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Förord
Leos Muller och Mats Kero
Under det gångna året har Sjöhistoriska samfundets utgivningsverksamhet
fortsatt att öka. Våra medlemmar har fått den både bild- och innehållsrika
boken om Västerviks skeppsbyggmästare Carl RudolfFridelL De kunde läsa
om Stalin s Baltic Fleet och Palm s T-Office under den begynnande kalla kriget efter 1945 och om livet på svenska ubåtar i den av Göran Romare bearbetade Ubåts/iv. Samfundet har även stöttat utgivningen av Ulrica Söderlinds
avhandling Skrovmål, om matlagning och kost på de svenska örlogsfartygen
under tidigmodern tid, och en nyutgåva av Emil Smiths klassiska Nautisk
Ordbok. Det kommande året blir minst lika aktivt vad gäller utgivning som
2006. Vi skall börja med återutgivning av klassiska sjöhistoriska verk, en
verksamhet som vi länge diskuterat inom Samfundets styrelse. Den första bok
som kommer ut i denna serie blir Herman Wrangels Kriget i Öster!.jön från
1907, men vi har fler titlar som vi lovar att arbeta med.
Även om publiceringsverksamheten utgör en allt tyngre del av redaktionens arbete är det ändå en regelbunden utgivning av Forum navale som vi ser
som vår främsta uppgift. Vi fick mycket positiva reaktioner på förra årets
nummer och vi hoppas att Ni läsare kommer bli minst lika nöjda med det
nummer som Ni precis öppnat.
Beklagligt nog inleder vi med minnesord över Bertil Ahlund. Denne var en
av Samfundets flitigaste skribenter, med många bidrag i både Forum navale
och i vår skriftserie.
Artiklarna inleds med en kortare essä av den välkände finske sjö- och
konsthistorikern professor emeritus Christoffer H. Ericsson om Svensksunds
historia efter det berömda sjöslaget. Ericsson beskriver platsens historia under
1800-talet, då den först blev den ryska garnisonsstaden Rotschensalm, från
finska Ruotsinsalm, för att senare lämnas öde. Den engelske historikern Tim
Voelckers artikel bygger på det uppskattade föredrag han höll på Samfundets
årsmöte 2005. Voelcker skriver om amiralen James Saumarez, Sveriges "fredligaste fiende". Artikeln kretsar kring Saumarez roll som den engelska flottans
chef i norra Europa under de diplomatiskt komplicerade åren mellan 1809 och
1812, då Sverige efter att ha varit Englands enda kvarvarande allierade tvingades
av Napoleon att förklara landet krig. Det blev ett krig "på låtsas" från bägge sidor
och Saumarez spelade en viktig roll i den fredliga upplösningen av krisen.
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l nästa bidrag behandlar Jan Kilhorn samma period men angreppssättet är
ekonomisk-historiskt och hans kvantitativa analys utgör en intressant kontrast
till Voelckers mer traditionella diplomatiska historia. Kilhorn studerar Kommerskollegiums fribrevsdiarier mellan 1795 och 1820. Fribrevsdiarier är ett
omfattande och väldigt detaljrikt källmaterial, vilket kanske också är förklaringen varför det tidigare använts så sällan - att analysera materialet är mycket
tidskrävande. Den kvantitativa analysen ger dock en väldigt spännande inblick i den svenska utrikeshandelsflottans sammansättning under och efter
Napoleonkrigen. Den visar bl. a. att Svenska Pommern användes av svenskflaggade fartyg i mycket större omfattning än vi varit medvetna om.
Nyblivne hedersdoktorn och en av våra mest aktiva medlemmar Per Tingbrand skriver i sitt nyaste bidrag om skeppet Falkens äventyrliga seglats till
Goa i Indien på 1660-talet, det första svenska skeppet som kom in i Indiska
oceanen. Författaren har undersökt ett omfattande material och kombinerat
sina fynd med modern forskning. Hans artikel ger en bättre och mer komplett
bild av Falkens äventyrliga resa än vi hittills haft.
Som vanligt innehåller Forum navale även några recensioner, och som vanligt vill vi här uppmana våra medlemmar att både bidra med egna recensioner
och rekommendera oss böcker som borde uppmärksammas. Vi från redaktionens sida hoppas att Ni får både intressant och matnyttig sjöhistorisk läsnmg.
Vi vill även gärna uppmärksamma Sjöhistoriska samfundets och Forum
navales webbplats (www.sjohistoriskasamfundet.se) som sköts och regelbundet uppdateras av Lars Bruzelius. Webbplatsen har under de senaste två åren
vuxit ordentligt. Idag hittar Ni där en uppdaterad innehållförteckning för Forum navales alla nummer, skriftserien och även en del äldre texter. Webbplatsen utvecklas kontinuerligt och kommer innehålla mer och mer information
om sjöhistorisk forskning och annat. Besök gärna webbplatsen!
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In memoriam

Bertil Ahlund
Kommendörkaptenen l. gr. Bertil Åhlund har avlidit i en ålder av 90 år.
Åhlund blev fånrik vid Kungliga Flottan 1938 där han innehade en lång
rad befattningar, bl.a. som fartygschefför jagare, lärare vid sjökrigsskolan, chef för Sjökartebyråns sjömätningssektion och Marinstabens sjöfartsavdelning. Efter pensioneringen blev han 1973 redaktör för tidskriften Sveriges Flotta och sedan generalsekreterare för Föreningen Sveriges Flotta. 1988 avlade han en fil kand i historia och idehistoria.
Åhlunds sjöhistoriska författarskap är omfattande. På Marinlitteraturföreningens förlag utgav han Svensk marin säkerhetspolitik 19051939 (1992), Svensk marin säkerhetspolitik 1939-1945 (1994) och Historia kringflottans kanoner (1998). Åhlund inledde också Forum navales skriftserie (nr l) med boken Från Chapman till Drottning Victoria.
Minnenfrån ungdomsår i flottan 1933-1941 (2000). Därefter följde ytterligare verk i skriftserien, nr 5: Historia kring våra sjökort (2000) och
nr 8: Minnen och erfarenheter från livet som sjö.fficer (2003). Med starkt
nedsatt syn men andligen obruten publicerade Åhlund 2005, 90 år gammal, sitt sista verk i Forum navale nr 61: "Sveriges Flotta. Föreningen
fcir sjöfart och sjöförsvar- en historik". Vid samfundets sammankomster
var Åhlund fram till de sista åren en flitig deltagare.
Sjöhistoriska samfundet minns med aktning Bertil Åhlund.
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Svensksund: epilog
Christoffer H. Ericsson
Namnet Svensksund står får Sveriges sista stora militära seger mot den traditionella fienden Ryssland och vunnen på finländsk botten- här vatten-, som
då redan blivit ryskt territorium. Sedan den rodda svenska flottan städat upp
efter bataljen, tagit över brukbara fartyg och värdefulla artilleripjäser, och ett
stort antal insamlade fångar, lämnades platsen får Svartholms redd, väl inne
på eget territorium. Vi ska här kort redogöra får dessa i den svenska flottans
annaler så ryktbara farvatten och deras skiftande historia efter slaget och under storfurstendömets tid.

Från sjöfästning till sågverk
Trots tunga förluster i folk och materiel fårblev Kymmeneutloppet, med öar
och med det viktiga sundet, i rysk besittning. Positionens strategiska betydelse uppfattades klart av den intelligenta Katarina II, som så snart ett fredsavtal
uppgjorts anvisade kronornedel och fann lämpligt folk för byggande av en
kombinerad land- och sjöfästning.
Gustaflll drog snabbt sina rodda styrkor västerut, ända hem till Stockholm,
och tog inte upp fientligheterna i Finska viken, som under Finlands sista
svenska år säkrades med dyrbara fästningsverk. Sverige tappade kontakterna
till Kymmenekusten, i rysk hand, och man återsåg inte Svensksund, som blivit
sjöfästningen Ratschensalm (av Ruotsinsalmi), en sluten rysk garnision. Efter
följande olyckliga utspel "Finska kriget" ( 1808-09), som initierats av Napoleon på höjden av sin makt (Tilsit 1807), var Finland i sin helhet förlorat, och
Sverige hårt nedgånget, trots att krafterna räckte till att slita Norge från det
försvagade Danmark.
För Ryssland innebar 1808-09 en total omläggning av strategin! Finska viken var med hamnar och fästningar i egna händer, och de nybyggda anläggningarna vid Kymmene numera obehövliga. De stora projekten hade fr.o.m.
Christojje1: H Ericsson, professor: Finländsk sjöhistoriker, sjöofficer (kaptenlöjtnant), seglare,
tidigare sjösportskribent, 5 år i finsk-ryska krigen. Fil kand. i konsthistoria. Ansvarig får nytt
Marinhistoriskt museum, och parallellt får den utvidgade undervattensarkeologin. Senare fil dr.
och universitetsprofessor, verksam vid svenska Åbo Akademis sjöhistoriska enhet såsom forskare
och publicist. Publicerar på svenska och engelska, illustrerar egna arbeten med teckningar.
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Platsen för de två Svensksundslagen o. den nya ryska ~jöfästningen Rotschensa/m
med snabbt uppjorda verk av jord o lokal utan ritningar. Det fientliga Svensksund
ligger mellan Tiutinen och Petäjäkari, uppe t. h. Hovinsarri är fastland. Den nya
staden är byggd på den obebodda ön Kotka, senare det moderna Kotka, fr. o. m.
sekelskiftet 1900.

1790 med stora medel byggts nästan fårdiga inom endast fem år. Rotschensalms garnison av infanteri, marininfanteri och sjöfolk hade dragits ihop
på kort tid, och kompletterats med civilt handelsfolk, får ett helt militärt samhälle utan stadsrättigheter. Den nya staden dömdes att läggas ned, vilket inte
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gällde får den slutna Vaubanfastningen Kyminlinna ett stycke upp i land.
Truppfårband kunde förflyttas men det civila folket, mest pensionärer, kunde
inte göras hemlösa.

Landlästningen Kyminlinna en!. Vauban-system på fastlandet ovanför forsarna
anlades på kejsarinnans order efterfreden 1790. Anläggningen ärfor(farande slutet
militärt område.

Ratschensalm blev en spökstad ute på sin avstängda ö, med kaserner, officerspaviljonger, hospital och en ortodox kyrka. Orten levde likväl vidare fram
till Krimkrigets år 1854-56, då Royal Navy dök upp med ångdrivna fregatter
och grunda småfartyg, vilka direkt lade till vid bryggor för att bränna och
spränga. Den tömda och oförsvarade staden demolerades effektivt, då endast
den vackra nyklassiska kyrkan skonades av britterna. Det cirkulära kasematterade Fort Slawa- också "Fort Gloire" -på en grund pålad sandbank sprängdes med omsorg av ingenjörer, såsom komplexets kraftigaste element.
Sjöfåstningen hade nu eliminerats och brandtomterna övergavs av de få
pensionärer som förblivit platsen trogna. Nu följde ett interregnum om knappa två årtionden av laglöshet då ruinstadens brukbara rester, ryska kronans
egendom, bröts ned och släpades bort. Samtidigt inleddes på det ekonomiska
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Detaljer av sjöfästningen Rotschensalm. Ingår i paradpresentation utgivet T. Säster
i maj 1795.

planet en utveckling som skulle få stor betydelse: "den norska sågens" etablering på ön Kotka. Norrmännen, med erfarenhet av skogsbruk och utförsel på
England, uppfattade det ryska Finlands möjligheter för modernt skogsbruk
och sågverksrörelse. Östra Finlands väldiga skogar, avverkade och sågade med
ålderdomliga vattensågar, låg här inom Kymmenestråtens vatten inom räckhåll
för norrmannen Gutzeit, med stora resurser och goda bankfårbindelser.
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Namnet Ratschensalm försvann, och ett nytt samhälle med ön Kotkas
namn växte upp. De mindre öarna, som flankerade det vatten som blev en
merkantil hamn, täcktes stegvis in av brädstaplar, såsom i Bottenvikens
många svenska småhamnar. Platsens krigiska förflutna var ett avslutat skede!
Men helt slut blev det kejserliga befåstandet av kusten ännu inte. Med kursen mot en storkonflikt med Kaiser Wilhelms upprustade Tyskland under
1900-talets tidiga år inleddes byggandet av det väldiga projektet "Peter den
Stores sjöfästning", som avsåg att spärra infarten till den växande miljonstaden S:t Petersburg. Utgående från Kronstadt, på den ingermanländska holmen
Kotlin, byggdes med stormaktens resurser efter Tsushima (1905) dels en ny
örlogsflotta för Östersjön, dels ett tidsenligt kustförsvar längs Finlands och
Estlands kuster.
Den finländska sydkusten befästes med moderna betongfort för främst
rysktillverkat artilleri. På Karelska näset, mitt över Kronstadt, uppstod på
flack sandkust !NO-batterier. Följande position västerut var Kotka, där några
mindre betongfort byggdes. Västerut följde Sveaborg, nu musealt och ett bostadsområde som ersattes av många moderna betongfort Speciell betydelse
tillmättes Porkala-Nargö kvarken, endast 70 km bred, där den lilla klippan
Porkala-Markilo under första världskrigets år utbyggdes till en artilleriställning av första ordningen, med grovt artilleri i pansartorn. På estniska sidan, på
sandön Nargö, byggdes en motsvarighet i betong och stål
Med revolutionen 1917 rasade regimen och det uppskruvade försvaret av
huvudstaden, som något senare i Verailles styckades upp på de nya republikerna: Finland tog över det tidsenliga och mycket värdefulla fasta försvar som
stormakten Ryssland byggt på Karelska näset över Hangö till Åland.

Topografi
En topografisk redogörelse för Kymmenedeltat är nyttig, som gäller fastlandet, större och mindre öar, sött och salt vatten: Kymmene älv utfaller i två
mynningar vilka korsa den mycket gamla Viborgsvägen mellan Lovisa och
Fredrikshamn (Bild 4). De två vägbroarna var under kriget 1788-90 av betydelse, och hölls i svensk hand. Den västliga fåran, kallad Langinkoski, var
starkt forsande och ofarbar; den östliga fredligare men inte brukbar för lätta
krigsfartyg. Landet mellan fårorna kallades Kymmenegårdslandet, där efter
1790 ryska kronan inlöste mark för den stora landfästningen Kyminlinna. Den
länge obebyggda stenbundna ön Kotka (Örn på finska) knöt an till fastlandet
över ett smalt sund. Den smala rännan utrustades under rysk tid med en vägbro med en vindbrygga och en mindre redutt, byggd i sten.
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Situationsskiss över Svensksund II 1790 med svenska och ryska styrkorna angivna.
Original i Sv. Krigsarkivet, Sthlm. Namnskicket blandat en!. Epskens sed: svenskt,
finskt, mellanformer som gav upphov till fria namnformer. Den svenska officerskåren under 1700-talets krig behärskade intefinska eller ryska.

Den östliga fåran utföll i Kymmeneviken som bildade en djup, skyddad och
grundfri ankarplats, där den svenska sammandragna transportflottan oklokt
fårlades inför det första Svensksundslaget (Ehrensvärd), för att här brännas av
fienden. Platsen är i nuet modernaKotkas hamn, landets viktigaste exporthamn. Kymmeneviken avgränsas mot öster (mot Fredrikshamn) av en sträng
små stenbundna holmar: Ha11a, Tiutinen och Majasaari, vilka nämns i samband med sjöslagen, då fienden här försökt tränga genom den svagt bemannade spärren.
Sydost om ankarplatsen med skyddande land vidgar sig en grupp av holmar
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och land: Kuutsalo (Kutsalö) med mindre holmar, den stora obebodda Kyrkogårdsön i söder, samt den Kutsal ö flankerande långsmala Lehmansaari, (dvs
Koön). Massan av land får navigatorisk betydelse då den spärrar av genomfarten från öst till väst ända ut till obruten sjö, där mindre odäckade kronafartyg
(slupar och jollar) inte gick klara. Genom stängande landbarriär ledde endast
en brukbar led med tillräckligt djup, Svensksundrännan. Denna topografiska
situation gav upphovet till de två slagen på samma plats, där fienden uppmarscherade från öster och tvingades kringsegla barriären, för att väster om denna
bilda en ny front, men med omvänd riktning. - Såsom väl bekant avgjordes
andra Svensksundslaget av hårt väder och kraftig sydvästlig havssjö, som
drabbade de ryska ankarliggarna i ryggen.
En fortsättning av den spärrande landmassan i sydost bildas av den sedan
1500-talets holländska sjökartor fruktade Aspögruppen (finska Haapaari), i
litteraturen förekommer såsom "Perkelskären" (Djävulsskären).
Östra Finska viken har tillräckliga dimensioner för att resa besvärlig sjö,
där moderna trälastare på väg mot Kotka "på lätten" tar vatten över sig på de
öppna vidderna. Såsom sjöfarten söker sig in från väst mot den moderna exporthamnen har svenskar, ryssar och britter under segel, rodd eller ånga tagit
sig in på redden, dvs den gamla slagterrängen. Till denna relativt rymliga redd
leder i nuet en l O m djupled, som delar på sig såsom en 6 m led genom det
egentliga, tätt utprickade Svensksund, ofta blockerat av långa bogsersläp, som
inte tar risken att runda barriären. Infarten från väst från den fritt liggande
Pagerös nordspets bär över en distans om 8 sjömil av öppet oskyddat vatten.
Den tar lä av de små landen Viikarinsaari och Rankö (Rankii) med mellanliggande grund, och passerar de låga sandbankar som det svenska försvaret 1790 nyttjade såsom ställningar för lätta fältpjäser, benämnda Santakari, Kukouri och Kukourinkari. Till dessa skall fogas de två Kråkskären, senare befästa av ryssarna.
Trots att leden har ett garanterat djup är de närmaste vattnen otillräckliga
med djup kring 2-3m, där uppankrade ryska fartyg spolades på grund under
det andra slaget. Ön Lehmäsaari kantas av rev och stenrösen som gör holmen
svårtillgänglig. -Miljön är inte attraktiv, speciellt i nuet med träförädlingens
kemiska avfall grumlande flodvattnet, och med sulfit/sulfatdunster hängande
över land och hav. - Industrin har under några generationer, utan hänsyn till
den bofasta befolkningen, byggt och projekterat utan att möta protester.

Den ryska fästningsstadens år
Omedelbart efter andra Svensksundslaget l 790 gav den statskloka och aktiva
Katarina II order om befästande av den uppenbart viktiga positionen. Ryss-
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land var ingalunda besegrat; militära resurser hade efter det oväntade svenska
angreppet snabbt samlats, och det väldiga rikets tillgångar var, Tår dem som
förstod sig på, närmast obegränsade.
Kejsarinnan utpekade landet mellan vägbroarna (Hovinsaari) för en Vaubanfåstning av medelformat; de obebodda holmarna, där svenskarnar stått,
som platsen Tår en bas och hamn för grunda skärgårds fartyg, tidsenligt befäst.
Projekten brådskade då det var oroligt ute i Europa med uppror i Frankrike,
oroligheter i grannländer, och krig sannolika. Det gällde att skapa en pålitlig
fast punkt på Finlands tillväxande ryska kust, och att tillfälligt förbättra relationerna till Sverige, vars kung- trots allt- var Katarinas kusin. Högsta övervakare för de två byggnadsprojekten blev den europeiskt beryktade fursten
Souvoroff, inte fästningsbyggare men militär och dignitär på topnivå.
Då sjön gick upp 1791 kom de ryska byggnadsledarna till platsen: med
tyska eller franska namn och adelstitlar, främmande för ryskt, svenskt och det
finska, där de beordrats arbeta. Arbetsfolk inkallades och insamlades genom
efterlysning i de lokala lutherska kyrkorna. Kunnigt yrkesfolk erhölls från de
för St Petersburgs stora byggen viktiga stenbrotten i Pyterlahti och Säkkijärvi.
Med god tillgång på arbetsfolk och pengar syntes resultat på bägge arbetsplatserna, och 1795 skedde en solenn invigning med höga gäster, och med ett
med omsorg utarbetat programblad, på franska. Men nästa år avled Katarina
och sonen Paul trädde till (1796), med svåra konsekvenser. Paul, som motarbetat modern i allt, avbröt all utrikes handel och skogshantering, lade om utrikespolitiken och tidigare militära allianser, och lade ned fästningsbyggandet i
det ryska Finland.
Sjöfåstningen Ratschensalm hade kommit långt under de fem åren, men
med den rubbade Paul på tronen fram till 180 l, då han röjdes ur vägen av höga
hovdignitärer, stod allt stilla vid Kymmene älv. Äldste sonen Alexander tillträdde utan komplikationer, kolliderade snabbt med Napoleon vilket förde till
Tilsitfördraget, till "Finska kriget" och Finlands totala erövring 1808-09. Den
kom att betyda stora förändringar i Rysslands nordiska politik, då alla sydkustens hamnar med sina fästningar var i rysk hand. Det dyrbara Kymmeneprojektet hade oväntat gjorts obehövligt. Den nästan fårdigbyggda staden
Ratschensalm lades ned efter fem byggnadsår och åtta år av fredlig tillvaro.Jätteriket hade råd med omställningar av alla slag. -Nya fästningar skulle nu
projekteras mot Sverige på kort distans. -På fasta Åland!
Dubbelörnen som stod för det ryska enväldet från Östersjön till Stilla havet,
sågs inte med glädje i Finland. Det fanns likväl variationer i sättet att styra
undersåtar: invånarna i "Gamla Finland", erövrat under stora nordiska kriget,
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med rättslöshet, livegenskap och östligt barbari, och i kontrast den situation
som uppkommit vid ständermötet i Borgå, med kejsaren närvarande (kallat
autonomi).
Under Ratschensalms tillkomst rådde det tidigare skedet då civila ståndspersoner och stora jordägare beaktades, men allmogen sågs såsom rättslös.
Vilande på svensk lag och nordisk rättsuppfatttning blev läget under autonomins tid en helt annan, med egna tjänstemän verkande på landets två egna
språk. Ryskan var rikets språk, men aristokratin talade belevat franska eller
tyska. Finlands svenska aristokrati och bildade klass upptogs i huvudstadens
högsta kretsar, i riksadministrationen och i officerskårens elit. Ryssland var i
högsta grad ett ståndssamhälle.
Rotschenschensalm tillkom på kejserlig befallning på högsta nivå. För att
avskaffa samhället, där ryssar etablerat sig för en tryggad framtid, räckte inte
enbart förändringarna efter 1809. Här kom Krimkriget till hjälp på icke avsett
sätt: den ryska sjöfästningen förstördes och skulle inte byggas upp på nytt.
Endast några årtionden framåt etablerade norrmannen Gutzeit sin såg på platsen, och ett civilt samhälle började uppstå på de ryska brandtomtema. Det
norska projektet var lyckat, då de tillgängliga skogsresurserna räckte till och
växte. En ny tid inleddes!
En sista rysk kejserlig anknytning till Kymmenedeltat var Alexander III:s
och hans danska gemåls semestrande vid Langinkaskis forsande laxälv under
1880-talet. Den kejserliga familjen nyttjade ängjakter för kryssningar i den
sydfinska skärgården under ledning av lotsverkets toppnamn, där såväl fastboende som sommargäster årligen uppvaktade sina höga gäster med gåvor.
Kejsaren uppskattade speciellt den kraftigt brusande Langinkoski omedelbart
innanför jaktemas trygga ankarplats vid ruin-ön Kotka. Här tog yrkesfiskare
upp präktiga laxar i byggda anläggningar, med kejsaren såsom betraktare.
storfurstendömets styrande lät uppföra en fiskestuga/sommarvilla med rymlig terrass, där kejsarfamiljen med barn tillbringade någon vecka i familjära
förhållanden. Den danska prinsessan/kejsarinnan stod för hushållet medan
kejsaren klabbade veden, ochjakternas yngre officerare skalade potatis.
Efter Alexanders tidiga död då sonen Nikolai TT tillträdde upphörde sommarlivet i Kymmenemynningen. Sonen hade egna intressen: den mycket stora
lustjakten Standart byggdes vid Burmeister i Köpenhamn, och fördes under
vintrama ned till Krim för kejsarfamiljens bruk. För Finlands del inleddes en
olycklig period med "Februarimanifestet 1899", som ledde till svåra konflikter.
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Admiral Sir James Saumarez- Sweden's
'Friendliest Enemy', 1808-1812
Tim Voelcker

Admiral Saumarez is one of a number of British admirals who had their moments of glory, b ut whose names are now hardly known in Britain, swamped
by the great wave of renown that is attached to Admiral Lord Nelson. In fact,
he has probably been given rather greater recognition in Sweden than in Britain. He was made Commander Grand Cross of the Order of the Sword by
Karl XIII in 1809 and when he hauled down his flag in 1812, the Crown Prince sent him a ceremonial sword with a diamond-encrusted hilt, said then to be
worth f2000. Later, showing his portrait to his grandson, afterwards Oscar Il,
he said "Look at this man, hesaved Sweden". 1 As recentlyas 1975, a plaque
paying tribute to him was unveiled with full ceremonial at Göteborg Town
Hall by King Carl Gustaf and Lord Louis Mountbatten - in the words of the
local paper, "a British admiral honoured in a Swedish square". 2 What makesit
all the more unusual was that for nearly two years of his command, the two
countries had been officially at war and that he was honoured not for any
successful naval action but for avoiding using the firepower of his fleet of 20
ships-of-the-line. A letter to Saumarez written from Sweden in August 1813,
expressed it succinctly: "you were the first cause that Russia had dared to
make war against France: had you fired one shot when we declared war
against England, all had been ended, and Europe would have been enslaved". 3
Strong words that need some explanation.
There is some doubt over who wrote the letter. John Ross, British liaison
officer with the Swedish fleet and later farnous as an Arctic explorer, attributed it to Baron von Platen, aide de camp to the Crown Prince and considered
Tim Voelcker obtained his first degrce and MA in History at Peterhouse, Cambridge, under (the
present) Professor SirTony Wrigley. Much of his working lifehas been spent in the wine trade,
setting up his own business as a wine merchant in London and Ipswich. He sold this to his
manager in 2000 and commenced research under Professor N.A.M.Rodger of the University of
Exeter for a PhD on Admiral Sir James Saumarcz. He did his National Military Service in the
Royal Navy, obtained a commission and continued in the Royal Naval Reserve for 30 years. H e
is a keen yachtsman.
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Admiral James Saumarez (the author's photo)

by Rossto be "one of the most talentedmen in Sweden", Ross wrote the first
and only biography ofSaumarez in 18384 . The archivist who catalogued Saumarez' Official Baltic Correspondence believes that the letter came from
Count Axel Pontus von Rosen, Governor of Göteborg and the link man between the Swedish Government and Saumarez. There are four copies in the
archive, non e of them give a signature and on ly one is dated. However, from
intemal evidence, T believe the archivist is right
There appears to be very little published material either in Swedish or in
English on this particular part of the Napoleonic wars and few hi storians in

20
either country seem to know about it in any detail. lt is generally treated as
being rather unimportant and uneventful, hut I believe that when Napoleon
gave up his real hopes of invading Britain and turned to economic warfare
(whatever pretences of invasion he mayhave kept up to put pressure on British
resources), it actually became a very critical area. So it may be helpful ifl set
the scene.
Napoleon's Berlin and Milan decrees of 1806 and 1807 were attempts to
close the coastline of Europe to British manufactures and what were called
"colonial goods". These were products such as coffee, sugar, indigo, cotton,
coming from the West Indian islands, the former American colonies, and India
and the Far East, on whose sale the British economy depended. The British
responded by Orders in Council which, in their view, gave them the power to
stop, search and arrest merchant ships endeavouring to take goods into ports
controHed by the French uniess they held a licence issued in Britain. It was a
blockade by both sides. The British controHed the seas and the French controlied the land. The only exceptions were the Cattegat and the Baltic. The
latter had a further importance since it was fromthere that the British obtained
the naval supplies of timber, tar, masts and hemp on which both their Navy
and their Merchant Marine depended.
The Orders in Council effectively superseded the British Navigation Acts
which had been a source of discontent to other countries for many years. They
had led in 1800 to the creation of the Arrned Neutrality between Denmark,
Russia and Sweden to resist them. This had been brought to an end by the
almost simultaneous destruction of the Danish fleet by Nelson at Capenhagen
in 180 l, and the assassination of Czar Paul. Instead ofinsisting that British
goods were carriedin British sh ips, the Orders concerned themselves with the
destination of the cargo rather than its ownership. Any ships could trade, even
enemy ones, provided they sailed under British convoy to or from a British or
non-hostile port, or with a licence issued by a British Secretary of State for
that specific ship, cargo and voyage. This led to considerable fraud. Licences
were bought, sold and forged. False flags became almost the rule. Ships
would carry two sets ofpapers: one to satisfy British men-of-war ifstopped en
route, and another to meet the demands of Dan ish or Fren ch privateers and to
satisfy the authorities on their arrival in a port subservient to France. The instructions of a Danish privateer's owner to his Captain, if he were to meet a
vessel with French licences, were : "endeavour to find an English licence on
board, which you cannot fail to do ... the Captains hide their papers under the
hearths [gaHey-stoves] or abo ut the body." 5 Bogus privateers made fictitious
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captures so that the pretended prizes could land their cargoes for condemnation in the prize courts and then be resold legitimately. The Collector of
Customs at Hamburg estimated in 1809 that there were 10,000 people
employed in contraband activities just between there and Altona. 6
A Danish lawyer, Steen Bille, living in Göteborg proposed a scheme to
Saumarez whereby:
The vessels to be taken possession of, and to be carried into Denmark as prizes,
will be dispatched from England by my friends there, under Prussian colours, and
be provided with British licences to go to Russia or any other place in the Baltic,
with leave to touch at Göteborg to receive further instructions from me, it being
necessary that the whole should have the appearance of a real smuggling trade
upon Russia covered by the Prussian flag and simulated clearances together with
certificates from this place. When the said vessels shall have arrived here, another
vessel of mine shall be here at the same time, having onboard the crew necessary
for the enterprise, and being equally provided with licence to go in ballast to any
port in the Bal tic, and ifYour Excellency then would be pleased, upon my personal
application, to allow that these vessels proceed with the Baltic convoy, and that the
one vessel, upon this passage, seizes the others, and carries them into any port in
Zealand, Funen or Jutland, according as the wind will permit, there can be no obstacle whatever to the importation oftheir respective cargoes into Denmark as proposed. The capture might also be made by the said vessels going out from Göteborg in company without convoy. 7

By June 1807, Napoleon's series of vietories over Austria and Prussia- Ulm,
Austerlitz, Jena & Auerstadt- and the defeat of the Russians at Friedland, had
brought Czar Alexander to Tilsit to agree an alliance on a raft in the middle of
the River Niemen. George Canning, the new British Foreign Secretary, received two important intelligence reports. One, that was incorrect, from a British
ambassadoron his way through Capenhagen to Memel, saying that the Dan i sh
Navy was preparing for sea. The other, almost certainly fictitious*, from
d' Antraigues, a Fren ch Royalist agent seeking to gain credit with the new
Minister and an increased salary, who claimed that there were secret articles in
the Tilsit Treaty to create a "navalleague" between Rus sia, Denmark and Sweden, which would sail round the north of Scotland to land French troops in
Tre land, where rebellion against England was a eonstant threat. 8 H e used
these reports to persuade the Cabinet and a reluctant King George III to authorise a pre-emptive strike on Copenhagen, to capture or destroy the Danish fleet
' See Thomas Munch-Petersen's excellent paper on this, "The Secret Intelligence from Tilsit"
in Historisk Tidsskrift (Copenhagen, 2002) Vol. 102, pp.55-95
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The map of the Baltic and North Seas (NA, Kew, FO 22/63, fl I-II, J Jepson Oddy,
Il March 1811)

before it fell into French hands - not exactly a Weapon of Mass Destruction
but a significant potential threat in its day.
He sent an envoy beforehand to offer terms that he must have known would
be unacceptable to Denmark and to the honour ofits Crown Prince, Frederik9 •
When they were not accepted in seven days, the British combined task force
landed, on 16th August. lt had just arrived and was waiting, anchored in the
Öresund. Lord Cathcart had som e 27,000 regular troops and Admiral Gambier 18 ships-of-the line, as well as smaller craft. 10 1t was overwhelming
strength. After two weeks ofbuild-up, three nights of terror attack on the city
by the army, using the new Congreve rockets and red-hot shot, left a third of
the buildings destroyed or damaged by fire and 2,000 men women and children dead+. The role of the navy was largely close blockade to prevent reinforcements arriving from the main Danish army in Jylland. By the capitulation
agreement, the Danes surrendered their fleet of 18 ships-of-the-line, 15 of
which were sailed back to England, and 20,000 tons of naval stores, brought
' Recent Dan ish research not yet published indicates that this figure is grossly exaggerated and
should be nearer 200.
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off in 92 transports, and the British agreed to leave the island of Sjaelland
within six weeks. 11
Curiously, Napoleon had instructed his Foreign Minister Talleyrand on 31
July to present an ultimatum to Denmark: alliance or war. 12 If Canning had
reacted less speedily, Denmark would quite probably have joined the British
side. 13 Christian Bernstorff, Danish Foreign Minister, had written to their
Ambassador in Paris in 1806 that Denmark was lost if they fell into hastile
relations with England. 14 Their merchant fleet in 1806 had some l ,200 sh ips
registered in Denmark, with a further 900 in Schleswig and Holstein, and 900
in Norway as well as a considerable number based in the Danish West Indies,
Tranquebar & Serampore. 15 They had also in November that year produceda
radical new naval plan, reducing their main fleet to 12 ships-of-the-line. 16
The British government had assumed that Denmark would then become
neutral. They had made no plans for the vialent hostility that the attack would
provoke (one can find echoes again in lraq today). 17 The short-term military
result was successful, but the long-term political effect was very questionable.
"lt alienated both the Danes and the Russians without doing anything to remave the impression( ... ) that Britain had neither the will nor the means to support effectively continental states that resisted the power of France." 18 Denmark declared war on Britain when the troops landed andremained France's
only loyal ally to the very end of the wars, even after the disastrous retreat
from Moscow. It made her bankrupt and cost her Norway, but she controlied
the two main trade routes into the Baltic and her gunboats remained a potent
means ofrevenge. Canning was tempted to hang on to Sjaelland, even by meeting the terms but not the spirit of the capitulation by evacuating the troops to
the island of Mon for 24 hours and then re-landing them, and inviting King
Gustav IV to participate in holding it with 20,000 Swedish troops. 19 But an
adverse report by Sir Arthur Wellesley (later the Duke ofWellington ), seeondin-command of the army force, estimated that a minimum of 30,000 troops
would be needed to hold the island: "my opinionisthat you have overrated the
value of the possession of Zealand [Sjaelland] as much as you have underratedthe difficulties attaching the retention of the island". 20
This then was the scen e when Admiral Sir James Saumarez arrived off Göteborg in May 1808 with 10,000 troops under General Sir John Moore.
Neither government had really considered what the latter's ro le was to be. For
six weeks they stayed on board their transports whi1e increasingly angry
discussions went on between Moore and Gustav IV, neither of them natural
negotiators, and finally the troops sailed back to England. It soured relations
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between the two countries and strengthened the pro-French party in Sweden. 21
There was further frietian when Baron Toll refused landing permission that
August for nearly l 0,000 Spanish troops on their way back to Spain. They had
been uplifted from the islands ofFyn and Langeland by Admiral Keats when
they refused to continue to serve the French having heard the news of the
uprising in Spain against Napoleon's brother Joseph, imposed as their new
King.
This had delayed Saumarez' passage up the Baltic to assist the Swedish
fleet against the Russians so that he missed by four days fighting a fleet action
that would probably have destroyed the Russian fleet and made him the naval
hero that was needed to succeed Nelson in the eyes of the British public. His
advance squadron captured and burnt a Russian 74 and the Angla-Swedish
fleet blockaded the Russians in Baltiski Port which was too strongly guarded
for a successful attack. The Swedish squadron suffered tremendously from
scurvy, which seems rather strange since they were not far from home and
fresh meat and vegetables should have been available. A report from Karlskrona the following February said 2 Commodores, 14 post-Captains, 53 other
officers and 5,300 seamen had died and 3,000 were still in hospital dying at
the rate of25 a day. (l would welcome any information or comments). 22
The driving away of the Russian fleet had restared relations between Britain and Gustav IV Adolf, but his dethronement by a military coup in February
1809, led by Col.Adlersparre, brought fears in London that the new government would favour France. Saumarez had sailed the main British fleet back to
England in November before the ice came, leaving Admiral Keats with 2
ships-of-the-line and some cruisers to keep an eye on things at Vinga Sund, off
Göteborg. Despite his reputation as an outstanding Captain, Keats lacked
confidence as an admiral and nervously considered removing all British ships
and property from Sweden while he waited for Saumarez to return with the
main fleet. 23 With an actively hastile Denmark, and Russia and France controBing the eastern Baltic shore, h e depended on Swedish support (or at least
"a blind eye") to obtain water, wood, and fresh provisions, vital to his maintaining ships and crews in good condition sothat they could proteet the passage of trading ships to and from the Baltic ports. The question of Sweden's
intentions was at the heart of the political, diplomati c and military situation
for the next four years.
The problem for Saumarez and the British Admiralty was: could Sweden be
trusted? The politicians in London tended to be very suspicious. They had
found Gustav IV Adolfextremely difficult to deal with. Sir John Moore had
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found him quite impossible, but he was himself not an easy man, honestly
admitting to "exuberance & military impetuosity" in his letter ofthanks to the
British ambassador as he left Göteborg for home after his escape from arrest
in Stockholm. 24 When Gustav was deposed and the Duke of Södermanland
became King Charles XIII, the next British Ambassador reported: "the duke
of Sodermania is guided by the last person who happens to give advice to His
Royal Highness"; but that was an improvement, he felt, on Gustav who insisted on "his transacting himself the business of every department of the State,
without a competent knowledge of any on e of them" 25 . Admiral Keats reaction to the change of ruler was: "notwithstanding the assurances which the
new government hold out of a desire to maintain friendly relations with England, still with a powerful Russian Army within 3 5 leagues of the c ap ital it is
not to be expected it will be able even to preserve its neutrality to the period
fixed for the meeting of the Diet, the 1'1 of next May". 26 Louis Drusina who
acted as a secret agent for Britain in Prussia under the alias Heinrich Hahn,
wrote in August:
the Swedes seem still determined to resist the demands ofRussia, but l do not trust
them. l consider them greatly infected by French principles, and believe they have
been influenced by France in their late choice of Prince Christian Augustus as
Successor to the Throne of Sweden- may it not be one of Bonaparte 's objects to
unite the Crowns of Denmark and Sweden for very sinister reasons. 27

l am not saying that these views were correct, but they were the ones heJd in
London. Because of the uncertainty, no precise instructions were given to
Saumarez when he too k up his command again in April 1809. H e was to keep
in touch with the British Minister at Stockholm, preserve an amiable intercourse with the Swedes, and above all keep his ships supplied with water in
case they could not use Swedish ports. 28 This was despite an agreement between the two countries of mutually respecting Ships, Property and Persons
even in the event ofwar. 29 An undated, unsigned memorandum on the "Strategic Situation in the Baltic" in the Suffolk Record Office archive is almost
certainly a fair copy of Saumarez' own proposals, which he will have discussed with the Admiralty before his departure. Hestarts by saying, "the Naval
operations in the Baltic for the ensuing summer must greatly depend on the
state of Sweden as an ally, a neutral power, or an enemy". If the former, the
principal objects will be "the protection of convoys through the Sound and the
blockade of the Russian fleet". If neutral, bu t "shutting her ports against our
ships of war & making them unsafe for our convoys to rendezvous at", Anholt
must be captured and only the Belt used for convoys. "Thirdly- should Swe-
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den become our enemy or should it be found necessary to annihilate their
navy:- Carlserona in its present state may certainly be attacked, her who le fleet
captured and dockyard destroyed, and this service performed with a naval force only." 30
He had received a warm welcome from Admiral Krusenstjerna, commanding Sweden's Karlskrona squadron, and Baron von Platen brought him the
decoration Commander Grand Croix of the Order of the Sword. 31 Thismay
have inclined him to think that Swedish neutrality was the most like ly of the
three options. Unlike Keats, Saumarez was willing to take risks. Without
waiting for instructions, he took possession of Anhalt*, left a squadron in Öresund to intimidate the Danes, and tookanother strong squadron himself up the
Baltic to threaten the Russians and prevent them from invading Sweden from
Finland. H e wrote to the new ambassador in Stockholm, Foster: "Considering
it to be the intention to maintain the terms of ami ty with Sweden so long as it
can be done consistently and prevent the country from falling a prey to the
common enemy, I trust to be right in using my efforts forthat purpose." 32 Both
his subordinate admirals, Keats and Bertie, had remained very suspicious of
Swedish intentions, like Canning. 33
When peace with Russia came on 17th September, 1809, Saumarez be lieved
that his actions had helped Sweden to achieve better terms in the treaty of
Frederikshamn. Von Platen commented in a letter to him: "At the conclusion
of the peace, hard as it is, we cannot yet deny that in an high degree we are
indebted to you for our existing as a state." 34 However, Russia forced Charles
XIII to issue a Proclamatian closing Swedish ports to all British ships-of-war
and merchant ships on 15th November. 35 The date was carefully ehosen. lt was
too late in the season for ships to be arriving, and ships already in port or in
distress were at liberty to remain as long as necessary. Since packet-boats
were not included, communications by mail could continue. Von Engeström
confirmed to Foster that in his instructions to the Governor of Göteborg, there
was no intention to exact a strict compliance with the terms of the Proclamation.36
Enter Count Axel Pantus von Rosen. Born in 1773, he fought in the Swedish-Russian war, 1788-90, as a lieutenant in the Life Guards. Prornated to
major in 1796, helater left the army and went into local government. By 1808
he was landshövding in Värmlands län, hut refused to take part in
' He was ask ed by the Admiralty the following year whether i t should be established as a frigate
or a sloop (SRO HA/93/6/1 /1320)
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Adlersparre 's coup and was arrested. Shortly beforehand, he had been appointed landshövding of Göteborg and Bohus, and on his release he took up
the appointment where he was to continue until his death while actively fighting the 1834 eholera epidemic. I have not yet discovered the exact date of his
arrival in Göteborg, but the first of his private letters to Lars von Engeström,
the Foreign Secretary, in the Royal Library archive is dated l st November
1809. It re fers to an earher report, and it would be interesting to know w hether
his arrival predates or follows Engeström's own appointment in June of that
year; hut it does not look as though von Rosen was especially picked for what
was to become, in his hands, a most important office. There was little to show
from his pas t careerthat he was the right person for what h e himself described
the following year as "the most exposed point of contact for the relations between the nations [Sweden and Britain] at a very delicate time ". 37 He also
admitted that: "Quite unfamiliar with managing almost di p lomatic [matters] I
fearmaking mistakes". 38 But he was young (36), active, and came with a good
record from his time as deputy in Värmland. He is described as skämtsam,
uppsluppen, och världsvan 39, not necessarily the ideal qualities for a diplomat.
The economic historian Heckscher writes ofhim as "the most original, humorous, and energetic Swedish actor on the stage of the Continental System in
this exciting time." 40 However, it was the relationship that he built up with
Admiral Saumarez that effectively determined British policy in the ensuing
three years. 1
There were several reasons for Saumarez' evidentability to strike up a happy relationship with his Swedish opposite numbers. Firstly, his excellent
command of French, the language of diplomacy. Again, a number of Swedish
naval officers had served for a time with the French Navy and Ross mentions
the delight with which, on their return to Karlskrona from Baltiski Port in
October, 1808, Admiral N auckhoff and three other officers had discovered
that Saumarez had been on the opposing side at the Battle of the Saintes, 26
years before. Captain Tornquist had leapt from his chair to shake Sir James'
hand, with the words: "Mon Dieu! Monsieur l' Amiral, nous avons brule le
poudre ensemble; allons boire un coup", which they proceeded to do, 'figh1 Tmust pay tribute to Commodore Jan Bring. Without his work oftranscribing and transiating
hand-written old Swedish, I would never have obtained the insight into Swedish diplomati c and
military policy that von Rosen's private letters give, commenting much more freely and truthfully than official reports. l had found my own Swedish knowledge quite inadequate for the
task of transcription
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HMS Vietory (the au thor 's photo)

ting the battle over again' .41 There was also a formality to his manner which I
believe would have been in tune with Swedish mannersand customs.
It certainly seemed to have blended well with von Rosen 's youthfulliveliness. Their meetings were mostly unofficial, andheldon board HMS Vietory to
keep them secret from the French. On one occasion, von Rosen had an 8-hour
row against wind and current to get back to the shore and a further long walk
back to the city. 42 Once Napoleon had invaded Russia and there was no need
for secrecy, there was a succession of parties at von Rosen's house, often with
return visits of other guests on board Victory. The parties will have been a
welcome relaxation from the cares of a C-in-C, cooped up in a ship at anchor
l Omil es offshore for six months at a time. Occasional comments incline me to
think Saumarez particularly enjoyed the company of women, (but I believe
innocently and that his wife Martha was well aware of this). Their letters are
full of affection and they were a very devoted couple. 43 Von Rosen also took
him to see the Falls ofTrolhetta and the newly excavated stretch of the Göta Canal
for which British tools had exceptionally been allowedan export licence. 44
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Hanö, the graveyardfor English sailors (the author's photo)

Von Rosen's first instructions to his subordinates following Charles XITI's
Prodarnation was that ships flying the English flag were not allowed, uniess
suffering from substantial damage at sea and needing assistance, to enter a
major port or to pass or lie under the guns of the fortress that commands its
entrance. However, as he fully recognised, they contained three big loopholes:
the flags could be changed, the damage could be simulated, and minor ports
were not included in the ban. The island of Fotö off Göteborg became a
smugglers' paradise with warehouses, markets, and office s set up by English
agents. 45 At Hanö, off Karlshamn, the British squadron organising the return
convoys from the Baltic formed a virtual base each season and set up buildings ashore and a graveyard for English sailors which is there to this day.
The next difficulty was the Marquis ofWellesley's* instructions to the Admiralty that ports from which British ships were excluded, i.e. major Swedish
ones, should be treated as "enemy", which would prevent Swedish coastal
' British Foreign Secretary

30
trade. 46 Saumarez instructed John Smith, the BritishConsulat Göteborg, to
in form the merchants there and von Rosen of the instructions but say that he
would not put them into effect until he had had further discussions. 47 It is a
measure of the independent stance in his command that he now felt able to
take, and that his disobedience of direct orders was accepted by the First Lord
of the Admiralty, Yorke, who wrote: "it seems evident that your first instructions warranted what you are said to have done and that they required explanation". He ended by sending him "every wish for your glory and success". 48
The instructions were actually countermanded by Wellesley ten days later. 49 lt
earned Saumarez considerable goodwill in Sweden, Admiral Puke writing: "l
experience in this happy event an indubitable testimony of your excellency's
benignity and benevalent sentiments towards this country". 50
The sudden death of the Crown Prince, the Duke of Augustenberg and the
election in his place of Jean-Baptiste Bernadotte, a Marshal of France, eaused
even Saumarez to wonder whether his trust was misplaced. "I very much
apprehend that the election of a French general to the Heir Apparent to the
Crown of Sweden must be with the view of detaching the country from all
intercourse with England". 5 1 His initial reaction was to capture him: "l have
taken all the means in my power for his being intercepted should he attempt to
come from the Continent, either by Stralsund or across the Belts." 52 However,
Admiral Krusenstjerna, at a meeting on board Vietory at Karlskrona, argued
persuasively that Bernadotte was "the only man who at the head of the Swedish Government will be capable to oppose the despoti c influence of Bonaparte and his agents, to maintain the independence and promote the true interests
of the Swedish nation." 53 When Saumarez, on his way back through the Be !t,
was greeted by a request that a Swedish yacht might pass unmolested across
the Belt from Nyborg to Korsör with Bernadotte on board, he gave permission. I cannot find any trace of new instructions from the Admiralty, and time
would not really have permitted it- although it would have been possible for a
less decisive man than Saumarez to delay an answer until he had obtained
instructions from his superiors in London.
lt is difficult also to judge whether the simultaneous arrival at Sprogö in
mid-Belt of two homeward-bound convoys and a massive fleet of over 600
outward ships (ofwhich more anon) held up at Göteborg by a westerly wind
and because of severe threats of Frene h confiscation at their destination ports
in the Baltic, was a determining factor; or whether, indeed, it was deliberately
contrived rather than by chance. For whatever reason, Saumarez granted free
passage, which took place on 141h October. Ross describes dramatically how
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the yacht, flying the Swedish flag, passed within a mile of Victory, surrounded
by six ships of thelineand six frigatesand sloops, protecting over l ,000 merchant ships under a multitude of national flags. There could have been no
betterway ofimpressing on Bernadotte both Britain's maritime power and the
importance to Sweden and all the Baltic states of the trade that the ships carried.54 Von Rosen had reportedthe previous month that "since the Creation,
the ou ter roads of Göteborg have probably not laoked as now. The continuing
westerly wind has gathered two convoys there, so the number of ships there
yesterday rase to 19 men-of-war and l, 124 merchant vessels which present
the most delightful view you can imagine." 55
Bernadotte's correspondence with Napoleon in the early months after his
election as Crown Prince is a splendid example of a 'soft answer turning away
wrath', as he wriggled out of imposing the full Continental Blockade, and
providing sailors for the French Navy. Napoleon is said to have commented,
when approving Bernadotte's election, "Sweden needs to be governed by an
iron fistina velvet glove". 56 These words might come back to haunt him. lt
certainly was the only hope for Sweden in her defenceless state, faced with
invasion by a Russian army, or bombardment by a British fleet and economic
collapse. 57 Nonetheless, Sweden was compelled formally to declare war on
Britain on 17111 November 1810. Lieutenant Ross was sent to Göteborg for
discussions with Count von Rosen, "the worthy governor of that city, who se
word and honour could be fully depended on", and was assured that the Swedish government would not act upon the declaration which it had been forced
to make, "contrary to the wishes of the Swedish nation, and particularly offensive to the Crown Prince." 58 Ross comments that "contrary to the expectation
of every officer on board the fleet, excepting Sir James, [Bernadotte] gave
manifest proofs of his independence ofFrench influence, and of his intentions
to cultivate the friendship of Great Britain". 59
Coming so late in the season, when he would normally have been bringing
the fleet home to England, Saumarez was faced with a dilemma. Should he
accept the Swedish reassurances and carry on with his plans for return, trosting that there would be no hastile action to which he ought to respond and
that he would not be giving the appearance of retreating from danger? Or
should he commence retaliatory measures against Swedish trade and stay on,
risking the dangers of the oncoming winter? He was al so conscious of "the
immense property belonging to our merchants in the other ports of Sweden
which in all prohability would be confiscated did I adopt any measures of
retaliation". 60 Without waiting for instructions he sailed for home.
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The next problem was even trickier. There had been reports during the summer of 181 O of Fren ch preparations to seize all incoming ships in the north
German ports. Saumarez had responded by holding them firstly at Vinga
Sund and then advising them to go no further than the Swedish Baltic ports, in
particular Hanö Bay, until it appeared safe. It was this massive number of
ships that Bernadotte had viewed on his passage across the Belt, tagether with
the ships that were escaping for home in the other direction61 • This defensive
move had been very successful and, according to Fenwick, BritishConsulat Hälsingborg, the French were "highly enraged that these ships have been prevented
by your cruisers from going inta Danzig etc when confiscation was prepared for
them". 62 It was, however, to create another diplomatic rather than military problem in the following year that came to be called the 'Carlshamn Cargoes'.
Two day s after Saumarez arrived back at Vinga Sund on 2nd May 1811, h e
heard that the Governor of Karlskrona had sequestered ships of all nations at
Karlshamn and ordered their cargoes to be discharged and conveyed up country.63 The ships themselves, as their owners had hoped, were later released
after the cargoes had been landed, although three of the larg er ones were converted into blockships for the defence of Karlskrona. 64 According to Consul
Smith the sequestration was in retaliation for the Prussian sequestration of
Swedish cargoes and "it is merely a demonstration to appear as having adopted the Continental System but on no account to confiscate the Property
which is equally safe in our possession as on board the ships, and which most
Iikely will be returned in a very short time" 65 •
Yorke, however, felt "Bernadotte is playing us false ( ... ) Since the arrival of
the accounts ofthe landing [of] the cargoes at Carlshamn and the accompanying measures considerable distrust appears to prevail here about the ultimate
views of the Swedish Government." 66 Wellesley, for once, had responded very
promptly. He instructed the Admiralty to direct Saumarez
to remonstratc strongly against measures so deeply affecting the interests of His
Majesty's subjects and that should the Swedish government persevere in acts of
this injurious nature, after such remanstrances shall have been made, you should
declare to the Swedish government that you cannot permit proeecdings which (under whatever pretext they may be disguised) are calculated to injure the interests of
His Majesty's subjects in the most serious m ann er, and that you should be empowered to exercise your discretion in determining on the spot, whether the conduct of
Sweden maynow require an alteration ofthat indulgent course, which is now pursued by the British forcesin the Baltic. 67

Saumarez faithfully echoed this in his formal nate to Baron Tavast on 30th
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May, 68 but he already be lieved that "the decided manner in which l insisted
upon indemnification being made for the property landed at Carlshamn from
the vessels under the Prussian Flag, belonging to British Merchants, have
been attended with due effect, Baron Tavast having signified to the Consul
that he had agreed to it." 69
Saumarez' cordial relationship both with von Rosen, and with Admiral
Krusenstjerna, were fundamental to his judgement of the correct line of action
to follow. lt encouraged him to follow his own line regardless of the anxieties
of London. In a letter written by Saumarez in 1813 just after his final return
from the Baltic, he asserted that it was only after the clarifications and verbal
assurances given to him by von Rosen that he continued to act peaceably
towards Sweden while he waited for instructions and that these when they
came were based on the reports that he had sent stressing the mutual interest
of the two countries. 70
By August, Yorke admitted that "the affair of the Carlshamn cargoes is considered here a matter of much mo re nicety and difficulty than at first appeared ( ... ) altho' we cannot altogether entertain (at least to the same extent) the
favourable opinion you appear to possess of the fair and amicable intentions
of the Swedish government." 71
Although the ships had been released, their cargoes were nearly all insured
by Lloyds in London- those of the 60 sh ips at Karlshamn were insured for
f759,003, a massive sum in those days. 72 If they were sold in Sweden on
British account the proceeds would be confiscated by the French, as the cargoes would be if they were reloaded and shipped to north Germany or Russia.
The only way out was forthem to be sold on behalf of the Swedish Government who would then secretly pay the British Government so that they could
distribute it, as appropriate, to the claimants.
This was what Saumarez had proposed to Baron Tawast as early as 25th
May, w hi ch was reportedback to von Engeström by von Rosen. 73 The men on
the spot agreed, but the British government, still suspicious, refused to make
up its mind despite repeated requests on all sides. In the meanwhile, after a
disastrous Swedish harvest, Saumarez got approval for Swedish ships to bring
back corn from Pomerania in exchange for salt that had originally come from
Britain, her chief source. On ly in October was Thornton, the former ambassador in Stockholm, sent out in the greatest secrecy to negotiate both on the
'Carlshamn Cargoes' and on a possible three-way peace between Britain,
Sweden and Rus sia. 74 On 11th December two representatives of the British
merchants and underwriters were with equal secrecy landed in Sweden. 75 But
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it was not till May 1812, a who le year after the affair had started, that the Clerk to
the Privy Council wrote to Culling Smith's successor as Secretary at the Board of
Trade, Edward Cooke, "their lordships see no objection to Sir James Saumarez's
being authorized to permit vessels bearing any flag except the French to export
from Carlshamn the cargoes which have been condemned there". 76
By then the political situation had changed. George Foy, a businessman
who was acting as an unofficial envoy in Stockholm, wrote that the proFrench party in Sweden was in decline: "This may appear extraordinary with
a Ruler here of Fren ch extraction, but we have daily proofs of his sacrificing
all other considerations to the benefit and tranquillity of Sweden." 77 Both the
French Minister, Alquier, and their Consul at Göteborg had returned to Paris
without public substitute. 78 The Naval Chronicle reported: "A Russian war
appears inevitable ( ... ) Each successivearrival from the north ofEurope more
strongly impresses the expectation, that a war of the most serious nature is on
the eve of bursting forth in that part of the world. 79 Thornton be lieved that
peace was as good as signed and had come round entirely to Saumarez' view
of Bernadotte: "I am extreme ly satisfied with the prince royal. He is, l am
persuaded, perfectly sincere, loyal, and is the life of thegoodcause here and in
Rus sia." H e also mentioned, in confidence, the intention of the Swedish government "to present you with a mark of their gratitude for the distinguished
kindness you have on all occasions shown them, with which I assure you it is
impossible to be more affected than they are" 80 - this was the sword mentioned
earlier. However, it was not until l Th July that he was able to report that "l
have this day signed a treaty of peace with the Swedish and Russian plenipotentiaries".81 On 241h June, the French army haderossed the Russian frontier
at the beginning of their disastrous march on Moscow. 82
Saumarez hauled down his flag and returned to England in November 1812
on the news of the tragic sudden death of his eldest daughter. He served again
as C-in-C Plymouth from 1824-27 and in 1831, after a c han ge of both King
and Government, he finally was made a Baron, an award he had felt he had
de served ever since his vietory at the Battles of Algeciras in 180 L
A letter from Rosen in June 1827 raises two interesting points. Firstly, that
Saumarez' policy of restraint, which had been so successful in liberating Europe from Napoleon, had been carried out without orders, in answer to von
Rosen's own requests which were also unauthorised, "for I had an official
order from o ur Minister of Foreign Affairs Count Engeström to act quite differently and only a private letter which showed me the secret wishes of the Prince Royal". Secondly, that when Sweden declared war, he could have captured
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for sale as prizes 130 Swedish ships loaded with English manufactures and
colonial goods, so h e had sacrificed an enormous fortune for the cause. 83
There is one final point I have so far been unable to determine. Professor
Nicholas Radger very kindly drew my attention to an obscure file in the National Archives at Kew dated 1834. In it, John Ross (now Captain) relates that
in 181 O when Sweden c losed her ports
it became necessary to open a secret communication with some individual who
had power to sup ply the fleet with fresh provisions, vegetables etc. I was employed
by Sir J.Saumarez confidentially on this service and in a private interview with
Count Rosen, then (and ever since) Governor of Gothenburg, this desirable arrangement was concluded, and my subsequent communications with hi m ultimately
led to the treaty of alliance, or to the Swedes joining the allies of Great Britain
against France. I was witness to a conversatian between Mr.Smith the English
Consul and Count Rosen, when the former shewed a letter from Mr. Rose [Navy
Treasurer] authorizing him to give Count Rosen, when the peace was concluded, a
thousand pounds or more if necessary; Mr. Smith then proroised that he would
make it f:2,000 ifhe could, but Mr. Smith went to England before any money was
paid, and di ed there. H4

Von Rosen was a younger son with five children and a modest salary. In July
181 Ohe wrote to Engeström: "Money to defray secret expenses is indispensable. I have already, in my great poverty, paid 400 riksdaler banco and that is a
sum l really cannot afford to lose, as Thave to borrow for my daily maintenance". 85 Was it just fresh provisions that von Rosen provided or was h e a double
agent?
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Den svenska utrikeshandelsflottan
åren 1795 - 1820
En pilotstudie i Kommerskollegiumsfribrevsdiarier
Jan Kilbarn
Inledning
Den studie som presenteras här har haft som mål att kartlägga den del av den
svenska handelsflottan som seglade utrikes under några år kring sekelskiftet
1800. Underlaget har bestått av Kommerskollegiums fribrevsdiarier. Eftersom Finlands och Svenska Pommerns fartyg kunde få svenska fribrev av
Kommerskollegium, dvs. de var likställda med svenska fartyg i detta avseende, skapas en möjlighet att parallellt belysa även utvecklingen av de finska
och pommerska handelsflottorna och deras respektive betydelse i den samlade handelsflottan i det svenska riket. Olika uppgifter finns i litteraturen om
utvecklingen av den svenska handelsflottan. Norska historiker hävdar exempelvis att "den svenska handelsflottan i det närmaste blev utraderad" efter
Napoleonkrigen. 1 Eftersom den finska andelen försvann 1809 och den pommerska 1815 kan det naturligtvis ha skapats ett sådant intryck, men här nedan
skall visas att detta troligen är en synvilla. Vid sidan om handelsflottans utveckling och struktur studeras även rederiernas sammansättning och fartygens ägare både nationellt och regionalt. För att kunna observera eventuella
fårändringar och notera trender behövs ett något längre tidsperspektiv och då
såväl Europa som Sverige i flera avseenden då befann sig i en brytningstid har
25-årsperioden 1795-1820 valts.

Källor och källproblem
När man talar om en svensk utrikeshandelsflotta tänker man sig förmodligen
en samling fartyg som seglar kontinuerligt till och från landet varje år från det

Jan Kilborn, f. 1938 med en civilingenjörsexamen från Chalmers inriktad mot varvs- och sjöfartsnäringarna. Efter varvskrisen på 70-talet blev det istället IT-sektom som fick ta över.
Numera är författaren pensionär, fiLkand i Ekonomisk Historia och doktorand på denna institution vid Göteborgs Universitet. Uppsatser i ekonomisk historia har behandlat dels varvskrisen, dels den begynnande fraktfarten regionalt i Bohuslän efter 1700-talets sillperiod.
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att fartyget byggts, tills det tas ur drift av någon anledning. Det borde då även
avspegla sig i de register som myndigheterna upprättat, men så behöver inte
alltid vara fallet. Fartygens förekomster i registren kan vara mycket mer "flytande".
Vi måste först fråga oss vad som egentligen menas med "utrikeshandelsflotta": Skall det avse fartyg i svensk ägo, som minst en gång varje år seglar
till eller från Sverige eller räcker det, om man seglar utomlands ett eller annat
år. Hur skall man betrakta de mindre slupar och jakter, som enbart ägnar sig åt
transporter mellan Norge och Danmark eller de större fartyg, som bedriver
trampfart i Medelhavet? Kan man nöja sig med att fartyget har tillräcklig storlek och att ägarna har för avsikt att segla utrikes? I så fall skulle fribrevsregistret passa för vårt syfte.
En detaljerad genomgång av originalhandlingarna skulle vara möjligt men
mycket tidskrävande och här används därför Kommerskollegiums fribrevsdiarium, som är ett sammandrag av de viktigaste informationerna. (Se exempel i
Bild 1). Även om nya fribrev kan antas avse nybyggda fartyg, så finns det
undantag från denna regel, men i allmänhet kan man nog arbeta med den förutsättningen. Ett annat problem är hur man skall se på fartyg, som inte förnyar
sina fribrev och där det inte finns uppgifter om vad som hänt. Eftersom ett
nationellt, svenskt fartygsregister saknades på 1700- och större delen av
1800-talet var rapporteringen dålig, när det gällde fartygens öden. I diariet
finns endast sporadiska anteckningar om att fribrev återställts eller blivit insända från utlandet. Det kan dock inte användas som bevis för att fartyg upphört att segla, utan endast att man uppfyllt sin skyldighet att ha lämnat det
gamla i utbyte mot ett nytt. l ett avseende har vi uppgifter om båtar, som "försvinner" ur registret och det är marinens rekvisitioner av fartyg under krig.
Olika aspekter av det har behandlats av Martin Hårdstedt samt Stefan Lundblad och Leos Muller i boken Skärgårdsjlottan. 2 Vidare har Lundblad i en
separat uppsats analyserat inköp, inhyrning och nybyggnation av fartyg under
kriget med Ryssland 1808-9. 3 Lundblad, liksom Hårdstedt, belyser hur man
från militär sida försökte lösa marinens logistikproblem med hjälp av den civila handelsflottan, men påpekar också att varvskapacitet samtidigt togs i anspråk för marinens behov. Det senare hade naturligtvis en negativ inverkan på
den civila nybyggnationen, vilket kom att avspeglas i nyregistrering av fribrev.
Det tycks inte ha varit ett krav från myndigheternas sida att fartyg, som seglade utomlands, skulle medföra ett fribrevsdokument, men det verkar ha varit
regel med tanke på det stora antalet fartyg i diariet. Mängden fribrev är så
omfattande att fribrevsdiariet får anses beskriva den svenska utrikeshandels-

40

Bild l: Utdrag ur 1815 års fribrevsdiarium
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flottan tämligen väl med avseende på storlek, struktur, ägande och utveckling.
Ett par jämförelser med andra underlag skalllikväl göras.

Fribreven
Studien baseras, som nämnts, på Kommerskollegiums fribrevsdiarier från
1795 till1820. Fribreven hade på 1600-ta1et införts som ett försök från statens
sida att förmå redare att bygga fartyg av sådan storlek och konstruktion att de
kunde "beväras", dvs. förses med kanoner i händelse av krig. Som motprestation skulle man få vissa tullnedsättningar. Ursprunget kan härledas till 1617
och innebar då, att borgare i Stockholm och andra stapelstäder skulle betala
halv tull vid införsel av egna varor på egna skepp under vissa förutsättningar.
Den 31 juli 1617 torde man sålunda kunna betrakta såsom vår "oceanflottas" grundläggningsdag, alltså en paraddag av första ordningen, då
flaggorna borde gå i topp. Med tillkomsten av privilegierade skepp inleddes i vårt land en period av tullagstiftning och skeppsbyggnadsförordningar m. m., vilkas mängd tidtals nästan tyda på, att vederbörande
icke rätt visste vad de ville. Men medgivas måste, att svårigheterna blevo
både många och stora dels på grund av inhemska förhållanden och dels,
vilket var allvarligare, av mellanstatliga orsaker. 4
Med det som grund utvecklades den s.k. hel- och halvfriheten som tillkom
1645 men kom att gälla med vissa förändringar i ett par hundra år. För helfrihet krävdes i början att fartyget var byggt i Sverige av ek med slät bordläggning och kunde förses med ett visst antal kanoner. UppfYlldes inte dessa krav
fanns halv frihet eller ofrihet. Under 1700-talet tillkom nya regler och restriktioner som vi utelämnar här. Mer utförliga beskrivningar om fribrevens historia kan man finna hos D. Hj. Börjesson, Oscar Bjurling och Sven Gerentz. 5
Man bör kanske påminna om att västkusten inte tillhörde Sverige, när "frihetsbreven" introducerades. En skillnad mellan ost- och västkusten blev bestående och kan observeras under lång tid. Vissa krav beträffande fartygets
storlek gällde en bit in på 1800-talet, men den bestämmelsen mjukades successivt upp. Ett exempel är bild 2 nedan som visar en kungörelse från 1811.
Där talas det om att ett krav om minst 15 lästers storlek på fartygen från Halland och Bohuslän för rätten att få segla utomlands upphävdes. 6
En kontroll av diariet för perioden 1815-20 visar att just denna kungörelse
inte tycks ha haft någon omedelbar effekt. Endast en handfull mindre båtar
från Halland och Bohuslän ansökte om fribrev.
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Metoden
Fribreven skulle förnyas varje år, men detta var ju inte alltid möjligt för långseglare, som var borta i flera år. Därför uppstår luckor i diariet, som måste
korrigeras. Principen är då, att om ett fartyg fick fribrev ett visst år, exempelvis 1802 och förnyade detta först 1809, så har fartyget funnits även de däremellan liggande åren 1803-1808 och dessa år skall kompletteras med såväl
antal som läster.
För år 1809 och Sverige som helhet leder kompletteringar till följande resultat: År 1808, som har 257 "egna" fribrev nominellt, får ett tillskott av 113
st. från fartyg vars föregående fribrev hade utfårdats 1807 och förnyats 1809.
Fribrev utfårdade 1806 och förnyade 1809 ger kompletteringar på 1807-1808
osv.
Tabell l: Komplettering av antal i mellanliggande årför 1809 årsfribrev
Till

Till

Till

Till

1803 1804 1805 1806
Från
Från
Från
Från
Från
Från

1802
1803
1804
1805
1806
1807

Summa

Till

Till

1807 1808

2

2
8

2
8
12

2
8
12
17

2
8
12
17
53

2
8
12
17
53
113

2

10

22

39

92

205

Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium.

Tillskottet från detta schema blev 205 fartyg på år 1808, men observera att
detta endast gäller fribrev som fårnyades år 1809. Liknande kompletteringar
från andra senare år tillkommer så att totalsumman får 1808 blir 797 efter ett
tillägg av 540 - se tabellen nedan!
Tabell 2: Kompletteringar av antal på 1808 med summor från senare år.
Från år

Tillägg

1809
1810
1811
1812
1813
1814

205
175
75
31
26
15
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1815
1816
1817
1818
1819
1820

6
4
1

Summa

540

2

Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium.

Kompletteringar av uppgifter för enskilda år är mycket arbetskrävande, men
måste göras för att ge en korrekt bild av det totala antalet fartyg. Om liknande
kompletteringar görs för samtliga 25 år får man en bild av den svenska utrikeshandelsflottan enligt nedanstående diagram, där den undre kurvan visar
det nominella antalet fribrev i diariet och den övre kurvan resultatet efter
komplettering av mellanliggande år enligt metoden ovan. Observera, att kompletteringar har hämtats från några år som följer efter 1820, nämligen 182123.
Diagram l: Antal fartyg enligtfribrevsregistret
Utrikes handelsflotta: Sverige
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1810

1815

1820
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En jämförelse med andra arbeten kan vara på sin plats. Seved Johnson har i sin
avhandling presenterat en tabell över den svenska handelsflottan med rubriken "det svenska fartygsbeståndet" som, enligt hans uppgift, är baserad på
Kommerskollegiums årsberättelser. 7 Vi skall här järnfora dessa värden med
våra framräknade siffror baserade på fribrevsdiariet
Tabell 3: Jämförelse av antal och läster mellan olika underlag.

[1]
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807

Antal

[3]
Läster

[4]

Antal

Antal

Läster

599
564
640
688
670
705
504
752
800
680
622
536
452

883
869
922
920
852
971
956
988
1 012
994
985
928
853

53282
50299
54272
50 801
43158
55 389
53114
55 315
56660
55 683
55083
52 158
52134

838
728
899
899
799
956
974
946
951
1 212
1 003
955
929

57 328
58 685
61 370
59725
54 671
63 534
62 751
62 294
59448
65540
64 711
63 116
62 085

[2]

[5]

Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium och Johnson 1957, s. 247.

Kolumnerna [4] och [5] kommer från Johnson och avser fartyg, övriga från
egna analyser av Kommerskollegiums fribrevsdiarium for rikssvenska fartyg
inklusive kompletteringar. Kolumn [l] visar antal fribrev som utfårdats på
respektive år. Kolumn [2] skiljer sig från [l] genom att mellanliggande år
kompletterats enligt tidigare beskrivna metod och denna kolumn stämmer
tämligen väl med Johnsons kolumn [4]. Detsamma gäller i stort sett även for
lästetalen i kolumnerna [3] respektive [5], men där finns differenser som troligen har sin orsak i brister hos Kommerskollegium. Där har man haft svårigheter att räkna med brutna bråk eller upptäcka dubbletter utan tillgång till de
hjälpmedel som vi forfogar över. (Med läster menas här "gamla läster" som
överslagsmässigt kan sättas lika med 2,5 ton.)
Några ord om dubbletter och avvikelser: Antalet dubbletter i diariet år 1813
är ovanligt stort nämligen 67 av l 095 fartyg. Detta resulterar också i att den
totala lastformägan reduceras till 70 387läster i stället för det i diariet uppgiv-
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na värdet 75 252. Detta är bara ett exempel. Dubbletter förekommer under alla
år, även sådana som notarierna på "CommerceCollegium" inte upptäckt. Detta gör att här redovisade siffror i de flesta fall avviker från originalens. Till de
mer spektakulära fallen hör handlaren J. G. Kramer i Kalmar år 1818, som
hade två skenbart identiska båtar om 29 läster, båda med namnet Swan och
båda med dubbla fribrev men med olika skeppare- totalt fYra således. Ytterligare ett arbete, som tar upp handelsflottans storlek, är Börjessons minnesskrift om Stockholms segelsjöfart.~ Siffrorna hos Börjesson som redovisas i
följande tabell bör tas med en nypa salt, men så har Börjesson baserat sina
underlag på rapporter från sjömanshusen
Tabell 4: Antalfartyg och läster enligt sjömanshusrapporter.

1795
1799
1800
1810

Antal Nyläster G:a Läster
832
20 610
685
43 811
800 28 151
48 873
852 29 893
51 898

Källa: Börjesson 1932, sid. 265 och 374.

Sjömanshusens huvuduppgift var ju att mönstra sjöfolk på fartyg som skulle
segla utomlands samt ta en avgift till en kassa för sociala ändamål, men hur
man där kunde hålla reda på det potentiella antalet fartyg för utrikes transporter är oklart. Varken antal eller lästetal stämmer överens mellan de två tabellerna ovan. Troligen har sjömanshusen fått en slagsida mot aktiva fartyg i sina
rapporter, vilket förklarar att man som regel får för små tal. Lästetalet för 1795
hos Börjesson kan ha varit en sammanblandning av gamla och nya läster. Ett
försök har gjorts att jämföra siffrorna från Göteborgs sjömanshus, avseende
mönstringar med övriga underlag, men detta var inte till någon som helst
hjälp. På- och avmönstringar för åren 1810-11 analyserades och 63 fartyg om
tillsammans 2 186 läster som var hemmahörande i Göteborg kunde identifieras. Fribrevsdiariet gav summan för år 181 O ensamt till drygt 200 fartyg med
över 16 000 läster och Börjesson 1932 har ungefår samma antal: 197 fartyg
men endast 13 007 läster. Hur Göteborgs sjömanshus kunnat rapportera ett
aktuellt "fartygsbestånd" är därför oklart här, men möjligen har man där baserat sina rapporter på s.k. "vinterliggare". 9
Ett syfte med studien var ju att uppskatta handelsflottans storlek och vi kan
också göra en bedömning med hjälp av Staffan Högbergs utförliga presentation av den svenska utrikeshandeln. Högberg har beräknat summan av in- och
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utförsel i medeltal under de fyra åren l 796-99 för de större svenska och finska
stapelstäderna. 10 Om man jämför dessa siffror med fartygsbeståndet som här
baserats på fribreven, så blir kvoten: (skeppat lästetal) l (fartygsflottan) c:a 3
för Gävle, Norrköping och Åbo, 5 för Uddevalla, Malmö, Stockholm och Helsingfors samt 7,6 får Göteborg och 9,5 Karlskrona. Eftersom det kan sägas
vara en tumregel att segelfartyg på den tiden kunde hinna med 3-5 rundresor
under en säsong, så får de lägre av dessa kvoter anses bekräfta rimligheten i
uppskattningarna. De högre kvoterna talar å andra sidan ett annat språk och
tyder snarare på ett tonnageunderskott, men det ligger utanför ramen får denna studie.
Ytterligare ett underlag är de algeriska passen som har studerats av Leos
Muller. Fribrevsdiariet och underlag för år 1795, som Leos Muller ställt till
fårfattaren förfogande, har jämförts. Nästan alla 400 fartyg med algeriska
pass hade även giltiga fribrev utfärdade samma eller tidigare år. Vi borde därför kunna dra den slutsatsen att metoden med fribrevsdiariet, kompletterat för
mellanliggande år enligt ovan, ger ett acceptabelt resultat i nämnda tidsperiod
både får Sverige och får Finland. Metoden borde därfår kunna tillämpas på hela
diariet får perioden 1795-1820. Fribreven är fårstås endast ett av flera underlag
får bedömning av den utrikeshandelsflottan men är kanske de mest detaljerade. 11
Här skall vi nu göra en jämförelse med den finska handelsflottan som studerats av Aulis Alanen:
Diagram 2: Antalfartyg i denfinska hande/:.flottan:
Finska fartyg i svenska fribrevsregistret
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Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium och årsberättelser och Alanen 1957, s. 461-3.
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Förklaring: av de båda kurvorna, som nära ansluter till varandra, kommer den
heldragna från fribrevsdiariet i enlighet med ovan beskriven metod. Den
streckade kurvan, som slutar tidigare, kommer från Alanens bearbetning av
Kommerskollegiums årsberättelser. 12

Fartygsflottans storlek och fartygens storleksutveckling
Att beskriva den svenska utrikeshandelsflottans utveckling under åren 17951820 kompliceras av att även Finland och Pommern ingår i vissa underlag
däribland just fribrevsdiariet Det går inte att på något enkelt sätt avgöra vilken inverkan dessa regioner hade på utvecklingen av den svenska handelsflottan. I speciellt dansk sjöfartshistoria från motsvarande tid särredovisas "provinserna" och vi skall göra detsamma här. Som nämnts innehåller ju diariet
även fribrev för fartyg från Finland och Pommern, så länge dessa regioner
hörde samman med Sverige. Följande tabell visar antal för hela svenska riket
(Antal fribrev, korrigerat):
Tabell 5: Antal fribrevförfartyg i det svenska riket 1795-1820. jämfört med Finland
och Pommern

Ar

Sverige

1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813

883
869
922
920
852
971
956
988
1 012
994
985
928
853
797
831
957
1 025
1 088
1 290

Finland Pommern

83
113
124
118
126
161
167
180
166
177
159
142
109
31
2

o
o
o
o

269
289
316
315
324
368
364
371
374
363
332
283
246
216
218
235
162
115
145

Totalt

1 235
1 271
1 362
1 353
1 302
1 500
1 487
1 539
1 552
1 534
1 476
1 353
1 208
1 044
1 051
1 192
1 187
1 203
1 435
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1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820

o
o
o
o
o
o
o

1 277
1 282
1 087
1 042
1 012
970
897

109
46

o
o
o
o
o

1 386
1 328
1 087
1 042
1 012
970
897

Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium.

Läggs dessa tre regioner på varandra i ett diagram enligt nedan så kan man se
hur den "storsvenska" handelsflottan forändrades under den studerade 25-årsperioden. 13
Diagram 3: Antalfartyg i den samlade handelsflottan 1795-1820
Samlad utrikes handelsflotta Sverige+Finland+Pommern
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Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium.

Vi har vant oss vid att kunna beskriva ekonomisk utveckling som en kontinuerlig tillväxt i något avseende under de senaste två- trehundra åren.
Därför förväntar man sig att handelsflottan växer i den undersökta perioden 1795- 1820, men någon sådan tendens går inte att observera. De runt
900 svenska fartyg som finns vid undersökningsperiodens början är un-
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gefår lika många vid periodens slut. Av de finska och pommerska fartygsflottorna försvinner den finska delen 1809 och det äger rum en gradvis
avtrappning av den pommerska fram till 1815. Det är anmärkningsvärt,
hur relativt jämnt den rikssvenska delen utvecklades under perioden.
Fram till förlusten av Finland 1809 hade antalet fribrev varit relativt konstant, men sedan inleds en uppgång som håller på till Napoleonkrigens
slut 1815.
Diagram 4: Medelstorlekför nyregistreradefribrev 1795-1820
Medelstorlek för nya fribrev- Sverige
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Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium.

l diagram 4 visas inte någon ökning av det nybyggda tonnagets medelstorlek. Snarare tycks det finnas en tendens till ett sjunkande medelvärde från
ett redan lågt utgångsvärde av 60- 70 läster vilket motsvarar endast 150175 tons last. Antalet fartyg större än 100 läster (250 ton) utgör endast c:a
en femtedel av nytillskottet. Vad som kan ha varit optimal fartygsstorlek
berodde av vissa faktorer, där intresset för och förmågan att investera kapital i fartyg var en. Tillgång och efterfrågan på varor var givetvis en annan. Förutom fartyg av egen produktion tillkom från året 1809 ett antal
uppbringade fartyg, vilka i fribrevsdiariet noterats med tillägget Dansk
Pris e eller liknande. 1809 var det 44 stycken och 181 O ytterligare 48. Åtskilliga av dessa hade släpats in till Göteborg och där sålts på Göteborgs
Auktionskammare till hugade köpare. Dessa var som regel inte handelsmän som redan var etablerade redare, utan här uppstod nya ägarkonstella-
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tio ner. (En sådan köpare av flera prisfartyg år 181 O var handlaren Elias T.
Bredberg i Göteborg.) Nämnda fartyg har inte medtagits vid beräkning av
medelstorleken, vilket annars skulle ha resulterat i en ytterligare sänkning
av medelvärdet.
Diagram 5: Storleksfördelning av svenskafartyg 1803
storleksfördelning 1803, fribrev Sverige
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Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium

I diagrammet ser man inga tecken på standardisering utan fartyg tillverkades
i alla möjliga storlekar. Det valda året 1803 hade drygt l 000 fribrev, vilket
även var det största året i Johnsons undersökning. Spridningen av fartygsstorlekar kan antingen vara ett mått på konservatism eller bristande effektivitetstänkande och ger kanske ytterligare en förklaring till varför medelstorleken
inte ökar.
De små fartygen dominerade antalsmässigt. Hälften av fartygen 1803 var
på mindre än 40 läster (ungefår 100 ton). 800 fartyg med en största fartygsstorlek av 80 läster eller 80% av flottan stod för halva lastfårmågan. Jämförs
detta med ett år i slutet av undersökningsperioden, nämligen 1817, kan vi
konstatera vad som redan antytts i föregående diagram om medelvärden: ingenting hade egentligen hänt. Fortfarande var hälften av fartygen på mindre än
40 läster och halva lastvolymen skulle transporteras på fartyg med en största
storlek av 80 läster vilket var 781 fartyg eller 76% av fartygsflottan.
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Nyanskaffning- Sverige
Om landets handelsflotta hade utvecklats på ett ordnat och kontrollerat sätt, så
skulle det varje år ha tillkommit ett visst antal nya fartyg samtidigt som några
äldre och troligen mindre hade utgått. Det skulle ha varit en process i stationärt tillstånd. Så såg det dock inte ut under den period som studeras här. Nyregistreringen av fribrev var ganska omfattande och med stora variationer. Summan for de 25 åren som studeras blev c:a 2 000 fartyg. Om detta hade representerat en nybyggnation utan avgångar så skulle fartygsflottan ha fördubblats
på en l 0-årsperiod. Vi skall komma tillbaka till problemet med avgångar nedan, men forst skall nyregistreringen studeras mer detaljerat.
En observation som gjorts i förbigående och som vi inte kommer att gå
närmare in på här är, att de finskägda fartygen i huvudsak byggdes i Finland,
de pommerska byggdes och ägdes i Pommern. Detta visar på en stark provinsiell forankring. Endast en mindre del av de rikssvenska fartygen var byggda
utanfor Sverige och då huvudsakligen i Finland.
Diagram 6: Nyregistrering av fribrev- svenskafartyg 1795-1820
Nya fribrev- Sverige
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Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium.

Diagram 6 visar att nyregistreringen i allmänhet låg på en tämligenjämn nivå
med mindre än l 0% per år av en flotta på c:a l 000 fartyg. Det fanns en viss
nedgång fore forlusten av Finland 1809 och en kraftig uppgång åren därefter,
vilket får summa nyregistrering för 25-årsperioden att sluta på c:a 2 000 fartyg. Nedgången i inledningen till 1820-talet kommer att fortsätta. 14 För att
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mer detaljerat studera hur fartygsflottan fårändrades har alla nya fribrev analyserats under två l 0-årsperioder 1796-1805 och 1806-1815, där nya fribrev
antas svara mot nybyggda fartyg. Avvikelser i det avseendet kan förekomma
vid inköp av utländska fartyg eller vid regeländringar. I skarven mellan de
båda perioderna finns flera historiska händelser bl.a. slaget vid Trafalgar
1805. I den senare perioden införs Kontinentalsystemets 1806, vilket får
Sverige får handelspolitiska konsekvenser och perioden slutar med Wienkongressen 1815. I och med detta kom ju Norge att ingå i en union med Sverige,
vilket senare kommer att visa sig få effekter på sjöfartsområdet När hela den
samlade svenska fartygsflottans nyanskaffningar delas upp på ost-, syd och
västkusten samt Norrland visar det sig att ostkusten dominerade totalt i båda
perioderna och hade mer än hälften av antal och lästetaL Bakom siffrorna
döljer sig dock förändringar, som skall diskuteras nedan.
Tabell 6: Nyregistrering avfribrev - regionalfördelning i Sverige

Ost
Syd
Väst
Norr

1796-1805
Antal
50,4%
20,7%
16,5%
12,4%

Läster
52,9%
12,2%
17,7%
17,1%

1806-1815
Antal
52,4%
12,5%
30,1%
5,0%

Läster
53,4%
9,1%
31,8%
5,7%

Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium.

De c:a 750 nya svenska fartygen i den fårsta perioden var mest lokaliserade
till ostkusten. Det fanns dessutom en koncentration till sju hamnar, av vilka
Stockholm intog en särställning.
Tabell 7: Nyregistrering avfribrev -fördelning på stapelstäder i Sverige 1796-1805
stockhol m
Gävle
Visby
Göteborg
Karlskrona
Kalmar
Norrköping

Antal
126
67
52
51
42
34
31

Andel
17,1%
9,1%
7,1%
6,9%
5,7%
4,6%
4,2%

Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium.

Ackum.
17,1%
26,3%
33,3%
40,3%
46,0%
50,6%
54,8%

Läster
9442
5 378
1 859
4 790
1 629
1 265
1 631

Andel
21,7%
12,4%
4,3%
11,0%
3,8%
2,9%
3,8%

Ackum.
21,7%
34,1%
38,4%
49,4%
53,2%
56,1%
59,9%
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Tabellens sju hamnar representerar drygt hälften av antalet och 60% av lastförmågan mätt i gamla läster på svenska fribrev. Av dessa hamnar återfinns
endast Göteborg, med blygsamma 11% av lastkapaciteten, på västkusten och
de övriga på ost- eller sydkusten. Eftersom siffrorna endast visar nytillskottet
till utrikeshandelsflottan i perioden 1796-1805, så följer därav att denna ostkustens dominans kunde bli bestående. Runt sekelskiftet 1800 hade den s.k.
industriella revolutionen börjat ta fart i England och på svenska västkusten
nådde den stora sillperioden sin topp. Ändå hörde endast c: a 1/6 av den "rikssvenska" utrikeshandelsflottan hemma på västkusten i vår första period runt
sekelskiftet 1800. Dessutom hörde ju även fartygen i Finland och Pommern
hemma i Östersjön, vilket förstärkte obalansen. Den svenska transportflottan
förefaller i detta perspektiv att ha varit geografiskt felorienterad. I den här
tidsperioden fördes ju även en debatt om att Östersjön skulle förbindas med
västerhavet via en kanal. Kanske hade det varit mer framsynt att stimulera till
en ökad etablering på västkusten. En sådan tyngdpunktsförskjutning börjar
man se i perioden 1806-15, men det är först när Göta Kanalbygget har kommit
igång ordentligt, som effekterna av detta märks på västkusten. 15

Nyregistrering- Finland 1796-1805
I Finland fanns en liknande bild av koncentration som i Sverige. Av 279 nyregistreringar här kom drygt hälften i huvudsak från fyra hamnar. Först på sjätte
plats kom Helsingfors, som då inte hade samma roll i Finland som Stockholm
hade för Sverige.
Tabell 8: Nyregistrering avfribrev -fördelning på stapelstäder i Finland 17961805.
Jakobstad
G:a Karleby
Uleåborg
Ab o
Lovisa
Helsingfors

Antal
42
38
32
23
22
21

Andel
15,1%
13,6%
11,5%
8,2%
7,9%
7,5%

Ackum.
15,1%
28,7%
40,1%
48,4%
56,3%
63,8%

Läster
3458
3655
3 329
2143
2 929
1 946

Andel
14,6%
15,4%
14,1%
9,1%
12,4%
8,2%

Ackum.
14,6%
30,0%
44,1%
53,2%
65,5%
73,7%

Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium

Nyregistrering- Svenska Pommern 1796-1805
I Svenska Pommern dominerade tre hamnar nyanskaffningen med 190 av de
313 registreringarna:
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Tabell 9: Nyregistrering av fribrev -fördelning på stapelstäder i Pommern 17961805
Stralsund
Barth
Wolgast

Antal
78
73
39

Andel
24,9%
23,3%
12,5%

Ack u m.
24,9%
48,2%
60,7%

Läster
5 221
4 050
2 416

Andel
28,1%
21,8%
13,0%

Ackum.
28,1%
49,8%
62,8%

Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium

Nyanskaffning i Sverige 1806-1815
I nästa l 0-årsperiod fram till 1815 förlorade såväl Finland som Svenska Pornrnem den anknytning till det svenska fribrevsregistret som vi hittills utnyttjat.
Att ett par fartyg från S:t Barthelemy respektive Norge tillfålligt dyker upp
behöver vi knappast beakta. Vi fokuserar därfår på den rent svenska utvecklingen i denna period, som då fick ett tillskott av drygt l l 00 fartyg mätt i antal
nya fribrev. Av dessa var ett hundratal s.k. krigsbyten. Balansen mellan ostoch västkusten ändrades, vilket vi redan sett, men därmed ändras även de
svenska stapelstädernas platser i "rankinglistan".
Tabell10: Nyregistrering avfribrev -fördelning på några stapelstäder i Sverige
1806-1815
Göteborg
Stockholm
Gävle
Visby
Karlshamn

Antal
212
199
78
62
57

Andel
18,7%
17,6%
6,9%
5,5%
5,0%

Ackum.
18,7%
36,3%
43,2%
48,6%
53,7%

Läster
14806
15336
7286
2687
2273

Andel
21,7%
22,4%
10,7%
3,9%
3,3%

Ackum.
21,7%
44,1%
54,8%
58,7%
62,0%

Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium

I föregående period hade c:a 60% av nyanskaffningen funnits hos de åtta
största nämligen Stockholm, Gävle, Visby, Göteborg, Karlskrona, Kalmar,
Norrköping och Karlshamn. I nästa period reduceras motsvarande antal till
fem då Karlskrona, Kalmar och Norrköping flyttar ned. Dessutom flyttar Göteborg upp till fårstaplatsen i Sverige med en något större nyanskaffning än
Stockholms ( andraplatsen mätt i läster). Utanför tabellen finns ett 40-tal fartyg i Öregrund och 30 i Kungälv, som hade kommit från Finland respektive
Pommern, men vars vidare öden ligger utanför den här studien. Tendensen till
en förskjutning av tyngdpunkten västerut visade sig tydligt i den regionala
fördelningen, där ostkusten visserligen ännu svarar för hälften av nyanskaff-
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ningen, men där västkusten tar ett markant steg framåt på bekostnad av sydoch nordregionerna.

Ågandet
En fördel med fribreven var att myndigheterna krävde en redovisning av var
och hur fartygen byggts, samt vilka som var ägare. Det sistnämnda skall vi nu
utnyttja och för att kunna se trender i ägandet för de två l 0-årsperioderna:
1796-1805 och 1806-1815. För att kunna observera eventuella förändringar
och kunna undvika dubbletter, summeras endast nya fribrev vilket dels ger en
uppfattning om vilka redare som var aktiva under dessa perioder, dels hur
fartygsflottan förändras på sikt. l framför allt den senare perioden skulle den
neutrala handeln komma att påverkas av kapare och uppbringningar. Fartyg
tillhörande neutrala stater försökte fortsätta handeln med de krigförande länderna med hänvisning till en gammal princip att "fritt skepp gav fritt gods",
men detta ifrågasattes främst av England. 16

Ågandet i Sverige perioden 1796-1805
För l 0-årsperioden 1796-1805 får man den fördelning av andelarna avseende
nya fribrev som framgår av diagrammet nedan. Om vi ovan noterat att det
fanns en stark koncentration till ett fåtal hamnar i Sverige under denna period,
så gällde något liknande för redarna. Dessa var i allmänhet handelshus eller
grosshandlare i stapelstäderna och även om flertalet båtar ägdes i partrederier,
så var antalet parter ofta litet. I mer än hälften av fallen fanns bara en ensam
ägare och 90% av antalet rederier hade från en till tre delägare. En bidragande
orsak till detta var att i många mindre städer dominerades ägandet av en eller
ett par firmor. Ägandet var dock fördelat på ett stort antal händer i de större
städerna och bara i enstaka fall förekommer det, att samma ägare ensam äger
två fartyg. (Diagram 7)
Om ägandet inkluderar två eller flera parter framträder vissa personer eller
firmor som mer aktiva, vilket bekräftar intrycket om riskspridning. (Tabell
11)
Som framgår av tabellen fanns i Stockholm drygt 300 andelar fördelade på
drygt hälften så många fartyg. Antalet olika delägare var c:a 150 Av dessa
ägde de 40 största dessutom hälften av alla andelar. (Ett fåtal fartyg har samtidigt andelsägare både i Stockholm och från andra hamnstäder). "Storredarna" i Stockholm var ofta grosshandlare och det var också dessa som i vissa fall
stod som ensamredare. Stora redare i denna period var firmorna Th. Hall-
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Diagram 7: Fördelning av antalet ägare per fribrev i Sverige 1796-1805
Antal delägare pr fribrev 1796-1805 Sverige
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Källa: Kommerskollegiums fribrevsdiarium.

Tabell 11: Antal andelar hos partrederierna i större stapelstäder 1796-1805
Andelar >
stockhol m
Gävle
Visby
Göteborg
Karlskrona
Kalmar

1

6.

;!

i

102
46
22
39
32
20

32
11
25
5
4
11

19
5
5
3
4
2

8
5

o

§

3

o
o

1

o
o

o

6 » 22
5

o
1
2
1

o

Summa
fill:tyg

Summa
andelar

169
67
53
51
42
33

305
103
106
81
79
48

Källa: Kommerskollegiums fribrevsdiarium.

ström med 9 andelar, Pett. Hegardt (8), A. Rosendahl & Co (6), A. F. Westerberg & Co (6), J. Schmidt & Co (5), skepparen C. P. Blom (5), C. W Grosskurd (5), C. Hebbe & Son (5), John Burgman (5), F. L. Cleve & Wallis (4),
skepparen Mårten Rospigg (4). Kommerserådet Dav. Schinkel representerande "lntressenterne uti Stads Skeppswarfet" (4) och "Directeuren" N. Paul i var
företrädare för West-Indiska Compagniet (5). Bland de övriga fanns här ett
brett spektrum av olika yrken: skeppare, bryggare, winskänkare, bagare,
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kryddkrämare, sockerbruksidkare, körsnär, guldgraveur, krigsråd, kongl. secreterare, assessor, några militärer av olika rang etc. Bland namnen känner man
igen åtskilliga som ättlingar till köpmän som invandrat eller etablerat verksamhet i vissa fall redan på 1600-talet. Dit hör exempelvis släkterna Hebbe,
Koschell, Tottie och Arfwedsson. Genom giftermål mellan familjerna skapades ett nätverk av besläktade familjer med gemensamma intressen som gick
under beteckningen "Skeppsbroadeln". 17
Om man jämför denna förteckning över redare med motsvarande för de
största exportörerna respektive importörerna, så är inte överensstämmelsen
särskilt god. Av exporten kommer 60% av värdet via firmor i Stockholm, som
under denna period svarar för endast c:a 6% av fartygsanskaffningen. De
största exportörerna år 1800 var Tottie & Arfwedsson, Pauli &C o, Koschell &
Comp, Beskow &Co, Ekholm, Boman, Hassel & Görges och Reimers P:son.
De två största importörerna var Reimers och Koschell men de största redarna
var å andra sidan Th. Hollström, Pett. Hegardt och Rosendahl & Co. 18 Den
bild av Stockholm som man får här visar att investeringarna i fartyg i perioden
1796-1805 förefaller att komma från en kategori utpräglade redare - c:a 40
stycken handelsmän, och attdet i övrigt fanns representanter för många olika
yrken och näringsgrenar, som var beredda att investera ett överskott av kapital
med en eller ett par andelar i fartyg. En sak som det kan vara värt att notera är
att i perioden var ägandet ganska stabilt. Förändringar såsom ägarbyten ägde
sällan rum och då i allmänhet i samband med dödsfall. Då kunde det hända att
kvinnor kunde bli stora redare såsom grosshandlarens Carl M. Fris', tobaksfabrikörernas Peter Dimander och Anders Nordström änkor vilka år 1820 gemensamt ägde briggen Apparencen. Med enbart fribrevsdiariet som underlag
kan man förstås inte säga mycket om ekonomiska aktiviteter. Detta får baseras
på andra underlag. En information finns dock och den handlar om konkurser.
Endast en handfull sådana nämns under l O-års perioden 1796-1805 i Stockholm, vilket styrker observationen om ett tämligen stabilt ägande.
Ä ven i Göteborg var ägandet klart koncentrerat till ett fåtal ägare. Av de
drygt 80 andelsägarna står 14 stycken för hälften av andelarna, av vilka de
största är: LaurentTarras med 6 andelar, Low & Smith(4), Nicl. Björnberg(4),
G. B. Santesson söner(4), Ostindiska Compagniet(4), James Christie(3),
Adam Gavin(3), för att nämna några. Värt att notera är det markanta inslaget
av invandrare från England eller Skottland i Göteborg i motsats till det mer
tyska inslaget som fanns i Stockholm. Av de här nämnda finner man i en skrift
om Göteborgssläkter att Adam Gavin och Nielas Björnberg har äldre härstamning. Båda dessa är födda i slutet av 1700-talet. 19 Några handelsmän som se-
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nare skall bli mer kända, exempelvis Robert och James Dickson, är ännu inte
etablerade som redare i denna period.
Stora ägare i Karlskrona var handelsmännen C. J. Humble och J. P. Dailly. T
Gävle dominerade P. Brändström &Co, E. W Hellström, Dan. Elfstrand och
C. A. Garbergs änka & Söner. Malmös ledande namn på detta område var S. J.
Björkman och Petter Bager. l Strömstad finner vi Rutger Smith, i Sundsvall
brukspatronen och handelsmannen Petter Mutzel, i Uddevalla M. P. Gerle, i
Umeå Erik Forsell och i Varberg P. G. Liedberg. Norrköping domineras av
handelshuset Eberstein & Co, men ingenstans var dock ägandet så koncentrerat till en familj som i Visby. Där anskaffades fartygen till huvuddelen av bröderna Georg Mathias och Jacob Nielas Donner under firmanamnet G. M. & J.
M. Donner. 20Till de näringsidkare, som borde ha haft andelar i fartygsflottan
på västkusten, hör salteri-idkarna. Dock hittar man bara en sådan 1795 med
det passande namnet O. F. Lake, som tillsammans med andra näringsidkare i
Göteborg och Varberg ägde briggen Sophia Magdalena om 50 läster.

Agandet i Sverige perioden 1806-1815
Antalet nyregistreringar ökade i perioden 1806-1815 för Sverige jämfört med
närmast föregående l 0-årsperiod från c:a 7 50 till närmare l 150 eller med
drygt 50%. Lästetalet ökade något mer och då är ändå inte krigsbyten inräknade. Ägandet förefaller i vissa avseenden att ha blivit mer koncentrerat i andra
åter mer utbrett. Om 59% av fartygen i föregående period hade ägts av en
ägare så ändrades den siffran till 68% . Nya redarkonstellationer hade också
bildats, vilka kommer att sätta sin prägel på fortsättningen av 1800-talet. Man
ser också att betydligt fler olika typer av näringsidkare skaffar andelar. Detta
skapar ett intryck av att det i samhället fanns mer pengar tillgängliga för spekulativa investeringar. Napoleonkrigen pågick och det fanns vinster att hämta,
om man var beredd att ta risker.
T Stockholm fördelades drygt 400 andelar liksom tidigare på drygt halva
antalet delägare. De 50 största av dessa ägde 50% av antalet andelar. Detta var
en måttlig ökning och är ganska likt föregående period. Däremot har omkastningar skett i "rankinglistan". Stora redare med åtskilliga andelar var liksom
tidigare Jacob Schmidt och Th. Hallström. Resten av den gamla "toppen"
hade flyttat ned och nya har kommit upp i deras ställe nämligen: L. A. Benedietsson & Co, Schön & Co, Tottie & Arfwedsson, Er. Ljungberg, Joh. And.
Stenberg, Kantzow & Biel, A. Lindskog, Bernh. Beskow & Co. Görs en liknande jämförelse som i föregående period ovan med de största exportörerna
respektive importörerna, så har det skett en viss utjämning. Schmidt och Tot-
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tie har tillsammans en tredjedel av exportvärdet och är även de två största
importörerna samt relativt stora redare. Rolf Adamsson har i sin undersökning
av järnexporten visat att firmorna Tottie & Arfwedsson, Bohman, Hassel &
Görges m. fl varit stora handlare men slutsatsen blir ändå densamma som tidigare- man kan inte se någon alltfår stark koppligg mellan handel och fartygs'
ägande i Stockholm. 21
I Göteborg hade under föregående period 14 av de drygt 80 andelsägarna
svarat för hälften av andelama i 51 nya fartyg. I den senare perioden 18061815 växte fartygsflottan kraftigt genom nyanskaffning av fyra gånger så
många fartyg. Hälften av andelarna ägdes nu av 29 andelsägare.
Några namn återkommer från föregående period med oförändrat antal andelar: Adam Gavin, Laur. Tarras samt Low & Smith. Ett par tidigare ägare
hade ökat sitt deltagande: Nielas Björnberg till 8 andelar och G. B. Santesson
söner till 7. Framfår allt karakteriseras perioden av att nya investerare har
skaffat sig många andelar: Alexander Barclay & Co med andelar i 14 olika
fartyg, Scott & Gordon (11), Thomas Gavin (10), Robert Dickson (l 0), Robert Dickson o James Dickson (2), James Dickson (l), OlofWijk (l 0), Johan Fr.
Homeyer (8), D. Camegie & Co (7), Abr. Rob. Lorentz (7), Gust. Me lin & Co (6),
F. M. Åkerman (6), Ekman & Co (6), Kennedy & Åberg (5). I listan finns åtskilliga grosshandlare och handelshus med direkta intressen i sjöfarten, men en
udda personlighet måste nämnas som troligen bara hade investerat på ren spekulation - bryggaren Lorentz Swensson, senare ålderman i bryggareskrået,
hade andelar i 7 nya fartyg under denna period. Till skillnad mot i Stockholm
finner man i Göteborg ett starkt samband mellan fartygsanskaffning och exporthandel.22 De största exportörerna under perioden var Nielas Björnberg, D.
Camegie & Co, Robert Dickson, Low & Smith, M. Holtermans söner, Malm
& son, Laur. Tarras. Det är i stort sett samma personer som ägde fartygen.
De största ägarna i Karlskrona var nu J oh. Lindegren med andelar i 8 fartyg
och Zach. Danielsson (4).
I Gävle dominerade liksom tidigare P. Brändström & Co, Dan. Elfstrand
och C. A. Garbergs änka &Söner medan E. W Hellström hade utgått och Martin Stenfelt samt lsaac Wilhelm afUhr & Co tillkommit. I Malmö, Strömstad,
Sundsvall, Uddevalla m.fl. mindre städer var ägarna i stort sett desamma som
tidigare. I Norrköping hade firman Eberstein & Co fått sällskap av Jac. Schotte & son som varande de största investerarna. I Visby hade i den nya perioden
G. M. & J. M. Donner med 17 nya andelar fått sällskap av Jac. Dubbe med 12.
Även i Gävle, Norrköping och Uddevalla kan man hitta ett samband mellan
export- och rederiverksamhet. 23
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Ägandet i Finland 1796-1805
I Finland var ägarkoncentrationen inte lika uttalad men likväl dominerade fåmansbolagen. De finska fartygen försvinner ur fribrevsregistret efter 1809
som en följd av det militära nederlaget mot Ryssland. Ryska myndigheter förbjöd till att börja me'd utrikes seglation och beordrade bl. a. att masterna skulle
monteras av på större fartyg. 24 Inget hade ju hindrat finska fartygsägare att
flytta fartygen utomlands, men detta förefaller inte att ha ägt rum. Kanske
hade de finska köpmännen hoppats på "bättre tider" efter krigets avslutande
oavsett vilket det militära resultatet skulle komma att bli. Vi måste därför begränsa vår jämförelse till den första perioden 1796-1805.
Diagram 8: Fördelning av antalet ägare per fribrev i Finland 1796-1805
Antal delägare per fribrev i Finland
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Källa: Kommerskollegium nya fribrev 1796-1805.

Jakobstad, Gamla Karleby, Uleåborg, Helsingfors och Vasa hade en mer utpräglad koncentration av ägandet än vad diagrammet visar. l dessa fem hamnstäder ägdes fartygen i mellan 70% och 90% av fallen av en eller högst två
ägare. l Jakobstad var dessa främst Kilian och Petter Malm, en Nilsson Malm,
Adolph Lindskog samt Johan Sneckendahl. Gamla Karlebys främsta redare
och handelsmän var Anders Roos, Joh. Kyntzell och Carl Fr. Rahm. Större
redare i Uleåborg var Jonas Adolph Niska och Simon Hoffren för att nämna
ett par. I Wasa slutligen dominerade Råds- och handelsmannen A. J. Falander.
Helsingfors skiljer sig helt från de övriga i det avseendet att det saknas storägare av fartygen. 48 andelar ägs av 38 olika firmor eller privatpersoner. Han-
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delsmannen Petter Heidenstrauch var Helsingfors störste ägare med 4 andelar,
vilket innebar att han ägde 8,3% av dess handelsflotta!

Ågarstruktur i Svenska Pommern 1796-1805
I vår undersökningsperiod hörde en väsentlig andel av den kombinerade
"storsvenska" handelsflottan hemma i Svenska Pommern. Historiskt sett hade
Pommern och dess fartyg varit viktiga för "moderlandet" Sverige och under
en period på 1700-talet svarat för hälften av den svenska spannmålsimporten.
Detta dominerade omsättningen hos några handelshus i Stockholm vars ägare
hade pommerskt ursprung. 25 Vid sekelskiftet 1800 var det 25% av fribreven i
Sverige som hörde till pommerska fartyg såväl antalsmässigt som i läster och
två hamnar som tillsammans hade över hälften av fartygen dominerade, nämligen Stralsund och Barth.
Den pommerska sjöfarten hade tidvis haft stor betydelse får Sveriges utrikeshandel. I den period som belyses här l 795-1820, förekom storkrig i Europa och det kunde ha varit fårdelaktigt att tillhöra en "neutral" nation. Trakasserier från de krigförande nationerna såsom uppbringning och kaperier drabbade även neutrala nationer. 26 l fribrevsdiariet finns runt 250 fartyg från Pornrnem som byter "nationalitet" åren 1807 ~ 1815. Som hemmahamnar i
Sverige får dessa "flaggbytare" fungerade i huvudsak Öregrund och Östhammar på ostkusten och i enstaka fall Ystad respektive Kungälv på syd- och
västkusten. Efter 1815 fårsvann dessa fartyg i stort sett. I fribrevsdiariet finns
ett fåtal exempel på skeppare från Pommern, som invandrat under krigsåren
och behållit sitt borgerskap i någon svensk stad efter 1815. Ett sådant exempel
är skepparen Christian Ehlert från Stralsund med fartyget Henrietta Johanna
om c:a 100 läster. Nytt fribrev utfärdades 1805. Två år senare återfanns Ehlert
som skeppare och borgare "och boende i" Stockholm. Så var fårhållandet
fram till 1816, då fartyget bytte namn till Louise och fick tre ägare: grosshandlare C. F. Bohnstedt jr, Abraham Rydberg samt förutvarande skepparen
Christian Ehlert. Carl Fredrik Bohnstedt, köpman i Stockholm, var inflyttad
från Tyskland och hade etablerat sig med firman C. F. Bohnstedt & Comp.
Bohnstedt hade varit delägare i några andra pommerska fartyg tillsammans
med Bernhard Beskow- en annan inflyttad köpman. I Göteborg fanns ett liknande exempel: kommerserådet Johan Fr. Homeyer, men inget av hans fartyg
fanns kvar i diariet efter 1815. Särskilt "svenska" förefaller vare sig fartyg
eller redare ha varit i Svenska Pommern trots att man tillhört Sverige i halvannat sekel på 1790-talet. En viss fingervisning går det kanske att få av följande
två citat:
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Att ge en åskådlig bild af Svensk-Pommerns rättsliga ordning är ingen lätt sak. Där
saknades först och främst en något så när enhetlig allmän lag. I stället hade upptagits
såsom gällande olika delar af en massa främmande lagar såsom den romerska, den
liibska, den hanseatiska o. s. v., hvilket allt bildade ett brokigt virrvarr och också
beredde de största svårigheter vid rättskipningen och gaf anledning till talrika klagomål. Frågan om en allmän rätt var flera gånger uppe, men afstannade alltid på grund
af mötande svårigheter.
Den 26 juni 1806 utfärdade Gustaf IV Adolf det öppna bre f som bestämde Pornmerus blifvande författning. ( ... ) l kraft däraf fårklarades såsom gällande lagar får
Pommern och Rugen: Svea rikes regeringsform af 1772, Förenings- och säkerhetsakten af 1789, de svenska ståndens privilegier samt Sveriges allmänna lag.( ... ) Pornrnem var hädanefter på ett helt annat sätt knutet till Sverige. Och dock tycks det ej ha
varit konungens mening att alldeles lösa landet från dess förbindelse med kejsardömet.( ... ) Den svenska författningen hade endast infcirts för att åstadkomma den ordning, som ej kunnat fårenas med, den förut gällande. 27

Fartygen i Pommern hade utpräglat tyska namn såsom: der Anfang, Charlotte
Friedrica, die Freundschaft, die Gute Unternehmung, die Hoffnung etc. Delägarna i partrederierna var ovanligt många jämfört med i Sverige men inte
heller där tycker man sig se några svenska släktnamn i den här undersökta
perioden: C. F. Bohnstedt, Joh. Struck &son, Chr. Banck; L. E. Hagemeister,
Dan. Chr. Otte, J. A. Dinnie, Dav. Luc. Kiihl, Joh. Jurg. Malchin, J. H. Israel;
B. F. Reineke; J. G. E. Wewetzer, Mich. Nemtzow; P. Nemtzow, D. N. Runge,
Scharmberg, Pasedach, Snaukels, Parow, Rubarth osv. Visserligen förekommer tyskklingande namn även på köpmän i Stockholm, men man ser ingen
namnlikhet med de pommerska. Ägarstrukturen avviker också ganska radikalt från vad vi sett gälla för Sverige och Finland.
Diagram 9 visar att antalet delägare i rederierna i Pommern var mer utspritt
och hälften av fartygen hade minst nio delägare. Det går därför inte att peka ut
några dominerande ägare i likhet med vad som gjorts ovan för Sverige respektive Finland. I flertalet fartyg återkommer samma ägarnamn som nämnts
ovan. Pommerns utsatta läge i de ständiga krigen kan vara en förklaring till
vad som kunde förväntas likna riskspridning.
Utvecklingen efter 1815 kan man bilda sig en uppfattning om med hjälp av
ett par böcker av Alfred Rubarth. 28 Rubarth har kartlagt den pommerska handelsflottans öden efter 1815 och hans arbete syftar till att informera släktforskare. Därför blir böckerna gärna mer detaljerade mot den senare delen av
1800-talet. Det har dock inte varit några svårigheter att identifiera drygt ett
hundratal namngivna fartyg som haft fribrev i Sverige före 1815. Alla tecken
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Diagram 9: Fördelning av antalet ägare perfribrev i Svenska Pommern 1796-1805
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Källa: Kommerskollegium nya fribrev 1796-1805.

tyder således på att de pommerska fartygen efter 1815 fortsatte att segla som
tidigare och frågan är om man ens upplevde att man bytte nationalitet. Det
framgår också av Rubarths böcker att det funnits ett antal fartyg i Pommern
som inte haft fribrev.

De största hamnarna 1803
Om vi lämnar nyregistreringen, stannar vid år 1803 och rangordnar de största
hamnarna inom det svenska riket, så svarade 16 hamnar för tre fjärdedelar av
handelsflottan enligt fribrevsdiariet 29 Av dessa fanns fyra i Pommern enligt
tabell 12.
En rangordning av hamnstäderna efter lästetal gör inte någon större skillnad. Enda förändringen skuJie vara att Visby flyttade upp ett steg. Göteborgs
lästetal är betydligt närmare Stockholms än vad antalet visar. Anmärkningsvärt är att fyra av de pommerska hamnstäderna finns med i listan. Barth var
tredje största hamn i riket, antalsmässigt lika stor som Göteborg, medan Barth
och Stralsund tillsammans hade ett lästetal i nivå med Stockholms.

Sammanfattning
Den svenska utrikeshandelsflottan från slutet av 1700-talet och ett par decennier in på 1800-talet har varit i fokus för den här studien. Underlaget har be-
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Tabelll2: De största hamnstäderna i svenska riket 1803

Ackumulerat Ackumulerade
Läster%
1803
Antal Läster Antal%
stockhalm
247 14609
16,0%
15,8%
30,1%
Göteborg
142 13218
25,2%
Barth
141 8087
34,4%
38,8%
Stralsund
97 6263
40,7%
45,6%
Gävle
64 2614
44,8%
48,4%
Visby
61 5300
48,8%
54,1%
Wolgast
59 2681
52,6%
57,0%
47 2618
55,6%
59,8%
Kalmar
Karlshamn
47 1522
58,7%
61,5%
Karlskrona
42 1734
61,4%
63,3%
Halmstad
37 3080
63,8%
66,7%
Uddevalla
34 2105
66,0%
68,9%
Greifswald
31 2769
68,0%
71,9%
Helsingborg
69,9%
74,1%
30 2004
Norrköping
30 1673
71,9%
75,9%
Malmö
26 1022
73,6%
77,0%
Källa: Kommerskollegium fribrevsdiarium

stått av Kommerskollegiums fribrevsdiarier får en 25-årsperiod mellan 1795
och 1820. Syftet har varit att undersöka om det går att den vägen beskriva den
svenska utrikeshandelsflottans struktur och utveckling. Förutom andra informationer såsom namn, typ mm finns i diariet uppgifter om fartygens lastförmåga, ägare liksom när eventuella tidigare fribrev har utfårdats, vilka uppgifter har utnyttjats här. Jämforelser med andra tidigare sammanställningar visar
att, efter viss bearbetning, har fribrevsregistret kunnat ge en trovärdig bild av
storleken hos den svenska handelsflottan som seglar utrikes. Eftersom inte
bara svenska utan även fartyg från Finland och Svenska Pommern kunnat få
svenska fribrev, så har även deras bidrag till den "storsvenska" handelsflottan
presenterats for den tid de tillhört Sverige.
storleken på den rent svenska handelsflottan visar, att trots ekonomiska
svårigheter och krig, ägde det rum en forvånansvärt jämn utveckling. Vid undersökningsperiodens början 1795 fanns nära l 000 fartyg och 25 år senare
var läget ungefår detsamma. En viss tillväxt av lastformägan kan noteras, men
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då får man även ha i åtanke att Finland förlorats. Under de 25 åren i undersökningsperioden låg nyregistreringen av fartyg i allmänhet på en jämn låg nivå
runt 5% per år. Det fanns en kraftig uppgång åren 1810-1815, men den fåregicks å andra sidan av en nedgång under kriget med Ryssland som ledde till
fårlusten av Finland. Kanske tyder den ökande nyregistreringen av svenska
fartyg på den betydelse den finska andelen hade haft för den svenska utrikeshandeln?
Fartygens storleksutveckling har inte genomgått några större fårändringar i
den studerade perioden. Det skulle i så fall snarare vara en viss minskning.
Likaså var spridningen stor - man ser ingen tendens till standardisering mot
vissa idealstorlekar. Ägarstrukturen liksom den geografiska orienteringen i
Sverige genomgick markanta förändringar. Två l 0-årsperioder har jämförts
nämligen 1796-1805 respektive 1806-1815. Det går att observera en viss förskjutning västerut i den senare perioden, där främst Göteborg växer till samma nivå som Stockholm, men även att ägandet blir mer koncentrerat. Ett par
observationer har kanske förvånat, men kommer att kräva fortsatt forskning
för att kunna förklaras. Dit hör den bristande korrelationen mellan handelsmän och fartygsägare i Stockholm runt sekelskiftet 1800. Likaså har det framkommit en bild av att fartyg i stor utsträckning blev kvar i det land eller den
region där de byggdes.
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Falkens seglats till Goa 1663-65
Per Tingbrand
I denna uppsats 1 skildras en lika märklig som hittills foga känd svensk sjöexpedition till Indiska oceanen under 1660-talet. För att förstå de maktpolitiska
förutsättningarna och de på varandra staplade svårigheter, som kringgärdade
expeditionen, ges först fciljande bakgrund.

Portugisiska Indien
I kraft av djärva upptäcktsfårder till sjöss och en gentemot afrikanska och
asiatiska nationer överlägsen sjömakt formådde Portugal- trots blygsamma
demografiska2 och ekonomiska resurser- under första hälften av 1500-talet
skapa ett världsomspännande imperium med kolonier och handelsfaktorier i
Afrika, Amerika och Asien. Senast under 1570-talet ingick alla portugisiska
territorier öster om Godahoppsudden i vad som kallades Estado da India. I sin
mest utvidgade form omspann detta välde en kedja av kustremsor, fort och
handelsstationer från Sofala och Mo<;ambique i sydöstra Afrika till Moluckerna i den ostindiska övärlden och Macao i sydkinesiska sjön.
Så länge Portugal behärskade sjövägen till Indien utgjorde Lissabon det
nya nav kring vilket världshandeln med kryddor roterade. Mellan hamnar som
Goa, Calicut och Cochin i Indien samt Lissabon i hemlandet utvecklades en
klassisk rutt- Carreira da India -längs vilken konvojer av lastdryga väl bestyckade men sävligt seglande karracker och galleoner skulle komma att
segla i århundraden. Sedan det visat sig att portugiserna ej förmådde mer än
att sporadiskt störa handeln med kryddor genom Röda havet återtog dock Venedig mycket av sin forna ställning på kryddmarknaden. Från och med slutet
av 1500-talet blev även Antwerpen en allvarlig konkurrent till Lissabon i distributionen av importerade kryddor från Orienten.
De fOrsta engelska och holländska flottornas inträngande in i Indiska oceanen via Godahoppsudden- 1592 respektive 1596- förebådade en era av alltmera forsvagad portugisisk sjömakt och från och med 1620-talet var portugiPer Tingbrand; f. 1937; ledamot av Skytteanska Samfundet; citoyen d'honneur på St. Barthelcmy; filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet; författare av ett flertal böcker och artiklar om
linnelärjungen Daniel Solander, den karibiska ön St. Barthelemys svenska förflutna och det karolinska tidevarvet i svensk historia.
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serna ej längre obestridda herrar på sjön ens i Arabiska havet, även om de
alltjämt kunde blixtra till och bita från sig nog så kännbart. Landet hade 1580
påtvingats en 60-årig personalunion med Spanien under den habsburgska kronan. Därmed inleddes en period präglad av stagnation och begynnande förfall
för den portugisiska delen av dubbelmonarkin. Spaniens fiender blev automatiskt även Portugals, vilket medfårde att engelsmän och holländare nu kände
sig fria att angripa även portugisiska ultramarina besittningar.
Under 1600-talet naggades således det lusitanska kolonialväldet i kanten av
nya sjömakter, som raskt spred sig över alla världshav i takt med de iberiska
nationernas nedgång. 3 Det lusitanska väldet öster om Godahoppsudden var
statt i snabb uppluckring under hela 1600-talet. Religiös intolerans och överdrivet missionsnit i den Heliga Inkvisitionens namn hade alltsedan slutet av
1500-talet gjort portugiserna avskydda av många infådda hinduiska rajor och
muslimska sultaner, som hellre vände sig till engelsmän och holländare med
sin handel. Likväl fortlevde det sägenomspunna Goa Dourada ("Gyllene
Goa") som ett rikt handels- och omlastningscentrum.

Svenska koloniala ambitioner
Den svenska nationen hade gått ut ur det 30-åriga kriget som en stormakt i
norra Europa och såg sig liksom andra länder om efter kolonier. Det mest
kända svenska kolonisationsförsöket i Nya Sverige i nuvarande Delaware i
Nordamerika inleddes 1638 under drottning Kristinas fårmyndarregering,
men fick ett abrupt slut när holländarna 1654 invaderade och annekterade det
svenska området. I danskarnas kölvatten sökte vi också i blygsam skala besegla Guineabukten, där på tillskyndan av Louis de Geer ett handelsfaktori och
fort uppfördes 1649 vid Cabo Corso på Guldkusten. Fästet döptes till Carlsborg men togs av danskarna redan 1658. Det återvanns två år senare men
fårtorades nu i stället till holländarna och blev ett genant minne över svenska
strävanden att inom ramen för s. k. triangelhandel etablera slavhandel mellan
Guineabukten och Västindien.
Det portugisiska upproret mot habsburgska monarkin och personalunionen
med Spanien utbröt 1640, alltså i slutskedet av det 30-åriga kriget i vilket
Spanien och Sverige hade mot varandra stående intressen. Habsburgarnas
fiender understödde resningen mer eller mindre öppet. För att värna sin självständighet slöt också Portugal en vänskaps- och handelstraktat med det protestantiska Sverige redan 1641. l denna hade det varit ett starkt intresse från
svensk sida att utverka rätten till fri seglation på Portugals kolonier och denna
önskan kom upp på fårhandlingsbordet gång efter annan i vårt lands fårbin-
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delser med Portugal under mitten av 1600-talet, dock utan att något genombrott uppnåddes.
Sommaren 1650 anlände den portugisiske legaten Jose Pinto Pereira till
Sverige. Officiellt kom han för att närvara vid drottning Kristinas kröning och
söka förmå Sverige att inträda som medlare mellan Portugal och Holland, men
han skulle också förhandla om den svenska handeln med Portugals kolonier.
Alla förhandlingsturer kan inte redovisas här. Det är dock av särskilt intresse
att Pinto Pereira i april 1651 erbjöd Sverige rätt till eget hamnområde i just
Goa, med rätt att där och i övriga portugisiska hamnar inom det portugisiska
väldet i Asien bedriva handel och sedan föra Orientens varor vidare till
Sverige. Under utresan erbjöds också svenska skepp rätt att i Lissabon inhandla varor för avsättning i samma handelsområde. Hur allvarligt menat det
nu var kan kanske dryftas mot bakgrund av den fortsatta händelseutvecklingen. Men den svenska regeringen- som var mera intresserad av den lönsamma
fraktfarten på Brasilien och den västafrikanska handeln - förkastade förslaget.5

Amiralen Siöhielm
Under en resa i Holland värvade Louis de Geer den i Zeeland okänt år födde
holländaren Henrik Gerritzen6 - försvenskat Gierdtson - som 1644 utnämndes till ställföreträdande chef för den inhyrda s. k. hjälpflottan närmast under
den likaså värvade holländaren Mårten Thijssen, sedermera adlad Anckarhielm (d. 1657). Gerritzen erhöll fast tjänst som viceamiral den l O september
1644,7 deltog som eskaderchef i sjöslaget vid Pernem den 13 oktober 1644
och bevistade även påföljande år vissa sjöstrider utanför skånska kusten. 1646
ifrågasattes han som befälhavare för en handelsexpedition till Portugal, men
det uppdraget gick i stället till hans tidigare förman Thijssen. Själv sändes han
till Gotland för att överföra trupper med fem mindre skepp till Wismar. 1648
sägs han ha utfört en liknande trupptransport. 1652 tackade han nej till ett
förmånligt anbud att övergå i dansk tjänst och utnämndes i stället påföljande
år till svensk holmamiral och som sådan chef för örlogsvarvet på Skeppsholmen i Stockholm.
Ett intressant inslag i denne holländares karriär i svensk örlogstjänst är de
sjömätningar i nordliga farvatten, som han utförde 1654-55. På Petter Geddas
kartblad från 1694-95 över kusten från Gävle till Åbo framgår att de grundar
sig på sjömätningar av amiral Siöhielm. Det vill synas som om Siöhielm själv
uttryckt önskemål om att få arbeta med sjömätningar. Han anvisades därför
detta område i Bottenhavet och Bottenviken, varifrån ändå ingen utrikeshan-
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del förekom i följd av det s. k. bottniska handelstvånget. Detta skulle kunna
tolkas som att svenskarna inte ville riskera att resultaten av hans sjömätningar
skulle komma att lända landet till skada om och när Siöhielm återvände till sitt
hemland. 8 Gerritzens karriär kröntes 1655 med utnämning till svensk amiral.
Han adlades 1658 under namnet Siöhielm men skrev sig själv Seehelm. Den
29 oktober 1658 sårades han i ena axeln, när han som svensk eskaderchef
utkämpade ett sjöslag i Öresund mot sina egna landsmän.
Under Karl Xl:s förmyndarregering erbjöd sig Siöhielm på nyåret 1663
att med en mindre örlogseskader segla till avlägsna farvatten för att:
opspana och attacquera några Turkiske skep och farkoster, på widt a fl egne orter, och der dee minst sig någhon fahra tilltänkie samt [... ] be:te
Siöröfvare och dee Christnes fiender bijbringa [... ] anförskaffa Hans
Kong!. M:tt och Chronan een anseenligh winst och profit. 9

Instruktionerna for expeditionen
Den magra kännedom vi har om denna högst märkliga sjöexpedition till
främmande hav får vi från åtta skilda i Riksarkivet förvarade dokument. Av
dessa berör sex förberedelserna inför färden, ett ger ett sammandrag av ståndpunkterna i det rättsliga efterspelet inför Amiralitetsrätten 1670 och den mest
intressanta ehuru osignerade handlingen sammanfattar uppgifterna i den påföljande år tillsatta Commissorialrätten. 10
Eftersom England och de Förenade Nederländska Generalstaterna nyligen
ingått en "siöfrid med någre Turkiske städer och Rofwenästen" så tänkte man
sig att "så wähl medelhafwet, som Store Spanske och Westersiön" nu skulle
bli ännu osäkrare farvatten för svenska kofferdister. Barbareskstaterna och
övriga moriska länder borde därför något "warde krenkte och incommoderade"11 genom utsändande av en på kapning, plundring och maktdemonstration
inriktad svensk örlogsstyrka till fjärran belägna farvatten, där den blågula
flaggan aldrig tidigare vajat.
Kronan tillhandahöll skeppen men kostnaderna för bemanning och utrustning skulle bestridas av enskilda. Genom ett kontrakt den l Oapril 1663 skapades ett konsortium med andelar - "quotas" - om 400 riksdaler eller l 600
daler kopparmynt. I första skedet satsade 29 personer tillsammans 11 900
riksdaler i företaget med rätt till vinst i förhållande till satsat kapital. l spetsen
för intressenterna märktes bland andra änkedrottningen Hedvig Eleonora,
riksamiralen Carl Gustaf Wrangel och rikskanslern Magnus Gabriel De la
Gardie. 12

74
Redan under våren 1663 ställdes "Skieppet Falken och Galeotten
Ulfsundh" 13 under Siöhielms befäl för den tillämnade expeditionen. Den 6
augusti 1663 utfärdades "Kongl: May:ttz Nådighe Instruction", vars 18 detaljerade punkter skulle komma att bli mycket nagelfarna och omdebatterade. 14
Siöhielms och hans närmaste mäns egna profitintressen var väl tillgodosedda
och för att "vnderbetiänte och gemene skepsfolket" också skulle kämpa väl
vid ombordläggning och äntring så skulle även denna kategori bestås med
"een liten plunderage" förutom hyra och underhåll. 15 För att "så mykit säkrare
och ymnighare Gudz wälsignelse" skulle kunna påräknas anslogs också en
mindre del av förväntad vinst till "kiörkior, haspitaler och fattighe." 16
I instruktionen förpliktigades amiralen vidare, att "holla folket till ehorum
morgon och afton, så och på Söndaghar och förnehme högtider låta läsas
Ewangelia med korte vtydningar, och siunga några psalmer, med tiänlige böner".17 Till undvikande av internationella förvecklingar med andra kristna nationer betonades noga, att expeditionen enbart fick angripa:
Turkar och Morer[ ... ] och icke någhon annan [... ] icke skrijda till blodzvtgiutelse, när den kan vndwikas, vtan benöja sigh med hvadh dee kunna eröfra. Män antastar någhon dem först och vtan skiäl, då måste hvar
och een efter sin skyldigheet förswaara skep, farkost, godz och folk, som
krigz art fordrar och medgifwer, dedh wari sigh wän eller owän. 18
Vilka seglationsanvisningar - roteiros - som medfördes ombord på Falken
under den långa fården runt Godahoppsudden är ej känt. Ännu under 1660talet torde portugiserna ha sökt hålla sina roteiros de Lisboa a Goa för sig
själva. Minst av allt kan man förvänta sig att de skulle ha låtit holländare ta del
därav med tanke på de territoriella förluster Holland vållat Portugal under de
luso-holländska krigen. Falkens befälhavare och en ej obetydlig del av besättningen var ju infödda holländare om än i svensk tjänst. Av sina landsmän i
Holland kan däremot Siöhielm tänkas ha kommit över någon holländsk motsvarande beskrivning. Sedan Falken lämnat Göteborg i juni 1664 vet vi att
skeppet löpte in i Hamburg och därefter även anlöpte en holländsk hamn.
Olyckligtvis var besättningen på Falken en omaka blandning av holländare
och svenskar, vilka från första stund hade svårt att fördraga varandra. Närmast
under Siöhielm stod en svensk kapten Hans Hising 19 och en holländsk kapten
Adrian Mann. Den sistnämnde synes ha varit den ende ombord som tidigare
seglat i Indiska Oceanen. I vart fall uppges Mann ha haft särskild kännedom
om de farvatten fartyget skulle operera i och han erhöll därför väsentligt hö-
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gre "månatligt gage" än Hising, vilket för den sistnämnde sannolikt var en
ständig källa till fårargelse. Det var heller inte meningen att Hising skulle få
veta det slutliga färdmålet förrän fartyget passerat Engelska kanalen. Enligt
instruktionen förefaller de två kaptenerna ha varit inbördes likställda närmast
efter Siöhielm men enligt en senare avgiven partsinlaga från amiralens medföljande svärson Pi eter Ver Beeck skulle Mann ha varit fårordnad "af Kongl.
Maij:t till Öfwer Capiten". Enligt samme Ver Beeck fanns ombord på Falken
blott åtta holländare och "dhe Swenske [... ] woro 5 gånger så månge". 20

Vilken Falken var det? 21
På grundval av uppgifter i litteraturen- främst hos Zettersten och Börjesonhar eftervärlden länge tagit får gott, att det förstnämnda skeppet varit identiskt
med det ursprungligen danska skeppet (Danske) Falken. 22 Enligt en fårteckning från december 1658 fårde sistnämnda skepp efter iniemmandet i svenska
örlogsflottan blott 18 kanoner, varav fyra 6-pundiga av koppar och fjorton 3pundiga av järn. 23 Om (Danske) Falken, ex Graa Falck, vet vi vidare att det
utgår ur våra skeppslistor i början av 1660-talet, senast 1663, vilket sistnämnda år råkar vara det år då Siöhielms expedition avseglade.
Hittills rådande förbistring i litteraturen synes ha uppkommit som en fåljd
av att Zettersten i sitt arbete Svenskaflottans historia åren 1635-1680, som
utkom 1903, i god tro hävdade, att (Danske) Falken var "eröfrad från danskarue vid Nyborg i aug. 1658; 16 stycken, 42 sjöfolk, 27 knektar; pantsattes eller
såldes i Goa i Ostindien 1664 af amiral Henrik Sjöhjelm."24 Såväl av bestycknings- som bemanningsuppgifter att döma var emellertid (Danske) Falken ett
väsentligt mindre skepp än det som sändes i väg under Siöhie1ms befå1 till
Indiska oceanen. 25
Om det inte var (Danske) Falken så vilket var då det skepp, som seglade till
Indien? Enligt Zetterstens nyssnämnda arbete sjösattes den 21 november 1651
i Stockholm två skepp som bägge fårdigställdes påföljande år, nämligen
(Svenske) Falken och Mercurius. 26 Om dessa två skepp upplyser Zetterstens
skeppslista följande: "Falken (2), bygdt på skeppshoJmen 1651-1652, 120 1/z
fot långt, 30 fot bredt, 40 a 46 stycken, 91 a 106 sjöfolk, 30 a 52 knektar,
förlorades till danskarn e i Wismar d. 13/12 167 S'm respektive "Merkurius (2),
bygdt på Skeppsholmen 1651-1652, 42 a 46 stycken, 112 a 142 sjöfolk, 40 a
63 knektar; omtalas senast 1670."28
Skeppet Mercurius döptes i samband medreparationer29 om till Falken. I en
skrivelse från Amiralitetskollegiet i samband med förmyndarräfsten återfinns
en förteckning över befintliga fartyg under 1661. Därav framgår att "Mercuri-
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us: 40 kanoner, i grund nederrifvit och upbygt å nya och kallas Falken" respektive "Falken: 36 kanoner, bårta på resan med amiral Siöhielm." 30
Det skepp som enligt nyssnämnda skulle kunna ha varit det här eftersökta
skepp, som slutligen hamnade i Indiska Oceanen, var således inte (Danske)
Falken 31 men inte heller identiskt med vare sig Falken(= f.d. Mercurius) eller
(Svenske) Falken från 1651-52. Under seklernas lopp har förväxlingar skett i
litteraturen- högst begripliga mot bakgrund av det flertal skepp som berörda
årtionden seglade under namnet Falken - och förvirringen förstärkt av det
faktum att Mercurius från 1651 efter namnbyte ännu under 1670-talet uppges
ha seglat under namnet Falken.
En närmare granskning av bevarade bestyckningsuppgifter visar att den
Falken, i vars kölvatten vi här seglar till Indien, vid avseglingen från Stockholm i september 1663 förde 32 kanoner, varav två 6-pundiga och fyra 3pundiga metallkanoner samt fyra 8-pundiga, fjorton 6-pundiga och åtta 3pundiga järnkanoner. 32 Siöhielms Falken förväntades ännu 1665 återkomma
från sin långfärd i avlägsna farvatten. En bestyckningsplan33 för detta skepp
upprättades då inom ramen för en mobiliseringsplan för hela rikets flotta.
Zettersten och efter honom Börjeson hävdade, att skeppet Falken byggdes i
Stockholm och sjösattes i november 1651. Nya uppgifter har tillkommit som
tyder på att det skepp, som sj ö sattes samma dag som Merkurius i sj älva verket
kan ha varit Jägaren, vilket skepp enligt Zettersten skulle ha byggts i Sundsvall. Av Glete utförd ny forskning visar emellertid att enligt Rikshuvudboken
två helt nya fartyg befann sig under byggnad 1653, varav det mindre i december 1654 för första gången benämndes Falken och då uppgavs behöva segel
och tackling. 34 Med tanke på namn, bestyckning och frånvaro i svenska
skeppslistor efter 1665-66 är det således ställt bortom allt rimligt tvivel att det
var sistnämnda skepp- under byggnad 1653 och sjösatt 1654, under just den
tid då Siöhielm var holmamiral vid Skeppsholmens varv - som seglade till
Indien. Det enda tänkbara alternativet är att det kan ha rört sig om ett entreprenadbygge i Västervik. Enligt Börjeson inköpte exempelvis Kronan 1654 det
122 1/2 fot långa skeppet Månen 35 från Västerviks skeppskompani för 9 000
riksdaler = 14 400 daler silvermynt.
Expeditionen var inriktad på rov och plundring, varför avgångar i manskapsstyrkan kunde förväntas i form av stupade eller sårade vid äntringar eller
andra stridshandlingar. Dödsfall eller annan oförmåga till tjänstgöring i följd
av sjukdomar i för europeer ovant klimat ej att förglömma. I den för 1658
upprättade bemannings- och bestyckningsplanen för örlog var besättningen
satt till 158 man och bestyckningen angiven till 38 kopparkanoner, varav två
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14-pundiga, aderton 12-pundiga, två l O-pundiga, tolv 6-pundiga och fYra 3pundiga. N u hade bestyckningen avsevärt reducerats och man kan anta att
förråden utökats ombord för en så lång resa. Att besättningen skulle ha uppgått till blott ca 48 man, som i det rättsliga efterspelet skulle komma att anges
av Siöhielms medföljande svärson, jävas av de besättningslistor som redovisas nedan i Appendix I.

Avsegling och övervintring
Med "Brasil" inskrivet i sjöpassen som förment destination lämnade således
de rätteligen "till Ostijndien beordrade" skeppen Stockholm i början av september 1663. Den 4 oktober 1663 löpte de in i Öresund men tvingades på
grund av höststormar söka nödhamn i Landskrona. På vad sätt och i vilket
skede den holländska regeringen fick vetskap om den inledda expeditionen är
oklart, men alltsedan holländska stridskrafter i Nya Amsterdam hösten 1654
invaderat och erövrat Nya Sverige hade man från holländsk sida befarat en
svensk expedition till Nordamerika för att söka återta den förlorade svenska
kolonien. Sist i samband med de två skeppens genomfart av Öresund misstänkte holländarna att de var destinerade till Nordamerika i detta syfte. 36
Skeppen lämnade Landskrona den 13 november. Nu bar det sig emellertid
inte bättre än att "bådhe Skieppet och Galiotten om nattetijdh luppo påAnholt
vthan för Öresundh och der fastnade. Skieppet blef straxt afwindat innan
Storm kom, men Galiotten blef alldehles borta".
Denna olycka förefaller ha föregåtts av skilda uppfattningar om "rätteste
coursen" mellan Siöhielm å ena samt Hising och vakthavande styrman Steffens å andra sidan, vilka båda sistnämnda uppges ha varnat Siöhielm. 37 Enligt
ett senare till amiralens förmån avgivet vittnesmål aven Mårten Weiland skulle emellertid styrmannen ha vållat förlisningen genom att han "om natten understått sigh gåå ifrå honom föresatte koosa." 3 ~ Det är svårt att av tillgängliga
rättsprotokoll bilda sig en säker uppfattning, men ömse sidor förefaller ha
varit fyllda av prestige och redan i expeditionens inledande skede ha haft illavarslande svårt att samarbeta med varandra.
Falken seglade nu till Göteborg, där Siöhielm "bleff öffwer vinteren medh Officerame, men gemehne mahn bleffwe affdanckade på 4 mahn när som höllo
wacht på Skieppet."39 Den 13 januari 1664 skrev Siöhielm till Kungl. Maj:t och
rapporterade att han besiktigat ett i Göteborg liggande tullskepp Siöblaadh men
att detta krävde kostsamma reparationer, varför han föreslog att Falken skulle
fullfölja fården ensam. Redskap och annan utrustning från den vid Anholt förlista
galioten Ulfmndh hade bärgats och nu hemställde amiralen, att ett skepp skulle
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avdelas får att hämta dessa saker jämte några andra saker han hade liggande i
Helsingör. Löjtnanten Hindrich Hansson, som kände till detta bäst, borde följa
med ett sådant skepp. Siöhielm var vidare i stort behov av pengar får inköp av bl.
a. kabel- och tågvirke. För den underårige regentens räkning svarade änkedrottningen och rådet den 27 februari 1664. Falken skulle fortsätta utan följeskepp och
ytterligare personer medgavs rätt att under största sekretess teckna andelar i få retaget, varigenom friskt kapital skulle kunna tillskjutas. 40
Under utrustningen i Göteborg inträffade, att den holländske styrmannen
Cornelius Myts arresterades för att mot religion och överhet ha farit ut i smädliga yttranden. Mitt på "liuuse dagen för middagen" under styrmannen Welham Steffens vakt rymde emellertid Myts från skeppet. Svenskarna gjorde
gällande, att rymlingen fått hjälp av sina landsmän ombord och det ifrågasattes rentav om detta skett med "Admiral Siöhiälms willie eller eij." 41

Från Göteborg till Röda havet
Den 14 juni 166442 avseglade Falken från Göteborg. Förutom Hamburg anlöptes även någon holländsk hamn, eftersom Siöhielm senare lades tilllast att
han trots entydiga instruktioner att fårtiga expeditionens syfte och begränsa
antalet partredare likväl i Holland "anmodat Ostindische Huset[ ... ] och andra
Participanter i Holland [... ] till Med-Reedare i Falcken". 43
l holländsk hamn är det högst sannolikt, att Siöhielm inför den fortsatta
fården införskaffat någon ny upplaga av den holländske reseskildraren Linsehotens Itinerarios. Under segelsjöfartens tidevarv var det synnerligen viktigt att anpassa tidpunkten för rundandet av Godahoppsudden till monsunförhållandena i Indiska oceanen. Sålunda skulle han ha varit betjänt av Linschotens korrigerade och fårbättrade Itinerarium, ofte schipvaert naer Oost ofte
Porfugaels Indien (Amsterdam, 1644), varigenom efter Godahoppsudden
uppträdande faror i form av A gulhasbanken och den starka Agulhasströmmen
i Mo<;ambiquekanalens revfyllda farvatten väster om Madagaskar lättare kunde undvikas.
Efter att ha seglat genom Engelska kanalen ner till Portugals atlantkust
fortsatte man sedan rimligen längs Carreira da Jndias utgående rutt från Lissabon via Kanarieöarna och Kap Verde över Atlanten till Brasiliens kust. Vidare sydvart ner till 20-30° sydlig bredd, där Atlanten ånyo korsades norr om
ön Tristan da Cunha. Normalt angjordes Godahoppsudden under rakt ostlig
kurs. Efter dubblering av Afrikas sydspets hade de utgående indiafararna att
antingen följa den afrikanska ostkusten nordvart genom Mo<;ambiquekanalen
förbi Zanzibar och kontinentens nordostspets Kap Guardafui på Afrikas horn
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innan ostlig kurs sattes mot Goa, eller så fortsatte skeppen ostvart efter Godahoppsudden och KapAgulhas tiJI nära 60° ostlig längd innan kursen lades
öster om Mauritius nordnordost mot Lackadiverna nära Goa. I nuläget vet vi
inte mera om Falkens rutt fårrän hon redan ankrat vid Mo<;ambiqueön efter att
först ha bunkrat på Madagaskar. Efter Mo<;ambique anlöptes även Komarerna
för bunkring.
Av det rättsliga efterspelet kan vi sluta oss till att under utresan motsättningarna mellan holländare och svenskar efterhand vuxit sig allt värre. Uppenbarligen tålde inte kaptenerna Hising och Mann varandra. Siöhielm uppges ha tagit landsmannen Manns parti liksom även i övrigt genomgående tillåtit "dhe Swenske at fårachtas, fårfallias och undertryckias" och betagit
"dhem dheres maat och dryck." 44 Bitterhet och osämja präglade således livet
ombord. Dock frågar man sig- om nu Ver Beecks ovan redovisade manskapssiffror var korrekta- hur ett 40-tal svenskar kunde bli så förtryckta av enbart
åtta holländare, som svenskarna senare ville göra gällande. Som ovan anfårts
skulle Falken enligt en bemanningsplan normalt seglas med 158mans mans
besättning under örlog men i RA återfunna namnlistor från 1663 (se appendix
I) anger 69 45 man för Falken och 21 man får Ulf5undh. 46
En av revanschbegär uppfYlld Hising lämnade jämte sin son47 Falken i den
portugisiska befästa orten Mo<;ambique, som låg på en korallö nära fastlandet
och dominerades av den stora fästningen Säo Sebastiäo. Kring denna disembarkering blev det sedermera stor uppståndelse. Det svenska lägret menade att
Hising drivits därtill av Siöhielms och Manns "fårfållielse", medan man från
holländsk sida så småningom skulle försvara sig med att Hising:
war irraisonable, oförståndig, drinckare [... ] blef aldrig af Ammiralen
drifwen af Skieppet, men allenast fårlofwad reesa i landh och komma
igen men[ ... ] förrymbdt som en Skielm, och hans Sohn medh honom,
och påAmmiralens begäran intet welat igenkomma, men sigh i ett Kloster undanstuckit. 4R
Enligt Ver Beecks senare fårsvar av svärfadern skulle Hising och hans son
"sigh i ett Kloster undanstuckit. Ammiralen intet tordt honom uhr Klostret
hempta" men enligt svenska vittnesmål var endast sonen "luppen i Clostret"
och Siöhielm skulle beredvilligt ha låtit Hisings saker föras i land efter honom
och därmed ha vållat att "desseinen af mangel på öfwerofficerare studzade".
Enligt en sagesman skulle Hising ha begärt och fått tillstånd att nyttja en
skeppsbåt för sin landgång i Mo<;ambique. 49
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Sannolikt visste Hising i detta skede att Siöhielm slutligen ämnade segla
med Falken till Goa. Av efterföljande händelser att döma framgår nämligen att
Hising hann skriva ett brev till den portugisiske vicekungen i Goa innan han
lämnade Mo<;ambique. I detta brev riktades allvarliga anklagelser mot Siöhielm. På något sätt tog sig sedan Hising före utgången av 1666 hem till
Sverige igen, där han anmälde Siöhielm för mannamån och allehanda brott
mot givna instruktioner och kom att framstå som dennes argaste vedersakare.
Falken seglade nu vidare längs den afrikanska ostkusten, förbi Zanzibar
och Mombasa runt Afrikas horn in i Röda Havet med Arabiska halvön om
styrbord och den afrikanska kontinenten om babord. Här skulle man nu enligt
instruktionerna lura- på skepp med rika pilgrimer från Stora Moguls rike och
andra feta moriska priser. Under denna fortsatta seglats avled Mann50 av
okänd anledning och även Siöhielm förefaller ha varit sjuk. Väl inne i Röda
havets pressande värme siktade utkiken i masttoppen en dag två segel vid
horisonten. 5 1 Med alla segel satta höll Falken ner mot hägrande byte. Trots att
Falkens undervattensskrov efter flera månaders vistelse i tropiska farvatten
var i stort behov av krängning och rengöring så dröjde det inte länge förrän två
rikt lastade "Moriske Skiepp" utan ansatser till motstånd vakade med beslagna segel i sjön medan mynningarna till Falkens hotfullt utrullade kanoner höll
inne med sin dödsbringande eld. Priserna äntrades men av någon anledning
tilläts endast holländare ingå i bordningsmanskapet. De däröver förbittrade
svenskarna fick inte blott vänta medan holländarna var ombord på de prejade
skeppen utan nödgades också några timmar senare hissa segel utan den "plunderage" manskapet sett fram emot och som varit avsikten med hela den långa
sjöresan. Siöhielm förklarade detta med att morerna varit försedda med giltiga
sjöpass. 52 Förutom att han hade "försåldt Chronans Skiepp i Goa, och aldrig
giordt der någon reeda före" 53 blev också senare en av de mest graverande
anklagelsepunkterna mot Siöhielm, att han:
försåtheligen försummat och släpt 2. rijka Skiepp vthur händerne, der
han dock i den intention han vthkom, intet hadhe bort achta dheres pass,
vthan jure belli moth dem som Christnas Fiender förfahrit, ähr och
mycket efftertänckeligt att han har förbudit att ingen Swänsk skulle
komma om bordh på dhe Moriske Skieppen, tå dhe visiterades, widh
Lifzstrafftillgiörandes, hafft dhe förnembste Morerne hoos sighallena i
Caijuthan vthi några tijmar, tagit af dhem Skencker vthi 2. korgar, Holländerue som på Skieppet woro hafft mycket penningarthädan med sigh

[... ].54
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Enligt svärsonen Veer Beck hade emellertid Siöhie1m:
intet tordt attaquera dessa Skiepp, medan han wiste wähl att han äntå
bytet omöijeligen för andre honom mötande Skiepp skulle kunnasalvera
och heembringa, och medan han mäst alle sinaAnckar och Tågh förlorat
hadhe, kunde han omöijeligen hålla Siöön, vthan måste åth någon Christen platz sigh att reparera, och fördenskull vthan fahra om lifwet tordtz
komma tijt medh någon prijss, han hadhe och måst afbijda den favorable
passade winden, dhet han vthan Anckar och Tågh intet kunde; Arabiske
Skeppen ähre och icke så rijka på fram- som återresan, tå han t ä n c k t e
dhem oppassa, sedan han hadhe fått försee sigh med Anckar och Tågh,
dhet ofelbart hadhe skiedt om icke Hisingh hadhe förrådt honom genom
sittbreffi Goa [... ]; Poleket förbudes derföre att komma opp i Moriske
Skieppen, att dhe icke skulle plundra som dhe hadhe hågh till. 55

Vidare till Goa
T Röda havet eller angränsande farvatten synes skeppet ha uppehållit sig i flera
månader och vi vet inte mycket om vad Siöhielm och hans mannar haft för sig
under denna tid. Under åtskilligt knot från besättningens sida sattes emellertid
slutligen på Siöhielms order kurs över detArabiska havet mot Goa. 56 Denna hamn
anlöptes först i mitten av september 1665, troligen den 16 och senast före den 21
september. Hur länge Falken sedan låg kvar i Goas hamn och vad som egentligen
hände med fartyget har länge varit höljt i ett historiskt töcken för eftervärlden.
Att ett mindre antal antal svenskar på Falken så småningom tog sig hem
förstår vi av vittnesmål från hemkomna besättningsmän som Peter Brandt,
Lars Swensson, Mattz Olofsson, Pär Tygesson, Lars Ruuth och Pär Andersson. På grundval av deras utsagor lades Siöhielm tilllast att:
Chronans Skiepp vthan nödh och twång ähr bortsåldt och för penningarna ingen reda giordt [... ] J fall honom hadhe feelat Anckar och Tågh
hadhe handhet wähl fått annorstädes på heemwägen och intet behöfdt gå
åth Goa 400 mijhl uhr vägen, skuller icke heller såldt Skieppet medhan
Poleket tillbödh sigh tiena vthan hyra, och sin resterande gagie efftergifwa, allenast dhe måtte komma heem [... ] Han hade och ährnat sig åt
Batavien57 om icke Hi sing s bre f hadhe dhet hindrat. 58
De hemvändande svenskarna menade sålunda att Siöhielm sålt Falken i Goa
och sedan helt sonika lämnat dem i sticket. Enligt vad dennes arvingar senare
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hävdade hade Siöhielm faktiskt påbörjat reparationer och anskaffning av ankare och tågvirke men slutligen nödgats pantsätta skeppet "af yttersta nödh"
för uppkomna skulder, sedan han "wåldsambligen medh fångellse och andre
torter blifwit tracterad, dhet Oproriske Poleket kundhe han omöijeligen älliest
dher betahla, effter han dher inge penningar hadhe." 59
Hisings "correspondence medh vice Roijen i Goa" ådrog uppenbarligen
Siöhielm den portugisiske vicekungens onåd men han lyckades ändå till sist
få skeppslägenhet för sig själv och för delar av sin besättning till Europa, varom mera längre fram.
Uteslutet är väl inte att svenska sjömän trots de under 1600-talet återkommande svensk-danska krigstillstånden före 1665 seglat på danska kölar till
vårt södra grannlands kolonier Tranquebar och Serampore på indiska halvön.
Enstaka svenskar kan också ha seglat som matroser på engelska eller holländska kofferdister till Indien före Falkens märkliga expedition. Såvitt vi känner
till var dock ovannämnda Lars Swensson, Mattz Olofsson, Pär Tygesson m. fl.
de allra första svenskar, som sjövägen dubblerat Godahoppsudden och nått
fram till Stora Moguls farvatten efter föregångaren Nils Mattson Kiöping. 60
Om än den sistnämnde ovedersägligen seglade nära indiska farvatten redan
under slutet av 1640-talet och början av 1650-talet så bedömer jag dock utifrån tillgängliga källor att han aldrig besökte "Asiens Rom", som Goa benämndes under 1600-talet.
Visserligen besökte Kiöping "Anno 1653" ett flertal platser på Koramandelkusten såsom Pulicat, Tranquebar61 och Masulipatam62 men det förhållandet att han då fårdades tillsammans med en holländsk ambassadör gör det
högst osannolikt, att de vågade sig in på portugisiskt territorium eftersom holländarna i detta skede med militära maktmedel berövade portugiserna den ena
besittningen efter den andra. Tydligen var dock Kiöping införstådd med Goas
stora betydelse alldenstund han i sin reseskildring berättade om Goa63 och
Malabarkustens invånare. Japanfararen Olof Eriksson Willman64 förefaller
inte alls ha landstigit på den indiska halvön i Holländska Ostindiska kompaniets tjänst åren 1647-54. 65 Inte heller Anders Toreson, 66 som företog en längre
resa i Asien i Holländska Ostindiska kompaniets tjänst åren 1674-83, såg med
egna ögon det gyllene Goa. Däremot landsteg han liksom Kiöping på Koromandelkusten.
De lokala portugisiska myndigheternas inställning till "luteranos" och andra förtappade kättare från norra Europa kan 1665 knappast ha varit särskilt
gynnsam. Sedan den portugisiska prinsessan Catharina av Braganza 1661 förmälts med Karl II av England hade Portugal utfåst sig att till England avträda
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Bombay med dess fårträffliga hamn som ett led i prinsessans hemgift. Efter
flera års förhaJningar överlämnades denna blivande hörnsten i det framtida
brittiska imperiet ytterst motvilligt till engelsmännen av portugisiske vicekungen67 i Goa först 1665 samma år, som det svenska skeppet Falken ändade
sin sällsamma resa i Goa.
Svenskarna var visserligen också inpiskade kättare- de svenska härarnas
kamp mot den katolska kyrkan under det 30-åriga kriget några årtionden tidigare var knappast glömd- menjämfört med holländarna utgjorde svenskarna
ändå inget allvarligt merkantilt hot mot portugisiska intressen. De mera betydande portugisiska besittningarna längs Malabarkusten söder om Goa - Cochin
så sent som 1663 -hade gått förlorade till just holländarna, som därfår var särskilt
illa sedda av portugiserna. Det är mot den bakgrunden närmast sannolikt att vicekungen i Goa, när han tog del av Hisings brev från Mo<;ambique, lät sig påverkas
av att den svenske amiralen Siöhielm rätteligen var holländare.
Utifrån det torftiga källmaterial som står oss till buds kan antagas att
svenskarna i motsats till sina holländska skeppskamrater fick röra sig någorlunda fritt i Goa. Att Goas egentliga storhetstid var överstånden bör inte ha
gjort staden mindre intressant för de svenskar som överlevt utresans alla strapatser och sjukdomar ombord på Falken. Säkerligen häpnade de över den livliga trafiken av allehanda infödingsfarkoster mellan de på redden innanför en
skyddande sandrevel ankrade fartygen, stadens kajer och byarna i Mandoviflodens mynningsdelta. Från ett flertal fort och bastioner behärskades inseglingsrännan av hotfulla kanonmynningar.

Besättningens hemfärd
Om hur de avdankade svenska och holländska besättningsmännen slutligen
tog sig hem från Goa har vi mycket knapphändiga uppgifter. Siöhielm ville
själv söka sig till Batavia i Holländska Ostindien för att där söka skeppslägenhet direkt till Holland, men vicekungen i Goa ville inte tillåta detta utan sände
honom hem till Lissabon med ett portugisiskt skepp. Vi har vidare en osäker
uppgift om att detta skepp på grund av dåligt väder ej kunde runda Godahoppsudden utan måste vända och avvakta bättre väder i Mo<;ambique. De svenska
båtsmän som ännu var i livet förefaller ha sänts hem med ett annat portugisiskt
skepp. Uppgifter saknas om hur många av Falkens ursprungliga besättning,
som dukat under av strapatser och sjukdomar under de två år expeditionen
varade eller eljest blev kvar i främmande land.
Siöhielm synes visligen ha aktat sig för att återvända till Sverige och veterligen avgav han heller aldrig till sina uppdragsgivare någon redovisning för
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det förlorade skeppet eller ens rapport om det misslyckade sjötåget tillindiska
Oceanen. Svårt sjuk i Amsterdam lyckades han därifrån under våren 1668
förmå det svenska amiralitetskollegiet att sända honom l 500 daler silvermynt
i avräkning mot hans flera år innestående lön. Samtidigt meddelade dock amiralitetskollegiet att man snarast fårväntade sig en "relation" om resan och en
förklaring till vad som hänt med fartyget, men denna erinran klingade fårgäves.68 Redan den 18 juni samma år avled Siöhielm i hemlandet och frågan om
vad som egentligen hänt med Falken sveptes därmed in i ett töcken av mystik,
som ännu ej kunnat mer än delvis skingras.
Redan 1641 hade den förste fast stationerade svenske konsuln i Portugal,
Lars Skytte, 69 anlänt till Lissabon. Nästa konsul på samma post blev Johan
Friedrich von Friesendorff, som residerade i Lissabon 1649-52. 70 TillTajos
mynning anlände därnäst i april1669 en svensk ambassad, ledd av greve Gabriel Turesson Oxenstierna. I den får honom utfärdade instruktionen ingick
även att utreda vad som egentligen hade hänt under Siöhielms olyckliga expedition till Goa, där amiralen blivit "mäkta illa trakterad" får vilket Oxenstierna skulle begära "satisfaktion". 71
Vad som hände med holländska delen av besättningen är mera oklart, men
den tanken har slagit mig att eftersom det fanns holländska garnisoner på
Malabarkusten söder om Goa ~exempelvis i forna portugisiska stödjepunkten Cochin ~så skulle man kunna tänka sig att några holländare i besättningen
sökte sig dit, om detta nu verkligen tilläts av portugiserna. Mycket kvarstår
således ouppklarat, vad hände exempelvis med köpeskillingen för Falken? I
avvaktan på att Oxenstiernas nämnda rapport kan dechiffreras ytterligare så
nödgas jag avstå från ytterligare spekulationer härvidlag. Dock gör jag reflektionen, att portugiserna sannolikt dels gjorde betydande avdrag får av dem
redan utförda reparationer och materialkostnader dels ock betingade sig avsevärda ersättningar får besättningens långvariga uppehälle och hemresa på
portugisisk köl.

Falkens vidare öde
Veterligen fanns det vid denna tid det i hela Indiska Oceanen endast ett enda
svenskt skepp. När vi från och med årtalet 1665 i tillgängligt källmaterial
stöter på en rad högst förbryllande och motsägelsefulla hänvisningar till ett
svenskt skepp bör de således vara hänförliga till det skepp, vars kölvatten vi
här försökt följa. l den historiska facklitteraturen har vidare dessa uppgifter
bearbetats och ej sällan feltolkats och därvid blivit än mer svårförenliga i tid
och rum.
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Engelska källor
Sedan årsskiftet 1664-65 väntade en engelsk beskickning med fartyg och
truppstyrka i Goa på att portugisiska kommissionärer skulle åtfölja densamma till ön Bombay [Bombaim] för att överlämna denna ö i engelska händer,
som starkt försenat led i Catharina av Braganzas brudgåva i anledning av hennes giftermål med Karl II av England. I det brev72 som beskickningschefen
Humphrey Cooke skrev den 3 mars 1665 från Bombay till Lord Arlington,
Secretary ofState, föreslog han att EIC:s faktori i Surat skulle flyttas till Bombay. Samtidigt lämnas en pusselbit av intresse för vårt ämne, när Cooke i detta
brev nämner att "I entertaine all, what English, French, or Sweds, that comes."73 Jag har ovan fastställt att Falken anlände till Goa först i mitten av
september 1665, och har då tolkat omnämnandet av "Sweds" i brevet från
Cooke den 3 mars 1665 som föranlett av andra svenskars ankomst än sådana
som kunde förknippas med Falkens ankomst till indiska farvatten.
Under titeln The English Factories in India- förkortat EFI- redovisade Sir
William Foster i 13 volymer (1906-27) East India Companys-förkortat EICinstruktioner till de engelska faktorierna i Indien, de sistnämndas rapporter
och korrespondensen mellan de olika faktorierna under tidsperioden 1618-89.
Administrativt sorterade alla EIC:s faktorier i Indien ännu vid denna tid under
"the Presidency of Surat"- som sedan 1612 utgjorde utgångspunkten för det
engelska väldet i Främre Indien - med president Oxenden i spetsen för ett
beslutande råd. Enligt EFI (volym IV för åren 1665-67) anlände den 16 juli
1665 74 från England det engelska skeppet Love till "Mocha in the Redd Sea"
kort tid efter en viss holländare vid namn Hubert Hugo, "said to be a French
pirate, or otherwise that he had a French commission". Detta vållade stor uppståndelse och oro bland köpmännen i Surat med handelsintressen i Röda havet. Texten fortsätter med följande rader angående ett svenskt skepp:
This news arriving hither by a junck that came somewhat early di d al so
startie the whole towne[ ... ] there were such strange reports east out of
several vessails lying, some off of Aden and others at the Streights
mouth. And this did not proove altogeather an untruth; for one of this
Kings juncks, nam' d the Elyhe [llahi], belonging to the port ofCambaya,
mett with a Swedes man of warr, 75 that in the chace fired up on him, shott
into the ship, and wounded some of the men; ar which the said junck
loar' d her sayles until the Swede came up with her; who, having them
under command, sent their boate aboard, to whom they tendred ours and
the Hollanders passes; at sight whereofthey shewed themselves forbea-
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ring further se are h, taking out of her on ly 2 or 3 anchors, a cable, and
some small rigging, for which the Swede gave him a receipt or kind of
small noate, declaring what he had taken from them and the civil esteem
he had for our passes, for which we accomptt ourselves very thankful to
hi m. Otherwise we had been involved into a great deale of trouble; for
this Governor, having received an accomptt of what had happened, before the Swedes noate came to him was very high with us on the one side
and the Dutch on the other, threatening us with what had hapned and that
it was done by our vessaiF6 that was at Mocha [... ]As this was hott in
dispute, comes the Sweades noate from Cambaya [... ] whereupon the
Governor sent to your President for an Englishman to readit [... ] declar' d
that he could neither read nor understand it, and that it was Dutch;
whereupon the [Dutch] Commandere [... ] who sent his secretary, who
seem' d to readit very fluently, interpreting what was writt to them [... ]
whereupon the Governor willknow noe other but that the Hollander hath
done this, requiring them to make satisfaction. This said Swede rov' d up
anddowne some time, without meeting with any prize for his turne, to
the expence of his provisions and stores of all kinds. We hear [he] is lately putt into Goa, and proffers his ship to sale, which they say the Vice
King is in hand to buy, intending to take his passage in her to Lisboa,
upon report that another is already come out of Portugal to displace him;
which we are not sorry to heare, since a greater enemy to our nation then
he hath approov' d himselfe cannot well come in his place. [... ]The Dutch
can now say they were ad vis' d of this ships coming out 2 yeares since,
and that there was another intended to accompany her, which was east
away in the port from whence shee was to sett forth." 77
Ett brev från den engelske faktorn i Karwar till Surat, daterat den 21 september 1665, innehöll bl. a. följande:
Now a little newes from Goa [... ] Newes from Bombas 78 isthat Don Lewes de Mendoza Fartado 79 is come as farreas Mosambique towards his
Vice Roy-shipp. He is dayly expected at Goa. There is arrived at Goa a
Swedish shipp, a pirate of 32 guns. The captain is a Dutchman. Its
thought he will sell her, and the Vice Roy is about buying her."Ro
Den 29 december 1665 skrev Oxenden i Surat till den engelske konsuln i
Aleppo och berättade, att det svenska kaparfartyget om 32 kanoner nu befann
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sig i Goa, varifrån det rapporterats att "the commander and chief pilot are
dead and the ships company not well agreeing". Han tillade att hade det inte
varit får denna osämja ombord så skulle skeppet sannolikt ha fullföljt sin "career of piracy." 81
EFI, vol.IV, innehåller ytterligare en text av betydelse för frågan om det var
det engelska skeppet Love eller det svenska skeppet Falken, som attackerat
Stora Moguls skepp. Texten återfinns under kapitelrubriken "the Surat Presidency, 1666" och har synbarligen tillkommit sedan anklagelser får sjöröveri
riktats i Mecka mot engelsmännen.
The relation is thus. A Messulapatam jounk, that wintered in the Red
Sea, was sailing to her port, and off Cape Faelix82 shee mett with this
English vessail coming into the Streights, which gave them chace, fireing gunns upon her; whereupon they lowered all their sailes and anchored into the shore; when the English ship sent offher boat, which coming
nere to the jounk, the Moores, being frighted, made some resistance, firing gunns at the boat, which (as they say) tooke place and killd some of
the men; whereupon they retourned to their ship, that presently waighed
and came up with her, powering broadsides into her. [But the Moore s],
mistrusting what would follow upon retourne of the boat, got ashoare
with what they could carry, leaving the jounk to their mercy; who, seing
the men had left her, went aboard and tooke out their gold and silver and
what elce they had a minde to; which done, they sunke the jounk, they
upon the shoare looking on all the while. They say further they were
afterwards plundered againe by the natives of the country, that tooke
away that little that they saved, and at last escaped with their lives; charging the ship Love with this robbery [... ] though wee cannot hitherto
finde any just cause they have to charge either the nation or the ship
Love. 83
Ett brev från Surat till Masulipatam av den 29 september 1666 innehåller i
stort sett samma redogörelse om attacken men hävdar att senare underrättelser
friat skeppet Love. Under dess nära tre månader långa vistelse i Mecka hade
ingenting framkommit, som tydde på att dess besättning var i besittning av
plundrat gods. Brevskrivaren tillägger,
since which the truth of all is come to light and is certainely knowne to
bee a Sweeds man of warr that committed this robery [... ].This Sweed
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came out upon a theiveing voyage into these seas; whoe afterwards, having spent all her stores and provisions and discontent arriseing among
the men, were at last constrained to putt into Goa, sold or pawned their
ship to pay of their men, and the commander and some others shipt
themselv' s in a vessel bound for Lis boa, which being belated could not
double the Cape and was forced back to Mozambique."R 4

Portugisiska källor
För Governo Geral do Estado da India utkom samlingsverket Assentas do
Conselho do Estado ( 1953-57) i fem volymer, som tillsammans täcker tidsperioden 1618-17 50, under redaktion av direktören vid Portugisiska Indiens historiska arkiv Panduronga S. S. Pissurlencar. Två dokument är av särskilt intresse. Sedan samarbete etablerats med den portugisiske sjöhistorikern Jose
Manuel Malhäo Pereira har denne välvilligt tillställt mig sina fria översättningar till engelska av berörda portugisiska texter. Här följer närmast båda
dokumenten i fri svensk översättning från engelska. (För de portugisiska originaltexterna, se appendix II.) Sålunda lyder Pissurlencars Documento 51,
daterat 1665- Nouembro 19, som följer i fri svensk översättning:
Den 19 november 1665 församlades statsrådet vid vårt hov i Panjim med
Hans Excellens Vicekonungen och hans rådgivare Antonio de Sousa
Coutinho, Dom Alvara de Atade, Duarte de Figueiredo de Mello, generalskattmästare, och Francisco de Seixas de Cabreira, stadens generalkapten, och meddelades av Vicekonungen att han lämnat sitt tillstånd att
segla in i hamnen till det skepp från Sverige, som redan låg i hamnen.
Som monsunen nu blåste och skeppen från kungadömet, från Mo9ambique och från andra delar höll på att anlända med den kommer de att vara
i stor fara för de är obevärade små fartyg, Det svenska skeppet skulle
kunna uppbringa dem då det var tydligt att de var pirater, som hade seglat
från Europa till Indien med det enda syftet att plundra och nu begärde det
svenska skeppets kapten tillstånd att antingen få lämna hamnen igen eller att få sälja skeppet. I första fallet skulle detta medföra samma fara då
de kunde attackera de skepp som kom från Kina eller Achem eller Bengalen och alla de andra, som avsåg att komma in i denna hamn eller till
någon av våra fästningar. l andra fallet kommer det inte att förorsaka
mindre olägenhet då Hans Majestät inte hade pengar för att köpa ovannämnda skepp och om han tillåter att skeppet säljs till morerna så kommer de att bli mäktiga till sjöss, vilket kommer att bli till stort obehag för
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oss så statsrådet skulle behöva ge honom råd vad man skulle göra i detta
fall. Efter diskussion har det beslutats av alla medlemmar att i vart fall
skeppet skulle lämna hamnen, även om det såldes till morerna, eftersom
om skeppet betraktades som förlorat och konfiskerades, vilket vore den
mest rättvisa proceduren, så skulle detta kunna ge upphov till ett nytt krig
med Konungen av Sverige, vars kungliga fullmakt medfördes av skeppets kapten, och under nuvarande omständigheter skulle detta lända till
storskada. Så i avsaknad av pengar att köpa skeppet med borde Vicekonungen ge sitt tillstånd till att skeppet köptes av skeppsredare uppmuntrande dem genom att säga att skeppet endast kunde användas för att kapa
andra fartyg. Eftersom det inte var ett lastfartyg utan ett örlogsskepp
kunde det inte nvändas för något annat ändamål; och om i det sista fallet
det inte fanns någon köpare avskeppet, borde det tagas, vilket visserligen
inte var den bästa lösningen, men den åtgärden skulle kunna lindras genom att betala för det, även ett pris överstigande dess värde, eftersom de
övriga lösningarna skulle vara sämre för de portugisiska medborgarna i
Indien och heller aldrig tullmyndigheterna kommer att kompenseras.
Vicekonungen anslöt sig till rådets åsikt och anmodade statssekreteraren
Antonio de Azevedo de Brito att registrera detta undertecknat av alla;
registret säger, betala det (Undertecknat) Antf' de Mello de Castro Antf' de Sousa Coutinho- Dom Alvara dattayde- Duarte do fg.do de
Mello- fr.co de Sexa Cabr.a -Jodo de Mello Sampayo. 85

Documento 52, dagtecknat 1666 -Janeiro 18, ger oss följande upplysningar i
fri svensk översättning:
I Panjim den 18 januari vid statsrådets sammanträde med Hans Excellens Vicekonungen och generalkaptenen för Indien Antonio de Mello de
Castro och hans rådgivare Antonio de Sousa Coutinho, Dom Ålvaro de
Ataide, Duarte de Figueiredo de Mello, generalskattmästare, Francisco
de Seixas de Cabreira, stadskapten, och Joäo de Mello de Sampayo, har
anmälts av Vicekonungen, att kaptenen på det svenska skeppet begärt
hans tillstånd att resa till Batavia, något som inte beviljats eftersom han,
Vicekonungen, ansåg att detta skulle kunna strida mot vår herre Konungens intressen och lända våra skepp, som seglar till dessa områden till
skada, för holländarna kommer att ta tillfållet i akt att ta många priser
med påstående att det inte var de utan den svenske kaptenen, som begått
dessa gärningar. Så därför vände han sig till rådet för att inhämta dess
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mening om vad han skulle göra. Efter diskussion av denna fråga föreslog
medlemmarna av rådet att Vicekonungen skulle underrätta kaptenen om
att han skulle segla med detta skepp 86 till Portugal och för att han inte
skulle avvika hålla honom i förvar i Agoadafåstningen, varifrån han kan
embarkera skeppet direkt. Vicekonungen har anslutit sig till denna mening och anmodat mig, Antonio d' Azevedo, stadsrådets sekreterare, att
registrera detta, som undertecknas av alla rådgivare. (Undertecknat) Antt'
de Me !lo de Castro- Antt' de Sousa Coutinho- Duarte do fg. do de Mello
- fr.co de Sexa Cabr." -Joao de Mello Sampayo. 87
Ytterligare en referens till det forna svenska skeppet återfinns i Documento
68, dagtecknat 1667 -Janeiro 8 av vilke man kan sluta sig till att den nye
vicekungen Nunes da Cunha ansåg att det mycket dugliga skepp företrädaren
inköpt av svenskarna skulle inlemmas i portugisernas "armada". 88
I sitt flerbandsverk Tres Seculos no Mar (1640-1910) förtecknar Antonio
Marques Esparteiro alla portugisiska örlogsfartyg mellan 1640 och 191 O.
Däri återfinns hänvisningar till ett fartyg, som - mot bakgrund av att det vid
denna tid knappast fanns något annat svenskt skepp i Indiska Oceanen- rimligen bör ha varit identiskt med forna Falken. Under rubriken FRAGATA 89
SUECA står att läsa i fri svensk översättning: "Den 8 januari 1667 föreslog
vicekungen att en fregatt skulle köpas av svenskarna för att göra tjänst i den
armada, som vid den tiden förbereddes i Goa, för att det var mycket användbart. Rådet enades om att skeppet borde inköpas för att inlemmas i armadan."90
Enligt Esparteiro fanns det 1667 två olika portugisiska örlogsskepp med
samma namn, dels skepp No 18 Nuestra Senara dos Milagres ( 1664-1667)
dels ock No 25 Nuestra Senara dos Milagres (1667-1684). Om No 18 harEsparteiro antecknat att det var gammalt och inte var detsamma som No 25 med
samma namn. 91 Om No 25 har Esparteiro skrivit i fri översättning: "Fregatt
köpt av svenskarna i Indien under guvernör Antonio de Me lo e Castros ( 16621666) tid". 92 Man kan tänka sig att Esparteiro här har misstagit sig på grund av
en från Sverige inhämtad uppgift om att Falken sålts i Goa det av Zettersten
felaktigt angivna året 1664, eller så har det före sistnämnda år skäligen konturlösa skeppet No 18 de facto ändå existerat, blivit utrangerat 1667 och dess
namn övertagits av det forna svenska skeppet, som vid årsskiftet 1665-66 såldes till eller togs i pant för utförda reparationer m. m. av en portugisisk intressent i Goa vid namn Francisco Ribeiro da Fonseca- möjligen vicekungens
bulvan- som i sin tur ett år senare i januari 1667 sålde skeppet vidare till den
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portugisiska kronan för inlemmande i armada do vice-re i. Längre fram i samma arbete antecknas nämligen om detta skepp i fri översättning: "l januari
1667 beslöts i Goa att köpa av Francisco Ribeiro da Fonseca dennes skepp för
30 000 xerafins. 93 Det ansågs vara ett nytt skepp och ett annat än No 18 med
samma namn". 94
Under namnet Nuestra Senara dos Milagres trädde sedan det forna svenska
skeppet i aktiv portugisisk tjänst den 18 mars 1667, medverkade påföljande
månad i ett fruktlöst portugisiskt försök att återerövra Muscat, och återvände
till Goa i november samma år efter att ha "övervintrat" i Bavaim. I mars 1668
återfanns skeppet i Ormuzsundet, varifrån det återkom till Goa i oktober samma år. Den 14mars 16691ämnade det Goa för att på nytt segla till Muscat och
delta i strider mot araberna i Ormuzsundet, varifrån det nu återvände i september. Att därefter redovisa skeppets aktiviteter de närmaste åren framstår ej
som meningsfullt men detär-med tanke på tidigare uppehåll vid Movambiqueön under svensk flagga- likväl värt att notera att Nuestra Senara dos Mifagres i januari 1676 ingick i en undsättningsexpedition till Mo9ambique och
Mombasa, varifrån det återvände till Goa den 22 september samma år. 95 I början av 1680-talet tillhörde det ännu armada de alto borda da India men efter
avsegling till Mangalare den 28 januari 1684 nämns inte längre det forna
svenska skeppet i källorna. 96

Mystiken tätnar
I en artikel från 1988 skriver den kände indiske historikern Sanjay Subrahmanyam som följer:
[... ] a further blow fell on Masulipatnam shippers in the same year of
1665. According to English records, 'A Messulapatamjounck, that wirrtered in the Red Sea, was sailing to her port, and off Cape Faelix she m ett
with this English vessail coming into the Straights, which gave them chace, fireing guns upon her'. The Golkonda vessel first made for the shore,
and then lowered sails, but when a boat was sent to her, some of the
merchants on board panicked andfiredat the boat, sothat the other ship
then 'presently weighed and came up with her,powering broadsides into
her'. By then, however, most of those on board the Masulipatnam ship
had fled to land. So that the pirate vessel then sacked what was left on
board and sank the ves sel. 97
Subrahmanyam skriver två år senare i en annan bok om "attacken mot den
holländska handelsstationen vid Masulipatnam 1667 sedan skeppet till Röda
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havet angripits och sänkts av en svensk kapare, som förde fransk flagga och
hade en holländare som kapten." 98 Något annat svenskt fartyg än Falken har
veterligen inte seglat i Indiska oceanen under hela 1600-talet. Kan det mot
den bakgrunden möjligen röra sig om samma fartyg, som såldes av Siöhielm
i Goa och sedan fick helt eller delvis ny besättning? Valde holländarna ombord att stanna kvar på skeppet när Siöhielm och de överlevande svenska båtsmännen seglade hem till Europa på portugisisk köl i januari 1666? Seglade
sedan holländarna skeppet vidare under återstoden av 1666 för Francisco Ribeiro da Fonsecas räkning till dess det köptes in av portugisiska kronan i januari 1667? Mystiken snarare tätnar än skingras när vi försöker följa Falkens
fortsatta öden efterdet att skeppet övergått i portugisiska händer.

Processen och skuldfrågan
Mot Siöhielms arvingar inleddes 1670 en ansvars- och skadeståndsprocess i
Amiralitetsrätten i Stockholm, som fortsatte påföljande år i en särskilt tillsatt
Commissorialrätt vartill sannolikt någon part överklagat. Inte heller i denna
instans kunde gåtan vinna en lösning. Handlingarna i målet förelades slutligen Kungl. Maj :t med underdånig hemställan om direktiv men processens
slutliga utgång har dessvärre förblivit okänd för eftervärlden.
Vi kan aldrig bilda oss en säker slutsats i skuldfrågan på grundval av hittills
tillgängligt källmaterial. Därtill är svenskarnas och holländarnas avgivna
partsutsagor alltför färgade av inbördes motsättningar. Omdömet att Falken
inte var ett lyckligt skepp står sig emellertid och hela expeditionen måste betecknas som ett enda stort fiasko.
Inte heller på 1660-talet var det ens fel att två trätte och meningsskiljaktigheterna kan likaväl ha berott på svenskarna själva som på Siöhielm och hans holländska landsmän. Onekligen kastar dock Siöhielms handlande i samband med uppbringningen i Röda Havet och den efterföljande seglingen till Goa med avyttring
av Falken genom pantsättning och/eller försäljning utan fårsök till redovisning
eller rapport- 20 års meriterande svensk örlogstjänst till trots- en mörk skugga
över hans minne. Om än hans sjukdom hindrade honom att själv återvända till
Sverige får att fårklara sig så hindrade det väl inte en aldrig så knapphändig skriftlig rapport i samband med anhållan om utbetalning av innestående hyra?
Så formulerade jag mig tidigare i denna uppsats men därefter har jag så sent
som i augusti 2006 genom välvilligt lämnat biträde från Nederländernas ambassadör i Sverige, Toine van Dongen, erhållit följande översättning till
engelska av Siöhielms på holländska avfattade brev - varav den holländska
originaltexten återfinns nedan under appendix III -till Kungl. Maj :t, daterat
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Amsterdam den13mars 1668. Onekligen redogör brevet i stora drag får seglad rutt samt skeppets och besättningens öden därefter. Med tanke på de summor expeditionens utrustande betingat, de förhoppningar konsortiets medlemmar fåst vid dess utgång och den kvarstående frågan om vad som hänt med
köpeskillingen vid skeppets avyttrande, så framstår dock brevet som minst
sagt otillfredsställande ur uppdragsgivarnas synpunkt.
To King Carolus etc.
Following my departure from Sweden l was fortunate enough, with
God's blessing, to arrive here in Amsterdam, but not as fortunate as l
would have liked to advise Your Majesty. I would haveliked to inform
His Majesty by earlier post about my arrival here, but my condition did
not allow such, as I am very indisposed and deeply demoralised by my
long journey, l can barely move around. I therefore request His Majesty
to excuse me, although l am delighted that others have made my arrival
known, as I learned from Mr. Appelboom etc. To tell all that happened
during my journey would take too lang, but when it pleases God I should
return to Sweden in good health, J will appraise His Majesty of everytbing to His satisfaction. Already the following in brief.
Fortunately, after my departure from Gothenburg everything went weil
until we came to Madagasear to bunker. Fromthere we went to Mozambique where J was received very well by the Governor. From there to the
Comoros99 , where we bunkered again, since the season was too early to
proceed to our destination. Having bunkered we set course to the cape de
gaerde Voe 100 : - the outer earner ofthe entrance to the Red Sea.
We stayed a little to the west of said cape in the bay ofNassau, since it
was too early in the season- but there a terrible storm befell us in which
we lost all our anchors and ropes, except one that wasn't much of anything and on which we couldn't rely - and so drifted totally desolate at
God's mercy and deprived of all our anchors and ropes, not knowing how
to stay out ofTurkish hands. We decided to go to Goa to procure anchors
and ropes and whatever else we needed.
Having arrived on the roadstead of Goa we east our last remaining rope
and anchor. In my sloop, I sailed ashore with my scribe to ask the Viceroy
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by my Commission for permission to enter and to take in all we needed.
Thereupon, the Viceroy sent his son aboard, who said that his father declared that h e wanted, for the sake of the Crown of Sweden, to be of hel p
in whichever way he could or should, and so sent out his pilot to bring the
ship in. Once the ship was in, new ropes were made, and broken anchors
were fixed and new ones bought.
- We made preparations to set sail again but meanwhile there were 4
scoundrels who jumped ship and went to askadvice from a certain Jesuit
from Brabant about what to do. He advised them to request the Viceroy
by petition that they should receive their wages from me, and that since
they were Roman Catholics and l a heathen, they no longer wanted to
serve under my command. Upon this, the Viceroy gave orders to
[d'augresiel?] Major who insisted that l pay the crew forthwith and have
them followed weil or he would have me be put me injail, which I perforce had to do.
That being done, I pretended to give all the crew their wages and satisfied them with nice promises. But my sails being ready with a view to
continuing my journey, the Viceroy forhade all pilots on pain of death to
take my ship out to sea. So we saw that the Viceroy had no intention of
letting the ship leave from there, so we requested the Viceroy that as the
ship was not allowed to depart I should be allowed to se11 it to the King of
Visapoura 101 , King of the land of Goa, who had offered me 40.000 pieces-of-eight for it. He said absolutely not, but that the ship should stay
there and that I should pay the crew and for that he would provide me
with money right away and he promised me 12000 pieces-of-eight and
not paid in full, whereupon the ship should be transferred on inventory. I
had to sign a written contract with him saying that the ship would be
forfeited in case the Swedish Crown wouldn't redeem the ship within
three years.
As soon as I had signedit under duress, the Viceroy had me caught by the
head and put me in a prison where normally the most infamous scoundrels were put, where I almost perished from the vermin. And I had to sit
there solongas finallythere was a bad ship ready on which he sent me
to Portugal as a prisoner. But the Captain of said ship and the First Officer had explicit orders from the said Viceroy that they should do away
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with me either with poison or by throwing me overboard. This would
already have been put into practice, had I not been one step ahead of
them, but from the poison I could not stay clear, as became apparent
when we could not sail above the Cape and h ad to proce-.:d to Mozambique where we stayed forseven months, ofwhich I was mortally ill for 4
months, and during which the poison sufficiently ran its course
And as the who le story would be all too Iong to tell-I want to round off
with this and wait until the Lord our Godmay give me the power to give
His Majesty a full account, and for this l remain as always
Your Majesty's humblest servant, Hendrick Gerritsen Sehelm. 102
Falkens expedition till Indiska oceanen fick sålunda en minst sagt snöplig
utgång men som uttryck för den svenska nationens nyväckta intresse för fjärran belägna farvatten förtjänar den ändå att uppmärksammas. Det skulle heller inte dröja mer än ett halvt sekel efter svenskarnas hemkomst förrän en
brokig skara sjörövare på den lilla ön Sainte-Marievid Madagaskars nordöstra kust sökte ställa sig under svenskt beskydd och rentav hela Madagaskar
ifrågasattes bli en svensk koloni. 103

Appendix 1: Besättningslistor
Transumt ur handlingar rörande Falkens expedition till Indiska oceanen (journaler på svenska och holländska, räkenskapshandlingar, besättningslistor, ett
brev från Siöhielm, daterat Amsterdam den 13 mars 1668, och handlingar från
rättsprocessen under 1670-talet) i ÄK (Äldre Kommittearkiv) 61, Riksarkivet.
Alla sifferuppgifter i tre kolumner här utelämnade. Andra kolumnen har överskriften D Caper M. Siffrorna i denna kolumn är fyra ggr så stora som siffrorna i fårsta kolumnen, vilka sistnämnda väl därfår torde motsvara daler silvermynt. Ovanfår tredje kolumnen står öör.
Lyste vant Volck die
hant gegeven
Admiraal
Capiteijn
Priester
Opper barbier

met het Schip de Valck vaeren, en twe maandeop de
Rend: Gerritse zehelm
Hi sing
H G Zaars
Jan Diederick
2 rnaende voor de Kist
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Marten Wyland
2 rnaende voor de kist
Schippr
Eric k
Haagboatsman
SwenBlom
Schieman
Peer Laarson
Constapel
Erick Arveson
Constapel
Peer Ni el son Lustig
Artolrimeester
Peer Moonson
Haagboatsman maet Hans Olofson 104
Oppertimmerman
Amon Berts
Cornelis Janson
Ondertimmerman
Anders Arveson
Seylmaecker
Seylmaker
Poul Hanson
Onder barbier

volgende Persoonen soo in Holland 2 maenden
op de hant hebben ont[f?]angen
Cap it;
Stuerman
Stuerman
Stuerman
Schryver
Botlier
Kock
Kuyper
Botliers maat

Adriaen Janson Man
Jacob Boket
Willem Steveson
Cornelis Muts
Jan Haan
Willem Janson Man
Josep Pieters Blauw
Jan Breman
Mendert Fredrix
Jan Janson Man
Jan Janson

Comt van d' arrder syde
Michel Matson, hantschryver
Jan Adriaenson quartiermeester
Christiaen Laarson boatsman en trampetter
Erick Hanson
Cornelis Hendrickson
Burrit Matson
Nils Martenson
Erick Anderson
Jan Bertelson
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Siffri Martenson
Claas Stender
Nilis Moartensen
OloffEerson
Jan Joonson
Sijmon Martenson
Alexander Wassen
Jan Knoetson
Oloff Jonson
Andries Jermies
Marten Bring
Robbert Torneson
Jan Janson Q(?)vis quartiermeester
Cornelis Mago
David Peerson
Nils Nielson
Benckt Laarson
Israel Janson
Harel JOnson
Oloff Sacris
Michel Albrechts
Oloff Laarson
Jacob Jacobson
Mattias olofson
Erick Peerson
Anders Brorson
Peer Anderson
Siffri Eerson
Johan Willem
Jacob Janson
Beniamyn Stalboom
Laars Swanev(br?)
Jan Willemse

Lyste vant Volck die met Jacht Ulfsondh vaern, en 2 rnaende op de hand
gegerd
Volgende Personen soo in Holland ?/? hebben ontH
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Schipp'
Stuerman
Cock en Bouelier
Haagboatsmans maat

Thomas Jong
J an Thomasson
Hendrick Micks
Jan Cornelisson Valek
Samuel Lenarson
beloopen a ??????? soo ophollant hebbd geremmiteert
Lutenant
Hend; Hanson
Schryver
Hend; Hecker
Jan Kock
Haagboatman
Laars Eerson Road
Constapel
Timmerman
Anders Jonsson
Cuyper
Casper Lodenvyck
Johan Bredewils
Barbier
2 rnaanden voor de kist
Peer Olofson Poeper
Jan Laarson Brant
Bertel Marekenson
Oloff olofsan
Eric k Anderson
JUrran Laarson
Jan Nielson
Benckt Hanson
Erick Eerson
komt van d' ander syde 2 rnaende gelt
Aen onderstaaende Persoonen heb meer meeten geven als haar 2 maenden
importerede alsoo sqhaan met 2 rnaande gelt niet konde klaar maercken,
twelck haer ophaer toccomende huer sal asgetrecken(?) warden
Capiteyn
Priester
opper Barbier
Kuyper
Trampetter
Barbier
hantschryver

Adriaen Janson Man
H C Zaars
Jan Diderick
Jan Breman
Christiaen Laarson
Jan Bredewils
Michel Matson welchd by dd [AomJ
reeal in dienst is gecoomen den l April

Stockh Ady Smb'; A o 63 [undertecknat två oläsliga namn]
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Appendix II: Dokument från Portugisiska Indien
Assentas do Conselho do Estado, documento 51, nouembro 191665
Em 19 de nouembro de 1665 nos Pa<;os de Pangim estando em concelho do
Estado o s. 0 ' V Rey e os concelheiros delle que foräo chamados Antonio de
Sousa Coutinho, Dom Aluaro de ataide, Duarte de figueredo de Mello v. or da
faz.a geral, franciscode Seixas de Cabreira Capitäo Geral da Cidade e Joäo de
Mello de Sampayo, propoz o dito s. q elle dera licen<;a para entrar neste porto
a nao de Suecia, 105 que nelle estaua, porque como era tempo de mon<;äo, em
que ha näo de uir as embarcae1es, do Reino, de Mo<;ambique, e de outras
partes, corriao grande perigo, por serem Pataxos desarmados de as poderem
tornar os ditos Suecios por ser notorio a todos que eräo piratas, e que s1 a
effeito de roubar passaräo de Europa a India; que agora lhe pedia o capitäo
licenca ou para sahir outra uez, ou para vender a nao, que o primeiro tinha o
mesmo perigo, de poder roubar as embarca<;Ies que se esperauäo da China, do
Achem; e de Bengala, e as mais que de outras partes uissem busearesta barra,
ou qualquer outradas nossas fortz."s, e que o segundo näo tinha menores inconuientes, porque s. mag. e näo tinha dinheiro, com que comprar a dita näo, e
concentir que se uendesse aos mouros, era fazellos poderosos no mar em
grande perjuiso nosso, que uisse o Concelho o que lhe parecia que se obrace
nesta materia, e praticada ella comforme hua importancia requeria, se asentou
por todos, que em nenhum cazo conuinha que a di ta näo tornasse a sahir deste
porto; nem que se uendesse aos mouros, e porquanto o reprezala, tomando a
por perdida, como fora justo, podia ser causa de se abrir a Portugal hua noua
guerra com El-Rey de Suecia, cuja patentetrasia o dito capitäo, e no estado
prezente das cousas seria isto de grande perjuiso, que näo hauendo no Estado
dinheiro para a comprar. Desse o S. or V. Rey licen<;a para que a comprassem
Armadores animando a isso as pessoas que o podiäo fazer, para que a
mandassem prezas, uisto näo seruir para outra cousa, por näo ser näo de
carga, se näo de guerra; e que quande ultimamente näo ousse quem a comprasse, se reprezasse a dita, näo porq seria menos dano o que daqui podia
resultar, que aquelle que nestas partes nos podia fazer, pois sempre se
podia remediar a reten<;äo , com se pagar a näo, ainda que fosse por mais
do que ella valia, mas as perdas, que dess e os vassalos de S. mag. de estantes na Tndia, e as Alfandegas do dito S. 0 ' nunca se hauiäo de recompen<;ar,
e o S. 0 ' V. Rey se conformou c1 o parecer do Concelho, e mandou a my
Antonio de azauedo de brito secretr.o do Estado fizesse este assento em q
todos se asinaräo; dis o concertado, se pagar.
0'
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An tf" de Me !lo de Castro~ Antt" de Sousa Coutinho ~Dom Alvara dattayde ~
Duarte dofg.do de Mello ~ fr.co de Sexa Cabr.a ~Joao de Mello Sampayo. 106
Assentas do Conselho do Estado, documento 52, Janeiro 18 1666
Em Pangim a 18 de Janeiro de 1666 estanda o s. or V. Rey e capitäo geral da
IndiaAnt6nio de Mello de Castro em Concelho d' estado com os conselheiros
que foräo chamados Antonio de Souza Coutinho, Duarte de figueiredo de
Mello, Veedor da fazenda geral, Francisco de Seixas de Cabreira q serue de
capitäo da cidade Joäo de Mello de Sampayo, lhes propos em como o capitäo
da näo de Suessia lhe pedia licen<;a para passar a Betauia ao que näo tinha
di ffirida por considerar que da sua hida podiäo cauzar grandes inconuenientes ao serui<;o d'ElRey nosso s. or e nauega<;äo de todos nossos barcos que hiäo
pera aquellas partes, porquanto o olandes, tomanda a vos do dito capitäo faria
preza nas ditas embarca<;tes, e se desculparia que o dito capitäo sueco hera
que o fazia; Pello que visse o concelho o que neste negocio se deuia obrar, e
praticandosse nelle com as considera<;tes que se requeriäo, pareceo a todos os
ditos conselheiros que deuia o dito smr V. Rey de mandar notificar ao dito
capitäo para se hir para o Reino nesta embarca<;äo, e para que näo fuja o asegura<;e na fortaleza d' Agoada, para daly se embarcar na näo; o s. or V. Rey se
conforma u com o parecer do conselho, e mandou a my Antonio d' azauedo de
Brita seeretario deste estado fizesse este assento em que se assinou com os
conselheiros.
An tf" de Me !lo de Castro~ Antt" de Sousa Coutinho ~ Duarte dofg.do de Me !lo
- fr.co de Sexa Cabr.a ~Joao de Mello Sampayo. 107
Assentas do Conselho do Estado, documento 68, Janeiro 6 1667
Em Goa a oito de Janeiro de 1667 estanda o ex. mo Str Conde de S,o Vicente V.
Rey e capitäo geral da India, com os conce1heiros que foräo chamados declarados a margem deste, lhes propaz que o V. Rey Antonio de Mello de Castro,
com os dittas concelheiros hauia assentado que as roupas da näo de Golconda
[ ... ]
Propaz mais que o V. Rey Antonio de mello de Castro hauia camprada hua
fragata aos Suecos, e que pera a Armada que ora se apresentaua, hera barco
muy sufficiente, visse o concelho se conuinha comprarse para se incorporar
com os mais da Armada; foi todo uniformemente de parecer q se compra<;e a
dita fragata por conta da fazenda real sendo primeira aualiada pellos officiais
da Ribeira. 108
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Appendix III: Siöhielms brev till Kungl Maj: t (understrykningarna är
gjorda av okänd hand, möjligen av brevskrivaren själv.)
Doorluchtigste Grootmachtigste Coninck Hoogh gebooren Vorst ende
Heere Heerr Carolus bei der sweeden gotten en WendenKoning Groot
Vorst In Finland Hertogs Van Esten En Carelie Heer Van Ingermetant E te
Mynen Aldernaedicsten Koning ende Herre.
Fort myn Vertreck uyt sweden ben door goodes segen hier in Amsterdam gelockig geamvendt doch soo geluckig niet als wenste ?re Majesteden te mogen
advyieren souden met den voor leden Post gaeren haeren majesteten myne
alhier Comste genotiviseerdt Gebben maer myne in dispositie hest sube niet
torgelaten alsoo ick seer indispoos en van myn landurige Reys flyter maten
gederealiseert ben dat qualyck gaen nog staenkan versoecken daerom heire
M: myn dus wegen geliest te excftren vorheugen my even weldat andeeren
mynen Comste bekent gemaeckt Geest soo ick vernemen aenden Heer appelboom ete het gepasseerde in myn Reyse soudein hier, wat te langen Vallen
omte verhalen maer wanneer Godt ge lieven sal ick met gesondheyt in Sweden
mach comen sal hare M: van alles satisfactie alleredet in cort naer myn vertreck in Gottenborg is alles gelfickigen wel gegaentot aen Madagaskar toe om
te ververschen en vandaler naer monsambick daer ick seerwelvanden governeur ont haelt wiert van daer nade Maiotisse eylanden ende dae[r?] wy onste
degen vervarsten alsoo het sysoen te vroeg waer om na ons gedestineerde
plaets te gaen daer vervarst hebbende settende w:Y onse Coers nade caep de
gaerde Voe:- I uytserte hoeck vant incomen vant Roede meer stelten het un
wynig by het we sten van detto caep inde bay nassou alsoo het nogte vroeg was
wegen het sysoen- alwaer onse un vreeselyken storm overqiiam dort wy alle
onse ankers en touwen Verlooren uyt genomen een dat niet reel besonders
waer daer op myn niet dorste Vertrouwen- en dreven alsoo heel desolaet op
Gades genade ende ont blood synde van alle onse anskers entouwen geen Raet
wetende em in tureken hande te vervallen wy hebben gere solveertom maer
naer goa legaen om aldaer te Vers i en van ankers entouwen- wat meer nodig
soude mogen hebben daer comende setten het met dat desolate toft en laetste
anker voor de bar van goa: - ben alsoo met myn sloep en schryver bimen
geseylt omaen den Viseroy door myne Comisse binnen te mogen comen ende
ons van alle behoestigde te mogen versien waer op Viseroy synen soon hyrnyn
aen boordt sond ende syde syn Vader Verelaerde myn om den Croen swedens
wille behulpsaem wilde syn waer hy kon ofte mochte ende sond alsoo Lootsen
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uyt om het schipbirmen te halen, birmen synde maeckte sta[ re?] gereet schap
om touwen te laten staen van ny ger ende myn ankersPlaten ma k en die st o eken
warenen andere te coopen maechte soo:- Reparatie om w[ae?]r seyl tegaen
maer ondertU[sk?]hen alsoo der t Schelmen waren die van het schip Weg
liepen en gingen by een sekore brabanse Jesuiet en raet viaegden wat sy
doen so de die haer den raet gaf dat dat sy by syplicatie soude ver soechen
aenden Viseroy dat sy van my haer gagie mochte becomen alsoo sy roemen Catolycken waren, en ick een hetter en daer om niet langeronder den
commande wilde staen waer op hy den Viseroy order gaf aen daugresiel
maj o or my aen seggende dat i ck het Vol ck dadelyck so o de betalen en haergot Volgen Caten os solide my [i?]nde gerangenisse doen stellen t[ wa?]ke
ick perforce mochte doen dat gedaen synde pretentende alle het Volck
haer gagie ooch steldense te vreden met goede belosten maer myn seylen
Claer synde engedaehte mynen reyse te Vervordenen verboodt den Viseroy aen alle die Piloten op Peenen ban haer leven het schip niet uyt te
brengen soo dat wei sag den Viseroy niet gesint waer het schip daer van
daen laten gaen hebbe dan aen meer gemelden viseroy Versocht naerde
van daen met het schip niet mochte vertrecken dat ick mochte Vercoopen
alsoo den Coninck van [V[i?]sapo[ur?] a is Coninck van dat Lant daer goa
in gelegen is my 40000: stukevan achte daer voor hee[b?]t seydeabsoluyt
van neen maerdat het schip daer moste blyven ende dat ick het volck mosten betalen waer toc hy myn gelt soude. Verschassen gelyck als geschieden ick hebben van hem gehad voor 12000: stucken van achte en niet ten
vollen betaelt waer op het schip overbevevon op inventaris moste een
Contracht brief m et hem maken dat vy aldren den Croon sweden het sch ip
in 3 Jaren niet en Costen het Verburt moste syn soodra sulke door den
dwang geteykent hade Jaet hy viseroy my byde kop vallen en setten myn in
een gevangenis daer men de snoodste selmen plac[?]t te setten daer ick van on
gedierte schier Vergaen ben on moste daer soo lang setten tot Endelyck een
slegt schip ger[ee?]t waer daer hy myn gevangen na portugael solide senden
maerden Ca[e?]p schip van d2 schip en st[ue?]r man last Expresselyck van den
meer gemelden Vise-roy hebbende dat mot my een Cort en solide maken het
sy met Vergist oste over boordt tesmyten t'welck alieeds int Werck waer gestelt gewast had icker niet Voor geweest doch van Vergist en ben niet [dr?]y
geweest gelyck gebleken is door d[u?]n w.Y de Caep niet London seylen ons
nan mon som bique mosten begeren alwaer wy saeven rnaende daer wart waer
van ick +/- rnaende door krank ben gewest en het Vergist genochsaem uytgebrooken en alsoo om Alle te verhalen abtelangen so Oden syn - wil daer om
o
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hiermede abriveeven en wachten tot dat godt de heere geven dat de eeven
mach hebben hare mayesteeten raport tedoen en blyven daer om altyt
Amsterdam 13 Maart Ao 1668
Haere Majesteyten Onderdanigstd Diener Hendrick Gerritsen Sehelm
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Noter
1 Till alla de personer i olika länder, som tålmodigt biträtt med råd och synpunkter vid författandet av denna uppsats riktar jag ett varmt och uppriktigt tack. Särskilt stor tacksamhetsskuld
känner jag gentemot Nederländernas ambassadör i Stockholm, Toini van Dongen, professor
Jan Glete vid Stockholms universitet, sjöhistorikern Jose Malhäo Pereira vidAcademia de Marinha, Lissabon, och professor Sanjay Subrahmanyam, University of Californa at Los Angeles
(UCLA).
2 Enligt den folkräkning, som företogs 1527-30, uppgick Portugals befolkning till l 122 112
personer. Prestage 1935 s. 188.
3 Kampen mellan de iberiska nationerna å ena samt England och Holland å den andra spände
över hela den för västerlandet då kända världen. Utmärkta översikter återfinns hos Glete 2000
s. 76-92 i kapitlet "The Portuguese in maritime Asia, 1498-1600" respektive s. 165-185 i kapitlet "The first global war at sea, 1600-1650".
4 Louis de Geer (1587-1652); i Liege född industri- och finansman som första gången besökte
Sverige 1627, fårvärvade svensk medborgarskap och inlät sig i stora affärer med kronan; tog
1649 initiativet till bildande av det Afrikanska kompaniet, vari han satsade drygt 5/6 av kapitalet; har kallats "den svenska industrins fader".
5 Se härom Mellander 1927 s. 377-378 och av denne s. 378, fotnot l, anvisade källor.
6 Huvudsakligen har här återgivna biografiska uppgifter om denne holländare i svensk tjänst
hämtats från Zettersten 1903.
7 Enligt Zettersten 1903 s. 626.
8 Se härom Ulla Ehrensvärd i hennes åtföljande text till kartbladet över "Norre-Bottn" i facsimileupplagan av Geddas atlas.
9 HSH 1851 s. 317-318.
10 HSH 1851 s.316.
Il HSH 1851 s. 317.
12 Samtliga 29 partiGipanter återfinns förtecknade med sina respektive quotas i HSH 1851 s.
323-325.
13 Enligt Zettersten var Ulfsund en "boj ort, jakt, stångekrejare, fans 1656; 4 stycken, 17 sjöfolk,
lO knektar, förolyckades vid Anhalt i Kattegatt 15/11 1663", Zettersten 1903 s. 586.
14 Kong!. May:ttz Nådighe Instruction för expeditionen återfinns i sin helhet tryckt i HSH 1851
s. 326-336.
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HSH 1851 s. 321
HSH 1851 s. 320.
17 Se instruktionens Il§, HSH 1851 s. 331.
ISHSH 1851 s. 331-332.
19 Hans Eriksson Hising [Hijsing/Hysing] (1610-77); konstapel 1648; underlöjtnant 1651;
överlöjtnant 1652; kapten 1656; förde skeppet Nordstjernan i riksamiralen Karl GustafWrangels flotta i oktober 1658; en av två kaptener under Siöhielm på skeppet Falken till Indiska oceanen 1663-64, från vilken han återkom 1666, sedan han lämnat skeppet i Mozambique; återinträdde i tjänst; avled 15/11 1677.
20 HSH 1851 s. 359.
21 Efterföljande korrigering av tidigare i litteraturen framförd uppfattning om Falkens rätta
identitet grundar sig i allt väsentligt på uppgifter, som professor Jan Glete i Sjöhistoriska Samfundet generöst låtit mig ta del av.
22 l en tidigare uppsats från 1986 har även jag felaktigt utgått från att det rörde sig om Danske
Falken. Enligt Niels M. Probsts ännu ej tryckta fartygsregister så hette det för övrigt Graa
Falck i dansk ägo.
23 Am. Koll., nya nummerserien Il, nr 144, KrA.
24 Zettersten 1903 s. 565.
25 Glete 2000 [B] s. 34-35 och s. 39-40.
26 Zettersten 1903 s. 159.
27 Zettersten 1903 s. 567. Dimensionerna i citatet är hämtade ur en dimensionslista från 1668
och återger rätteligen data för det skepp Mercurius, som byggdes om och senast i samband därmed döptes om till Falken. Jfr. Am Koll, nya nummerserien II, nr 154, KrA, och Index Navium,
Am. Koll., nya nummerserien Il, nr 12, Kr A.
" Zettersten 1903 s. 577.
29 Förmyndarregeringens i december 1672 avgivna berättelse för verksamhetsåret 1672 styrker
att skeppet under året undergått betydande ombyggnad och reparationer, Am. Koll. skr t K M:t,
vol. l, RA.
30 Detta enligt en avskrift i Hj. Börjesons samling, bunt 48, KrA.
31 Om (Danske) Falken kan ytterligare nämnas, att professor Jan Glete våren 2006 hittat en
uppgift därom i marginalen till en räkenskapshandling från 1664. Enligt denna källa skall skeppet ha seglat med riksmarsken Wrangel till Pommern 1664. Detta enligt Gletes E-mail den 2
juni 2006 till författaren.
32 Enligt Am Koll, inventarieförteckningar, serie VI a 3, KrA. Detta var en svagare och framför
allt billigare bestyckning än som normalt brukade föras av krigsfartyg under mitten av 1600talet. Det finns vidare en uppgift om att Falken i augusti 1658 varit bestyckad med två 14-pundiga, aderton 12-pundiga, två l O-pundiga, tolv 6-pundiga och två 3-pundiga metallkanoner (M
1850, RA).
33 Bestyckningsplan för 1665 i M 1761, RA.
34 Uppgift från professor Jan Glete.
35 Börjeson 1932 s. 247, fotnot 2.
36 Börjeson 1932 s. 187-188.
37 Enligt Zettersten inträffade grundstötningen vid Anhalt som en följd av att Anhalts och Nidingens fyrar "ej höllos lysande". Zettersten 1903 s. 443.
38 HSH 1851 s. 356.
15

16
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HSH 1851 s. 343.
HSH 1851 s. 339-340.
41 HSH 1851 s. 344.
42 Detta avseglingsdatum framgår av ett brev till amiralitetskollegiet från viceamiral Daniel
Jönsson Struss-flycht, född Struts (U 1672), som förde betalet över flottan i Göteborg
junil660-juli 1667, i Am. Koll. ank. hand!.
43 HSH 1851 s. 353.
44 HSH 1851 s. 358.
45 Märkligt nog så stämmer detta tal exakt med Zetterstens uppgift om "42 sjöfolk, 27 knektar"
= 69 men den uppgiften gällde ju (Danske) Falken!
46 Inga uppgifter finns om överlevande besättningsmän efter Ulfsundhs förlisning.
47 Anders Hansson Hising [Hijsing/Hysing] (*30/5 1641 ); arklimästare 1663; underlöjtnant
och överlöjtnant 1674; kapten 1675; tjänstgjorde i flottan ännu 1680.
48 HSH 1851 s. 359.
49 HSH 1851 s. 344.
50 Det vill synas som om Mannavled kort före ankomsten till Röda havet, se HSH 1851 s. 350.
51 Formuleringen "hwart efter annat" kan möjligen tyda på att de två moriska skeppen ej siktades samtidigt.
52 Om de uppvisade av Siöhielm godtagna sjöpassen var portugisiska
cartazes framgår ej av tillgängliga källor.
53 HSH 1851 s. 352.
54 HSH 1851 s. 362.
55 HSH 1851 s. 363.
56 Var möjligen Siöhielm redan före avfården informerad om legaten Pinto Pereiras erbjudande
från april 1651 om eget svenskt hamnområde i Goa och hade han därför- även om detta avvisats från svensk sida- fog för att förvänta sig ett helt annat bemötande från portugisisk sida?
57 Batavien = Batavia, huvudstad i dåvarande Holländska Ostindien = nutida Jakarta på Java i
Indinesien.
" HSH 1851 s. 366-367.
59 HSH 1851 s. 368.
60 Nils Matsson Kiöping (1630?-80?); gick till sjöss vid unga år och besökte 1647-56 i holländsk kofferditjänst kusterna runt Indiska Oceanen; deltog efter hemkomsten i Karl X Gustafs
sjökrig; utnämnd den 10/3 till underlöjtnant, därefter omnämnd som skeppslöjtnant; avsked
från flottan den 29/1 O 1660; därefter i tjänst hos Per Brahe på vars tryckeri i Visingsborg han
utgav en uppmärksammad reseskildring från sina upplevelser i fjärran farvatten.
61 Trankebar tillhörde Danmark 1619-1845 och var redan under mitten av 1600-talet en betydande handelsstad på Koromandelkusten.
62 Kiöping 1773 s. 34-35.
63 Kiöping 1667 s. 83.
04 OlofErikssson Willman (d. 1673); begav sig 1647 till Holland och tog ~jänst i Ostindiska
kompaniet; medföljde 1651 en holländsk beskickning från Batavia till Japan; återkom till
Sverige 1654, där han den 2/3 1655 utnämndes till skeppskapten i f1ottan; förde i oktober 1658
skeppet Kronan i kriget mot danskarna; förde senare kofferdifartyg på England och Portugal.
65 Arne 1952 s. 163.
66 Anders Toreson ( 1651-1709). l Uppsala universitetsbibliotek återfinns en handskrift med ti39
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teln Anders Toresons, tunnbindares uti Wästerwijks, Ostindiska resa, ifrån åh r 1674 till åhr
1683, se därom Meyer 1912.
67 Watson 1974 s. 120.
68 Om nu inte rådsprotokollet av den 19 juli 1667 innehåller den här efterlysta relationen. Cf.
Mellander 1927: 402, fotnot l, som lyder: "Ang. Sjöhjelm se rådsprot. 19/7 1667 (S:s relation)
samt Oxenstierna till K.M:t 6/9 1669."
69 Skytte tjänstgjorde där till senare hälften av 1640-talet, då han till den svenska regeringens
bestörtning konverterade till den katolska läran.
70 Muller 2004 s. 38-39.
71 Av Oxenstiernas svårlästa rapport till KungLMaj :den 6 september 1669 synes framgå, att han
ingivit flera memorialer i ämnet utan att få något svar. Via den portugisiske amiralen Antonio
Mascarenhas hade han emellertid fått fram, att Siöhielm, sedan han sålt skeppet till de portugisiska myndigheterna för en köpesumma av "30000 Seraphins", jämte "12 Swänske båtsmän",
vilka "blevo till stor del döde" under hemresan, seglade hem på ett portugisiskt skepp ("St Johan"?) till Europa via Angola och Brasilien.
n P.R.O. C. O 77, vol. ix, no. 91. Brevet uppges till fullo återtryckt i Shafaat Ahmad Khans
Anglo-Portuguese Negotiations retating to Bombay, 1660-77, s. 462.
73 Foster, vol. IV, 1925, s. 66. Till "Sweds" har Foster inflikat en fotnot med följande lydelse:
"From the Swedish ship at Goa (see p. 36)." men vad jag förstår hade det svenska skeppet då
ännu ej nått fram till Goa.
74 Beträffande detta datum se Foster, vol. IV, 1925, s. 31, fotnot 2, jämfört med P. R. O.
o c. 3063.
75 En här av Foster tillfogad not lyder: "According to the Dutch she was narned the Falcon
[Dagh-Register, Batavia, 1665, p. 334).
7 " D.v.s. det ovannämnda engelska skeppet Love under beta! av en viss kapten Hart.
77 Här åsyftades säkerligen den redan vid Anhalt i november 1663 forlista galhoten Ulf~undh.
Den citerade texten hämtad från Foster, vol. IV, 1925 s. 32-34. Den överraskande korrekta informationen om ett 32 kanoners skepp och dess tilltänkta åtfoljande skepp kan möjligen ursprungligen ha lämnats av någon ur besättningen.
78 Id est nutida Mombasa.
79 Ryktet angav fel person. Dom Luis de Mendom;:a Furtado e Albuquerque hade vissserligen
jämte Dom Pedro de Lerreastre styrt Estado da India från juni 1661 till december 1662 men
rätteligen hade i stället den 11 mars 1666 Dom Joao Nunes da Cunha utsetts att efterträda Antonio de Mello de Castro och lämnatTajos flodmynning den 12 april 1666 med fyra fartyg.
Ames 2000 s. 43-45 och 47-48.
8° Foster, vol. IV, 1925 s. 85.
81 Foster, vol. IV, 1925 s. 36.
82 Foster har här inflikat en fotnot med följande text: "Ras Filuk (Ras-al-Fil), about 40 miles
west of Cape Guardafui."
83 Foster, vol. IV, 1925 s.l63-164)'1
84 Foster, vol.
IV, 1925 s. 164, fotnot l.
85 Pissudenear 1956 s.l49-50.
86 Malhäo Pereira skrev den 4 juni 2006 att med "detta skepp" formodligen avsågs ett skepp,
som låg redo eller snart skulle avsegla till Portugal, eftersom det var normalt att avsegla från
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Goa till hemlandet under januari.
87 Pissudenear 1956 s 151.
" Pissurlencar 1956 s 177
89 Att portugiserna kallade Falken för en fragata tyder på att de uppfattade skeppet som "fregattbyggt" och skall inte förväxlas med den senare beteckningen fregatt, som i Sverige och
andra västeuropeiska länder stod för ett skepp, som var mindre än ett linjeskepp men seglade
snabbare på grund av sin mera långsmala form och lägre överbyggnad. Uppgift saknas om vem
som var Falkens skeppsbyggmästare men holländarna Jakob de Voss och Gierdt Vroon verkade
båda i Stockho1m vid denna tid och är var för sig tänkbara.
90 Den portugisiska texten lyder: "Em 8 de Janeiro de 1667 o vice-rei propös para se camprar
urna fragata aos Suecos para servir na armada que se aprestava entäo em Goa, por ser 'barco
mui suficiente'. O Conselho entendeu que se devia camprar o navio para ser incorporado na
armada" Esparteiro [vol. 3]1974 s. 132.
91 Den portugisiska texten lyder: "ULTIMOS ANOS. Era considerada navio velho no tiempo
doconde de S. Vicente (1666-1668). Os seus servi9os säo diferentes dos da fragata do mesrna
nome do n. 25." Esparteiro vol. 10, 1978, s. 14.
92 Den portugisiska texten lyder: "O NAV! O. Fragata camprada aos suecos, na India, no tempo
do governador Antonio de Melo e Castro (1662-1666). No Conselho do Governo, em 8 de Janeiro de 1667, afirmava-se que para a Armada que ora se apresentava, hera barco muy sufficiente, visse o Conse/ho se convin ha comprarse para se incorporar com os mais da Armada;
Jo i todo uniformemente de parecer q se compra~'e a dit a fragata por con ta dafazenda real sendo primeiro avaliada pellos officiais da Ribeira." Esparteiro [vol. l O] 1978 s. 14.
93 Xeraphin eller xeraphim var ett portugisiskt silvermynt och värt mellan 300 och 360 reis. En
real [pi. re is] var basenheten i det portugisiska myntsystemet. Enligt Oxenstiernas rapport från
Lissabon den 6/9 1669 skulle priset 30 000 xeraphims - vilket exakt överensstämmer med Esparteiros prisuppift- efter skilda valutaomräkningar kunna motsvara 15000 riksdaler specie,
vilket i så fall torde vara ett gott pris för det 12 år gamla skeppet.
94 Den portugisiska texten lyder: "Em Janeiro de 1667, decidiu-se em Goa camprar a Francisco
Ribeiro da Fonseca a sua fragata por 30 mil xerafins. Era considerada navio novo. E diferente
da ffigata n. 18 do mesmo nome". Esparteiro vol. l O, 1978, s. 20.
95 Esparteiro vol. 10, 1978, s. 20-25.
96 Ibidem s. 25 under rubriken Ultimos anos.
97 Subrahmanyam 1988 s. 528
98 Subrahmanyam 1990 s. 281. I en not 81 tillägger författaren vidare: "Finally on the incident
of the late 1660s, concerning the Swedish privateer, EFI [1665-67]. pp. 31-2, 331-2, and P.S.S.
Pissurlencar, ed., Assentos do Concelho do Estado [l 659-1695}, Goa, 1956, pp. 149-51 ".
99 Här skrev Siöhielm Maiotisse eylanden [Mayottska öarna= Komorerna], vilket innebär att
bunkringen ägde rum på Mayotte, en av korallrev omgiven vulkanö med topp 600 m ö h i
ögruppen Komarerna NY Madagaskar.
10°Caep de gaerde Voc = Cape Guardafui i Somali a på Afrikas horn =vår tids Raas Caseyr .
101 Kan med the King ofVisapoura möjligen ha åsyftats Sultanen av Bijapur?
102 Originalet av Siöhie1ms brev i ÄK (Äldre Kommittearkiv) 61, RA.
103 Om detta märkliga projekt har jag berättat utförligt i Piteå SS Sjörulla 2005:132-160.
104 Här har först skrivits namnet Peer Moonson, vilket därefter strukits och ersatts med detta
namn.
0
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105 Här har Pissudenear inflikat en fotnot så lydande: Le-se numa carta do feitor ingles de earvar, de 21 de Setembro da 1665: "There is arrived at Goa a Swedish shipp, a pirate of 32 g uns.
The captain is a Dutchman. It' s thought he will sell her, and the Vice Roy is about buying her".
(W Foster, The English Factories in lndia 1665-1667, p. 85). Na carta de Oxenden, de 29 de
Dezembro de 1665, apareec a noticia de que 'the commanderand chiefpilot are dead and the
ship' s company not well agreeing'(Ibidem, p. 36).
106 Pissudenear 1956 s. 149-150
107 Ibidem s. 151.
108 Ibidem s. 177.
1119 Tveklöst identisk med den Sven Brandt som var fiskal vid amiralitetsrätten 12/7 1656-1/5
1677 och från 1676 e. o. assessor vid amiralitetet; erhöll på grund av sin ålder avsked 4/5 1677
med 144 daler i årlig pension; cf. Zettersten 1903 s. 551 och 596.
11 ° Föreliggande uppsats utgör en väsentlig omarbetning och utvidgning av äldre uppsats i Piteå SS Sjörulla 1986:154-183, tillgänglig på Piteå Bibliotek och i Krigsarkivet.
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Recensioner
Erik G0bel (red.), Jens Kusk Jensen. Navigationens Udvikling- og lidt
om hans liv og håndbgger. Maritim kontakt 25, Köpenhamn 2003:
Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning
[www.maritimkontakt.dk], 269 s, häftad, illustrationer. ISBN 8787947-09-9.
anmäld av Mats Kero
Den danske sjökaptenen Jens Kusk Jensen (1866-1936) blev berömd for sin
klassiska Haandbog i praktisk Sgmandsskab, publicerad 190 l och utgiven i
elva utgåvor på olika språk. Kusk Jensens ganska omfattande skriftställarskap
om sjöfart omfattar också ett arbete från 1913 om navigationskonstens historia vilket aldrig publicerades under forfattarens livstid, utan endast cirkulerade i ett smärre antal kopior. Som en hyllning till minnet av Kusk Jensen, men
också för att boken när den skrevs enligt utgivaren var årtionden före sin tid,
har Kontaktudvalget får Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning givit
ut den i en redigerad utgåva kompletterad med information om Jens Kusk
Jensens liv och övriga verk.
En internationell historiografisk översikt av forskningen kring navigationskonstens historia återstår att göra. Men Kusk Jensen tillhör utan tvivel pionjärerna ifråga om att kombinera praktiska forsök med teoretiska överväganden
beträffande gamla navigationsmetoder. Han rekonstruerade och beskrev därvid ett femtiotal olika instrument. Vad man här kan ha invändningar mot är en
benägenhet, liksom hos en del andra forskare på området med nautisk bakgrund, att ibland överskatta de slutsatser som kan dras från sådana forsök utan
belägg i källor for att de diskuterade metoderna faktiskt använts till sjöss.
Kusk Jensens hypoteser om vikingarnas navigationsmetoder är ett exempel
på detta. Sådana resonemang fårekoromer också ännu flitigt beträffande vikingarnas navigation. Ä ven i akademiska verk refereras ofta okritiskt obestyrkta hypoteser om användning av hjälpmedel som sol stenar, solkompasser,
olika metoder att mäta höjden till himlakroppar etc. på ett sätt som vore uteslutet får fackhistoriker rörande andra aspekter av vikingatiden.
Vad gäller astronomisk navigation i allmänhet så hävdar Kusk Jensen att
kvadrant och astrolabium under "hele oldtiden og langt op i Middelaalderen"
utgorde de S0farandes astronomiske Instrumenter, iscer paa Middelhavet" (s.
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34). I verkligheten saknas belägg för att dessa instrument användes av sjöfarare före andra hälften av 1400-talet då de introducerades av portugiserna i Atlanten. l Medelhavet kom för övrigt latitudbestämning till användning till
sjöss först långt senare.
Beträffande portugisernas insatser för att utveckla astronomiska navigationsmetoder refereras bara i allmänna ordalag till Henrik Sjöfararens mytomspunna "nautiska akademi". Första verket i Joaquim Bensalides banbrytande
undersökningar på detta område (L Astranornie Nautique au Portugal a
l'Epoque des grandes Decouvertes) utkom 1912, alltså året innan att manuskriptet färdigställdes, och var säkert okänt för Kusk Jensen. Naturligtvis har
denne heller inte haft tillgång tiii senare forskning om äldre navigationsmetoder i Indiska oceanen och i Söderhavet, om vilka kännedomen var föga spridd
vid denna tid.
Ovanstående gör att den tidiga utvecklingen av astronomisk navigation belyses på ett otillförlitligt sätt. Den tidiga användningen av sjökort och seglingsbeskrivningar tillhör också de bristfälliga avsnitten. A. E. Nordenskiölds
viktiga och berömda bidrag på dessa områden, Facsimile-Atlas (1889) och
Periplus. Utkast till sjökortens och sjöböckernas äldsta historia ( 1897) refereras t.ex. inte.
Allmänt måste historiska faktauppgifter tas med reservation. Bland annat
anges den grekiske astronomen Hipparehos som arab, Reineras Frisius (mera
känd som Gemrna Frisius) tillskrivs upphovet till måndistansmetoden för
longitudbestämning vilken annars brukar tillskrivas Johann Werner 1514.
(Däremot var Gemrna Frisius den förste som 1530 föreslog kronometermetoden.) Modern forskning har också fastställt de äldsta källorna som beskriver
användning av magnetkompass till sjöss i Kina till omkring 1100, alltså några
hundra år senare än Kusk Jensen anger, för att ge några exempel.
Vad gäller perioden från andra hälften av 1500-talet och framåt vilar emellertid Kusk Jensens historieskrivning på en solidare grund. Förutom praktiska
försök och teoretiska beräkningar har han här gjort omfattande litteraturstudier av källmaterial i form av gamla navigationshandböcker samt undersökt
navigationsinstrument i olika museisamlingar. Kusk Jensen synes ha haft omfattande språkkunskaper, behärskade engelska och nederländska och var väl
förtrogen med åtskilliga klassiska navigationshandböcker på dessa språk. Han
var också bekant med åtminstone en av 1500-talets klassiska spanska navigationshandböcker, Martin Cortes berömda Breve compendio de la esfera y el
arte de navegar från 1551.
Historiken över astronomisk navigation sträcker sig i stort fram till 1800-
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talets början med redogörelser för kronometermetoden och måndistansmetoden för longitudbestämning (den senare under rubriken månförmörkelser som
är en annan metod vilken förtjänstfullt behandlas i sammanhanget). Den betydelsefulla metodutvecklingen på området under 1800-talet förknippad med
Sumners ortlinje (1843) och Marcq St. Hillaires höjdmetod (1875) nämns
dock inte. Lite inkonsekvent med tanke på att utvecklingen av logg, lod och
kompass (inklusive gyrokompass) beskrivs ända fram till början av 1900-talet.
Boken har hursomhelst ett värde i Kusk Jensens utförliga beskrivningar av
hur olika gamla navigationsinstrument fungerade liksom gamla metoder för
latitud- och longitudobservationer, bestickräkning, tidsbestämning, deklinationsbestämning, bestämning av missvisningen, almanacksbestämningar och
tidvattenberäkningar mm. F ör den allmänintresserade är detta många gånger
svår och alltför detaljerad materia, men Kusk Jensens grundliga genomgångar
gör här boken till ett värdefullt referensverk vid ett seriöst studium av gamla
navigationshandböcker. Att han kombinerar detta med den erfarne navigatörens blick för metodernas praktiska användbarhet och är en driven illustratör
fårstärker givetvis värdet av detta. (Åtminstone en del av Kusk Jensens egna
illustrationer är i fårg i originalet, vilket de tyvärr inte är i den redigerade
utgåvan.) När det sedan gäller att avgöra i vilken utsträckning redovisade instrument och metoder faktiskt också användes i praktiken före Kusk Jensens
egen tid måste nyare forskning konsulteras.
Löpande i framställningen gör Kusk Jensen också här och där allmänna
observationer om sjömännens villkor. En mycket klok sådan är beträffande
deras ofta pådyvlade konservatism vad gäller tekniska landvinningar och nya
metoder:"( ... ) de glemmer, at S0folks Indsats er Liv og Ejendom, og rnangt et
idealt Instrument er praktisk ubrugeligt, naar de kommer paa S0en, og ville
foraarsage store Tab, var det ikke i Tide m0dt med Mistillid" (s. 77).
Kusk Jensens historik avslutas med en sammanställning av danska och
svenska böcker om navigation; i den senare saknas dock Johan Månssons berömda Siö-Book från 1644.
Boken andra del innehåller ett antal kortare artiklar om Jens Kusk Jensen. I
den fårsta artikeln belyses dennes betydelse får sjöfarten i Limfjorden och
dess rederinäring, bl. a. som rådgivare och inspektör vid nybyggen. Hans efterlämnade papper har här haft fortsatt betydelse för sjöhistorisk forskning. I den
andra artikeln redovisar Kusk Jensens dotter (född 1920) sina minnen av sin
far. Sedan följer två artiklar om Kusk Jensens berömda Haandbog i Praktisk
Somandsskab, dels dess tidigare betydelse i sjömansutbildningen och dels
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dess fortsatta betydelse idag får segling med traditionella segelfartyg. Boken
avslutas med en sammanställning av litteratur av och om denne uppenbart rikt
begåvade och mångsidige sjökapten.
Sammanfattningsvis var Jens Kusk Jensen en originell forskare på det navigationshistoriska området och åtminstone i Nordeuropa långt före sin tid. De
brister som dennes navigationshistorik har måste sättas i relation till de dåtida
kunskaperna och de informationsresurser som stod honom till buds som "privatlärd" vid denna tid. Tillsammans med Kusk Jensens övriga insatser på sjöfartens område meriterar manuskriptets fårtjänster och historiska intresse mer
än väl denna boks publicering.
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Kortare recensioner
Blekinge Sjöfartsmuseum, Blekinge Ångbåt & Segel nr 19. Karlshamn
2005, 110 sidor, illustrationer, häftad. ISSN 1100-1267.
Runt våra kuster finns åtskilliga mindre sjöfartsmuseer som bygger på ideellt
arbete, sponsorer och donatorer. Trots knappa resurser bidrar de ofta på ett
förtjänstfullt sätt till att bevara och sprida kunskap inte bara om de lokala
maritima traditionerna utan sjöhistoria i allmänhet. Till dessa hör Blekinge
sjöfartsmuseum i Karlshamn som även ger ut en årsskrift.
Årsskriften för 2005 inleds med en redogörelse får museets verksamhet
och fortsätter med en kort men informativ artikel "Att forska efter sjömän".
Man får en sammanställning av olika källor ur vilka upplysningar kan hämtas,
vilket sedan exemplifieras utifrån en under andra världskriget omkommen
släkting till artikelförfattaren. Sedan följer ett kort loggboksutdrag från ett
svenskt deltagande i "Middle Sea Race" 1973, en prestigefylld kappsegling i
Medelhavet.
T"Historik om en livbåtsyxa" redovisas historien bakom museets utställda
livbåtsyxa. Bakom denna anspråkslösa artefakt ligger de besvärliga krigstida
navigationsförhållandena för kustsjöfarten. Museets ordförande Arne Renström, som själv var rorgängare vid tillfället, berättar om en grundstötning
med efterföljande fårlisning hösten 1944 i farvattnen utanfår Hävringe.
En annan, mycket dramatisk, förlisning var när Transatlantics m/s Oklahoma bröts itu under en orkan på Nordatlantenjulen 1953. Det mirakulösa räddningsarbetet skildras i artikeln "Under Södra Korsets stjärnbild" ur perspektivet av ett annat av rederiets fartyg, som befann sig i Stilla havet och där artikelfårfattaren fåljde räddningsarbetet via radiotelegrafi.
En brokig armada av allsköns flytetyg anlände vid Nazi-Tysklands sammanbrott till svenska hamnar. I två artiklar redogörs för ett av de större fartygen, s/s Haussa, och dess vidare öde. Navigationshistoria belyses sedan i populärform i en artikel om kronometern och longitudproblemets lösning.
Årsskriften avslutas med en artikel av framlidne sjökaptenen Bertil Chr.
Petersson som berättar om sina upplevelser som styrman under "Elsa O/anders olyckliga resa till Fjärran Östern" under fårsta världskriget. Artikeln är
tidigare publicerad i Longitude nr 5 1970, och Bertil Chr. Petersson har också
berättat om resan i sin fascinerande memoarbok Ekluten från 1984. Elsa
Glander blev senare mera känd som det sista stora råtacklade segelfartyget i
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Göteborg, C.B. Pedersen. Artikeln avslutas med en shanty av en annan legendarisk segelfartygskapten, Hjalmar Dahlström, tillägnad C.B. Pedersen.
En årsskrift av detta slag får självfallet värderas efter annan måttstock än
den som gäller för de stora etablerade museerna, med sina anställda forskare,
redigerare och korrekturläsare. När den är som bäst ger den en slags "oral
history" i artikelform som utifrån det självupplevda belyser olika händelser i
vår sjöhistoria.
Mats Kero
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Summaries:
Jan Kilborn: The Swedish merchant marine abroad between 1795 and

1820. A pilot study oflicence registers of the Swedish Board of Trade
The purpose of this study has been to discover whether the licence registers
kept by the National Board ofTrade during the 18th and 19th centuries can be
used to evaluate the size and structure of the Swedish merchant marine from
1795 to 1820.
The registers also included ships from Finland and Swedish Pomerania in
the beginning of this period, and they too have been analyzed in the same
context The method ehosen was to identify every single ship by name and
follow its path as Iong as it appeared in the register. Since licences were not
issued for each ship every year, a certain effort was made to reconstruct the
ships' histories in order to make the annual ship lists complete. Total figures
for the 25 years covered in the study are calculated both for numbers of ships
and their totaltoading capacity. The latter was given in "Swedish last", which
is roughly equal to 2.5 metric tons. The results reveal that the Swedish merchant marine comprised around l 000 ships both at the beginning and the end
of the period. That said, we mustremind ourselves that both Finland and Swedish Pomerania were lost, in 1809 and 1815 respectively, and lost along with
them was their contribution to the transporting capacity of the merchant marine.
Another conclusion which emerges isthat ownership was rather concentrated in Sweden (and Finland) to a few port cities and in each city to a few
owners ~ mostly one or two. The situation was the opposite in Swedish Pomerania where there were many small part-owners for each ship. Also the east
coast of Sweden dominated in the beginning of the ehosen period and it was
not until after 1815 that Gothenburg, a city on the west coast, grew in size to
equal the capital Stockholm.
The impression gained is that both shipbuilding and ownership were steady
and stable undertakings in the period under observation, although it did not
increase very much. However, the period is marked by a long war and the
effects of the British Industrial Revolution were obviously not yet being felt.
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Per Tingbrand: A Swedish naval expedition to the Indian ocean in the
1660s.
This paper tells the strange story of a Jittle-known Swedish naval expedition to
the Indian Ocean undertaken in the 1660s. Never before had a Swedish ship
sailed east of the Cape of Good Hope. For a long time the outcome of this
expedition has been shrouded in mystery and has puzzled Swedish historians.
Here, not only are more details offered about the expedition itself, but also
some new thoughts are revealed as to the true identity of the ship that was
dispatched. This paper also outlines what actually happened to the ship and its
crew far away in Goa Dourada - Golden Goa - as the capita! ofthe Portuguese
Estado da India was widely known in Europe in the l 71h century.
When, in 1641, a treaty between Sweden and Portugal was concluded, there
had for a Iong time been a strong Swedish interest in obtaining rights of free
navigation to the Portuguese colonies.Jn the summer of 1650 the Portuguese
diplomat Pinto Pereira arrived in Stockholm to attend the coronation of the
Swedish Queen Christina. He also tried to convince Sweden to mediate between Portugal and the Netherlands, as the latter country had continued to attack the Portuguese colonies after Portugal's declaration of independence
from Spain. In April 1651 Pinto Pereira offered Sweden the right to use a part
of the harbour ofGoa and to carry on trade thereandin other parts ofPortuguese Asia. However, being mostly interested in the profitable trade of Brazil
and West Africa, the Swedish government rejected the offer.
In January 1663 Henrik Gerritzen, a Dutchman who had entered Swedish
naval service in 1644, been promoted to the rank of admiral and ennobled
under the name of Siöhielm, offered to sail with a small naval squadron to faraway waters in order to attack Turks and other enemies of Christianity and
thereby procurea considerable profit for His Swedish Majesty and the crown.
By the spring of 1663 circles close to the regency considered it desirable to act
on this proposition. The crown placed two naval ships at Admiral Siöhielm' s
disposal - the frigate Falken and the galliot U(fsundh - which were to sail
around the Cape of Good Hop e and "incommode" Turkish and Moorish shipping in the Red Sea, and in other remote waters where the Swedish colours
had never flown before.
In his classical work of 1903 on the Swedish navy from 1635-80, Axel Zettersten wrote that the ship Falken that sailed with Siöhielm in the 1660s was
identical to (Danish) Falken , a ship captured from the Danes in 1658. Until
now this statement has been generally accepted but all evidence indicates that
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(Danish) Falken must have been a much smaller ship. From avai1able facts
about other ships narned Falken at the same period, and based on recent research with regard to their respective numbers of guns and crews, this paper
concludes that the ship sent to the Indian Ocean was almost certainly identical
to a different Falken, built in Stockholm between 1653-54 and fitted out with
38 gunsin 1658, which armament was reduced to 32 guns before departure in
1663.
The costs of recruiting crews for the ships, the armament, fitting out and
provisions for such a Iong and hazardous voyage were all to be paid by a
consortium based on "quotas". The Queen Dowager Hedvig Eleonora, the
Admiral-in-Chief Carl GustafWrangel, the C hancellor Magnus Gabriel de la
Gardie and many other prominent persons became invo1ved, in the expectation ofbeing amply rewarded by the prospect oflooting Muslim ships captured by Siöhielm. According to the royal instruction, dated 6 August 1663, the
ships were urged to attack only "Turks and Moors [ ... ]and nobody else".
This squadron left Stockholm in early September 1663 and entered the
Sound on October 4 but was forced to seek refuge in Landskrona because of
heavy weather. Both ships left Landskrona on November 13 but then ran
aground at night on the Danish island of Anholt. Although the frigate could be
kedged off the galhot was lost. Falken now sailed to Gothenburg where she
stayed over the winter with the crew partly disbanded.
Having corresponded with the regency in Stockholm Siöhielm was permitted not only to continue the expedition on his own but also to increase the
number of participants in the enterprise so that fresh capital could be obtained. Falken left Gothenburg in June 1664 with Hamburg as its first port of
call. There is also reason to believe that the ship calledat a Dutch port where
Siöhielm may have enlisted further new participants in the enterprise. From
there nothing more is known with regard to the outgoing route until Falken
arrived in Madagasear and Mo<;ambique, but presurnably they followed the
classical route of the Carreira da India.
It soon emerged that Falken was not a happy ship, as the Dutch on board
were at odds with the Swedes. According to those Swedes who returned from
this expedition and were heard as witnesses in the legal aftermath the Dutch
almost constantly oppressed the Swedes. This is, however, doubtful in view of
the fact that among the ship' s company there was a solid majority of Swedes,
albeit mostofthem in subordinate positions. The commanding admiral was to
have under him two captains as "second-in-commands" on equal footing, the
Dutchman Adrian Mann and the Swede Hans Hi sing. Being the only man on
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board who had ever sailed the Indian Ocean before Mann received higher
wages than Hising. Evidently the two captains disliked each other from the
very beginning. Finally Hising left the ship in Mo<;ambique and from there
wrote a letter to the Portuguese viceroy in Goa denouncing Siöhielm. The
contents of this letter are not known but it is Iikely that it influenced the
viceroy' s treatment of Siöhielm in Goa.
Having al so taken on provisions in the Comores Falken sailed north around
Cape Guardafui. By this time Mann had died. Close to the strait, or inside the
Red Sea, the frigate met two Muslim ships. These ships, laden with pilgrims
going to Mecca, were forced to heave to under Falken 's guns and boarded by
men sent over from the Swedish frigate. Not a single Swede was allowed
among the boarding crews. Instead they were obliged to stay on board Falken
and watch the Dutch search the two ships for quite some time. The Swedes
became even more embittered when Siöhielm allowed the Muslim ships to
contirrue on their voyage unharmed.
Falken, having lost anchors and suffered darnages in heavy weather, now
badly needed repairs. At this stage Siöhielm decided to sail across the Arabian
Sea to Goa in Portuguese lndia where the viceroy treated him as a pirate, made
him sell the ship, incarcerated Siöhielm and sent him and the remairring Swedes back to Europe. Although Siöhielm wrote a letter to the Swedish government from Amsterdam, on March 13, 1663, he died soon thereafter on June 18
before he was able to give a satisfactory account of his mission.
The expedition had turned out to be a total fiasco. In 1670 legal actions of
liability and for the recovery of darnages were initiated in Sweden against
Siöhielm' s heirs before the Admiralty Court of Stockholm, which continued
the following year in a specific Commissorial Court. The final outcome of
this lawsuit remains unknown but much of what we do know about this expedition has been handed down to us in extant testirnonies delivered by people
who actually sailed with Siöhielm to lndia.
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