock egentligen en annan. Enligt den kritiske Fredrik Axel von Fersen anförtrodde sig
kungen vad beträffade resan endast åt några få personer "ehuru hela staden
(Stockholm) redan sedan mer än en månad talade därom" .70 Gustaf III skulle
nämligen sammanträffa med den ryska kejsarinnan Katarina II i Fredrikshamn, en stad i Viborgs län, som sedan freden i Åbo 1743 tillhörde Ryssland.
Kungen hyste planer på att erövra Norge från Danmark, med en attack mot
både Själland och Norge. Han ville därför troligen utforska, hur hållfast den
rysk-danska alliansen var. Mötet i Fredrikshamn började den 30 juni och varade tre dagar. 71
Kungen återkom den 9 juli till Stockholm ombord på sin jakt Amadis. Nästa dag skrev Gustaf III till Trolle bl a: "Jag anlände i går morse kl. 4 efter en
utstådd storm. Jag kan ej nog berömma major Freses hurtighet, habilite och
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kunskaper. Jag prenumererar på honom hvar gång jag reser till Finland."n
Planerna på en erövring av Norge uppsköts senare och Gustaf III begav sig i
stället ut på en nästan årslång resa till Italien och Frankrike. Den kungliga
jakten Amadis under befäl av major de Frese lämnade omkring den 4 september 1783 Stockholm för att avsegla till Ystad och därifrån överföra Gustaf III
till Tyskland. 73 Kungen själv lämnade Stockholm på kvällen den 27 september
och kom fram till Ystad den 30. Förutom Amadis hade jakten Colldin under
befäl av löjtnant Treutiger från Karlskrona sänts till Ystad. Då jakterna den
30 september ännu inte hade kommit fram till Ystad, gick kungen i stället
ombord på en postjakt, som förde honom till Warnemiinde. 74 Amiralen Carl
Tersmeden berättar i sina memoarer, att jakterna Amadis och Colldin den 5
oktober kom till Karlskrona. "Treutiger var ganska chagrin öfver dess misslyckade expedition. Han hade uti hårdt väder natt och dag arbetat att hinna
fram under ständiga contraire vindar. Under Ternöö hade han träffat Amadis. Sedan hade de i sällskap änteligen kommit till Ystad den 3 om morgonen
med all möda ---o "75 Amadis återkom till Stockholm omkring den 13
oktober. 76
Jakten Lovisa Vlrica utrustades i april 1783 på order av Trolle. Den skulle
transportera segel m m till skeppsflottan i Karlskrona. Befäl ombord fördes
av överstyrman Johan Gabriel Caton och besättningen utgjordes av sex båtsmän. De fick proviant för sex veckor och Caton fick 20 riksdaler i handpenningar. 77 Färden blev besvärlig. Man lämnade Stockholm 1/2 6 om morgonen
den 6 maj. "Kl. 11. samma dag om förmiddagen med ostlig wind och snöbyar
hade klyfwarbommen sprungit." Denna lyckades man nödtorftigt reparera
nästa dag. Den 9 maj "kl. 5. om morgonen skjöt (man) samt hissade giös på
toppen efter lots wid Landsort", men man fick vänta omkring 45 minuter på
lotsen. "1 anseende tillotsens dröjsmål, (hade man) måst ankra wid Krogskjär, hwarest ankaret ehuru det efter lotsens egen utsago på rätta ankargrunden blifwit fäldt, förlorades, utan att det ännu til rätta kommit". Inte förrän
halv 12 middagtid hade jakten kunnat fortsätta sin seglats. Efter ankomsten
till Karlskrona hade klyvarbommen befunnits vara rutten och oduglig.78 Jakten och dess besättning återkom till Stockholm den 15 juni.79
Caton anmälde de missöden, som inträffat under resan, till eskaderchefen
och ärendet remitterades till eskaderns regementskrigsrätt. Krigsrätten sammanträdde den 21 juni med en major som ordförande och en kapten, två löjtnanter och tre fänrikar som ledamöter. Catons inkomna rapporter upplästes
för rätten, varefter Caton inkallades och fick visa den journal han fört
ombord. Sedan han fått redogöra för resan, inkallades de sex båtsmän, som
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varit med. Catons rapporter upplästes för dem och de bekräftade, att rapporterna var riktiga. Eftersom tåget till det förlorade ankaret ännu inte hade blivit uppmätt och besiktigat, uppsköts vidare behandling av målet. Vid krigsrättens sammanträde den 11 juli visades en attest på att tåget nu var 58 famnar.
Två båtsmän av besättningen fick med ed bekräfta, att Catons rapporter var
riktiga. Därefter fastslog rätten, att eftersom ingenting hade framkommit,
som visat att Caton varit vållande till händelsen med klyvarbommen, befriades han från ansvar härför, ej heller behövde han erlägga någon ersättning för
det förlorade ankaret. 80
Caton gjorde år 1783 ytterligare två resor till Karlskrona med jakten Lovisa
Vlrica. 8I
Skärgårds styrman Anders Sjöberg fick den 20 maj order att med biträde av
tre båtsmän avsegla till Helsingfors med jakten Gustava. De skulle troligen
föra dit generallöjtnant Fredrik Posse, som sedan 1780 hade högsta befälet
över armen i Finland. Innan återresan anträddes, skulle Sjöberg anmäla sig
hos chefen för finska eskadern för att efterhöra om t ex någon last skulle
medtagas. 82
Återresan till Stockholm blev svår. Den 4 juni avseglade de från Sveaborg.
De låg några dagar för ankar i Degerby och anlände först den 13 juni till Fliseberg på Åland, varifrån de den 14 kl 3 på morgonen avgick med fulla segel för
att bege sig till Stockholm. Vädret blev sämre, några segel bärgades. Jollen,
som var på släp "stufwade så hårdt under och giorde at jakten icke kunde lätta sig utan stampade uti en håll sjö, hwarwid masten gaf sig så mycket at den
tycktes som den wid hwar stampning skulle gå öfver bord. Jakten blef tiI en
tredjedel full af watten, dels af det genom sidan inkommande, dels ock af sjön
som geck öfwer." Sjöberg ansåg sig tvungen att kapa jollen 2 1/2 mil från
"Swenska båken" då klockan var vid pass två. Jollen hade inte kunnat tagas
omborg på jakten Gustava, som hade" öfwerbyggnad med sal". Besättningen
lyckades senare taga sig välbehållen till Stockholm med jakten.
Ärendet med den förlorade jollen togs upp i krigsrätten den 21 juni. Efter
förhör med Sjöberg och båtsmännen fann rätten, att Sjöberg inte kunde anses
vara ansvarig för förlusten av jollen. 83
Vid en besiktning i september 1783 befanns att jakten Gustava var "rutten
till vattengången" och det är antecknat, att den skulle repareras. 84

Pliktningsarbete
Sensommaren 1781 gav amiralitetskollegiet kapten Gustaf Adolf Leijonancker och lotsdirektör Kristian Vlrik Wallman i uppdrag att planlägga kart-
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läggning av Vänern. De egentliga sjömätningsarbetena påbörjades i mars
1782. Fänrik Samuel Melander biträdd av volontären Lång, båda från svenska eskadern, bedrev i februari och mars 1783 basrnätning på isen. Till sommarrnätningarna begärde amiralitetskollegiet att från örlogsflottan i Karlskrona och från eskadern i Stockholm få ytterligare tre officerare, åtta underofficerare eller kadetter och 45 båtsmän. 8s Från Stockholm kommenderades
den 25 april löjtnant Carl Lilliehöök "som wid plikt arbete förut lagt hand"
att biträda kapten Leijonancker och att därför genast bege sig till Åmål. Även
fänriken Adolf von Rajalin beordrades till Vänern. Leijonancker och Lilliehöök kom i mitten av augusti tillbaka till Stockholm. Mätningarna i Vänern
pågick hela sommaren 1783, fortsatte 1784 och avslutades 1785. 86 De sj ökort,
som upprättades, förvaras i Krigsarkivet. 87
Även i Stockholms skärgård utfördes mätningar sommaren 1783, under
ledning av konduktören Nils Israel Wetterling. Från eskadern kommenderades en överskeppare, en underskeppare och tio båtsmän ur Norra Roslags l.
och 2. kompanier. De tycks ha varit ute från slutet av maj till början av oktober. 88 Wetterling anhöll i maj hos eskaderchefen, att till båtsmännen måtte
anordnas sex månaders torrt bröd av de s k "skeppsknallar" .89 Ett missöde
hände i augusti, då några munderingspersedlar , som tillhörde båtsmännen,
brann upp genom vådeld. Wetterling själv höll då på med mätningar vid
Svenska Björn och Svenska Stenarna. 90 Kopia av ett kort över Svenska Högarnas skärgård, som troligen avmätts av Wetterling, finns i Krigsarkivet. 91

Provskjutning
Den 12 augusti 1783 kommenderades majoren Carl Fredrik Aschling och en
korpral från sjöartilleribataljonen till Karlskrona "på stycke beskjutning".
De återkom den 20 september. 92 Protokoll över provskjutningen med olika
kanoner upprättades av Aschling. 93 Tillsammans med varvsamiralen Fredrik
Henrik af Chapman konstruerade Aschling nya lätta kanoner, som emellertid
hade den nackdelen, att de gav en mycket häftig rekyl. Chapman och Aschling
konstruerade även nya lavetter. Flera provskjutningar gjordes under 1780talet och senare. Både kanoner och lavetter blev mycket omstridda. 94

Utsyning av ekar
Strömsholms kanal, som går från Smedjebacken i Dalarna genom Västmanland till Mälaren, byggdes under åren 1776-1792. Eftersom det behövdes ek-
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virke för Strömsholms slussverk, beslöt Kungl Maj:t den 7 mars 1783, att ekar
i skatteskogarna i Västmanland skulle utsynas. Riksrådet och överståthållaren
Carl Sparre översände kungens beslut till eskaderchefen i Stockholm och denne gav den 20 mars extra kvartersmannen Hindric Nilsson order att genast bege sig till Västerås för att utsyna sådana ekar, som var odugliga för flottan,
men som kunde användas vid Strömsholms slussverk. Nilsson fick "marschroute och skjuts för en häst uti fram och återresan samt sexton skillingar om
dagen i tractamente" .95 Sedan kvartersmannen slutfört sitt arbete, upprättade
han en rapport med specifikation på 210 ekar, vilken eskaderchefen översände
till Trolle. Denne fann, att ekarna var odugliga för flottan och eskaderchefen
fick i uppdrag att underrätta Sparre om att slussverket kunde låta fälla ekarna. 96

Slutord
För Stockholms eskader skilde sig år 1783 troligen inte mycket från andra
fredsår under Gustaf III:s tid. Större delen av tjänsten ägnades åt olika slags
underhållsarbeten, bl a reparerades fartyg och byggnader. Verksamheten var
livlig under sommarhalvåret, men fram till mars och från oktober tycks den
ha varit avsevärt mindre; bl a beviljades många officerare semester under vintern och en hel del av båtsmännen fick återvända till hemorten.
Tjänsten var mest förlagd i land. Några övningar till sjöss tycks inte ha ägt
rum. Däremot fick en del av personalen tillfälle till sjötjänstgöring, främst
ombord på de kungliga jakterna som fick sitt befäl och manskap från eskadern, och på eskaderns egna jakter Lovisa Ulrica och Gustava. Totalt torde
80-90 båtsmän ha varit till sjöss, men i regel bara en kort tid.
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Noter
Arkivhandlingarna förvaras i Krigsarkivet
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En greves flotta
Magnus Gabriel De la Gardies farkoster
av fil. dr Ingrid RoselI
Erik Dahlbergs berömda vy över Stockholm i Sveciaverket visar området
kring Slussen fyllt av olika slags farkoster, som från Saltjön seglar in i Mälaren. Åren 1670-72 passerade här ett stort antal fartyg ur greve Magnus
Gabriel De la Gardies egen flotta. Han hade 1669 inköpt Karlberg och igångsatt en om- och tillbyggnad av slottet. Mängder av byggnadsmaterial forslades
sjöledes till byggnadsplatsen. En lista på De la Gardies slussavgifter ger en intressant inblick i hans flotta. l Vi kan här se hur de båda Karlbergsbåtarna
kommer med gips, fönsterramar och en hel portal till slottsbygget. Ekholmspråmen anländer med timmer från Mälaren och Ålandsskutor med kalk från
Saltsjön. Holländska jakten, jakten Enhom och Pärlan, Grå slupen och nya
ekbåten passerar med olika laster genom Södersluss. Pråmar, tungt lastade
med sand och kalksten, trängs med skutor med hö, ved och spannmål. Segel-

Området kring Slussen, tecknat 1688 för Sveciaverket, med olika slags fartyg, som
från Saltsjön seglar in i Mälaren. Åren 1670-72 passerade här ett stort antal fartyg ur
De la Gardies flotta på väg med byggnadsmaterial till det nyinköpta Kar/berg. Foto
Krigsarkivet.
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fartygen sätter sin prägel på staden med sin skog av master - galej er , bojorter , galjoter, pinasser, jakter och skutor. 2
De la Gardie var stormaktstidens störste byggherre och inte minst för framförseln av material till de spridda byggnadsplatserna var han i behov av ett väl
utvecklat transportsystem. Om man betänker att han samma år som han inköpte Karlberg igångsatte sitt omfattande byggnadsprogram i Västergötland
- ombyggnad av Läckö slott, nybyggnad av Mariedal och Höjentorp, restaurering av Varnhems klosterkyrka o s v - är frågan hur allt detta kunde hållas
samman befogad. Egendomarna var vidsträckta och förlagda i ett band mellan Stockholm och Göteborg och på anda sidan Östersjön. Förflyttningen av
material och byggnings folk var vid denna tid en omfattande procedur.
Belägenheten av egendomarna var betydelsefull och man måste förstå hur
viktiga sjöförbindelserna var i 1600-talets samhälle för olika transporter och
avyttring av varor. Flertalet egendomar kunde nås sjöledes som Ekholmen,
Venngarn, Jakobsdal (Ulriksdal) och Karlberg. För Läckö och området vid
Vänern fanns en särskild flotta med hemvist i Kungshamnen nedanför slottet.
Kägleholm och Höjentorp låg vid mindre vatten men också vid huvudvägen
mellan Stockholm och Göteborg. I dess närhet låg också Varnhems klosterkyrka.
De la Gardie lät anlägga egna vägar. Från Läckö drog han vägar med broar
från Kållandsö över till fastlandet. Två vägar var avsedda "att kiöra med Caret", den förnäme adelsmannens lyxfordon. 3 Vanligtvis red man som Johan
Hadorph på sina antikvariska forskningsresor. 4 Transporter landvägen skedde på vinter föret eller med hästforor på knaggliga och leriga vägar. Foror med
olika varor i laggkärl var ett vanligt inslag i landskapsbilden och förde ofta varorna vidare från fartygens upplags- och omlastningsplatser. Vi möter dem i
de situationsbilder, som åtföljer Sveciaverkets gravyrer. Dessa ger också med
sina illustrationer av olika slag en levande bild av 1600-talets kommunikationer till lands och sjöss.
De stora marknaderna medförde en livlig landsvägstrafik - till fots. Kreatur som oxar drevs i flockar på vägarna från oxmarknaderna av särskilda
oxdrivare. s Till fots vandrade också gesäller, skördearbetare och olika hantverkare från gård till gård. Den förnämare persontrafiken skedde med häst
och vagn och man bytte hästar längs färdvägen. 6 Gårdar, lämpligt placerade
för ombyte av hästar, inköptes av adelsmännen.
Städernas tillväxt och byggnadsverksamhet krävde ökade transporter. Införseln av spannmålsprodukter till städernas försörjning var omfattande. De
la Gardies storjordbruk vid Ekholmen, Venngarn och Läckö avyttrade till
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Läckö slott med en naturligt skyddad hamn, Kungshamnen. En väl skyddad hamn utgjorde också en vik invid Otterstads kyrka på Kållandsö. Teckning för Svedaverket.
Foto Nordiska museet.

största delen sina varor sjöledes på skutor och pråmar. Ekholmsskutan och
Venngarnsskutan förde godsens rika spannmålsprodukter över Mälaren till
Stockholm. De flesta av gårdarna under Läckö kunde nås sjöledes och deras
produkter avyttrades i Göteborg.
För att förenkla resan till Ekholmen inköpte De la Gardie 1669 Älbrunna i
Lossa socken, beläget mitt emot Ekholmen vid Björkfjärden av Mälaren.
Denna gård hade sitt eget fartyg - Älbrunnajakten. 7
De tvära kast mellan framgång och motgång, som präglade De la Gardies
liv, återspeglas även i fartygs beståndet - från början modest senare generöst
utbyggt. I slutet lurar förfallet. Utvecklingen kan följas i byggningsräkenskaperna, som upptar särskilda poster för skeppsbyggeri och underhåll av farkoster.
Låt oss studera en förteckning över De la Gardies farkoster 1653 i början av
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hans bana - året efter det han har ärvt Läckö efter fadern. 8 Han förvärvar
samma år Jakobsdal och köper Venngarn. Fartygsbeståndet är ännu ganska
begränsat: Krönta lejonet, en mindre jakt, öselska skutan, lilla höskutan,
"Promen gambia" , två ekbåtar och en skärbåt upptas i denna förteckning,
som dock inte torde omfatta alla besittningar, framför allt inte Östersjöbesittningarna, som hade en väl utbyggd sjöstat.
Krönta lejonet var den förnämsta och tycks ha varit avsett för ceremoniella
sammanhang. På 1660-talet, då De la Gardie har blivit rikskansler, har den ersatts av den ännu förnämare "Holländska jakten" . Svenskarna inköpte under
stormaktstiden fartyg från Holland. Holländska skeppsbyggare verkade
också i Sverige. Med Holländska jakten kunde inget av De la Gardies övriga
fartyg mäta sig vad inredningen beträffar. Ett inventarium över denna jakt
1665 berättar om gyllenläder i Stora salen, madrasser av röd, blommönstrad
sammet, ett förgyllt "Schillerie" och fällstolar av rött läder med förgylld dekor. Måltider serverades på tennserviser av olika utförande med tillhörande
tennflaskor och tennljusstakar . Jaktens bogspröt var smyckat med en förgylld
sjöhäst och förgyllda, snidade knoppar. 9
För bildhuggardetaljerna, anbringade på akterspegeln och bogsprötet på de
förnämsta fartygen, anlitade De la Gardie sin flamländske hovbildhuggare
Georg Baselaque, som hade sin skulpturverkstad på Läckö 1669 fram till reduktionen 1681. År 1669 snidade han figurer till en jakt för Läckö, Läckö
Falk, bl a ett lejon och ett barn. 10 Han nämns också i samband med skulpturdetaljer för andra fartyg.
Intressant för sin detaljrikedom är en beskrivning aven holländsk jakt av
enklare utformning. För De la Gardies räkning har skeppsbyggmästare Ambjörn Jönsson gjort en noggrann specifikation "uppå nya jakten med därtill
behöriga fakta". Jakten, som var 40 fot lång och 12 fot bred, hade en kajuta,
smyckad med schillerier av "den berömde målaren i Amsterdam Reinholdt
Trojen, alla signerade". I kajutan fanns en spis av holländskt kakel i vitt och
blått, utsirad med bilder på sidorna och inuti eldplatsen. Ett bord för åtta till
tio personer hade bordduk av "flammat" holländskt tyg. Förlåten för sängen
i kajutan var av samma slags tyg. Kajutan var dessutom försedd med bänkar
vid sidorna och små skåp. Utanför kajutan fanns en trappa upp till halvdäck.
Dessutom fanns en kabyss med två sängplatser. 11
År 1668 var en höjdpunkt i De la Gardies byggenskap och också inom
skeppsbyggeriet. I byggnadsmemorial 1668-69 kan vi följa hans vidlyftiga
planering. Ett memorial 1668 upptar fyra punkter om skeppsbyggeriet: "-1.
Förfärdigas den nu under händer warande stora Jachten i Giöteborgh nu i
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För Läckö fanns en särskild flotta med hemvist i Kungshamnen nedanför slottet. Detalj av teckning för Sveciaverket. Foto Nordiska museet.

winter. -2. Item den medelmottiga widh slottet. -3. Ekewirke så ock furuplankor sambias i Giöteborgh till ett skiep af 180 il 200 läster, och en Gallioth
af 30 il 40 läster. -4. In Aprilli begynnes at timbra i Giöteborgh på skepet och
Galliothen. "12
Från de olika godsens avkastning avsattes medel till skeppsbyggeriet. Till
De la Gardies anlitande av skeppsbyggare i Göteborg utgick de följande åren
utbetalningar bl a till byggmästaren Hindrich Lang och skeppsbyggmästaren
Claes Jacobsson. 13 Vid 1600-talets mitt började engelska skeppsbyggare ersätta de holländska, bl a av familjen Sheldon, som även anlitades av De la Gardie. 14 Ett odaterat koncept upptar arbete på en jakt, stående på Djurgården.
Arbetet skulle ske efter medföljande "Schamplun". En ritning på självväxta
knän åtföljer konceptet. 15
Fartyg av den storlek De la Gardie nämner i sitt memorial 1668 hade motsvarigheter på en fartygslista bland De la Gardies fartygshandlingar . Listan
upptar 1667 inköpta samt de två föregående åren byggda fartyg. Ett fartyg vid
namn Haven var störst - 300 läster. Ängeln, S Peter, Stockholms vapen och
Gustaf Horn var på 200 läster, Mercurius, Margareta och Kung David - 180
läster, S Nicolaus och Riddarhuset - 160 läster, Nyköping - 150 läster,
Kung David, Jean Baptista och S Anna - 100 läster. 16
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Ritning till en jakt för Karl Gustaf Wrangel, sannolikt byggd av Francis Sheldon 1665,
Skoklostersamlingarna. Vid 1660-talets slut byggde De la Gardie två jakter, en större i
Göteborg och en "medelmottig" för Läckö slott, med namnet Läckö Falk. Foto
Sjöhistoriska museet.

Omkring 1670 har De la Gardies flotta utökats väsentligt: Holländska jakten, Näspärlan, Mjöhunden, Gåsen, Hjorten, Grå slupen, Duvan, lilla slupen,
nio st mindre båtar, materialbåten vid Karlberg, den livländska skutan Påfågeln, Venngarnsskutan upptas i en förteckning från denna tid. På dessa fartyg
arbetade fem skeppare och arton båtsmän. Skepparen på Holländska jakten
var överskeppare och svarade för alla farkosterna. "Jaktskyttarna seglar om
sommaren och brukas på farkosterna, om vintern tjänar de i huset och på gården" heter det i förteckningen. Besättningens antal varierade. På "nya furuskutan" fanns 1665 en skeppare, en styrman, en högbåtsman, fyra båtsmän
och en skeppspojke. Ekholmsskutan och Venngarnsskutan hade 1666-67
vardera en skeppare och tre båtsmän, jakten Phoenix en skeppare och fyra
båtsmän. 17 Båtsmän fick vid behov rycka in vid byggnadsarbetet, som på
Läckö. Här var omkring 1670 sex båtsmän i arbete. De rodde pråmar med
sand, kalksten och limsten, arbetade med Synnerby bro m m, förutom sitt arbete med "nya jakten" och underhåll av fartyg.IS För förbindelsen med Östersjöbesittningarna svarade bl a skutan Hapsal, som reparerades 1675. En
skeppare, en styrman, en timmerman, fem båtsmän utgjorde dess besättning.
I augusti 1675 inköptes proviant till besättningen: skeppsdricka, fett, oxkött,
ärter, havregryn, strömming, ljus, salt, ättika och stockfisk. 19
En annan typ av fartyg vid denna tid var bojorten, som hade en hög, uppåt
avsmalnande och rund stäv och seglade med stort sprisegel under ett litet råse-

78
gel på främre masten och vanligen var omkring 20 m lång. Bland de fartyg,
som på 1650- och 60-talen förde väldiga mängder byggnadsmaterial till
WrangelsSkokloster,nämns bojorten Röde hanen och bojorten Appelbom. 2o
För Magnus Gabriel De la Gardies räkning beställde hauptmannen på Läckö
1661 en bojort å 40 läster. Skeppsbyggmästare var Ambjörn Jönsson i Göteborg. Till bojorten, som skulle bli 19 fot bred och 8 fot djup, åtgick bl a 18
tolfter ekplankor, 3 tolfter knän, 32 alnar köl, 18 alnar mast och 8 alnar
bogspröt. För fartygsbyggen odlades särskilda ekskogar, bl a på Halleberg
och Hunneberg. Till bojorten fälldes tolv ekar, som sågades till plankor, köl
och knän. 2!
En bojort med namnet Kung David tillhörande De la Gardies flotta strandade vid Ölandskusten i december 1673. Den tycks ha kommit med last från
Tyskland med allehanda varor till julen. Den bärgade lasten förtecknades av
prästen Petrus Pontelius i Högby prästgård. Vinfat, tapeter, filttäcken, brokiga täcken, kläde, kattun, hattar, tobakskistor , bokpaket, lådor, flaskor, kistor och 383 knippen med olika varor tillhörde den bärgade lasten. 22
För fartygen krävdes trygga hamnar. Redan 1653 påbörjade De la Gardie
hamnanläggningar vid det gamla Drottningholm, som tillhörde hans egendomar fram till 1661. Strandpartiet utformades i terasser ned mot vattnet, där en
brygga löpte ut. Den pålade kajen var försedd med palissadtak. 23 Stora Huset
i Stockholm, det av Jakob De la Gardie byggda Makalös, som Magnus
Gabriel De la Gardie förvärvade 1653, låg helt nära vattnet mitt emot slottet
Tre kronor. Nedanför Läckö låg Vänern flottan i den naturligt skyddade
Kungshamnen. En väl skyddad hamn utgjorde också en vik invid Otterstads
kyrka på Kållandsö. Här planerade De la Gardie 1667 att anlägga en stad Jacobshamn.~ Denna plan blev inte förverkligad. Han påbörjade i stället anläggningen av Lidköpings nya stad 1672 med hamnanläggningar för den ökade handeln och byggenskapen. 25
Sveciateckningen av Kägleholm visar en väl inbyggd hamn. För Karlberg
återges en hamnanläggning med svängda armar. Liknande anläggningar fanns
vid det Wrangelska palatset på Riddarholmen, försedda med vindbryggor.
Vid det Wrangelska Skokloster fanns en i vinkel utbyggd brygga, där under
1650- och 6O-talen mängder av byggnadsmaterial lossades från skutor och
pråmar. 26
Reduktionen, som 1681 fråntog De la Gardie Läckö, slog hårt på alla områden. I räkenskaperna kan man ana slutspelet även för De la Gardies flotta.
Farkosterna användes under 1680-talets första år till stor del för förflyttning
av föremål. Målningar och värdesaker transporterades till lands och sjöss från
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Läckö till Karlberg och sedan detta slott även fråntagits honom till Venngarn
och Kägleholm. De många målningar, som nu smyckar Ödeby kyrka invid
Kägleholm, synes ha förts undan reduktionen till denna säkra förvaring. Då
även Kägleholm reducerades, blev till slut Venngarn hans sista trygga hemvist,
där han diktade den psalm (ps nr 555), som liknar livet vid en seglats över ett
upprört hav.

Läckö slott, Kungshamnen. Vid lågvattenstånd framkommer lämningar efter broanläggningar. Enligt De la Gardies byggnadsplaner 1668 skulle hamnen, bron och båthuset förfärdigas efter avritningen. I Läckö slotts inventarium 1681 nämns två stora
broar, där farkoster brukade lägga till. Man hade också påbörjat två hus för farkoster.
Foto: tillsyningsmannen Martin Alfredsson, Läckö slott.
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