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ö."tiggande arbete utgör en utvidgad bearbetning af en
krigshistorisk skildring, benämnd rKrigshändelserna vid
Gtita ällls mynning åren l7l7 och 1719,, införd i Gtiteborgs
och Bohusläns fbrnminnesfdrenings tidskrift 1896.
IIti nämnda skildring sökte frirfattaren gifva en bild
af de upprepaile danska angreppen på befastningarna vid
Gota älfs mynning l7l7 och 1719. [Ian var d.ärvid i tillfalle att framdraga åtskilligt, som ftirut icke varit offentliggjorilt, samt äfven att i några icke oviktiga punkter beriktiga uppgifter hos så väl svenska som danska forfattare,
hvilka tillforne sysselsatt sig med ilrågavarande strider.
Till framstallningen af d.essa tilldragels,er fogas i rletta
arbete en öfversikt af krigshändelserna i nona Bohuslän
sommaren 1?19 samt en redogörelse ftir llfarstranils eröfring af TorclenskioltL samma år, grundad på de hittilis
såsom förkomna ansectda handlingarna från rättegången
rnot kommendanten å nämnda fastning, öfverste Dancku'ardt.
För värdefulla råd och runvisningar beträffande i riksarkivet förvararle, ifrågavarande krigshäntlelser berörande
hantllingar står ftlrfattaren i stor ftirbindelse till Amanuensen m. m. A. Ilrtm,rnarsl;jöld samt. hvail angår motsvarantLe aktstycken i det danska riksarkivet i Ktipenhamn, i ieke rnindre tacksamhetsskuld till öfversteltijtnanterr rrr. rrI. ./. U. ll'. il'irsdt.
Giiteborg i rleeember 1891t.
I'örfu,ttu,ren.
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Sucnska.
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){ordberg. Karl XII:s lefnad.
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Defensions

L Krigsläget våren

17t7.

På morgonen den 18. december 1215 landade

en liten
^,
farkost
på skånska kusten, i närheten af Trelleborg
tr'artyget hade den 11. lämnat Stralsund, ddJi;;r:;

den svenska flaggan ströks från fästningurr*

*o""i. öf

farten under vinterstormen hade varif af farhtast.-;i;;;
Några män, med af störtsjöarna genomoå'tu klad"i,
,stego i land. Blancl dem var -Sveriges
konung, *o* oo
efter femton års frånvaro åter satte ioten på .oäo*k jord.

Men hans återkomst till faderneslandet vackte
i"g." gfääj".
Den stråle
hopp,
som
hade
tändts
i
det
svenJk"
åU.Jt.
4
hjartpn, då Karl Xff. från sin långa vistelse i Be"au"
ooi
Demotika hösten 1714 äNervände tiil sitt rikes
dilö
vinser, hade slocknat. Hoppet om den f"ed; "So*'JJ
utmattade folket så länge bi,lat, hade åter
liif"it gä._
Till
Sverigu,
gu-L
fiend.er
hade
i
stället
t o*äit
fadt.
tvänne n;ra: Preussen och Hannover. Oet naae
t"k"
kats ens Karl XIL_ s,ialf att åter fästa segern vidly;:
cle
,svenska fanorna. Nu hade äfven
sista återstoden af
.Sveriges östersjoprovinser gått förlorad.
Det första, som mötte konungen vicl hans återkomst
till - fåderneslandet, var en skrifälse från
rådet, .o_-i
mörka, men dock s3n_na frirger skildrade rikets'fi;:
liga nöd och d.ess behof af fred. Fred _ ou" d.i
o"d,
som från alla landsändar mötte clen återvändande
konun_
gen. På samma oång som rådets bref emott"g f_"f
XIf. sin.nyss aflidå fa"rmors, Alottn;ng ffedvig
Eleonoras,
sista hälsning. i hviil<en ho' besvoror,ouo* att
råta sio
beveka och skrinlia frecren åt sitt folk.
i"",r"är,t""ä"iå
tillstånd ropade emot honom ett encla ;.1, ;;il,;;ä.-"
Kuylenstierna, Striderna tii (:l;itrr

iil-[.\ mgntling 1Zl7

oah 171g.

1

att all makt i Sveriges larrd
låg i en enda persons hand. I)enne. en af tlem, som
decembermorgonen 1?15 stego i land på skånes .jorrl, hefallde, att kriget skulle fortsättas. Och det fortsattes.
Rerlan i {'ebrnari 1716 {'tiretog Karl XlI. sitt fi;rsta turf:rll
IVlen så hade iidet fbgat,

mot l{orge.

Sommaren 1716 anlånrle tsar Peter med gemål till
Köpenhamn och emottogs mecl stora hogtidligheter. Han
ftirde med sig .{0 000 man, hvilka enligt en öfverenskommelse, som träffats mellan honom oeh Fredrik IV. af Danmark i Hamburg aen 'j'liij s. å. - merlan Iiarl xII. ä,ilnu
kvarstotl l)it norsk botten, i närheten af Fredrikshalrl
skulle tillsammans med danska trupper {tiretaga en lanclstigning i skåne. visserligen skulle tsar I'eter, enligt denna
öfverenskommelse, endast få tifverfijra från Mecklenburg
till Sjalland en styrka pä 24()0f) man, hvilken skulle forla,ggas i lager rrtanför Köpenhamn, men detta hindrade
honom icke att öfverföra ytterligare omkring 16 000 man,
hvilka då af Fredrik IV. anvisacles rletr svenska ön Hven
till ftirlaggningsort. De fOr landstigningen af'.sedda tlanska
trupperna. 2(i ()00 rnan, voro lörlagda mellan s:t ,Itirgens s,itl
och F'redriksborg. Tsaren f'Orband sig att samtidigt angripa
Sverige iifver de ålänrlska i)arna. En engelsk flotta på 11)
linieskepp och 2 fregatter,, undel bef':il af amiral Norris.
harle i f'tirening med tlen danslia flottan på 18 linieskepp
och .1 lregatter untler general-a,mira,len grefve (iyklenlnwe.
slutit sig till en rysk eskader på 14 liiliesl<epp och 5 fregatter. Med denna väldiga flotta tr,vggade tsar Peter sina
tnrppers öf'verförande till Sjtillanrl oeh Hr-en.
ilen af detta så storartadt anlagda tbretag blef intet.
Den ,''- sr,lrtember l71ti, fyra dagar innatr rlen gemensamnla
landstigningen skulle äga mm, liit tsar Peter genom sin
mirrister tillkannagifva. att han ansrrg tlen lringt framskrirlna arstitlen gtira tlet tillti:nnatle lilletaget minrlre
rårlligt. hvarefter på tlanska fartt'g pålriirjades de ryska
truppernas iiterförantle till Ilec,liletrbul'g.
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flollanil,
Trots ilet att halfl'a Europa
- ,England,slutit
sig
Hannover, Preussen, Danmark och Ryssland
tillsammans mot ilet utmattade Sverige, företogs under
de bägge sista åren af Karl XII:s lif intet större fientligt anfäll mot vårt land, och Karl XII. kunrle, sig sjalf
i alla skiften lika, behålia initiativet, ännu en gång
gripa offensiven och på nytt göra ett infall i Norge.
Att så kunde ske är skenbart oftirklarligt, men har
sin grund i trenne omständigheter. Delvis i den öfverlägsna skicklighet, med hvilken Sveriges diplomatiska
underhandlingar leddes af den rljarfve och smidige holsteinaren Georg Heinrich von Görtz, men mer äntlå i det
kraftfulla, om också hänsynlösa, sått, på hvilket försvarsanorilningarna bedrefvos samt -- i främsta rummet --i clen omständigheten, att i spetsen för Sveriges här stoil
Karl XII., clen man, för hvilken hans fiender ännu i sista
stuncl hyste dj"p respekt, han, som förut så måuga
gånger visat världen, att metl kra1t, beslutsamhet och
mod ingenting är omöjligt.
Förbundet mot Sverige saknade vidare cle betingelser,
som ligga i gemensamt intresse. Danmark sträfvacle efter
att förvärfva sig Skåne, men detta att landområdet på
- i en makts händer
båtla sidor om Öresund skulle komma
var något, som de öfriga förbundne ej kunde finna
-sig det
uti. Tsar Peter arbetade fcir sitt stora måI. att >fiir
Ryssland öppna ett fönster åt Europar, men sjömakterna
England och lfolland, hvilkas anslutning till ftirbundet
var föranleclt af Karl XII:s åtgärder för hindrandet af
hancleln på de af Ryssland intagna östersjöhamna na. kunde
ej med blida ögon se det ryska väldet allt mer och mer
befästa sin maktstäIlning vid Östersjöns strånder. Preu,ssen och Flannover åter hade anslutit sig till förbunilet
i hopp om landvinningar på Sveriges bekostnad i Tyskland. Preussens mål var Stettin, Hannover sträfvaile efter
Bremen-Verden.
Att väcka oenighet och misstro hos de allierade var
den u.tväg, som (-iörtz använile f'ör att afvärja den fara,
som syntes -uå öfverhä,ngande. Det blef honom så mycket
lättare, som mellan tsat' Peter och Fretlrik IV. råtltle ett

4

personligt hat, hvilket ån mer ökades genom tvisten om
Wismar och det hänsynslösa sätt. på hvilket tsaren uppträtlt utanfttr Kopenhamn, då han under åtskilliga ftirevändningar sökte förskaffa sig och sina trnpper iilltrade
till Ktipenhamns och Kronborgs befastningar.
Men den ryske sialfhärskaren hatade också en annan
af sina förbundsbröder: Georg I. af England och Hannover.
Känslan var ömsesidig, och det gick så långt, att konung
Georg, då ett närmande mellan Ryssland och Sverige ftir
ett gemensamt östers.jövälde en frukt af Görtz,under_
- möjligt, och spänningen
handlingar borjade synas
mellan honom och tsaren blifvit drifven till sin spets,
rent af- ifrågasatte, att man skulle lagga beslag på
den ryska flottan, bemäktiga sig tsarens pu".oo o"n Ua[a
honom fången, tili dess hans trupper hade låmnat Danmark och Tyskland.l
Men äfven den slugaste diplomati skulle icke ensam
kunnat värja Sveriges land under dessa fruktansvärda år.
Karl XII. hade beslutat fortsätta kriget. För hans be_
slut måste alla hinder. vika. Alta hans ansträngningar
under de sista åren hade ett enda måi
skarpa äet
- attatt
vapen, hvarmed karnpen skulle fortsättas,
till clet
yttersta förstärka hären och flottan. Genom dessa an_
strängningar skulle det tilt sist lyckas honom att uppbringa
härens styrka till ornkring 60 000 man.z Mu" på ett äf
vår inre historias mörkaste blad står att läsa. håd deoo"
utomordentliga kraftyttriug kostade Sverige. De pengar,
Karl XII. behtifde ftir krigets fortsättandi .rr"" Uån
sakad att taga af sitt eget utarmade folk. Då alla "-oahit_
tills brukade, lagliga utvägar icke gåfvo tillräckligt, såg
han sig om efter andra, utont,Iagen. Med 1?15 hacle'råcleti
andel i^regeringsärendena upphort. Under de bägge sista
åren af. sitt iif upphorde Sveriges konung att täga råcl
af svenska män. I)en, som blef hans htigstbetrocldä
var aldrig hans undersåte. Friherre .rroo Gti"t, var -ar,,
Hol_
steins sändebud hos Karl XII., clå denne g.jorde honom
I

Aar,stcntut och Liitken, sid.

319.

, . ,2 llalntstr.trrrl,-sverige.s politiskn
statshvälfningen 1772, Bid. 47.

historia från Karl

XII:'

döil

till

5

I

till

Sveriges sänd.ebud hos utländska makter, han blef
chef ftir det svenska finansverket, utan att vara svensk
medborgare eller underkastad svensk lag.l Med den rikedom på utvägar, till hvilka hans lysancle snille visade
honom vägeil, och hvilka stoclo honom öppna, darftir att
han af intet var bund.en, åtog han sig, hvad ingen annan
haile vågat: att skaffa meclel till hrigets fortsättande.
Han utförile, hvad" ingen före honom hade maktat, han
uppgjorde utkast till en finansplan, hvarigenom ile for
krigets utförande erforderliga metllen kuncle anskaffas.
Att detta skeclcle på samma sätt som i en belagrail stad,
att den enskikla eganderätten tvangs att underordna sig
det allmännas kraf, bekymracle foga Karl XII:s gunstling, utländing som han var. Och konungen, som sedan
femton år tillbaka vant sig att indrifva penningar på
det sättet, hyste i cletta afseende inga betänkligheter.
,Genorn rekvisitioner och gärcler>, säger Malmsttöm,
>genom stränga utskrifningar och rekryteringar fick
konungen visserligen både penningar och krigshär; men
Ianclet ödelades, ile kvarlefvande utarmacles, all rörelse
afstannade, och riket öfversvämmades af mynttecken och
myntsedlar.

,Ilvad Sverige burit under de tre olycksår,

clå Gortz

var Karl XII:s rådgifvare, är f<ir eftervärlden nästan
ofat*Iigt. Lanilet var prisgifvet åt det militara godtycket. Det var ej nog med att den väpnade styrkan
begynt att här hemma, liksom f'tirut i Polen, använtlas till
att inclrifva utskylder, som ej kunnat frivilligt erläggas,
hvarigenom, såsom allmogen seilermera klagacle, cle landsorter, som måst undergå sådan 'militarisk exekution',
blefvo nästan ödelagda, då clet, som genorn exekutionen
indrefs, var ringa mot det, som de utskickade trupperna
till fortaring utpressade i matvaror och penningar.>
Att det svenska folket lika fullt med tålmoclighet
bar alla de lidanden, som blefvo en foljd af konungens
befallningar, det vittnar htigt om det fblkets trofasta
sinnelag, ty KarI XII. hade i segerns och lyckans dagar
I Mahrtström. sid. 87

t)

vunnit deras hjårtan, och därför svek det honom icke i
neclerlagets och motgångens tid, darför bar det tang_odigi
dessa tunga och orättfardiga bördor.
,hurudan
Y"" den
_det säger oss äfven tydligare än något annat,
mannen var, som bar Sväiges kronai. Han må
ha ägt stora fel ett är dock visst: "han ägde i
G;;
måtto just de egenskaper,
på hvilka hans folk satte det

yppersta värde. Hade så icke varit, skulle aldrig hans
namn hafva vunnit den djupa återklang, som det"varrn,

och ä_nnu äger,

i

svenska Ujertan.

Varldshistorien känner få så sällsamma och
liga gestalter som Karl XII. vid hans lefnads outgrundshit: konungen, som då han till sist återvände till
sitt
land,
hvilket han i fernton år regerat från sitt högkva"tu" _
*oJ
hade flyttats frän_SjänÄa tiU ländenra på
andra sidan
ustersJön, genon Polen, Sachsen och Rvs-.sland,
och som
till sist hade befunnit sig ej långt från
det dåvararrde
Asiens gräns
aldrig villeåteise sii hu{vudstua, huo .o_,
efvgl i sitt -eget land, fortfor aht ftrr:a samma enkla
lägerlif, att lika tysilåtet och med samma hårdnackade
Kratt som f'örut arbeta på utförande af de planer,
hviln.h
ingen t arrde rner än ]ran, kon'ung"o, ,o_,
If,
,vidd
obekymrad
om alla andras mening, oberörd " af alla
böner, satte sina planer i verket,'han, som
med sinnets jämnmod och stoilierns lugn spelarte det
htigsta-;f
alla spel: spelet om lif, krona o""t a"u.
For att drifva de utmattade till nya ansträngningar,
ftir att samrnanhålla allt, som hotad"e
att
sönder,
därtill fordrades en härskare sådan som Karlfalla
XII.
Ilos
honom finner det underbara i denna Srr"rige,
fortviflade
kamp ytterst sin forklaring.

Det af

GörLz. våckta försiaget om underhancllingar

gifvit tsar peter den ftireåndning, han sökte, att
tilis vidare inställa lienflighete"nu -ot "Soerige.
Arf.i_
ningarna härtill
p.ier*
hade

flerJ. T.u"
benägenhet för
"oro
freden hade sin grund.
såval i .oouo A1""";*,Uuoähogrräii
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den omständigheten, att clen tyske kejsaren uppmed turkarne, men framför allt måste anledningen till denna tillfatliga fredskarlek sökas i det tillstånd,
hvaruti äfven Ryssland befann sig efter de många krigsåren. Den strid, i hvilken tsar Peter nu framstod som
segrare, hacle dock vunnits endast genom en såilan kraftanstrångning hos hans folk, att det ftirst sent skulle

som

i

tagit striden

komma att håmta sig.
Men då Ryssland drog sig tillbaka, kom l)anmark i ett
mindre gynnsamt läge. Att utan understöd af antlra makter anfälla KarI XII., tlet ingick ingaluncla i Fredrik l\r:s
planer. Äfven för Danmark var freden oänclligt välbehoflig, men dess konung hatle emot sig en motståndare,
som visste stirja ftir att kriget skulle fortsåttas.
Under clet att de danska och ryska trupperna sammandrogos för den tillamnade landstigningen i Skåne,
harle Karl XIL nöjt sig med att darstädes låta samla
några tusen man, und.er det att han sjalf kvarstannade
i Norge.
I februari 1716 hade Karl XII., såsom nämnclt, med
7 000 man från Vermland och Bohuslän infallit i Norge
och framträngt öfver Glommen till Kristiania, men på
grund af bristen på lifsmedel och de faror, som hotade
hans förbindelser med operationsbasen, hade han i april
månail sett sig tvungen att anträda clet återtåg, som han
med så mycken skicklighet utförde till nejclen af Fredrikshalil Här stod han i nära trenne månader, men när
slutligen en dansk eskader den ll-tl.,"ff vitl Dynekilen, norr
om Strömstail, anf'öl} och delvis förstörcle en svensk flottilj, under schoutbynachten Strömstierna, clrog han sig in
i Bohuslan, med sitt högkvarter i Nouby gårcl, i närheten
af Svinesund. Först från och med september månacl 1716
ftirlade han sitt kvarter till Lund, där han kvarstannaile
uncler mer än ett år, och hvarifrån han ledcle rustningarna
till ett nytt fäIttåg.
Fredrik IV. kunde icke misstaga sig om, att ei dessa
rustningar gällde honom och närmast ett nytt anfall på
hans norska rike. Också verkstäIldes redan hosten 1716
en del trupptransporter {rån Danmark till Norge, hvarvid
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den olyckan inträffade, aLt geno1 en haftig storm
flera skepp dref'vos mot svenska kusten, så att 604 man

på tlet sättet råkade i svensli fångenskap.r
f de norska gränsprovinserna bedrefvos försvarsanordningarna med stor ifver. Sarskilclt sedan den till
hogste befelhafvare utnämnde generalen Erhard, Vcdel,
anlandt dit, i borjan af år 1717, vidtogos kraftiga anordningar till gränsposteringarnas förstärkande och befastningarnas iståndsättande.
Men Fredrik IV. ämnacle icke uteslutande genom ett
passivt försvar möta det väntade angreppet. Ifan insåg
allt for väl, att det verksammaste medlet att förebygga
ett uytt svenskt angrepp på Norge låg i hinclrandet af
sjöfarten på Sveriges västra kust.
tr'tir d.etta ändamål lät han genom örlogsfartyg, hvilka,
så lange vätlerlek och isfttrhållanclen tillato clet, kryssade
mellan Danmark och Norge, uppbringa alla fartyg, som
voro destinerade till svenska hamnar. Men under clel att
de danska fartygen uncler den strängaste kölden sökte
hamn i Fredriksstad, btirjade svenskarne åter utsända
tlessa beryktade kapare, som nu vunnit en verklig orga,
nisation genom den kungl. förorclningen af den f januari
1717, enligt hvilken alla kapare i och omkring Gtiteborg
sattes under befäl af kommendören Lars Gathenhielm.
Det fordracles för ilanskarne en större styrka fOr att
stäfja detta kaperi och samtirligt hindra den svenska sjöfarten på västkusten. Detta uppdrag förlänade Freilrik
IV. i februari 1717 ät sin nordsjöeskader, hvilken serlan
tlen ft november 1?16 stod und.er beläl af kommendören
Peiler Wessel Tordenskiold.
1 Lagermarlt,
"Striderna vitl vestkusten 1717 och 1718>, sid. 4. C.
O. Munthe. sid. 56.
Dct var 4 kompanier af Äalborgsko nationale in-

fantoriregementot.

IL Försvarsanordningarna vid Göta älfs
mynning

1717.

Allt seilan 1300-talets seno,re halft hatle det Gamla Älfsborg växelvis behärskat och försvarat det stidra utloppet af
Gota elf. Så lange områilet vid denna älfmynning utgjortle
såsom fallet
Sveriges enda besittning vitl västerhafvet
var anila till frerlen i Brömsebro 1645'-, -haile Älfsborgs
fastning varit en af cle viktigaste i vårt land. Den hade
äfven under de första vasaregenterna varit en af Sveriges
starkaste, men i mitlten af 1600-talet utdömcles den såsom icke längre fyllande sin uppgift. Anledningarna
härtill voro flera. Den generalkommission, som under
fältmarskalken Henrik Horns presidium tillsattes är
1685, och som hatle att uttala sig arrgåentle Sveriges
fasta försvar, sammanfattar anledningarna, hvarför
>gamble Elfsborg uti hen:s Maj:tts Drottning Christina'
tijtlh blef abondonerat och ruineratn, såluncla:l
Fästningen ansågs icke enclast ligga for långt från
älfmynningen för att hindra en blockad af Göteborg, utan
äfven, på grund af belagringspjäsernas ökatle skottvidd,

sig i ett ytterst farligt lage i händelse af be*
skjutling från ilet närbelägna, dominerancle Karingberget.
darfor af dåvarande general*
Är 1646 uppgjordes'Wärnschiold
en ny plan till forkvartermästaren Johan
svaret af Gota älfs myrrning. Enligt denna ftirlatles ftirsvarets tyngclpunkt till en ny befästning, anlagil på
tvänne i inloppet nära hvaranclra belagna holmar, af
befinna

I Försvaret af Göta älfs mynning af kapten G. Stcdt. Tidskrift
fortiffkation 1u90, t håftet.

i
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hvilka

större bar namnet Kyrkogårdsholmen. på
af hvars gynnsamma Iäge danskarne, under
närmast föregående anfall 1644, hade forstått att
d.en

dennat holme,

sitt

begagna s1g genom att dårstädes anlägga batterier, uppstod nu clen fästningr som kom att-bä"u ,ru*net Ng"
Ållsboro.
A^rbetet på fastningen tog sin btirjan sommaren 16b8,
men fortgick skaligen långsamt. 'Warnschitiid stikte år
1659 utverka ett fast anslag af 1? 000 daler silfvermynt
årligen ftir att kunna kraftigare fortsätta festningsbyggnaden, men detta lyckades -icke, er omstånclighät, "s:o;
han år 1673 beklagade i ett )memorial bet"ecknandes
orsakerne till fastningernes dröijsamma bebyggiander.
t6Z4 dog 'Wainschiold, åeo u"U.tut"p'e'Ny, Effr.borgÅ:
fortsattes efter hans plan af Erik Dahiberg.
Sid-an fästningen efter sitt fullbordande t"erkle sig,
_
bestod den af en bastionerad, något oregelbunden fr-htiining, med flankerna vinkelrätt mot kurtinerna, hvilka
voro kassematterade. Bastionerna buro namnen: Nord_
stiernan, Delphinen, Haffrun, Hvalfisken och Hummern.
tr'rarnför kurtinerna lågo fyra iåga raveliuer, kallade
Printz Friedrick, Stenbatteri"t, Ro**lond och Vetlgården.
lliclt på norra kurtinen, merlan bastionen Nordstierian och
Httmmern, fanns __ och finnes ärr i dag
fyrkantigt,
- ett tiir
bombfritt torn, under hvilket hufv'clingången
fästnlngen.befann sig. Detta torn hade tre-våningar; i första
var garnisonskyrkan inrymd, under clet att cle
-våningen
bägge öfre voro anordnade for uppstallning af kanoner.
Denna ilel af fristningen inrymrlå- afven lågementer för
besättningen, kruthus, -agasirrer m. m. -Fä.tniogurr"
antlra dei bestocl af det på norra holmen anlagda härn_
verket, skildt från den bastionerade delen af fästningen
endast genom en smal ränna, hvilken tjänacle såsom Iör_
varingsort for fästningens slupar o.L öfriga fartyg.
Hornverket var af jamförelsevis svag profil, *io o-gäti,
liksom den bastionLrade delen, åtniinitone tlelvis. af en
pallisadering.
Fästningens gröfre bestyckning synes hafva bestått af
ett icke obetydligt antal 24-pundiga äch 12-puntliga kanoner.

1l
Trots de grofva gråstensmurarrla, som på sina ställen
4arle en tjocklek af ända till 2 meter, kunde dock Nya
Alfsborg ingalunda betraktas som en stark fästning. Det
knaBpa utrymmet på holmarna hade haflt ett ogynnsamt
inflytande på planutstakningen. Bastionerna voro trånga
och polygonlinierna för korta ftir att medgifva en verksam flankering.

Men fästningens största svaghet låg i tlen möjlighet,
att fråu den närbelägna Aspholmen,
i gotlt skydd af terrängen å denna holme,beskjuta fästningen.
Visserligen hade darstädes funnits såväl ett ,af master
upptimbrat och med steen uthfyllt tenaiieverk' som ett
,vidh vatenkanten emot lanrlhsättningh med båtar upkastatt> retrånchement,l men dessa befåstningar hade i
slutet af 1600-talet fått fdrfalla, utan att någonting annat blifvit.gjordt ftlr att hindra fienden, att virl ett anfall
mot Nya Alfsborg sätta sig fast på holmen.
Den fara, som harifrån hotade fästningen, betonades
kraftigt af den ofvannåmnda generalkommissionen af år
16.85. Kommissionen framhöll, huru den htigsta bergshojden på Aspholmen borde afsprängas för, att icke lämna
fienden skydcl, och huru den lösa jorden på holmen borde
bortföras ftir att omöjliggöra uppkastandet af batterier.
Det var denna tanke, som redan 1679 hade uttalats
af Erik Dahlberg i det underdåniga memorial, som han
afgaf den 24. november samm& år, i hvilket det heter
uatt Aspholmen igenom bergz sprengiand"e skall giöras
fienden obrukbahr, ty det forilras allt f'ci<ir stoor Garnizon den att besettia,.
Men ännu 19 år senare hade ingenting blifvit gjortlt
beträffaude Asphohnen. Dåvarande fältmarskalken gref've Dahlberg skref i den ,Utförlig underdånig Relation
till llans Kongl. Maj:t om alla llikets fästningars för
tiden varande tillståncl,,, som han 1698 afgaf till clen
ilå 16-årige Karl XII.: ,så frambt N.ya Elfsborg skall
kunna göra sitt rlevoir, och någon effect deraf ske, måste
clen derunder liggande Aspeholnen, antingen med ett
som stod fienden öppen,

1

Relationeritning af år 1680. (tr-ortiJil,atioctsatki,uet)
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apart verk författas, eller åtminstone alen högsta bergkullen bortsprängas>. Men den gamle Erik Dahlb*"g* .ru"ning lämnacles opåaktad. Försumlighetens fiiijder framträtlde.. äfven, som vi i det följande skola visa, på ett för
Nya Älfsborgs säkerhet yttörst fartigt sätt under det
danska angreppet 1?19.

Det var tvifvelsutan denna känsla af att Nya Älfsborg icke ensamt var tillräckligt ftir att försvara inloppet
till Goteborg, som foranledt anlägganrlet af ett strandbatteri vid Rya Nabbe å Ifisingen (1688), rlels af ett rlågt
batteri, och en skans å Bi,tli,ngen gent emot Rya Nabbe
(1700).1

Dessa försvarsverk utgjorde sålunda jämte NyaÄHsborg det fasta försvaret af inloppet till Goteborg. Men
ett aktivt kustförsva{- fordrar, utom det fasta försvaret,
jämval ett flytande. Äfven detta saknade icke Goteborg
vid clenna tid.
År 1700 hade en clel af flottan f'örlagts till Goteborg. Detta för staclen och dårmerl äfven för hela
västra Sverige så betydelsefulla steg hade åvägabringats genom initiativ af dåvarande guvernöten tifvär
Göteborgs och Bohus län, amiralen friherre Erik Sjtiblail.

Genom >en underclånig remonstration>, som han afgaf

till

Karl XIf. år 1?00, 'brachte han rlet såwirla, at hår bief
ett ständigt Ammiralitet upprättarlt, bestående uti en
Escadre af 12 stora och wälbewärda örlogs-Skiep, för-

utan Gallejor och andra der til hörande Fartyg, söm ett
wäl inrättadt Ammiralitet tillhörerr. Om den nyanlagda
flottstationen heter det viclare i Cetlerbourgs ,En kort
beskrifning iifver Sjö-, Handel- och Stapelstaden Gtitheborg, utgifven 1?39: ,Til detta verkets så mycket mera

befrämjande, blef ett nytt 'skieppswärf för Escaderns
större Commodite, en fjerderlels mil harifrån i Sudwäst,
1700, anlagt mecl sr'åra Ducd,Alber och ett kostbart
sänkwärke fram for sig försedt, inom hvilket denna

--

I

Copia

af

Wälborne Herr öfverste-Lieutenant Lcijonsparres sista

tifver skieppshamuen och 'Igärfwet weit Billiugei utänfor
borg. Delinierat och rfmätt 1201. (Fortifikationsarkiöefi.

l)eesein_

Gtite-
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Bscadre för storm och owäder kan ligga i säker hamn,
som vid denna sjökanten, icke allenast befunnits vala
nrycket wäl belågen och säker till Station för en ÖrlogsFlåtta, och def'ension emot sitisidan; utan till Couffardiefartens säkerhet, en fördelactig communication med wästerhafvet, och såiedes med Utrikes l.lationer, til allehantla
nöclwändigheters införskaffande, helt beqväm och wäl belaglig, men i synnerhet till Commerciens uppkomst och
flor.,
\id. Nua Varfaet uppvåxte snart en hel ,liten wacker
stad, hwaräst största delen af denna härwarande Ammiralitets Staten hafwa sina hemvister'. Till varfvets
omedelbara skydd tjänade de ofvannämnda försvarsverken
på Billingen. Det af Cederbourg omtalade >kostbara sänkwärket>, hvilket, såsom vi nedan skola visa, kom att
spela en viss roll vicl Tordenskiokls angrepp på Göteborg l7l7
eller kanske rättare i beskri,fningarna pä
angreppet - bestod af en racl stenkistor af 7-8 m:s
- ritningarna). Sänkverket sträckte sig från
bredd (enligt
Eillingen i riktning mot den udde, på hvilken Gamla
Alfsborg legat, och gick såluncla i det närmaste jä'nniopande med inloppet till Goteborg.
Samtidigt mecl upprättandet af det nya amiralitetet
ftirflyttailes länsstyrelsen från Bohus till Gtiteborg. Sjtiblad tog i sin hancl, jamte guvernörsbefattningen, åfven
stationsbeftilet ölver den del af flottan, som hade blifvit
fhrlagcl till Nya Varfvet.

r
I
j

lll.

Angreppet på Göteborg den
(Härtill

lft

mat

1717.

plansch I).
1.

Tordenskiolil i sitt 2?:ale år. Sitt nyförvärfvade arlelsnamn hacle han redan hunnit göra berömdt genom segern viil Dynekilen. Genom konung Fredrik IV:s förtroende hade han erhållit befalet öfver den
danska nordpjöeskatlern. Han var nu besluten att söka
forverkliga det mål, som långe hagrat för hans blick såsom kronan på hans djarfva bragder. Det var eröfringen

Å" fZfZ var

af

Göteborg.

Men var företaget djärft, så var ä'fven det, som han
hoppades vinna, af oskattbart värde. Lyckades han eröfra
(ioteborg, skulle han dä,rigenom icke blott tillfoga den
svenska handeln det kännbaraste slag genom att ftirstöra
därvarande hanilelsflotta oeh magasin, utan äfven på ett
afgörande sätt ingripa i krigets gång. I)et var nämligen
i främsta rummet, tack vare tlen nyanlagila flottstationen
vid" Nya Varfvet och rlen dar forlagcla Gtiteborgseskadern,
som det ännu var Sverige möiligt att i Kattegatt och dess
vikar upptaga kampen mot den d.anska flottan, och som ilet
var möjligt att, trots den danska öfverlägsenheten på Västerhafvet, ftjrbereda ett angrepp på Norge. Fiir ett såtlant
anfall var nåmligen Göteborg operationsbasens ojämförligt
viktigaste punkt. I)en förnämsta etapplinien gick från
denna stail utmed bohnslänska kusten. lVlen tlet fanns
ännu en anledning, som bjtiil Tortlenskiolil att söka rikta
ett afgörande hugg mot Gtiteborg. I)et var det allt mer
tillväxancle svenska kaparväsendet.
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Kriget hade ruinerat Sveriges handel. Ända till 1?13
hade regeringen sökt med konvojer skydda handelstransporterna, men då efter det året detta skydd ej mera
kuntle åstadkommas, aftynade ännu mer clen obetydliga
handel, som hittills bedrifvits.l I stäilet uppblomstraile
kaperierna, och på denna väg inbragtes till riket en del
af cle varor och förnödenbeter, som f'örut importerats genom handelsflottan. Detta vår en födviflad utväg, men
den visade sig snart skaligen inkomstbringande. Genom
sitt kaparereglemente af år 1715 satte KarI XfI. kaperierna
i system. Att idka kaperi stocl öppet äfven för vänskapligt sinnade makters undersåtar, efter förut ftirvärfvadt
tillståndsbref. Alla fientliga fartyg skulle anses som
god pris, men tletta gällde äfven alla neutrala fartyg,
som voro befraktade på Finland och Östersjöprovinserna.
hvilka landsdelar af Karl XII. förklarats i blockadtillstånil.

Kronan fordrade ingen andel i i'insten, utan tillat till och
merl kapare att för sitt ändamål anvåntl.a flottans fregatter
och båtsmän.e Kaperiernas centrum var Göteborg. Här
boiltle den till kommendör beforclrade kaparkaptenen Lars
Gathenhjelm, som enligt rlen fiimt omnämnda förordningen fått befel tifver samtliga kapare, hvilka ,sattes uti
ett kompani tillsammansr.
De, som ledo mest af kaperierna, voro helt naturligt
danskarne. Missnöjet och harmen härölver vände si6;, untlerblåst af Tordenskiolds många afundsmån och hemliga
fieniler, mot befalhafvaren for Nordsjoeskadern. För honom
bief darftir Göteborgs eröfrinE ett ännu mer eftersträfvansvärdt måI.
Efter att halva rådftirt sig med htigsta befälhafvaren
i Norge, general Vedel, uppgjorde Torrlenskiold sin plan.
Det var honom icke obekant. att Göteborgseskaelern
hvarken var talrik eller väl utmstad. Han bvggde dårför sin plan på möjlieheten att nattetid, utan stora ftjrluster, komma f'örbi Nya Älf*bn.g och att tläreftel genom
öfverraskning sätta sig i besittning af eller antända
flottetablissementet vid Nya Varfvet och den tliir ligV'. Berg, 'Samlingar till Götcborgs historia'.
J. ,1. Laqerntarli,
'Strjdernr vid sestkusten 1717

och 1718'. sid.

?
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gande eskadern, innan den hunnit utlöpa. Ilade detta
lycliats, kunde. han antingen genom eld från alla håll betvinga Nya Alfsborg, eller utan större fara draga sig
undan.

Ftir det tillämnade öfverrumplingsfdrsöket ställde general Veilel till Tordensliiolds förfogande I 800 man landtrupper.l De utgjordes af
7 kompanier af det bergenhuska reg:tet under Mundt;
3 komp. af Vesterlens reg:te under Rosenkrantzl
4 komp. af Ribeska reg:tet under Luhe;
4 komp. fynska ,nationale, uniler Scharffenberg.
Den {$ afseglade Tordenskiolil från Fredrikstad,
dar landstigningstmpperna hade embarkerat på hans galeleskad.er. Han ftiljdes af 96 segel,2 af hvilka dock öf ver 60
voro handelsfartyg, hvilka under skydd af örlogsfartygen
skulle segla till I)anrnark. Det var hans afsikt att på
htiiden af Goteborg lämna kofferdifart.ygen enilast under
betackning af en fregatt, t'ör att sjalf styra kurs på Nya
Älfsborg. Vindförhållandena tvingade honom ernellertid
i stållet att anlöpa -F'laclstrand på Jutland, det nuvarande
Fredrikshamn.
Men cIå vinden åter blef västlig, lättaile Torilenskiold
clen fr. maj på aftonen ankar, i afsikt att. före daggryningen kunna befinna sig meil sin eskader på reddeu
utanför Göteborg. Men en särskiltl omständighet skulle
rubba clenna hans plan.
Bland 'Iortlenskiolds eskader befann sig en skottpråm
pä 42 kanoner, kallacl Arche l{oe. Detta färtyg var känclt
såsom en myckef dåIig seglare, och Tordenskiold hade clarftir gifvit order till chefen på fregatten Soe-ridd,crett., kapten Vosbein, att taga skottpråmen på slap. Kaptenen
Vosbein, som var en duglig fartygschef och äldre i tjänsten än eskarterns unge befälhafvare, hade vid ett tillfiille kort förut varit i tvist med Torilenskioltl och blifvit
tillrättavisad. Han hade dåirefter anhållit att få kryssa
på egen hantl, för att uppsnappa svenska fartyg, men fi.ck
1 O. Vau.ltell, rDcn drnske hars historie,, sid. 574.
A. Hantmntxlriölrl. rOm Tordonskiolrl och svensl<nrne,, I{istorisk
tidskrift 18tt1, s;6. 4
2
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till svar orclern att taga uArche Noee' på släp'
befalldenna
Vosbein
ansåg
gåUd",
u* t rrua företaget
Ftir'
ej'
den
verkstiilltle
och
J"g ;a*o* "o fäotaäpninq
genom
påminnelse
en
honom
gufi.* gaf eskatlerchefen
fi;r öfrigt ett icke
skarpa skott
iflossancl"et af några
-Tordenskiold att -visa sitt misshag
o-ranligt sätt af
-'

hissatle segel och försvann' Skottpråmen
;";;på'Vosbein
'reda sig ensam och upphann först vitl sextid'en på
fick
*orgoo"" d# å' maj den tifriga eskatlern vitl Vinga' Då
hela
Toräenskiold icfie hacle veiat bo";u uttg"uppet, innan
gynndet
såIuncla
var
eskadern hunnit blifva samladl,
samma

tillfallet forsPilldt.

Men ilet larmskott, som i draggryningen tillkanna'
gaf den danska eskaderns ankomst, vä'chte ingen öfveriaskning eller bestörtning i Gtiteborg' Man var tlar på
ftirhanrl val ftirbered.d på anfäIlet'

2.

Visserligen hade Tortlenskiolcl iakttagit en mängd
frlrsiktighet."*att for att håIla den tillamnade expecliharle han eudast rlelgifvit platio"u" ie*lig -- i Norge
"uikke
foragte'nde ortlsproget at få
;; f." g"rr"iul Veclel,
g1**rr""betl"" end mangeut - Tut.dgbta lyckacles-lono1
ämellertici icke bättre, ån att clet i Fredrikstarl allmänt
talades om, att lanclttrnpper'lras inskeppantle på galereskaclern gälltle ett angrepp på Goteborg'
öfver Goteborg och Bohusian faltGeneÄlgo.'erniiren
'-grefve
l{csl Gztsta,f Mörncrz kunde i ett bref
marskalken
I Hamnorsl;jöl'/' sirl li'
tlti,l.äir., x,lrt (i,,,*i,ir^ f.iitlrl

,

1(i5!J. ipnc.ra,hnaior af lirvnlleriet_1700,
Diina'
lrrnrlstigningr'tr
1id Sjt:lla'd, öfvcrgå'ger:^af
'ar.Tlorri'.gcncrallöjtnrnt
i?01'-sencli;;;t ;t,i'Kiiöi; u"t' r'.iiir,.i;r."rr
Ni'ikes, Vcrtttlrtrtrls.
.^i" iZf i. gorre rnlguvcrrröt ,if.,'" (iöiclro'gs..

,t,,tt,,o u,Lil utiniirL"l*,,

i

.lloh's.
grcfve s. å., fiiltntnrsiialk

iiäu"r1i. F;;;;#s, ucr, Äif*iiotgs liin i7i6.
1717, död 1721.

Kr,tllen,sti atttu', Slriclu'nt 1:itl (;i;f(t iil.f's lttptni'n4 t717 ot:h
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till Karl XIf., ankommet till Lunrl den 20. april, inberåtta
om ryktet. Själf synes han dock ej hafva fmktat ett
omed.ellart angrepp, ty han begaf sig på en inspektionsresa till Sundsborg, men fick und.er vägen, i Uäilevalla,
oy _bekräftelse på ryktet och detta från tillftiriitligt
9o_

håll. __Det var genomiryttmästaren vicl Vastgtita kavalleii,
Karl Kristoffer Reisner von Brunner, r fången vicl Norderhov
i Ringerike untler falttåget 1?1G, so- ,på parole, fått tillstå'd att fr;r någon tid lamna Norge. Mti"o"" inberättaile
äfven cletta till Karl XII., men fortsatte resan mot
Sundsborg. I Tanums prästgård fick lian emellertid nya
untlerrättelser genom generalltijtnanten J. llr. de ra Garrlie,
nämligen att rordenskiolds flotta passerat där f'tirbi meil
en betydlig truppstyrka omborcl. -Elärom skref Mörner
åter till konungen, tillägganile att han for Goteborgs
försvar ,gjort den anstalt, som möjligen ske kanu.
Efter ett kort besök vid Sunclsborg återvände Mörner
,l:l i, T"j l.Jl _Goteborg. Här mtittä han af nyheten,
att Tordenskiolds flotta låg utanf'ör t{ya Äftsborg.
Ilan satte sig då, som han skrifver till Kail XfI.,z
genast >på håsten, och red ut för att inspektera de för_
svarsanordningar, som under hans frånvaro vicltagits.
Mörners vagn hade kl. 3 e. m. ankommit till Gtiteborg.
Något senare anlände tillfalligtvis till starler, .o ur,rrul,
htig p_erson, arfprinsen af lfesse=n, setlermera konung tr'redrik I. Denne, som var på väg till norska granön ftir
att inspektera clärvarande trupper. .och posterinlar, ingrep
n* ii,fven i de energiska mått och steg,
,ri,lt,,gnr" ftii

"oatt möta Tordenskiokl.
For det fasta f'örsvaret hade man sörjt

genom be-

styckantlet och armeringen af befästnings"ä"kätr å Billingen.s Dessa befestningar tillika *.d ,l"t branta och.
I Laqcrmarlc, siil.

I
twtiiners rr.Lf- ä."'tir. Generalguvernörernas srrrifvelscr. (Riks'
arltiuet).
3 I Gard,es >Den tlansk-norske
sömagts.historic> heter det. sitt. 52_
.rla mfl.n nu truedee af Torilenskiold,-ttrfoi Z å*ti.;i;.;å;;;;;:
-tive. l2 og
_IG svare Kanoner ,1ol..gi" i*;li;; harrnuerg og Gammcl_
-Dennr tppgifr är oriktig] ty_festningsverken
a'.,
:ltlotg';
ptatsen
redan förut, se tap. tir. Kauöantatei få
""eii""

varn öfverdrifvet.
'unnos

äv"*lrtäiåär,
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af trupper ur -stailens
nu"rrirou. Dessa bästotlo af Snt'ålan4s tre- ocl fentmiin'
Tirrjrrrgrrnrnte, tnder befäl af öfverste Cronst'icrna, samt
af åfverste Zengerl'e'ins sachs'iska'infantcriregetn'ente'
Det forstnamnda regementet haile mönstrats i Uclilevalla den 11.-14. april 1?1? och bestocl tlå af 17 officerare, 25 unclerofficerare och 410 man, närvarancle och

dominerancle Karingberget besattes

friska.

Zengedeinska regementet' sotll var sammansatt
af sachsiska krigsfångar, hade ursprungligen varit formerailt på 8 kompanier, med en nummerstyrka af I 2()0 nran'
Det hade på e[t mindre ärofullt sätt deltagit i falttåget
i Skåne iztO. Därefter hade tlet delvis varit kommenderadt på flottan, dels varit forlagctt till Kristianstad,
Landskåna och Ystad samt äfven i kvarter i SmåIand,
hvarifrån det uppbrutit 1?16 ftir att gå till Bohuslän'
Efter norska faliiågets sl.t harle regementet blifvit förlagdt i garnison i Gtiteborg. Il,egernentet' som synes
nalva burit en uniform af rlen kungliga sachsiska griina
färgen, var I7l7 skiiligen decimeraclt och utmärkte sig
för en allt annat än god disciplin.l
Om cletta regemänte såluncla icke kunde räknas till
Sveriges bästa, fägade emellertid ödet -qå, att en elittrupp af yppersta slag kom att taga del vid Gtiteborgs
försvar. Det oar den grena'cl'ierbatal'ion, som på befalining af Karl XII. i borjan af Fr"r 1717 hade blifvit sammansatt af utvaldt manskap från 8 olika regementen'
Den skuile enligt plan bestå af 16 oilicerare, 40 untlerofiicerare och 512 man.2 l)ess befalhafvare var öfverste'
löjtnant Clausen, densamme som sederrnera kom att'taga
en så arofull tlel i försvaret af Strijmstad den ltitt jnli 1717'

Det

I !.lcra
oflicerarc voro inblanrlatlc i tlo
-och af rlet snchsisha rcgcncntets
slagsmhl, solr slr oi1u, fijrohonrnro i Götelorg vid 6enna litl.
(S; U/. Brro ,döt.lu,.s unrlol Iinll Xlt.,.) I cn tnönstcrrullt {rån 1711),
iO*o.oa- i f,rigsorkivei, liu.cs r,. fiinrili or:h ert se_tgea't,-'lltechnadc såtu- ut...i.tnne för begb'ngrrtt 'lt'ål llcgenrentel' intlrogs 1721' då k-na1pt
i00 i;;" voro tjensterluglig:r., ocli 'som-dc-ci. v.r^o villigc- att göra kri.gsiiu"*i o.tr clesstitom i niorälislt afscenrlc ilå,ligt folk, så blefro tle &fskednrlc nllesammotts'. (Ånlrknittrl i l;riqsorkirrt\'
' Hamnzarslcjölrl, sid. 47.

,luelter
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Grenadierbataljonen var beordrad att marschera, till
Strömstad, men hade på grund af bristfalliga trängan_
stalter biifvit fr;rilrojci i närheten af Gotebo"rg, ock'äe'
k'nde darför dragas till staden, clär den erhol oriler
att besätta Karingberget.
under det att fästnings'erken försattes i stridsfaroch de punkter på södra stranden af inloppet,
*igt *i:I
från
hvilka man merl gevärseld kunde beräkna
åtto
""t
någon verkan, besattes af infanteri, clrog befälhafvaren
för Göteborgseskadern viceamiralen orof' Btrömstierntr,r försorg 0m inloppets spärrande.
skedde genom att i linien Nya Varfvet_Rya
-- ..Dutlo
Nabbe
förankra 4 fregatter. De förde I ailmanhet +o ir
44 kanoner, rnen voro knapphandigt frirsedda med folk,
ty 'man hacle änn' icke hunnit inkåila c1e *nder vintern
permitteiade båtsmännen, och dessutom rrar en annan
del af rlem ute med Gatheuhielms kapare.z Bakom
det f'ör't omtalade sänkverket .rid l.trvu farfvet var förarrlirarl en galer, benåmncl Wrcde.
Därernot vat icke, såsom clet uppgifvits af alla sven_
ska och tlanska historieskrifvare, -sä sedan Norclbergs
och Rothes tlagar behandlat rletta Torilenskiolds ungrup],,
inloppet tillspärradt genorn en bom eller g"of jaåUät-

ting.3

Det är emellertid icke svårt att för:stå. huru detta
misstag nppkommit.
lfrån svensk sida uppsattes alclrig nåEon officiel be_
rättelse öfver''llordenskiolcls angrepp. "Generalgnvernörerr
grefve Mörner nöjde sig med att I sttirsta korthet i ett
lrref till Karl XIt. omtala händelsen. Men sorn han var
>så *ttriittarl af natt'ak och tless.ton
hacle så mycket
|,\lrötnslierrtn. olof

mrrl. rr:urnr:t Striinrsii.rna

*

l{napr,..
,t .'

Iiirlrl l{iri4.

sclontlrlnar,ht l.7ll, :rrll:rrl
ui"",,n,i.*l j';ii;.",f t;rf 'f Z:ffr. ii^,, i"i,,ä.

mvckcrr-frlrtjänsl \.id t;irs\.1r.r.r lf.hrrhrrslärr<ti.. skiirgftr,t",,
E.,.,,
2 Hnntunrsk.i;ili.

f liii_iijili
r (l,orrlltortl).
gvonsko
"Fom
sanrr Gaicier \Vrcrlr lrlr,r.,, fiirtäiA"'i""r* uvor (lon
m,,rl lronrnr0
afspprre,le (lör hrclr > (Gtrrd,.,)..
*i.,i"n sl,iirro,les af r' trom.
.,i,,'l,,1,;,;i1;il
hrkorrr hvjlken eslrnrli,rn lii.l",ln*
,,i,if.r"
r )lof Strörnstiernas
befälo (Lngetm,ar./c) o. s. v.
";"".inir:tl

sii. S.
" "Vi,r'a skerru li,',r, iltotrr .
krigsskibe

lr,rnrnrcn
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ej ktnde närmare

skiltlra striden'
uf*an,l" han generaladjutanten Sparre,-f'tlr att för konun'
gen muntligei retlogtira {'onaila p.artikulariteternau'1

i

'

hufvudet>.

att

han

fÅ alla senare s)rildringar af striden blef
åarfor ilen rapport, som Tordenskiold afgaf-till danska
H..,f]^rdlkallan

amiralitetet, oilbo"d på uOrlogsskiebet Laalanil, til Ankers
g"at Canonskucl fra Festningen Elfsborg, dqn tz M.1i
till
"f
fillr. Denna rapport har afven påtagligen legat.
Situ-ag"orra for tlet *rå""o planftirsedtla flygblatlet 'Die
iior, ,,on tler Gottenburgischen Blocrluad'eu (se Bilaga 1)'
tryckt i llamburg 1?17. A denna plan återfinner man
,d"r Buo* vor die Schiffe', från hvilken berättelsen om
bommen eller jarnkedjan härstammar' Men jämftir man
denna plan möd den samtidiga dansha öfvenTord"enbloquade for Gottenburgu och clessa
skiokls attaque og
-Fortifikationens
arkiv i Stochholm fori
bagge -ecl äen
1701, frnner matr
Varfvet
Nya
ouiu-a" ritningen öfver
bommen är
omtalacle
tlen
att
tvifvel,
ilet vara utom allt

identisk med sänkverket. I)en af flera förf' omtalade
järnkertjan tillhor däremot alldeles mytbildningens^omraae; aä" är såkerligen från början uppfunnen af någon
f'örf., som på gotla grut'tder reflekterat en smula öfver
huru den ,bomu skulle hafva varit beskaffad, som'
helt hastigt åstadkommen, kunnat afspårra den 700 meter
breda ocf, vid denna tid på rlret skaligen strida älfven'
For iifrigt har den mest vittnesgille sagesmannen'
Tordenskiold, sjalf alrlrig påstått, att inloppet till Gtteborg var på detta sått afspärradt' Ilan säge1 enilast,
att han mötte ,en front 4 orlogskibe fra 40 til 46 Canoner, og Galeien Vretlen mecl en bomme forvaretn' Att
han darmed metrat att clet blott var galeren, som skyddades af bommen, framgår dessutonr otvetydigt af den säkerligen efter hans egna anvisningar uppgjorda bataljplanen,z
å hvitken man finner inloppet afspärraclt af 4 fartyg,
nnd.er tlet att endast ett ligger bakom sänkverket, orn
också detta på ritningen fått en något oriktig forur'
1

tillKnrl XII dctt itr' (liil':surltitet)
iI ik,l,,n, sid. 1?:1. or.'\ ()nr'sttvnsan och I'iitkptL. sirl j|4li

Miirners brcf

, S.

nå?L,,,
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Vi hafva sålunda sett, hurn vetlerbörande befalhafi Gtiteborg förstodo att begagna sig af den frist, de
vunnit, frir a|t vidtaga ene"g1*lia anstalter f,ör emot_
vare

tagandet af sin motståndare.

3.

Då Tordenskiold
Vinga fick hela sin styrka sam-vidlad, var tlet redan full
dag. Svenskarne voro varskodcla.
D^et.gynnsarnma ögonblicköt hade gått förloradt.
Han lat
då kasta ankar på Riftifiorclerr, än half mil från Älfsborg.

Eskailern bestod
f"_ljrdt fartyg: linieskeppet Zaa_
land, som stod under {Tordånskiola. eg;t omedeldal.a
befal,
linieskeppet Fyen, som fördes af käpten Siverts,
skott_
pråmen Hielpteren, ka_ptenltijtnant ile I'btaog, samt
skott_
Arche Noe, kaptenlojtnant Grib. öessutom merl!11T""
ftiljcle: g galerer, 2 halfgalärer, 1 snan samt 14 dubbla
och enkla slupar. Linieskeppen {tirde hvardera
50 kanoner, skottpråmarna respektive 46 och 42.1
Tordenskiolcl insåg nu oSgj,liSheten att med något
hopp om framgång genast skriäa- till anfall. men ätt
vänila om var i hans ögon detsamm& som att erkänna
besegrad. Han beslöt darftir att invänta natter.rs
li$
inbrott.
, På efte_rmiddagen rlen å -uj for han själf och mönstrade eskaderns fartyg sami' lat"frirrätta gudsqanst.
I på aftonen, clå det borjacle *l.knä, lättade
. _ Kl.
Ilottiljen
ankar och fra*ryckte tilt närheten af
i:tl
Knippleholmarna, dar de bagge linieskeppen fti*ti;des.
Tordenskiold lät nu linieskep"pins
besattnlig och de"ombordvarande soldaterna bemäna skottpråmalna,
gale_
rerna och sluparna. på >Laaland, och -rFyun torru"*-tooI

Garcle, sirt. 81, och Harnmac.shjöIrt aid.

r,t.

r
!
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besättningen på hvar<lera'
nade, af dlen 50() man starka
50 båtsmän'
enilast
""**M"J ile sålunda bemaunaile fartvgen stvrde- Iru Tor'
mellan
d.r-;;;il t*, pa Göteborgs hamn' framtränganile
Ätt.Uorg och Karingberget'
x.la
"''*vioJ"tt
ia,le *ojttai af, så att fartygen måste ros
bogseras af rotldbåtar'
eller
"--"-Kl."tl,
2 på' nallen tillkannagaf en skarp kanonatl'
till anfallet
ott ll"ia",t haåe begynt' Förbereclelserna
Tordenskiolds plan
;;;.";i;"da tagit än rundlisentid'
uppehållande strid med
,Aräe Nom, föra
iä"-rii
'åta
u eskaclern, till dess hufvudstyrkan hunne .anåän ,*"""tt
it"d;. Sedan Strömstiernas linie btifvit genornbruten'
sätta
.k rli. en del slupar metl medftirda brännverktyg
förråtlen'
"-.- pa tle svenska handelsfartygel -och^
spet;
Noeeu
"ia
gick
plan
clenna
meil
i enlighet
'Arche
-i
eld från
sen för aigreppet. Den åottes med en häftig
Nvu Aff*Uög,'å"r, besvarad'e elden metl endast några få
-f.""tt. Ett ;f dessa krossaile fästuingens flaggstång'
i"iff."t inom anfallseskaderu ansågs såsom ett lyckligt
kom
o-.". Utan att ha litlit några betyclantle förluster'
rlen
under
styrile
och
ÄlfsUorg
Nya
förbi
,Arche Noo
slaglinie-n'svenska
tlen
mot
tappre Gribs befal
Ilar fick nu fartyget länge ensamt uppehålla striden'
ty det ilrojtle i 1s/; timme,l innan Tordenskiold' med tle
oiriga fartygen hann fram. Nu uppstocl en haftig stritl'
I fäm timriar pågick kanonaclen' Torilenskiold skref
sedan till clanskå amiralitetet att ,i ntervaerende krig er
ikke passeret en neer så skarp batalju' Siuif -l:: |."1
uncler kulregnet omkring i sin s1up, med kallblodigt
dorlsftirakt uldelanile siila befallningar' Om de faror, han
personligen löpte, har han berättat i samma bref: 'Jeg
Laatte selv overalt vrcre tilstede at ordinere og regnlere
alting, hvor den storste Ild var, saa att jeg maate fbrlacle 1en Chaluppe efter tlen a,trrleu' Een blef af tvenne
36 pundige Xrigler sliutlt i Synk, og eu A-nden Aarene
bort, og tl"f; h"o" jeg var, metl l)otle og Blesserte omt

Roth,e, sid. 181
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gil.o,, dog_behagade det den Gode Gud, mig end i denne
min 18:ile Bataliie at bevare med sunde Lerämeru. g.fui_
hafvaren på linieskeppet Fyen, kapten Siverts,
stupade
vid hans siila.
Emellertid btirjarle för den danska eskad.ern situa_
tionen blifva att mera kritisk. Den besktits
i fronten af
Strömstiernas fyra fregatter, i flanken af
galeren Wretle
samt, inom!.,ra"rnafl-ui
,1ll 9"t!.:i"":u--på.Billingen,
på
Käringberget
och
sluiligen i ryggen af
::tun!.u-"1"_t
Nya Alfsborgs kanoner.
Galeren ul-,ovisa

fra Christiansand,

redan i btir_
jan af attacken shjuten i sank. Den blef
måste sättas på
grund i närheten af Hisingslanclet, där den
ofvergaf,s äi
sin besättning

och togs af öenskarnesextiden på morgonen blef clet kiart för
Torden, . ,Yid
srrrold, att han måste slå till reträtt.
Den skulle ha{va

blifvit vansklig nog, om icke lyckan nu
nästan allticl varit Tordenskiold trogen "_ oirra..,som
vande ;å,-;--Sfnyl$e ostlig vind frälsaåe honom från undergåö.'
Vid reträtten satte clen af danskarne vid Dynekiien
tagna

galeren ul,ucretiau-på grund nedanför
Ka"irlglr."g;
och återtogs nu af *rr"n*lio"rrä. Förlusterna
uncler striclen
gc! b^risten på folk hintlrade Stromstiern,
Atertåget betäcktes på ett gla".rrrj. sätt "tJ fo"iåf;ä.
af Grib med
>Arche Nore, Äfver, åetta faityg
under reträtten
på grund utanför Nya ÄlfsUor.g: "akua.
W".a., iopiu
ut för att äntra sktttpråmerr,"-.nGule"eo
genom en välriktail
bredsida hrill Grib sin Åotstår.,dare tifibaka
och fy"tua.*
med lillhjalp af en no-rsk galer
få sitt fartyg floit.
Först vid åttatiden äpphorde kanonaclen. Torden_
skiokl stannade metl sin
pa h"ud nur, ,latf f."tiu"
"*kud""
>ett godt kanonskott_, fran
Älfstrorg. I verklighätun to"J.
ilet ock ha varit .i,id linieskepp"nr-urrt"ingsplats,
cl. v. s.
vid Knippleholmarne.
De danska förlusterna utgjortle, förutom
de bägge ff;r_
lola{e, galererna, enligt Torderiskiol,l.
.Eon
uppgift
--lt2 diila
-b'
och 119 sårade.z I Gat tle, sirl. 83.
2 Bref till
amiralitetet den 1zir.
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svensk sida ftireligger ingen uppgift på {örlusten
af fblk. .Den tortle dock,-att clöma af prins Fredriks bref
D^äremot
till sin gemåI, varit jämförelsevis -o.tety{-!ig'åtgångna'l
hade de ieoska fartygln biifvit tämligen illa
I Gtiteborg bereddä man sig på ett nytt anfall' Inom
nå,gra tlagar voro icke atlenast de bagge- -eröfratle gale'
utJn afven tre nya, fardiga till -strid'
".åu,
Torrlenskiold

Å

Men tlet väntad. ä,tg"upp"t uteblef'
af åtskilligal<apare och
använde tiiten till oppbrinlaiået
-,t;
han 2 galerer- och 3
säncle
mäj
Der'
uu"ä.i.f*tyg.
ftlr att
i,
a"tfr.f*f"pår
*på söclerut äätt "pp Kungsbackaviken
stapeln
på
stodo
som
galerer,
sve,,.kå
trraorru
såtta eltl
vitl Onsafa. Detta misslyckades emellertiil' ty vattnet
l0"" fo" gruntlt, ,saa Fartäierne paa en Fierdings-Vei nmr
ikke kuide flyile op.rz Dessutom fanns i närheten en

kavalleripostering, som tvingade de landstigna clanskarne
till retrait. Dessa togo då skatlan igen genom att uppbränna uen skön repslalarebana) och ucommandeur Gathengåril, i Onsala'
hielms
-- Denmoders
Tortlenskiold sin eskader norrut
maj"ftirflyttade
fr
till GaIt"O' huivurl (ungefar miclt emellan Grebbestacl och
Strömstad), men .tppietttttitt fortfarantle blockaden af
Gotubo"g. Forst d;; ;: *uj på aftonen lpphäfde- han'
efter hå"Ilet krigsråd, biäckaden och afseglade trll Norge'
.roAu" vägen pltindrande i bohuslänska skärgåril-en' hvarviri docd'def missoclet hände honom. att linieskeppeti
Fyen satte på grund och måste, för att icke råka
svenskarnes häncler, uppbrännas'

3

Den fi| juli verkståIl,le Torrlenskiold sitt bekanta anfält mot'.stromstacl' Som varclt afslaget metl stora förluster, kostacle honorn befalet öfver Nollsjöeskatlenr oclt
bereclcle Sverige någon ticls lugn på västkusten'
I Karl XII:s bref till Ulrika Eleonorn deu 9r''
till tmiralitct tlen 17,ir'
'x Tordenskiolil sid.
13
Lagermnrk,

!
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4.

Tordenskiokls plan
att i sk.1'dd a,f rnör,kret trärrga
- samt
sig- ftirbi Nya Ålfsborg,
ati plötsligt och öf.i,å_
raskande angripa clen oförberedcla Gc;teborgseskaclern oeh
de befastningar, som närmast skydclade Nya Varfvet, för
att sedau sticka i brand handelsfartygen, varfvet och
magasinerna -- denna plan var värdig sin djärfve upphofsman' att tlen icke blef forverkligacl berotlde af'åe
fel, som begingos vid dess utförande.
Det fiirnämsta af dessa fel
att planen icke htills
battre hemlig. Om soldaternas'ar,
embarklring på galereskadern icke kunnat doljas, så hade ent-icke äour,_
lig, krigslist fordrat, att ett visst mål f'öreoi,fui,ts för ex_
peditionen. Att svenskarne såluncla fingo flera clagar tili
förberedelse var den förnärnsta orsaken, hvarför Jnfallet
blef så kraftigt tillbakaslaget.
Men ett annat stort fei vid planens utförancle var,
att rordenskiokl för sent afsegraile från Fladstrancl Ha,,
för.stod visserligen att kasta skulden på Vosbeins olydnad, men känneilomen om afstånclet mällan Jutlancl åch
Goteborg samt om langden af en nordisk rnajnatt borde
hafva sagt honom, att clen, som vill hafva en äottilj sam_
l^a{ utarnftir Nya Älfsborg före daggryningen, måste afsegln
från Frerlrikshamn tidigare ä; ki. g p-å kvallen.r H"a,,
bord-e hafva tagit med i beräkuing.rr, uit väcler och vind
hafva spelat honom liknanrte spratt, som nu VosIyd.
beins försumlighet gjorde. Det visadJ sig ju, att tlå an_
greppet den *]; mai sattes i gång, och då han redan före
kI. 9 e. m. hade verkställt be;annandet af rle mintlre
fartygen och båtarna, striden clet oaktadt kor" att borja
forst kl. 1,/22 pä natterr. Genom rletta fel forlorade al_

fallet helt och hållet karalitären af

coup_ile_main, oclr

svenskarne vrlnno ytterligare en dyrbar .tia tin f'ortjere_
delser att möta angreppet.
Harle ftiretaget redan förut varit en cljärfhet, blef det
nu ett öfverdårligt vågstycke. att rortlenskiorrl rikafirlrt
icke tvekacle att fullfolja sin plan, r,ittnar om hans dris_
1 Tordenskiolcl

till nmirtlitet ilcn r?/r
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tighet och hans förtroende till sin egen förmåga tich sina
underlvrlaniles duglighet. Merr känslan af, att han vågado
väl mycket genom detta anfall, var något, sorn han rr'ke
kunde frigtira sig ifrån' Det var clenna' kä'nsla, som dikterade beslutet

att låmna linieskeppen kvar'

De voro för
Mecl deras
äfven förlorat sin konungs

ftiremål ftir att i otiil vedervågas'

dyrbara
fårlust skulle han tvifvels[tan

förtroenile.
Att han ej lat cle båda fartygen taga del i attacken,
visacle sig ju äfveu vara väibetänkt. I clet trånga far'
vattnet skufle manövern, i synnerhet vid ett återtåg, varit
förenad mecl mycken risk. Men genom tletta beslut f'orlorade också angreppet väsentligen i styrka' Hela at'
tacken fick kalaktären af en halfmesvr. Mojligheten af
en framgång blef än mindre..
Men trots dessa fel förblifver dock angreppet på Göte'
borg den ir: maj l7l7 ett af de yppersta bevisen på Tortienskiolds 6iverlagsna egenskaper. Från taktisk synpunkt

ar anfallet r'ärdt all beunclran.
. Mot tle svenska åtgärclerna kan ingen berättigad

an-

märkning göras. Den förberedelsetid, som erhölls, användes
väi. Enhetlig letlning fanns, och samverkar-r mellan det
flytancle försvaret och clet fasta var nrönstergill
Att man slogs tappert å ömse sitlor, hörde ticlen till'

lV. Krigshändelserna i norra Bohuslän
sommaren l7lg.
(IIärtill

plansch II).
1.

I slutet af oktober l7lg hade Karl XII. meil
af 30 000 man inrvckt i Smålenenes amt i Norge. en här
Redao
i augusti hade e,i styrka
på Z 500 man uncler Armfelt
-fjallen
från Jamtland öfver
inträngt i Tronrltr;erns lrin.
Ilufvudhären framryckte, utan a,tt mtita åotståncl,
med sina främsta afdelningar till trakten öster
om
Glommen. Vid Fredrikshakl'iracle Karl XII.
med latthet
brutit det första motstånclet genom stonnningen af skansen
Gyldenlowe, ett af utanverkän till fastningä
f,*a"if.rt"n.

fall ansågs rrär,a förestående.
Solq"*en dlen. 30. lovember på kvällen åsåg Karl
--__ soldaternas
XII.
arbete i ltipgrafveir. Fienden .#d"
regn af kulor mot de arbetande. nn af dessa kulor ;;;
var
bestämrl att i vår historia ända kapiilet
S'äigä.
storhetstid. Med skottet i ltipgrafven vid "*
Fredriksien
fq1ii,'arln i ett ögonblick tlen'irollmakt, _"ra- sa ltiö;
hållit -sverige b.ndet. Med Karl xil. aoa skedde
en af,
de haftigaste omskakningar på alla områtlen,
som ,tg;;
lancls historia vet att omiala.' Det var
icke ilott p"fn:
ken och statsskicket, som föränd.rad.es, det var
_ hvarl
värre var
älven i viss mån nationalandan, *o_ i hu*i
- Så lange
blef en annan.
ännu Karl iIL lutd., fanns
ji"t Sveriges f<irtviflarle lage __ bland hans f"lt rlet
,dräkt,
.
;;_
beslutsamhet och mod. "Men Jå nun
ou"
torå,
han som med kraften af sin underbara
personlighet höll
allt_ tillsamman. då var clet som orn
S'rr."ig., 1it. ,""
vorclet ett annat land. Tvedräktens,
splitets och miss_
trö1!ans.-dag var komuren. Redan
ui,l
huo,
partistriclernas rlämorr upp sitt hufvurl. bår stack
F"åg.u; ;;,
Fästningens
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tronföljrlen blef det första tvisteäpplet. uttlelningen af
krigskåssan blancl det högre befälet var ett annat var*"I"o* hvad den nya titlen bar i sitt sköte' Det ser ut'
som hade konungens alöd för hans män betytlt *-igl"l^*"
utt tifo""gifva det sjunkantle skeppet' Man var blincl ftir
annat anätt kunna f'ör egen räkning rädda så mycket som
ur det väntade skeppsbrottet' möjligt
-'--''
ffi.n om politiken förå;dracles' så gafer cletta ännu
mer om krigfäringen. Här om någonsin visade det sig
hvad rlet ,riil sagä för en armd att hafva förlorat förtroendet till sig sjalf.
Den fi de"ä-b"" höIls under arfprins Freclriks presiclium krig"sråd

i htigkvarteret Tistedalen

rrtanl'.ör Freclriks-

sten, hoärvid besiits belägringens upphäfvantle' Endast
en talaile för fortsättanrlet af clenna bel.ägring, som lrlan
ticligare ansett sig knnna bringa till l;'ckligt slut inom en
o""iu. l)et var arfprinsens rival om svenska kronan'
hertigen af Holstein.i På sin egentlomliga fransk-a motiftir råtlet belägringens upphäfvanfls : )Tres
verar" arfprinsen
-ensemble
avec Moy on!, I'toyvez pour salutaire
Generos
pour la conversation ile I'armde rlabandonne le siege'uz .Harefter skeclcle återtåget, men ett iitertåg' som liknadle en flykt i oortlning och b"i.t på ftirnuftig letlning- .
Utan att oroas af iiendä, återkommo spillrorna af Karl'
XII:s sista här till Sverige i det bedriifligaste skick,
lik resten af en slagen här. Men dock var cletta intet
mot ile Armfeltska, karolinernas 'ide' TiU vår historias sorgligaste blad htir berättelsen om dessa tappres
återtåg, aetsu t"e och ett halft tusencle 'diida på fjallet''3
M"en i hufvnilstaden sliedtle raskt på hvarannat IJIrika Eleonoras val till Sveriges drottning, suveränitetens
afskaffande, Görtz' aIrättning ,rch rlen nya regerings{brrnens antagande, a1lt cletta under det att, hva<l sorn tlock
metl hansln till la'dets tillstårtl b.rle hafva varit clet
mest bråilskanile, fredsunclethanrllingarna fingo såsom
ärenilen af' und.erortlnacl vil<t för tiltfitllet stå tillbaka'
1 Mal,mströ,m,,

siri.

{ii}.

2 Ilandlinga,r rijranrlr Sliantl IIist.. rlcl (i. sid. :ij3.
r Sclrcnström. rArnrlbltslca hlt,roliuernas sista tågo
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Visserligen upptogo tle män, som
efter den afrättatle
Gtirtz fingo ledningen- af utrikessly"ul*uo,
clennes sista
plan att med ert iörsiktigi ;iil;;å"
af
tsarens
t'ifvetaktiga anbud soka fred ;"il;;;;;
Georg
af
England.
Man btirjade allmänt ior., ,ti'A"uuid
Horn hade rätt i
sin mening: ,Efter
,pp;;"u'f,fi"
311
om
sluta sist med tsaräi, ir.i.i som vår fred bättre,
'i
alla hans vänner
äro jaloux på honorn.rr
Sa,dan var nämJig:o
1u Sveriges stäJlning, att frrger_
marrland, Estlanrl, Livlan.
.",oi-F;oforrd och Alarrtl voro
r ryssarnes Jränrler, pornmern
i preussens

och l)annrarks
samt Bremen och Verden
i H""";;;;;, under clet Wisrnar
af danskar, p".;;;;;" o"T ru,,ooveranare
seDen makt af clessa, som var
minst benägen för fi,ed,
var Danmark. visserligen r"rroraääiven
nanmark fretr.
men titlfa,er svntes a'r"
f.r;r st;;;;;
ro" ,i.""J";.il;;
tåigare gåft *tiö"uat iår att icke
:lll"U som
böra be_
gagnas.
Försäfves sokte Arvial H";;
och Erik Sparre
tydliggtira för J)anmarks ombucl
uiJ u,,a."landlingarna
i Stockholm, öfverste f_,0*""0"",- *ri
det nya tsar
vä.ldet uppvuxit en makt
ö;1.öån,"U
.o.

ä'*Tff:

l,t;iä",*r"r"lä,,i'""ige

en dag knnrle
"id
och r;-ä;;-.k

f""ris-;;;:

r,i;*"n0"^;;;#.-,,ä,'äil,;illn:?äi?.f,ä,"llJfil
Sverige hotades sål",roda *u,rrUafit
af Rysslanrl och
.
lranmark. Värt tancls
;;;il";';'i"iiä
n"rr"
varit .irles_
rliger, om tlessa bagge maktcrl"pfl"r,ft
i verkligt sarn_
för'stånd, om de ,l*nrka krigsroreiiä*"'frua"
stått i sarn_
bantl med tsar peters operationer.
Men
rletta
var till
Sveriges lycka

icke i,allet.
AnJedningerr hvarf'ör icke
kon'ng -F'edr.ik rv. sröt
^ aftal rnetl tsaren
något
var, clels att-han lbr tlen ryska
politiken h.yste en i"k" og,:,.nitra*_irrt"o,
rlels att han,
genonr anslrrtrring till
Ilysslana, f",,f.toa" tö"
komma en brytning
"t;";_;;;j
-.d Lon,,o*' ,r*"* I af England
och
I Malmström.
si(I. l99
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Ilannover och med de makter

i

västra Europa, som n11-

mera stoclo honom nära.l
Fretlrik IV. valtle att gä en metlelr'äg: att visserligen
angripa Sverige, men samtidigt hålta en dörr öppen f'ör
az----färtsatta eller återupptaga unilerhandlingarna mecl
L,.glancl-HannoYer.
l'rån clansk synpunkt var ett angrepp på västra
Sverige politiskt och strategiskt välbetänkt' Genom ett
trygga sina uncle-r
såctant ut g".pp kunde Danmark åt sig-Wismar,
Riigen och
a- ' 1715 Liti tZtA gjorda eröfringar,
I't,rrmern, rnöjligen också återvinna lJc,huslän eller Skåne'
Då tlet utmattad,e Sverige behöfde storrä delen af sina
återstående stridskrafter för att möta tlet hotancle anfallet österifrån, voro utsikterna till framgång ingalunda
små. Den politisha situationen var visserligen långt ifrån
klar. Fretlrik IV. var clock icke okunnig om, att EngIand vidhöll sjtimakternas gamla åsikt, att hvarken Sverige
eller I)anmark borile komma i besittuing af Sundets båda
stränder; han visste dessutom, att Eugland och Franl<rihe
voro ense om, att jamvikten i norclen icke skulle genorn
Sveriges ytterligare försvagande iinnu rnera rubbasl viclare
hade han kännedom om det ränkfulla dubbelspel, som tsar
Peter bedref genom sina ministrar i Stockholm och Kopenhamn. Men tlå emellertid nu ett i stort planlagdt
i'yskt angrepp på Sverige för'estocl, besltit han sig, på
itr.ådan af den mot Rysslancl välstäInde rninistern Vibe,z
r. f'öretaga ett infall till lantls och siils i llohuslän saurtidigt med clet plaulagda rysl<a anfallet på östra Sverige.

2.

Den plan, s(Jm nll sattes i verltct, r'ar ingahrncla rry.
Iledan flera år flörut hatle planettr| fol ett infäll i BoI E. Holm. Studier til den stolc lortliske Krigs I{istorie. Dalsk
Hist. Tidskrift. Y: li,
2 O. Vau1tell. Dcn drnske Ilmrs Ilistorie T: (i00.
3 Betenkningar om Ängrob paa Sverrig 171[). (l'redrik IV:s Krigs"
forhoicl.) (.Dansli:o ril;:sarlrit'ct).
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huslän varit unilerkastad pröfning, såväl af konselien som
generalerna von Scholtenl och von Dewitz.z "Enligt
generalernas utlåtande borcle truppernas sa,mmandragniJg
äga rum senast i midten af april. Efter inryckningen i
Bohuslän borde Sundsborg och Strömstatl frirsitiras. ftvad
Goteborg beträffar, unrågo de båda generalerna, att
dess blockering åt
_sjosidan var möjlig och nödvändig.
Att äfven åt landsidan
cernera Ctitelorg ansågo de där;mot af flera ,skäI, men hufvudsakligen af prov-ianteringshäns.'yn, vara otänkbart.
Men i danska riksarkivet förvaras äfven tvänne andra handlingar,s hvilkas innehåll gifva en tycllig inbtick
i de planer ftr ett angrepp på BÄusla", t rritt a somma_
ren 1719 kommo att sättas i verkställighet.
Den ena afdessa handlingar utgöres if ett, bland öfver_
lirigssekreteraren christia' ca'I i-on (iabers koncept {'örvaraclt, påpper, med öfverskrift ,Copie de rna letire au
Baron de Wedell,. Brefvet ar odateåtlt, men måste vara
affattadt se'ast våren 1?18, enär ,clen kommenderande
general Norggr, generalen friherre Erhard Vedel, den
i
30. maj 1718 erhttll sitt afsketl. f detta bref orntalar Ga_
bel, att en svensk transportflotta skulle afgå till Danzig
eller Rostock, och hemställer till Veclel,"huruvicla dJt
icke tlå vore skäl att inrycka i Bohuslän och söka framträn5Ja 'till trakten mellan Udclevalla och Venersborg.
Sliuile rnan emellertid har
hvilket Gabel *"*ag *i- krafter,
nolikt
mötas af tif-verlägsna
kunde, ,narr"i gocl
ordning- draga sig tillbaka och i alla fall ,rråA fattta-g*t
_
hafva vunnit besittningen af Snnrlsborg och Strtimsiarl

af

. .t yon Seholtnt, Jobst, härstammaile från
pa,triciersläkt frål
Åmstertl:rm. Död 1?zr son'generar ortr ridtlaö-aien
.rrhrt.r".a.".-'(D;;;
nrarks Adcls -{arhug ls:rS. .;;1. 0,,t,
2 ron. Dcril:. Frn.ntz
J-oachinr, jri66_17lft.
i JlIer.lilcrrlr[rg,
k"nr,s0rn.|ag. till (irrristirn v,r t-oi:,',torö i*rl.isotJr.ödrl
rror {.urr;rrrrrc. rrrsrrrr
*rnat'in oti'ns cröi'rinq lrill{i. scn(.ratr,..iJ.
fZiil,liL;"r,i',',"; ;i;;;i'';;,1'ii;:;l
sirrgbors 1171r)) förstn ti;iffcns å".tri, -rf
.r:ii1.^*,iri ni,t (la(l,,brs(,h (l;12),
där hrrn. förgiifves

hrdc gjort irv:in,lrirrgir rriot'it,
1inqeL. r'as-ii'irä"i,,',' gnuer,rr ,rr. tnvrrr.ricr ,rili 'lilli"'"," Jilll''lll:
I'redriksgavc I719. Il:rn var cn :rf l):rnmtrrr-. u,,,i.. a.i'rJå". 'r,"r,;_t;,
-iD;;i";i;.
kriget, i militära och administr"tlr--rärf
*.ri'i,rutnae il;.
biogr. Lcxikon Iy: .,ll-16).
3 Se not i) å föreg. sicl.
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samt uihungrandet af Bohuslän. Man bortle söka *tspritla
-att trupperna skulle öfverskeppas till Dandet rvkte,
*u"k," ailt uncler å"t -uu 'iiltog förbererlelser f'ör att
de
Vidare pår'isar
O^."" falttåget i juli månad.sida
^Gabel
nu
att
för
förefirnnos
dan,sk
. .'a utsikter, som från
bemäktiga sig Bohuslan. Sveriges bästa och mest krigs'
oana trripper-funnos icke mer, och af hvad som återstod'
a"t for att skyclda Stockholm mot tsaren' och
behofdes
""
p a,nnan del fOr att skydåa Skåne mot anfall från ilansk
i .r. Entigt sakra undärr'ättelser skulle i hela Bohuslän'
från norskä gränsen ända netl mot Göteborg, endast finnas 9-10 000 man. På grund häraf uttalar Gabel såsom
att man börde infalla i Bohuslän och, till
sin mening,
-som
helst, bemäktiga sig S-undsborg ochStröm'
hYatl pris
stad, i,qui fera un grand eclat clans -le moncleu' Ilan utvecklar^ vitlare g".ttdd"ug"n för fäIttåget: en- landstigningskår pa Z-S-OOO man infanteri, jämte artilleri, borcle
satias i lånd mellan Vik och Tanum, samtidigt med att
tifriga trupper skulle frå,n Enningtlalen i Norge inbryta
i BJtuslan for att förena sig med clen landsatta styrkan'
Genom att såluncla afskara förbindelsen till uddevalla
och Vänersborg ftir cle svenska trupper, som befttnne sig
mellan Svinesuntl och Vik, skulle, enligt Gabels plan'
Sunclsborg oeh Strömstad komma att, af brist på pro'

viant. unnEifvas.
n"ttÄ rrtkast till falttågsplan had'e det gemensamt
sattes i verket, att clet hela var
med den plan,
"på som 1719
samverkan mellan en öfver gränsen i"b"-Vbaseradt
tande tlaisk-norsk hufvudstyrka och en på bohuslänska
krrsten landsatt kår, men itrmarschvägen blef en annan'
r, den ftir lanrlstigning utseclcla punkten kom att forlaggas längre sör1er tt.
- I sln helhet är emellertirl planen typisk för 1700talets strategi, sådan tlerr nf flertalet fäithenar ännu tilllämpacles, o"i ftl" hvilka clet gålltle att uturanövrera och
uthungra motståndareu.
Eäellerticl förefinnes i 6]s,n.s[<a riksarkivet äfven
ell Annan, r,ida fullstäntligare, plan, enligt en å
Kuylenstict'nt.

striin'rtl titl (]i;ld til/"s tntlnnintt !717 oalt 1719

3
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densamma
Cicignon.

t

gjord anteckning utarbetad af

generålmajor

Denna plan btirjar med en rerlogörelse for
de i
Norge varande stridskrafterna. Enligi densamma
be_
stod den norska armden, sunnanfjälls, af:
28 000 man infanteri,
3 200

ftir

man kavalleri.

Daraf beräknades afgå, for garnisoner B 000 man,
flottan Z 000 man. For ett"falttag aterstod

och

sålunrla

disponibla:

gA

000 man infanteri,
200 man kavalleri.
borde. enligt planen fördelas på två

B

Denna styrka
kårer. Den ena, hvars styrka"beraknaies till:

9 000 man inf.anteri,
1000 man kavalleri,
skulle sammandragas vid Kongsvinger, und.er
det att den
andra, hvars styrka skulle blifva: "
14

000 man infanteri,

e 200 man kavalleri,

skulle sammandraoas i trakten mellan Fredrikstacl
och
Freclrikshpld. För"
*d;
ä;;;'borde
magasiner
_dessa
ft" I -i,Llder upprättas
i Kägs"i"g;" och Fredrikstad.
Samtidigt
skulle,
under
fo"öarraiing af en lar,,lstie. i Skåne, i
ning
Danmark utrustas
i""ariig;ö;?,
bestående af:
""
9 000 man infanteri,
3-400 man kavalleri,
f'örsedcla med nödvändiga lifsmedel.
Man skulle med
d.enna styrka styra kurs mot >Viksidanr,
bemäktiga sig
1 Ciciqnon,
Frederik,..(Jhristopher,
generala.l.iutant hos Gvrrleniött"

född 1tj67,

1Z0B varit
t iilii;;, otiär.ti s. å.,harle
hade derraeit i
Eorstein niot stenbocl l?is, trri"i"ill*åger
i norra T-vskåren, gcntrarr-n ä' ii ir. o'.'.n oo i
J T.;d";t:H$ tli r:|%-f iti'f i: i
";
r9p ,i"-äe.ijln,i#g.",.1.iåil.;'j:l"r?1"",J iJ.n"g;T::,jT,ö) rran *r'oii"åiät
satta norskl #;;;, X";;ls"niåation i
verket. tA. 3t ft,j;if!.rå'åfi*i:

fälttåget

i

r,

a

ser om krigen I709_11))-_ neo otvuonaändilatttageptnnen
ekrilten rl,roiect en n"å,r., o.n^ro."n"äituä,fiåt.nr.oinger hai öiver_
"-'""

pao Sverrig

l?19.,

(S'c bilaga
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om angroh
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öarna Orust och Tjorn och tlärstätles upprätta ett magasin, samt från Orust landstiga på fastlandet'
Samtidigt med landstigningen skulle de båda i Norge
ståeude kårerna inbryta i Sverige. Den viil Kongsvinger
sammantlragna kåren skulle öfver Magnorbro inrycka- i
Vermlantl, under ctet att hufvudstyrkan skulle infalla
i Bohuslan. Lantlstigningskåren skulle öfver Grinneröil
marschera tlirekt mot Vänersborg, fatta posto utmecl
Gota alfoch forhindra alla undsättningsförsök från Väster'
götlantl. Genom dessa operationer hoppailes man fj;rmi
Jvenskarne att af sig sjalfva uppgifva Strömstad och
Uclclevalla samt andra poster i Bohuslän. Seclermera
skulle tlen öfver landgränsen framträngancle hufvuilstyr'
kan, vitl Ucltlevalla eller Vånersborg, kunna förena sig
med landstigningskåren, hvarefter ilen närmaste uppgiften skulle blifva att vinna fast fot vitl Vänern och
Gotu att: Härefter skulle man handla efter omständigheterna, antingen intränga i hjartat af Sverige eller
företaga någon belagring.
Men för att kunna utföra dessa planer, är det. heter
rlet i detta ftirslag tiil falttågsplan, framför allt nötlvändigL, att reclan tidigt på våren blockera Göteborg ocb
Marstrand, att hafva god tillgång på transportfartyg ftir
att inomskärs kunna framskaffa proviant m. m. och att
till sj<is vara motståndaren öfverlägsen.
Kåren vid Kongsvinger sktlle tjäna till skydtlandet
af hufvuclstyrkans vänstra flank och fr;rhindra ett möjligt
svenskt inträngande i l.[orge från Yärmlancl.
De trupper, som befunno sig nordanfjalls i trakten af
Trondhjem, borde, sarntidigt med inr.yckningen i Bohuslån, på sitt håll nårma sig gränsen.
Beträffanile tiden {'ör operationernas början, ansågs i
fälttågsplanen, att dessa e,.i kunde taga sin btirjan ftire
juni månads utgång, rlels på, grund däraf att trupperna
ej förr kunde hinna bli{'va utrustade och samlade, tlels
också på grund tlaraf att man ej titligare kunde påräkna
i Sverige tillrackligt gräsbete för kavalleriets och öfriga
till armden hörancle hästar.
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såsom vi finna
Det hela är
en till sin strategiska grundtanke- ingalunda.oriktig- plan. Den förorclar
en omsorgsfull basering, ett, på gmnd af provianteringshänsyn, försiktigt f'ramträngande och en snarast möjligt
skeende förening af

Till

hufvudstyrkan och landstigningskåren.

dess svaga sidor hörtle, att utgången af det hela var
beroenrle af att inga hinder mötte för landstigningskårens
öfverf'örancle, debarkering och framträngande midt igenom
Bohuslån.

Den plan, som Fredrik lV. i verkligheten kom att
följa, tifverensstämcle tili sina hufvutldrag med nu anforda forslag. I{ufvudsakliga skillnaden blef, att landstigningspunkten utsågs ännu mera åt söder. Därtill valdes
nämligen Hisingen.
Men, såsom vi nedan skola finna, var clet endast en
del och en jämförelsevis obetydlig del af hela falttågsplanen, som i juli månad 1719 kom till verkställighet.

3.

Öfverblicka vi den terräng, i hvilken d.en danska
hufvudstyrkan hade att framtränga, finna vi, huru från
Norges sydgräns tvänne hufvudvägar öppna sig ftir inryckning i Bohnslän och Dalsland.
I)en västra af dessa vägar, den på hvilken Karl XII.
inryckt i Norge år 1?18, var kustvägen, som, kommande
från Fredrikstad, vid Sundsborg går öfver Svinesund samt,
ftirbi Blomsholm och Vettelanda, passer,ar i närheten af
Strömstacl. IJärifrån går den i sydlig riktning förbi Vik
till Tanums prästgård, hvarifrån den i nära syclostlig
riktning löper genom passet vicl Kvistmm och förbi SaItkiilleviken till Ucldevalla. Från Ucldevalla går vägen åter
i sydlig riktling öfverGrinneröd mot Kungälf och Gtiteborg.
Den andra möjliga inmarschvägen var den, som, med
undvikande af de svenska befåstningsanordningarna i kustorterna, ledde från X'redrikshald öster om Svinesunrls. åt
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sörler löpande, fbrtsättning Idefjorilen'
ocU forbi Ttiftetlal mot Vänersborg'

genom Enningtlalen

oth . rnagert
Dessa vägar t"a" jgu"o- et-t .bergigt- - skrifver
såsom Rehnschiold
lantl, som år 1?19 '"u"
Danskarnes 9laner' {'ör
utarmaclt'
setlan flera år tillbaka
uf p"ooiuntmagasin voro.därför välbetänkta'
unnrättand"t
"oo'öi;-;;;"a"Liig' karaktär har detta kusuand senom
hvilka Gullmarsde långt intrangande hafsvikarna' af södra begränsnin'
d'en
fiorden metl Saltkaifu"iftt" bildar
Detta
Kvistrumspasset'
n"tu"ta
;ä";? ä; il""t*ttt
krigsftiretag
en roll vid nära nog alla
;;;. h"" spelat
skola"finna' kom det att
i Bohuslän, o.n, ta*o- "i ""duo vik
utfaller Kvistrumsäft* go"t'det 1?19' I nåmndahåda'.. från
Dal kommanile'
de
älfven, som biltlas gÅnVägen' som
ö;;;ii-- och Munkåalsalfvarnes förening'
fram, öster om
leder från strömstad mot Göteborg' uår pass'^mellan
älfven, genom "tt"lä"ft- o"t' *ytri"t"smaltoch älfven på
det tämligen branta f,iaitut pa.gn.a sidan
några- vailställen
-' ände'
tlen andra. Eoau åiuuigaog*ttattet
"passets norra
d'är den bro
var vid'
oberäknade
afbränna'
i.it""--ig, -som Rehnsohititd" 1?19 låt
gynnades besjositlan
från
Ett anfall *J nono.län
var herre på
som
tydligt da"ig.oo*, ott t" anfallanåe'
på någon
operationsbas
hafvet, kunde ostord upprätta sin
kusten'
bohuslänska
uf d. *to"å'öu"oo utanfbr
betydligaste'
de
"ag""
äro
"ff""
fr"iff.ä Orust, Tjorn och Hisingen

"i

4.

till
Det var såIuntla mecl icke obetyclliga ttsikter
börja
ktncle
ett framgångsrikt re'sultat, som Frerlrik IV'tlet mecl uppr"L"åpp-? p-a Ilohusliin. Visserligen var

af sina l-tt",,tu finansieila krafter' som Danman hrckailes
}*;";;**1.--G i'r rletta fälttåg, rnen
att uppsåtta och i

lriudandle

icke blott att utmsta flottan, utan ock
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syilligaste Norge samla en här af 34 000 man, en efter
omständigheterna icke obetydlig styrka. Mot clen danska flottan, under en amiral såclan som Torclenskiold,
kunde Sverige endast sätta en samling smärre eskadrar,
kringspridtla utmeil kusten, hufvuilsakligen i Göteborg,
Marstrand och Strömstad, hvilka icke blott voro illa
utrrstade och leilo brist på folk, utan ock, åtminstone
på ile båda sistnämnda ställena, saknade en duglig och
energisk befålhafvare.
-['öga bättre var förhållanclet merl stridskrafterna till
lands. De trupper, öfver hvilka Sverige forfogade f'tir
försvaret af Bohuslan och Göteborg, voro splittrade såsom garnisoner i samtliga befasta platser: Strömstad,
Suntlsborg(?), Bohus, Marstranil, Nya Älflsborg och Goteborg. Af besparingsskal befann sig dessutom större rlelen af de öfriga tillgangliga trupperna ännu på roten.
Krigshänilelsema 1719 på Sveriges västra kust togo
sin btirjan reclan i slutet af mars,1 då Torclenskiold
som d.å han öfverbragte sin konung nyheten om Karl
XII:s iltid och svenskarnes återtåg ur Norge, had.e blifvit
utnämnd till schoutbynacht, d. v. s. konteramiral
- utItipte från Köpenhamn med 4 linieskepp och I fregatt
samt seglade norrut. ..Tre dagar senare ankrade han plotsligen utanför Nya Alfsborg och borjacle en blockad. af
Gtita alfs båda mynningar. Att detta lat sig göra meil
en järnförelsevis så obetytllig styrka, berodde i främsta
rummet på den ofvannämnda splittringen af den svenska
sjömakten.

ett

I april fick Tordenskiolcl förstärkning af ytterligare
linieskepp samt i borjan af maj, från den norska

flottan, af 2 sliottpråmar, 1 ,bombarderskip> samt b galerer.
Till sjtis harle tlanskarne såluncla ett tibestridt herrar'älde. Försvaret af Bohuslän var därfttr ingen lätt uppgift. lVlen det kom att lämnas i förfarna hånder. "Befalet
öfver skånska och bohuslänska armderna mot Cronan l)annark> upptlrogs den 23. mai 17192 åt clen lysande,
I Den 4 april st.). Rothc III: 7b.
2 Grefve Knrl 1n.
G. Rehnschiölrls berättelse om försvarsverhct

Iäu 1719. (Bihsa.rhiret\.

i

Bohus-
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fåiltmångbepröfvatle krigare": t"glTtl vid Fraustadt'
Rehnsch'i'öl'd'
iarl' Gu'staf
*r"Jt ." grefve
-Tordenskio]d å dansk sid'a, är Rehnschitild å
"ft
I-,iksom
händelsefattiga
svensk clen encle, som under detta tämligen
och energi'
då.dkraft
oto".klar något htigre mått af
t
t-era\forsiktigt
";g
vål
vei a" det sant, att hari stundom är
och
krigsråcl
älskar
nande i sina operationer' att han
hvad
göra
vill
med. omstäntlliga rapporter till regeringen
sina
som låter *ig gtira^iot att på ftirhand rättfäriliga
det
att
g}ömma'
åtgörantlen. men man får här;idlag icke
den
hela
ock
u"- i.t" blott den gamle faltherren, utan
hären' som blifvit för'
-ilitu"u antlan inori ile,' svenska
som
u"J"ra. väl var Rehnschioll icke längre d.ensamme,ry'ska
deras
fuU".,""iaugen 1?06' tlå han slog sachsarrre och
dess hade han
;;;i;;;"#r vid Fraustailt, Ån sedani Ryssland'
*1*l
nio år i fångenskap-en
mycket
"åft'iilft"i"gat
ou" ,ro naia sjuttio år' Dock agde han ännu
k.ru" af tlen iifligh"t, clen kraft och rlen hänsynslösa
som känne-tecknat honom alltifrån den titl' då
"n""gi,
officer utmärkte sig i slagen vid' T;unil och
;;;ä* ung"eller
då han i HoIIand kampacle untlel Plins
iur,art"orru,
har han
Vilhelm af Oranien. For sitt handlingssätt år 1719
olli'
Ufif"it i mångt och mycket orättvist kiandrad'ty o1lan
stallde
af
vissa
utrymtle
tidigt
väl
*a.o- vi nedän skola"se,
han låtit cle svenska trupperna intaga' kuncle han
";;;;,
ickJ forutse' att motsttinclaren sktlle så' som fallet var'
uppgiften att,
sakna ailt initiativ. Den utomordentligt svåra
af en flotta'
stöd
äga
al'l'
utan
med otitlrackliga krafter och
väl' och
taget
hela
tlet
på'
försvara Rohuslan löste han

hvilka ftirebråelser' som än kunna göras mot honom'
iat." a"t sig icke {'örneka' att han vid sina försvarsförvakberedelser, liksom vitl sin krigsledning, var energisk'
sam och verksanr.
Det synes ocli som hade hans krigarrykte icke varit
utan inverkan på' motstånclarne'
Rehnschioltl anländ'e aen f,. iuni till Goteborg' AtIt
intill Ilehnschiiilds trnkomst haiie faltmarskalken och gene'
grefve ll[iin'tr:r tliirstäcles fört befäIet' Utan
"oig"u.""att'en
a"i:,;-*af satte R,ehnschit;ld sig genast i forbindelse metl

40

Mörner och, beledsagarl af honom, besökte och inspekterade han påfoljancle dag Nya Älfsborgs fästningr som
han fann i någorlunda godt skick. Däremot fann han
Göteborgs befästningar i saknarl af artilleri och för
öfrigt illa bererlda på ett fientligt anfall. Han lat då
of<irclrojligen vidtaga åtgärder fOr att sätta fästningsverken i stånd, gaf order om bestyckningen m. m. Liknancle åtgärder iat han vicltaga vid Bohus fästning, som
han besökte den 4. juni.
Harifrån begaf sig Rehnschitild tiII Utlclevalla cch
Strömstarl samt vidtog på båda dessa ställen cle försvarsanorclningar, som omständigheterna meclgåfvo, och lät
vidare tillstalla kommendanten på Marstrands fastning
befallning, att väl taga sig i akt mot fientliga företag
och i tid inkornma med uppgift på de åtgärder, som
han, för fåstningsverkens eller garnisoneng förstärkande,
ansåge vara nötlvändiga.

rih

I

Strömstad fördes befalet af generalmajoren HansIIenllssen.l Med honom råtlgjorde nu Rehnschiöld, huru

aon

därvarande ftirråd lampligen skulle kunna undanskalfas.
For falttåget rnot Norge året frir,ut haile nämligen i
Strömstad och Uddevalla samlats betydliga förråd, hvilka,
hufvuilsakligen af brist på tlragare, ännu icke hunnit bringas i säkerhet. Order om d.essa ftirråds utrymmantle hade
reilan tieligare blifvit af regeringen ntfrirdade. Rehnschitild f'örordnaile nu, att förråden skulle undanskaffas,
tlels landvägen med all den skjuts, som kunile i lanet
uppbringas, natt ocli dag rrtan <lröismåI, dels sjövägen,
så snart transportfartygen hunnit anlainda, hvarvid åfven
sti)rsta sliynclsamhet vore af nöilen, då denna transport
måste utf'öras ,innan fienilen sig så florstarkia och utbreda
nrånde. at han sig altleles Mästare af Sjt.in giöra kuncle,.
Från Strömstad iiterreste Rehnschiöld till Uddevalla
och befallle uncler vägen, huru posteringarna af Gröna
dragonreqemcntet skulle utsättas samt meddelade instruktion för de samma, Den l; juni på aftonen anlände Rehn1717,

I uon Essett. Ilarrs l{cnrik, l'ödd

1664, generalmajor of infrnterict

friherre s. å., rlöd såsom generallöjtna;t'1?29.
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schiöld till Ucldevalla. Har gjorde han sig of'örtlröjligen
unrlerr'ättad om storleken af därvarand.e förråd, och, då
han fann rlem för det väntade fäIttåget och i f'tirhållande
till den truppstyrka, som skulle sammantlragas i trakten
af Uddevalla, icke fullt tillräckliga, gaf han order till
chefen for Ttistgöta rytter'i, öfversten grefve Karl' Frölicho,aLL
den del af regementet, som redan erhållit uppbrottsoriler,
skulle kvarstanna tills vidare inom sitt förläggningsområcle. Denna order, som af'såg halfva regementet, affårdades med en kurir till Frölich den fr juni. Efter att
hafva gifvit orcler orn erforderliga försvarsanordningar,
Iämnarle Rehnschiold Udilevalla och begaf sig till Goteborg, dit han anlände foljande clag, uniler vägen ännu en
gång inspekteranile Bohus fästning, om hvars fr;rfallna
bröstvärns och batteriers iståndsättande han nu utgaf befallningar.
I Gtiteborg möttes Rehnschiold af unrlerrättelsen, att
den danska flottan utanför Gota alfs mynning blifvit
ftjrstärkt. Efter att halva personligen öfvertygat sig
härom och räknat den danska flottans styrka titl 31
segel, utfårdacle Rehnschiold ofordrtljligen uppbrottsoriler
för Smålands rlltteri och Jönkö1ti,ttgs reqemente. I)essa
regementen voro bland dem, hvilka, f'ör att icke behtifva
fr;r mycket anlita de upplagda förråden, fätt tills vidare
kvarstå i sina kvarter. Dessutom vicltog Rehnschioid
of<irdrojligen åtgårder flr atL trygga Giiteborg not ett
fientligt anfall, geuolrr att låta besåitta ,de förnärnsta
posterna uti Askims härad och prl Hisingen, på bårla
sidor orn Göteborgr, mecl de truplrer, som redan funnos

till hanils. I)essa utgjordt-.s af ll'iltsiittloedrottningcns

Li,l'-

ltiist, under iifverste Sr.tnr,uel trYall,cnst'icrntr,
sarnt €n, nyss anländ, Jratalion t't"f SlmraborJls regementt:,
rcgemente ti,ll,

nnder öfverste Gcorq f)ogislu,us Sta,itl, t'on lloLsteilz. For fastningsverkens istårrr1sättanrle sör'jtle Rehnschiold på basta
sått. Han lat inl<alla allmogen från närmaste härader för
att jämte stadens borgerskap arbeta på befastningarna.
Ii'örst omkring den ]l j,uri tyckes Rehnschitiltl hafva
erhållit firll visshet onr, att ett fientligt infall till lands i
Bohuslän verkligcn var förestående. Denna clag erhöll han

42

nämligen genom'engelske ambassad.örens svitu, som sjtivagen

anlände

till

Gtlteborg, bekräftelse på ryktet,

att

danske

begifvit sig till Norge. Redan
ticligare hatle han erhållit underråttelse om att de norska regementena sammandrogos ,på Skieberga heedh>.1
konungen och kronprinsen

5.

Danske konungens och kronprinsens öfverresa hade

i

sjalfva verket ägt rum den ,l! juni. Den 21. juni (n. st.)
gingo rle ombord på >Ebenezeru i Fladstrand (Frerlrikshamn) och landstego följande afton vid Moss. Darifrån
gick resan till Kristiania, där order för armdens koncentrering vid gränsen utfärdades.2
I enlighet med förut omnämndla falttågsplaner skulle
inryckningen i Sverige ske på tvänne kårer i samverkan
meil en lanilstigningskår.

Ilufvudstyrkan, under generallöjtnanten IJurth,old
Hcinrich uon Liitzout s samlades i trakten norr om Fretlrikshalcl. Den utgjorcles (enligt Vaupell. jamfiird med
Munthe) af foljanrle trupper:

lnfanteri:
Generaler

:

generallöjtnan!, Sptone ck,a
generalmajor Go,fron,.

generalnajor Romeli,n

9.6

t Skjeberg (omkring 2 mil. ö. om Fretlrikstail och 2 mil nv.

onr

Fredrikshokl).
2 Optegnelser af Ge!ernlmajor Peder ,Todderutl om Krigen 1709---19,
-rncdrtclte af Kalrtcirr C'. O. Mu,nihe. Sid ii5.
_3 l:ott, I',iitzoto, Barthold l{einric}, född 1654, haile tjänstgjort vid
- danska
de
hjälptrupperna i lrland, tr'landern och Polcn, gcnerallöitnant
l7lii, kommcntlerantle general i Norge 17I8, död fi2,J. 1Sc Iittnthr

s.

11'l .)

a Sponeclc, Georg Wilhelm v. {edwiches, tysk ri\sgrcfve af Sponeck,
född- 1672, af schlesisk släkt, inträdcle 1?02 fråi kejserlig tjanst iclansk,
vitl hjäIptruppcrna i_4o,lland' 49l.tog i slaget vitl Ramillies och Malplaquet, gcnerallöjtnant 171{i, död 1740.
" Gafron, Abrabam Ada,m, äfven :rf schlcsisk farnil.j, hadc tjänsigjo^rt virl hjälptruppcrna i Irlanil och tr'lanclcrn, scneralmäior t712, d.ij.l
-

1738.

B

i Bra}arlt och dcl}lalplaquet, generalmajor 1717, dijd 1796.

Ramelitr,g, Patroolus, född 1663, hade tjänstgiort

tagit i slngen virl Höohstädt

och
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1. Akershusiske nationnle infanterireg:t, öfverste Johan Eeinrich
Solner
q

Oplanilske

öfverste Drnst Luilvig

)

Pentz

1.

Frie-

tlerich von der Liihe
öfverste Lorentz Reich-

Danska värfvaile

wein

n
il
d

.

öfverstc Jacob

Veeterlcnske '

i3

generalmajor

')

tr'rslich
öfverste Steen Christersen

Zepelin

t

'

öfverste Herman Nicolai

'

Norska värfvadc

öfverstc Carl PhiliP tle
WahI .
generalmajor Patroclus

Marinregementet

öfverste Pcter Antlreas

Smairlenske nationnlc

Borgenhusiske )

,l;'
-],

Blix

tifverste Daniel Ernst v.

Sjallandske värfvadc

Scharffenberg

natiotrale '
)

1"
2,
2,
2

)

1

>

1

)

öfversteEartvigHuitfeldt 1

"

Scavenius

Akershusiske )

2,

3

R,omeling

Bergeuhusiske

2,

lr

Mogenson Krag

Vesterlenske '

2r

Mogens

öfverste Johan Fretlerik

Smaalenskc natiouale

2 bat

.
.

öfverste Äntlreas Äugust

Pratorius

..2:

Summa: 24 ba\'

Såsom af ofvanstående synes, räknade infanteriregementena i regeln 2 bataljoner. Af generalmajor Krags eget regemente (3,tanska vä,rfvade i'f.-regementet) anlände e*clastl
bataljon till armeen. Den kom till Koster-öarna först den 20'
juli 1n. st.), men måste därstädes kvarligga till -slutet- af
*ånaden, då den förelade sig nred ar,mrjen viil B]omsholm.
Samtidigt anlände tl en ofva,nnämn da b atalj on en-af marinregemeutel (Scavenius) och ytterligare tvånne uncler uppsätt'
iirrg nu"uttde bataljoner utrcler generalmajor Rosenauerl
och ijfverste Mosting.l (I)essa, fyra till armden ankomna
t tS" lftr,ntlte, sid45,not1). R'osenau,er'Hcnrik,generalmajor.1712,
hade reä*n fZtC hommit till Norgc rnerl 4 tlanskt ,nationale>_ bataljoner.
l)o l)fltalioner. surn nu uDDsattcs utrrlcr Roscnaucr och l\lgsting, bcstodo
iiit .tli.*tu tlelen a I utiäxln,lc f&ng:rr rreh descrteradc cllcr fångnr
;;;r*il solln,tcr cllcr unlerxåt1r, som förnråddcs taga viirfning i tlansk s.rld.
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bataljoner fingo nämligen den 26. juli ord.er att uncler
generalmajor Kragsl befal afltisa ile 4 bataljoner, som
under öfverste Huitfelclt, enligt, order af clen 1?. juli, besatt Strömstatl).
Hvarje bataljon räknade i regeln 6 kompanier å 100
m&n. Befalet vicl hvarje kompani utgjordes af 1 kompanichef (regementsofficer eller kapten), 1 löjtnant (vid
öfverstens lifkompani: kaptenltijtnant) och I unrlerlojtnant. Viil rle kompanier, hr.ilkas chef var öfverste eller
öfversteltijtnant, fanns clessutom en fänrik.
Ammunitionsutrustningen bestod af 30 skarpa skott
per man. Trången bestod af bröcl- och taltkärror, hvilka
enligt plan skulle merlföras till ett antal af 2 per infanterikompaui. Men då tlessa icke voro lätta att medftira på
den ticlens clåIiga vägar, merltogos cle icke alltid.
Den 26. juli anlancle ännu en iniänterigeneral till
armden, generalmajor Meyer.z I likhet meil öfriga
generaler deltog han i den tjänst ude jour,,, för hvilken hvarje dag kommenderades en general af infanteriet
och en af kavalleriet. De med armden medföljande generalerna hade i regeln icke någöt stäniligt högre befåI. utan
användes i tifrigt såsom befalhafvare för tillfdlliga störue
detaschement o. d. Enligt en, på grnnd af order af tlen lb.

juli,

upprättad anciennetetslista, voro samtliga regementschefer, med undantag af Krag och Scavenius, vitl sina
regementen i Norge vid fälttågets börian.

t
Mogons Mogenson, hade som ung varit i fransk tiänsi, sanrt
- Krag.
dcltrgit i slagct vid Ramillies 1?0ti n. fl. bataljcr öch l?08l70ll varit öfverste och chcf för 3. danska värfvade inf'ariteriregcrnentet
i kejs-erli_g tjänst i Ungarn, generahnajor 17t6, död 1724.
j M1y.e+ Bcudix,-hadc varit i"frarrsk ijänst och deltagit, i slagen
.. Rrr,milliee
vid
och .l[alplaquet. solr öfverste hldc han 1?ltt virrit anvfn,l
I eu- _nrilitär-lolitisk bcskickning till tsar Peter, sctlermera varit danskt
sänrlebud- lrrs lro'uug Ä.ugust II. af sachse' och l?15 envoyd vitl prcossiska hofvet. Genernlmajor s. å. Död 1?21.
scdcrrncra.

45

Kavalleri:
Generaler: generahntr.jor uon Trampse,r
generalrnajor lfrrr,se,2
.
generalmajor lion Liitticha%.s

2. Jutska nationale kavalleriregementet (kyrassicrer),
4 skvtrlronor.
gcneralmajor v. Liittiohau
Jutsko nationale kyrnssierregementet, öfverste Niels Madsen

lVest

General Kruses nationale clragonregemente, gencralnajor
Krusc
Öfverste Poulsons värfvatle tlragonregemente, öfverste

Christian Hinrich Poulsen
Öfverste v. Oetkens nationale och värfvatle dragonregemente, öfverste Johon Wilhelm

v.

4
4

)

kompa,nier.

fJ,
4 skvatlroner.

Oetken

Summa 24 skv. o. komP.

(Enligt Vaupell, bilctacle 'Wests och v. Oetkens regementen, jamte två kompanier af Poulsens ilragoner, en kår
unale generalmajor Kruse, unaler ilet att återståentle skvadlroner (kompanier; bildade en arlalra kavallerikår llr1der
generalmajor v. Trampe.)a
Skvailronerna räknade enligt plan 150 man. Kompanierna räknade däremot i regeln enilast 100 man.

Artilleri:
4 komponier artilleri

20 kanoner

Hvarje infanteriregemerlte skulle dessutom mealfiira
å 2 st. lätta fältkanorler. Dessa sa,knades dock i regeln
vid. tle norska regementena.

I

I u. Trampe, Philip Ditlev, född 1678, hacle tjänstgjort viil tle ilanska
truppcrua i keiserlig tJiinst i Polen, Italicn ooh lJngarn, fici< generalmo.iors titel 1?10, verklig generalmajor vitl kavalleriet 1716, död såsont
r,,rircrsk riksgreivc (efter fndern) och dansk gref.ve 1750.
2 Krusi,, Ulrik Christian, född 1(i66, hnde likaledes tjänstgjort vid
de donska truppernt i kejserlig so[,l i Uugarn och Polen,
1717,',rlöit så,som konttttatr,l:rut

i l'ro,lrikstlul

1?27.

generalm:ljor

a. f,iittichorr,. I{ans Ilelrnuth, fiidd 1670, hatle tjänstgjort i TrEltl
och T'lantlorn och förde ett, tlragonrcgemente i slaget viä Ma.lplaqnet 170!),
gonerrlmajor
1717, döi l7i\2.
-' 4
I icneralmnjor Toildernrls ,optegnelser, linnes emellertid intot, som
talar för"en dylik"fördelning af kavalleriet. Yicl öfvergftngen nf Svincsunrl stndo rlo irägge l(\:ra(s'{ regementent utrtler gonernlnrajor v. Trampes
befäI.
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Den dansk-norska här, som öfver landgränsen inträngde i Sverige, räknade sålunda 24 bataljoner infanleri, 20 skvadroner och 4 kompanier artilleri.
Men dessutom fänns, såsom ett särskilclt detaschement:
ombord,

på

>flott'il,len' :

1 bataljon af 2. Smaalenske nat. infanteriregernentet.
,l.Bergenhusiske ))
1
'
)
))
3 kompaniet > 2.
,
r l.Vesterlenske )
3
))

))

r))

Enligt fälttågsplanen skulle,

såsom ofvan

blifvit

om-

nämndt, äfven utrustas en lantlstigningskår, samt sammanclragas en kår i trakten af Kongsvinger.

af generalmaj o r
Atnoldf,l bestod af ftiljande trupper:

L and,sti,gni,ng skår en, und er befäl

Jacob

H a,n,s

Prins Georgs värfvarle infanteriregemente, öfverste Christophcr

von Eickstetlt
Prinsen af Sonderborgs (2. danska) värfvatle infanteriregemente,
öfversten prins Christian Äugust, hertig af Slesvig-HolsteinSanrlerborg-Äugustenborg

Drottningens lifregemente, öfverste Ändrsas Augustin von der Liihe
Jutskn värfvade infanteriregementet, öfverste Hans Henrich Scheel
tr'ynska nationale
)
, öfverste Henrik von Scholten
Öfverste Johonnsen (4. rlanska) infanteriregementet, öfverste peter
Boie Johannsen

2

bat.

2,
2
Z
Z

,
,
,

Z

,

Summa 12 bat.

Hartill kom: 2 kompanier artilleri, med 12 kanoner.
Lanilstigningskåren inskeppacles vid Laurkollen (12
km. s. om Moss) på viceamiral Andreas llosenpal,msz eskailer.
Den uVingerslca> kåren, som under befal af general,

ma,jor V,inccntz Rudcle,e skulle inrycka i Varmlancl, räknade 6 bataljoner, 4 skvad.roner och 1 kompani artilleri.

..-, -^t Arnold,f, Eans Jacob, född 1tj69, hade tjänstgjort i X'lanclern, blifvit
tillfångatqgen_*r_3la-ge_t
vid Helsilgbory 17!Q,tö kort därpå utväxtarl,
gcnoralmajor 1717, död s&sonr fåltmarsk&lk 1758.
Ändreas, född 1679, viceamiral I7IZ, död l7fr4.
i fiosgpna]1n,
3
Budd,e, Vincentz, tödd 1tj60, hacte tläntgjort vid'de ilanska hiälp_
tJu-ppglgl under prins Eugens af Savoyen befäl i Italien, generolmajor i71ii,

död 1729.
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Hela den för infall i Sverige afsedda styrkan räknade
man.
förut nämntlt
- (enligt Vaupell) 34 000
- Det var
efter hvad
såIetles en icke obetytllig och
som framgår af generahnajor Todcleruds anteckningar
en i det hela taget väl ortlnad och utrustad armö, hvars
hufvudstyrka nu inträngde i Bohuslan. Dess htigre befäIhafvare hade, såsom clet synes af cle kortfattacle biografiska uppgifterna, alla gjort sina lärospån på de stora
europeiska krigsteatrarne, uncler samtidens sttirsta faltherrar. Men icke entlast nära nog samtliga regementschefer, utan ock ett flertal officerare af lagre grad, hadb
tjänstgjort viil cle danska hjalp- eller legotrupperna i
Irland, -E lanilern, Italien, Ungarn eller Polen. Många af
de yngre officerarne hade äfven gjort tjänst uti franska. armöen, i Spanien och Flantlern, vitl regementet
,Royal Danoisr. 1 De senaste årens krig mot Sverige hatle
tvifvelsutan äfven icke varit utan stort inflytanile på
den dansk-norska officerskåreus militära duglighet. Detta
gäller jämväl om underofrcera ne, af hvilka äfven en clel
kämpat ibland ofvannämnila danska legotrupper i utlandet. I[är fanns såluncla en icke ringa fontl af krigssåsom

erfarenhet.

Hvacl manskapet beträffar, så fanns nog äfr;en bland

detta soklater rned mångårig tjänstetid och erfarenhet
från tiiligare falttåg, men största clelen af den här', som
inryckte i Bohuslän, torile hafva utgjorts af utskrifne,
med jamftirelsevis kort öfningsticl.
Det militara värilet af armöen i dess helhet blef,
såsom vi nedan skola se, emellertid icke satt på större
prof.

(i.

a|t

Den ticl

af två till tre veclior, som f'örflöt från det
fnll visshet om det förestående

Rehnschitild erhiill
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anfallet, till iless fienden öfvergick gränsen' begagnatle han
ftlr att draga till sig ytterligare trupper, för att öfverse
och låta ftirstärka det fasta försvaret och för att låta
undanskaffa de förråd, som hotades af fi-enden.
Den uppgift, som förelåg honom, var ingalunda lätt'
Han skulle försvara ett kustlandskap, genom hvilket,
flerstäcles i närheten af kusten, lopte en enda hufvudväg,
som var den ena af hans etapplinier och hans enda
återtågsväg, som doch på flera punkter kunde afskäras af
en fiencle, som var herre på sjön. Att, såsom eljest hatle
varit naturligt, samla alla tillgängliga krafter öster om
Kvistrumsälfven lat sig icke göra, utan att uppgifva icke
blott Sundsborg utan ock tlet befasta Strtimstacl, med cle stora
förråd, som tlär funnos samlade. For att lösa sin uppgift
fortbgatle han, då samtliga förstärkningar hunnit anlända,
öfver en styrka, som enligt hans egen uppgift i 'berät'
telsen öfver försvarsverket i Bohuslan 1719> endast uppgick till föga mer än 5 000 striilande' Denna styrka utgjorcle clels ett slags gränspostering i norra Bohusläu, nämligen Gröna dragonerna, dels garnisoner i Göteborg, på Nya
ÄU"bo"g och å Karlsten, nämligon Åtfsborgs regemente oc)t
Zengerle'ins sachs'islm i,nfanteriregemente; en annan del ut'
gjorile, såsom (reclan nämndt) fallet var med' Ri,ksrink'ed'rott'
n'ingens I'ifregetnente ti'll' hcist och en bataljon af Skaraborgs
regemente, posteringar på ömse sialor om Goteborg. Aterstående trupper befunno sig tleis i anmarsch tilt de bägge
koncentreringspunkterna, Udclevalla (hufvudsakligen f'ör de
lrån Vastergötland och Dalsland inkallarle trupperna) samt

Gtiteborg (dit de inkallade Smålands-regementena beordrats), dels utgjorde de under befal af generahnajor v. Essen,
ett framskjutet detaschement tiil försvaret af Strömstarl och
Sundsborg. Besparingshänsyn jamte nöilvändigheten att
hålla garnison i cle belästa platserna hatle sålunda förhindrat och försenat stridskrafternas sammandragning'
Our tlet också bland dlenna hårafdelnings befål fanns
ett flertal bepröfvade karoliner. och om åfven blanil untlerbefalet funnos många, som erhåIlit sin militära uppfbstran
i KarI XII:s armöer, var cleras antal icke tillråckligt, ej ens
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i

förhållande till regementenas sva,ga numerär. Man.
skapet utgjorcles, förutom af det ringa antal krigsvana
soldater, som ännu återstod, till hufvutlsakligaste deien af
nyligen antagna och ftiga öfvacle rekryter. Då rekryteringen, på grund af bristen på folk och penningar, var
oerhördt svår, faller clet af sig sjalft, att rlet icke var
något soldatmaterial af basta beskaffenhet, som våren
1719 ställdes untler fanorna. Beväpning, utrustning och
tränganstalter voro bristfalliga.
Rehnschiitld var emellertict icke sysslolös. Den |[, juni

begaf han sig åter till Uddevalla. Under vägen inspekterarle
han ännu en gångBohus'fästning och öfverlade med kommenilanten öfversten Per Hård,h, samt med befälhafvaren öfver
cle på Hisingen stående trupperna, öfverste 'Wallenstierna,
om strandposteringars utsättande.

valla

clen $:

juni

på morgonen

Vid ankomsten

till

Udcle-

lät han genast kalla till sig

generalltijtnanten frihene Johan Kail Strömfel,t,t öfvercte
L'ibert Rosenst'ierna, öfversten grefve ?röl,ich samt öfversten
och generaladjutanten Engel,hard,t l)essa voro dle officerare
af öfverstes och högre grad, som befunno sig i Uddevalla.
Efter att hafva delgifvit dem, hvad han visste om fiend.ens företag, bail Rehnschitild dem yttra sin mening
angåenile cle åtgärcler, som voro af nötlen, for att icke
generalmajor v. Essen skulle blifva afskuren meil ile
trupper, som under hans befäl stodo i Strömstad, >hvilket
rnan så mycket mera hade orsak att befara som fienden
lyar allcleles mästare i siön och som man jemväl visste
att den norska krigsmakten var långt större och starkare än clen hvarmeil man mot densamma på den svenska
siclan kunde komma tili att agera>. Vid detta krigsråd
togos tvänne olika ftirslag i öfvervägancle: antingen skulle
v. Essen få order att förstöra allt af förråden, som icke
kunde undanskaffas, och med sina trupper draga sig närmare Uildevalla, eller också skulle han få orcler att tills
vidare kvarstå. Efter någon öfverläggning besltits, att
v. Essen skulle i det längsta kvarstå i Strömstad, och att

t htr*rfrlt, lglpo Karl, född 1678, dö'1 såsom generallöjtnant,
riksråd och grefve 1736.
Kuylensti,ernu, Stritlerno

ui.d (jötu|. til,l's mynning 1717 och

17l!). {
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han.skulle darifrån bortföra allt, som metl behtirig säkerhet kunde undanskaffas' vare sig till sjtis eller till lands'
Order hårom affärilacles omedelbart.
Omkring den ir. juni anlanile till UtldevaIla Vtistgöta'
d,al,s regemente, som'stod under beftil af den ofvannämntle
öfversten Rosenstierna, jämte en bataljon af Skaruborgs
regernente och en skvadron af Vcistgöta rytteri.
Då nu Rehnschioltl icke ansåg sig btlra ilraga till sig
ile trupper, som befunno sig i Strömstad., och ej heller
ville lämna v. Essen utan möjlighet till untlerstöcl, besltit
han att till Svarteborg (söder om Bullarsjöarna, 45r km'
från Strömstad och 35 km. från Uclilevalla) samla allt
tillgängligt kavalleri, begtåencle af Gröna clragonerna och
ilen nyligen anlända skvailronen af Vastgota rytteri. Befalet öfver tlenna styrka erholl den i ilet föregåentle
nämnde öfversten grefve Frölich' Han erhöll order att
understoilja v. Essen, för den hä,rrtlelse clenne skulle tvingas till återtåg, och att flitigt rekognosera fiendens förehafvantlen.

Vi finna sålunda, huru tle svaga,

svenska stridskraf'

terna vid fäIttågets btirjan ännu icke voro fullt sammandragna. och huru tle på gruntl af omstäncligheterna tvungos att intaga en splittrail uppstalining från Strömstail
till Utlclevalla, ja om samtliga trupper medräknas

från Svinesund

till -Goteborg.

-

7.

I)en första krigshändelsen under fälttåget i Bohuslän t?19 var uppgifvandet af Sunclsboryl. Sundsborgl bestod
af en rad a{ 12 skansar }ångs Svinesund, anlagda 1716-17l{t
af Karl XIL, ilels ftir att tjäna såsonr ett offensivt brohufvtd
vid hans infall i Norge, dels ftir att skydrla här upplagcla
magasin. I)en bro, som Karl XII. slagit öfver Svinesund,
t rPlan af

Sunilsborgs l'ästnings Wärck metl tillöckning, Pro Anno

17t7'. (Kri g sarki,uet.)

5t
behofcle nåmligen skytldas mot företag

från danska flottan,

men Sundsborg var ilessutom Karl XII:s närmaste etapp'
station på svenska sidan och sålecles en synnerligen viktig
punkt på hutrr operationsbas för krigsftirete,getli sydtistra
No"g".- Då nu en omkastning af rollerna hatle ägt rum,-hade
Sunåsborg f'örlorat sin betyilelse, och redan und.er vintermånaderna 1?19 hatle clärvarantle ftirråtl, tillika metl bestyckningenl, blifvit unclanskaffatle till Strömstaal. Vid
feittagets btirjan var Sundsborg besatt enilast af en minclre

till

tlen ftjuti,z utan atthafva
delvis raseratle befästninde
Ltitoit änfallen, öfvergaf
posterfng, hviiken natten
garna.

En handelse af större vikt var uppgifvanclet af 1tröm'
stad. Strömstad hade, såsom sagd.t, af Karl XII. ftirvandlats titl ett slags forråtlsfästning. Före inryckningen i
Norge 1?18 hatle clet orngifvits af provisoriska befästningar'
uRetranchement, tillråckeligen forsetlt med bestyckade batte-

rierr, benämnas ile af lbrtifikationsofficeren Oarlberg.s Viilare hacle clärstädes uppftirts baracker och äfven en kasern,
kallad ,Fyrkanten',, hvilken kuncle inrymma 900 rnan.
Bagerier hade upprättats, likaså bryggerier, hvarjamte
ett stort antal magasin blifvit uppforcla, a,f hvilka ett
på clet nedrifna skolhusets tomt. Sarskilda ammunitionslorråcl hado blifvit uppbvggtla. KarI XII. hade sJutligen
alår låtit uppftira ett nytt kungligt residens, och flera
hogre officerare, bland andra hertigen af Holstein, haile
sig hus i staden.a
byggt
Strömstad hade varit clerr viktigaste upplagsorten för
anfallshärens f'örnödenheter. Skyddatt mot anfall från
sjtisidan af trenne batterier, var denna ort en plats af
största betydelse, synnerligen som clen viktig'aste etapp'
Iinien vid Karl XII:s anfhll på Norge var sjövägen ge'
nom bohuslänska skårgårclen.

I Malmström -t., sid. 149. De grofvalkanoner' son ej kuntlc bortföras clärifrån, förnaglattes och vräktes i sjön.
2 C. O. Munthe, s. 20.

Cailberos berättqlse >om hvad sig tilltlrog
cfter Crrl \il:s t]öd" i Ilnndl. Skand. Eist. II, s. 151.
Strömstads lListoria, i u(iöteborgska Magasinet 1759".

3 Öfverste

B. Il/.

å.ren 1718 och 171f)

I
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Då svenskarne år

1?19 kastailes på defensiven' för'
betydelse' Alltfor iångt
strategiska
sin
loraile Strömstad
framskjuten ftir att hafva betytlelse f'ör försvaret' var
staden"icke allenast hotal från sjtisiclan, utan tlärvarande
;;il;;" och ftirråtl kunile med ietthet kringgås och^af.fa"ä. af en öfverlägsen fiende, som inträngtle öfver

Iantlgrånsen

f.",im St"ti*stad hade red'an i slutet af maj en trau'
.poriflottu, med förnödenheter kommit lyckligen fram till
lfrarstrand och tlarifrån till Bohus, efter någon stricl -med
fiuoduo, ,o* velat stänga inloppet till NordreäIf, Göta
älf's nort& utloppsgren.l lJntlanskaffandet af ftirråden
med Rehnschiölds ortler, skett
hade ftir öfrigt, i
"otighut
juni
månatl'
hela
lanilr,ägen undler
Mä ett andlra transportflotta (14 stora transportfartyg, eskorterad af ? galerer och.-3 ^skottpråma1), s9m
råiuo i slutet af april anländt fiZl Strömstad, gick det
ej så lyckligt. e Natt och dag arbetade man på transiort.keppens lastantle; så väl kanonerna från Sundsborp;
*å* U".iy"kningen å de till stailens försvar uppforcla
batterierna inlastades. Magasinernas innehåil förcles, så
långt utrymmet medgaf, ombord,' Allt stod' färdigt för
afsegli"g. Man hade endast att lyftn' ankar, for att
*"al ftirlig vintl afgå söder ut. Men i sista stund våIlatles ett uppskof, på grund af alI' några på JGlUngs'
holmen, utanfbr inloppet till Strömstail, uppställda kano'
ner shulle inlastas. Under tiden kastacle vincleu om, och
ilen danska eskaderu, uncler amiral llosenpalms befal,
ankrade vid Koster-öarna, 2 mil utanför Strömstad' Generalmajor v. Essen rapporteraile då titl Rehnschiö1tl, som
befann sig i Uddevalla, att 3 {ientliga fregatter, 3 galerer och
några mirrilre fartyg afspärrat vägen för transportflottau,
.,ch att 5 tlanska örlogsfartyg ilessutom voro synliga
utanför Strömstacl. Rehnsohitiltl htilt alå på nvtt ett
krigsråd genom att titlkaila generalltijtnant Strömfelt
och öfverste Engelhardt, ile enda högre officera e' som
befunno sig i Udclevalla. Man stannarle vid tlet beslut,
1

Malrnström, sid.

" Lageröri,ng.

150.

Svee

rikes hietoria. Del. b, sid

50.
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Essen sktille råtlfora sig med i
ShtiÅtad varande sjöofficerare, huruvid'a det icke kunde
låta sig göra att komma förbi de fientliga fartygen' -Om
iletta lcke late sig göra, och om öfverlägsna flentliga
stridskraf ter närmacle sig stadlen, skdlle transportfartygen sänkas och återstående ftlrråd förstöras' Dock
ri."ttu ftirst till ,bussarne, båile de närvarancle oth tlet
vicl Svarteborg Camperantle Cavalleriet, samt till tlen
nödliclande Allmogen af ilet öfrige Magazinsförråtlet gifvas så mycket, som de emottaga och bärga kuntle'' IIär'
mecl borde man emellertitl icke fordrtija sig, utan skulle
v. Essen i goil titl draga sig närmare Utklevalla, för att
icke blifva afskuren af fienden.
Det var den lil-i:ii, som Rehuschitild emottog v. Essens
rapport. Emellertiå'begaf han sig sjalf, åtfoljd af amiral
Jiias Fred,ri,k Örnfelt,t ilen r'.; juli till Strömstacl för att
göra sig underrättad om ställningen. I[är fann
personligen
-han,
med nyssnämnila rapport, att transportfloti
"oligh"t
tan var inspärracl, och då han samtidigt erholl såker untlerrättelse om, att uden Norska Krigsmachteu, uncler Konungens egit samt Cronprintzens anförantle war uti anmarche",
gaf han befallning, att krigsrådets beslut skulle sät'
ias i verkställighet, d. v. s. att transportfartygen skuile
sänkas, fästningverken förstöras och ,alt annat till spillo
gifwas af clet, som i Magazinerno öfrigt wara kuncle, ock
etliest Cronan tillhtirtle.> Däremot skulle galererna oeh
iifriga beväratle mindre fartyg göra ett f'örsök att.srn.yga
fttrbi flenden och obemärkt unclkomma. Amiral ()rn{'elt
lämnailes kvar för att, i hvatl angick fartygen, verkställa denna oriler. Sedan tlessa befallningar blifvit utfärdarle, afreste Rehnschiöld till Uddevalla.
Uniler rlen ,on juli verkstållcles dle ofvannämncla befallningarna. Då galerernas för'sök att i skyclcl af mörkret
.toygu sig undan misslyckades, blefvo cle, när man i dag'
ningen såg sig upptäckt, satta mot lantl och sprängda i
luften. Vid 5-tirlen på morgonen filrstördes på samma sä'tt

att

generalmajor

v.

t i)rnfctt, Jonns .!'rctlril<, födrl 167'1, hadc varit sjöol'ficer i "ngelsk
och venetia"nsk tiänst, blef scloutbvnacht 1712, vieeamirnl l71ti och lmirr"l 1719, död såÄom boron och landshöftling 17i)3'
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Strömstacls hamn de bägge, förut omtalade, med 40 kanoner bestyckade, skottpråmarna. Samticligt sänktes trans-

portfartygen. De kronah tillhoriga magasinen öppnades,
och befolkningen fick firll frihet att ur desamma bortföra
så mycket, som den ftirmådde.
Den ,'; juli afmarscheraile v. Essen med de trupper,
som varit ftirlagcla i Strömstad och i kringliggande kantoneringskvarter, i riktning rnot Udclevalla. Såsom €femensam samlingspunkt utsågs Vettelanda, 3/n mil sydost om
Strömstail. Marschen gick sedermera långsamt, med täta
rasteilagar och korta clagsmarscher.l
Afmarschen oroades på intet sätt af fienden.
Först två clagar senare, den ,!r. juli, besattes Strömstacl af d"anskarne mecl 600 man af det detaschement,
hvilket
såsom ofvan blifvit angifvet
- befann sig omboril på -,flottillenu, Redan sammå och påfoljande dag blef
emellertid clenna styrka aflöst eller förstarkt af ett större
detaschement, beståencle af 1 skvadron kyrassierer, 2 skvailroner dragoner och 4 bataljoner inf'anteri, under öfverste
Huitfeklt. Dessa afdelningar voro de första dansk-norska
trupper, som öfvergingo gränsen. Om denna styrka varit
fulltalig enligt plan, skulle den hafva räknat 150 man
kyrassierer, 300 dragoner och 2 400 man infanteri.2
Först clen tt; ;"ti gick den ilanska härens aaantgarde
och rytteriet i öfrigt öfver Svinesund. Avantgardet bestod af generalmajor Kruses dragonregemente, uncler regementschefens befal. Avantgarcleschefen haile orcler a,tt
framrycka till Vettelanda bro,3 ,eller hvar General Majoren selv finder for godt at sa.tte sigr.
Öfvergången öfver Svinesunil skedde på pråmar och
flottar, vitl hvilka arbetade 100 man. Marschordningen
var för öfrigt ftiljanrle:
Öfverste v. Oetkens dragonregemente,
Öfverste Poulsens d.ragonregemente,
I Carlbet'gs herättelse. Hnnrll. Skand. Hist. TI: 14fi.
2 C. O. Mttntlrc, sid. 37. En del af infanterict tvckes hnfva blifrit
londsatt från rflottillenr.
3 Det ofvan omtalaile Vetteltnila. Bron ligger omkring 6 km. fråu
Strömetul. på vägen till Tannm och Lrrldevalla.
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De bägge kyrassierregernentena (utom 2 skvadlroner,
som kvärlamnades hos infa,nteriet), und'er general-

major v. TramPes befäI.

Tilt .tyaa ftir ofvergången hatle jourhafvande
majoren

bliivit beorilradätt

general-

med 1 000 man afmarschera

till

o"h tugu stallning viil Hogdals kyrka, vicl änrlen af Dyne'
kilen. Två skvadroner skulle säntlas fram halfvägs mellan

IIogtIaI och Strömstad, afpatrullera trakten och kvarstanna där, till cless konungen passerat. Freclrik IV' begaf sig denna tlag, åtföljd af kronprinsen, till Ström
stad.

Påfoljantle clag öfverf'ördes hufvudstyrkan af härens
infanteri. Ilela öfvergången tog såluntla en tiil af 3-4
ilagar.

I stället för att fortsätta framryckningen stannatle
nu den clanska hären och slog lager i närheten af Strömstad, vicl Blomsholm. 1 Kavalleriposteringar utsattes söder
om staden, och clen |l' ;uti utsäniles från Vettelanda ett
detaschement af 600-ryttare och 400 man infanteri' Detta
kom ända till Tanums prästgårrl, 40-45 km. från Strömstail, på vägen till Uclilevalla, utan att sttita på svenska
trupper, hvarefter ilet två rlagar senare återkom till sirr
utgångspunkt.

8.

samma tlag Strömstacl besattes af elautack vare honom erhtillo
skarne, n'iåacte Tortlenskiolcl sig

Den "ft

juli,

de lama danska krigsoperationerna lif och eftertryck utanftjr {Jddevalla med tre stora galerer och anclra mindre
fartyg.2 Rehnschitild tog f'ör gifvet, att Tortlenskiol'ls
afsikt var att unclerlätta den danska härens framryckning, men fänn setlan, a,tt han blott ville förstöra cle trant Omkring 5 krn. norilost oln Strömstlrl

2 Reltn,schiöl'ds borättolse.

tt.)

sportskepp, hvilka

från Strörnstad troddes hafva undkom-

mit tilt Llddevalla. En half mil ute till hafs hade

Tortlenskiold, enligt hvad som uppgafs, en styrka af 4
större örlogsfartyg, 2 skottpråmar samt en del anclra
bevärade fartyg. Rehnschioltl lät emellertid besätta
bergshojderna på bårla sidor om inloppet till staden, samt
clit ftira alla tillgängliga faltkanoner, mecl hvilka öppnades eld mot de clanska galererna. Då Torclenskiold fann
klipporna besatta mecl trupper, drog han sig hastigt tillbaka, medan hans galerer mecl svårighet arbetade sig

tiilbaka utåt sjön.
Detta ovåntade fientliga anfall gaf Rehnschititd anledning att viiltaga särskilda åtgärder for tryggandet
af Udilevalla stad. Då rlen gamla förfallna skansen
uorrlväst om stailen kräfile jämftirelsevis lång ticl for att
blifva iståndsatt, och clå tlen erford.erliga bestyckningen

saknades, lät Rehnschitiid den 10. och $ luti försänka inloppet till stailen.
Hall,ands regemente kvarlämnades till skydclandet af
Udclevalla stad och tlärvarande f'örråd, men alla öfriga
rlisponibla trupper, så väl de, som förut varit ftirlagda i
och i närheten af Uildevalla, som den styrka, hvilken
under generalmajor v. Essens befal gått tillbaka från
Strömstad, sammandrog Rehnschiöld i iinien SaltkallanKvistrum. Hans styrka ha,de nu ökats med Jönkö2u,ngs
reqemente.

Regementena meclförde ilet fåtal lättare pjäser, som
funnos till hantls. och hade den ,l; juli, clå Rehnschitilil
sjalf anlande dit, intagit sina- ställningar. Emellertitl
fruktade Rehnschitikl, som agde kännedom om, att cle
ilansk-norska trupperna framträngt till Vettelanda bro,
att fienden skulle inbryta i Dalsland, bemäktiga sig
Vänersborg och afskära hans förbindelser öster ut. tr'ör
att trygga sin högra flank besltit Rehnschiöirl att till
Dalsland afsända ,I)ahl,s Bata,illonen samt d.e twänne
oindehlte Compagnierne af Gröna I)ragonerner. Dessa
trrrpper ställdes under befal af öfverste f,ejonbrinch och
skulle, tillsammans med den beväpnade allmogen, f.vlla
uppgiften att försvara Dalsland.
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I

sin berättelse såger Rehnschiold, att han helst hade
att splittra sina krafter, men han ansåg

velat und.vika

cletta detaschement ounclgängligen af nöclen och

troelde,

att det var medvetandet om befintligheten af svenska
trupper i Dalsland, som gjorde, att fienden icke fortsatte
sin framryckning längre söder ut.
Han trodde sig äfven, genom att läla regementena
icke på en gång utan bataljons- och kompanivis uppbryta från sina forlaggningsorter vitl llclclevalla och
marschera mot Saltkällan och Kvistrum, hafva framkallat
ett till fiendens öron hunnet rykte, att hans styrka dagIigen forstärktes merl hela regementen, och att den räknacle närmare 18 000 man.

Rehnschiold kvarstannade emellertid icke lange i
ställningen bakom Kvistrumsälfven. Genom sina egna
kunskapare, som varit inne i sjalfva staclen Strömstad,
liksom genom danska öfverlöpare, erfor Rehnschitild, att
man clärstädes htill på att elnbarkera båile infanteri och
kavalleri. Han ansåg då för sannolikt, att afsikten härmecl var att antingen bemäktiga sig Uddevalla stad och
ftirråcl samt därmed afskära återtåget f'ör de vicl Saltkallan och Kvistrum stående trupperna eller ock att
göra en landstigning på Hisingen. fatta posto därstädes
gamt innesluta och beskjuta Bohus och bombardera Göteborg. Beggerlera dessa företag kunde, enligt Rehnschitilds
tanke, viil forlig vincl på några timmar latteligen sättas

i

verket.

Då ilet dessutom, genom brist på skjutshastar, mötte
svårigheter viil proviantens framförande till trupperna,
beslot Rehnschittld att draga sig närmare Uddevalla,
hvilket besiut sattes i verket den f. juli.
Rehnschiolcl hade ämnat taga ställning någonstädes
mellan Saltkällan och Herrestads hecl, men nödgacles på
grund af vattenbristenl en foljcl af clen ihållande
torkan
ftirlagga infanteriet till den omedelbara när- Uddevalla,
heten af
undler clet kavalleriet uppslog sitt
. _1 rl)et kan näppcligen beskrifvasr, säger RehnschiöItl i sin berättelsc,
>hvatl olägenhet dennn allmänna vnttenbrist förorsokade.> Genom öfverstei

lii.itnant de Witte Iyoknrles han cmcllertirl skaffa vntten till Herrestnrl
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leger å nyssnämntla Herrestails bed, omkring 6 km. väster
om Utldevalla.
Ehuru Rehnschitild mer än en gång var betånkt på,
sig än mera söderut, kom han clock att kvarstå i
draga
att
clenna ställning till fålttågets slut. Emellertid utsände
äfven han minilre tletaschement med rekognoseringsuppilrag.l
Icke utan skai fruktade Rehnschioltl ftlr sin återtågslinie och for fientliga företag mot Göteborg. Hans farhågor besannades, tlå han clen S juli från kommendanten å
Karlsten, öfverste Danekwarilt erholl skrifvelse om tless
kapitulation. Denna krigshanilelse, hvilken neclan .skall
utförligare skildras, var af särskild vikt, därför att, med
Marstrands och Karlstens eröfring, den clanska flottan fick
ett utmärkt stöd i tle bohuslänska farvattnen, dess öfvervikt
blef an mer betryggad och Gtiteborg äunu allvarligare
hotailt.
Rehnschiolds reilan förut svåra belågenhet blef nu
än vanskligare. Ärn,. en gång sammankallade han ett
krigsråil. Medlemmarne af iletta krigsråd ansågo, att
man borile draga sig tillbaka till llisingen, men Rehnschiolcl ausåg sjalf, att clet icke tills vidare var skäl att
helt och hållet öfvergifva Uddevalla, emeclan därigenom
äfven vägen till Vänersborg och l)alsland tippnacles ftir
flenden. Emellertid. vidtog man alla förberedelser för
ett hastigt uppbrott, och den viil Uddevalla varantle bataljoncn af Skaraborgs regemente beorilrades att till und:
sättning afgå till Hisingen, där, generalmajoren Göran
Si,lfaerhi,el,m2 numera förale befälet.
att >långt uppe i bergen och skogarna emot Dalsiilan sticka ut trc
stycken siöar.> Då alla vattenkvarnar i och i närheten af Utldevalln
voro oanvändbara i brist på vatten, lät Rehnschiöld för truppernos räkning mala mjöl vitl Trollhättan och metl 70 hästar tlagligen föra mjölet
tlen öfver 3 mil långa vägen mellan Trollhättan ocb Utlclevalla.
genom

I Genom utsända kunskapare erhöll Rehnschiöld unrlerrättelse om
att ren transport af 6 regementen afgått från Strömstail för en lanrlstigning på Hisingen', cn untlerrättelse som bekräftatles från Göteborg

genorr generalmajorerna Mentzer och Silfverhielm, hvilka kunde merlilelr,
att Tordenskioltl väntaile förstärkning af 4[XX) man. Huru härmed för-

höIl sig, framgår af ilet följande.

2 SiWerhielnt, Göran, född 1681, generalmnjor 1717, ilöd såsom

friherre och fältmarakolk

7734.
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Beslutet al'I öfvergifva ITddevalla var emellertiil
Rehnschiolcl nära att sätta i verket, då han kort hä'refter fick underrättelse om, att en flotta mecl lanclstigningstrupper, sannolikt bestämda till Hisingen, 'låg barfast
virt Saltkällan>.l l)et var vid detta tillfalle, som, enligt
Carlbergs berättelse, kanonerna på ilen nu iståndsatta
Tldclevalla skans skulle hafva kastats öfver bröstvärnen
neil i sjtin och en tlel gevär och anilra krigsfornticlenheter blifvit vräkta i strömmen. Men innan Rehnschiölcl
hunnit verkställa sitt beslut att marschera från Uctclevalla, ingick unilerrättelse, att ile danska trupperna vitl
Saltkällan tagit vägen åt Strömstatl.
Rehnschitlltl bibehtill ilå sin stallning och synes för
sin egen person hafva uppehållit sig i Udrlevalla äncla
till den ;q; augusti.

9.

Från rlansk siila företogs emellertitl ingen mera

be-

operation till lands.
tydande
Konung Fredrik IV. hatle för'lagt sitt högkvarter till
Strömstarl, tlar ilet kvarstannade till btirjan af augusti(n. st')'
I)en *!!, juli htills revy inför konrrngen, hvarvid armden
rycktä' lram och uppställde sig i slagordning på två linier
oid V.tt"l*nila lrrol så sköts en treclubbel salva. Samtliga generaler inbjticlos seilan till den kungliga ta'ffeln,
h"arest det ända till miclnatt blef ,fyret brav og clertil
ogsaa drukket noget,.?
Fältvakten sörler om Strömstacl flyttades visserligen
ännu något längre söcler ut, till Vik' på vägen till Tanum
(omkring 18 km. söcler om Strtlmstad), rnen för öfrigt storl
ha""r, *iiltu. Att rlöma efter de ofta upprepatle befallningarna. beträffande åtgärder fiir hinrlranrlet af plund'
1

2

Mnl,mström.

I:

152.

('. O. Mutlhe, s. 48
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ring och maroderingt s{19! så väl disciplinen sorn truppens
forplttgniug lämnat åtskilligt öfrigt ait rinska.
Underrättelsen om Karlstens eröfring nådde Freqrik. TY._ {:l iå. juli genom kapten ptoyarT, som af Torclenskiold blifvit afsänd till strtimstatl, "rlagen efter fästningens fall, rlen |f' juli. Samtiiligt aniande till htigkvarteret ilen officei, lojtnant parJsen, som tre dagir
tidigare blifvit afsärtl får att inrapportera eröfringen af
Marstranals stad och den i hamnen liggande eskädero,
hvilket ägt rum aen j] juli.
Konung Fredrik bästamite sig ornedelbarligen ftir att
pe-rsonligen taga d_enna sin nya besittning i" tigonsikte
och afreste ftirdenskull till Marstrand, den-,2r,,lili. Hun,
ankomst ilit fördröjdes dock därigenom, ott iiåi,*"}ä, *oivind måste vända åm till Strtimiad.
Det enda ftiretag af någon betydenhet, som ägde
rum, var generalmajor v. Trampes framryckning mot f<vi"strums bro, med ett detaschement beståencle af i ttOO ryttare
och 400 man infanteri.l Detaschementet afgick f"an ieg""i
vid Strömstail på aftonen ##*ft Ftir hufiudrty"t""?""
såsom mål angifvet Munkäääi.'b"o, vid Kvist^imsalfven,
något norr om den bro, som bär namnet Kvistrumsbron.
Här stötte v. Trampe_ på svenska posteringar, ,o* d"ogo
sig tillbaka. Denna^bro var på Rehnschioia" bf"ff"i"-g
afbränd-. På grund af ilet nu bo-rjarle häftiga och ihållandE
regnvädret hade älfven svällt upp, så att -v. Trampu.
tare. måste passera'tlen simmandä Under befal a? "yi*u;o,,
Oming kommo 100 man dragoner till Kvistru*, U"o, åa"
rnan såg 2 sveneka skvaclroner. Då afsikten
taga
fug1l icke lyckades-, vände v. Trampe om och att
återkorn
till Strömstad alen #,,s,+,,ii. Rehnschiö'ld, som tog ft gif_
vet, att afsikten med {'ti-retaget gällde l)alslanrl, i.a."
!"a
kunskap om detaschementetJ,tyit u m. n.1,
ursåg".ig
-",
ej bora mot detsamma framsänäa trunner.
D":,r3##, borjade danskarne o#rifuu de fästnings_
-.^_, r Strömstail,
verk
som de förut I'Orbattrat. Langre främ
detta
ändamål 60() man rlagligen. eu ,ioi
1"19:Lfdr
1 Han^up-p_ger
-den till L_200 man till häst och 400 man infanteri.
2 (:.
O. Mun.thr, xirl.

l'rl-r,
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clock hafva varit använda för att upptaga
tle sänkta svenska skeppen.z
Lika litet som hufvudstyrkan hade landstignings.
kåren hittills uträttat. Den hindrades af motvind att
framkomma till sin bestämmelseort, ända tills clen erholl
till Gtiteborg - utan till Fladorrler att'afsegla
- icke
strand, rhviiket ingen
motvind hindrade,.l
Denna oriler, liksom clen ofvannämnda påbtirjarle
raseringen af fästningsverken i Strömstad, uppgifves (af
Rothe) hafva varit ftiranleikl af ankomsten tili Strömstad
af generaladjutanten Löwenörn och justitierådet Neeve,
hvilka anlänile från freclskongressen i Hannover med
underrättelse om, att fredsutsikterna voro god.a, och att
fredsslutet på grund häraf sannolikt var nära förestående.
Den S augusti afsegiade I'reilrik IV. med lanclstigningskårens 6 regementen från Koster-öarna till Danmark,
och den ,rl1 augusti anträclcle den ilansk-norska hufvud]rären från lagret vicl Strömstad sin å,termarsch öfVer
Svinesund till Norge. En bro var nlr slagen öfver sundet.
och öfvergången af densamma verkställdes, med iakttagande af samma f'örsiktighetsmått som i fiend.ens närhet.
Den ilansk-norska kår, som uniler generalmajor Buildes
befal från Kongsvinger inryckt i Vermland, mötte vicl
Eda skans ett kraftigt motstånd af öfversten grefve Hans
a. Fersen med 700 man (utom uppbådad allmoge). Trots
de gamla delvis af trä uppftirrla befästninga.rnas svaghet, lyckades v. Fersen icke blott tillfoga fiend.en betytlIiga ftirluster utan ock hindra hans vitlare framträrrgande.
I btirjan af augusti drog sig Butlde tillbaka öfver gränsen
till Kongsvinger.z

af dessa torde

I

VaupeII,

l:

2 fuIal,msh'öm,

60:,1.

l:

1l'r3. Lagcrbrittg. l.lel

Jr,

sid.51. Vt,n,pcllI:til0ii.

V.

Marstrands eröfring den
(Härtill

L"ri* juti 1719.

plansch III).

Den i ögonen fallande olikhqt, som kännetecknar clen
danska krigftiringen till lands och till sjos t71g, gifver
det mest lärorika vittnesbörd om hvad rlet betyder att äga
en energisk och skicklig öfverbefålhafvare. Med rätta
säger en clansk krigshistoriker,l att Torilenskiokl med
den styrka, öfver hvilken han förtle befäI, uträttad.e mer
än generalerna v. f,iitzow, Buclde och Arnoldt tillsamman.
Allt sedan titligt på våren harle han hållit Göta älfs
båcla utlopp blockerade. Hans styrka hade så småningour
ökats, och i btirjan af juli månad forfogacle han öfver
foljande antal fartyg: 7 linieskepp, hvart och ett med 50
kanoner, 2 fregatter, hvarclera meil 32 kanoner, 2 skottskepp, 2 skottpråmat, 2 flytande batterier, 1 bombardergalliot och 5 galerer, af hvilka senare svenskarne dock
natten till clen ,i juli med några Goteborgsgalerer öfverrumplade och bortsnappade en.2
Så stor styrka harle Torclenskiold tillforene icke
haft und.er sitt befal. Då man känner 'Iordenskiolds
skaplynne, ftirstår man lätt, att han längtade efter att
med densamrna få uträtta någt.rt annat än upprätthållandet af en blockad. Då han fann, att det förslag, som
han framställt, trtt genom landstigning eröfra lfisingen,
ej ägde utsikt att under den närmaste frarntiden blifva
förverkliga<lt, kastade han siua ögon på Marstrand.
Visserligen var det rnycket, som bjod honom till f'<;rsiktighet och att icke i oticl veclervåga ett anfall på den

I

Vaupell, I: 604.
var galeren Printz Christian, 6om förtle 110 mana besättning.
_
_'
!"t
(Se Tordenskioltls bref till kouung tr'rerlrik IV. Bilaga g.)

63

starkaKarlstensfastning->hanhadejublifvitillabränd

vid sina angrepp på Goteborg och Strömstad", och konungen
ur" oo sjelT i'ieihut"o metl sin här; ett nytt misslyckaclt
störande i konungens- planer och
uoirlt. stulle ingripa
"ooåd>
men Tordenskiolil beslot sig
hans
"fpue.k"
eäellertia icke tlesto mindre for att våga ett angrepp'
Han let linieskeppen fortl'arancle upprätthåIla blocka'
den af cle bägge eHåynningarna, und'er ilet att gale-rerna
och tifriga *Ittd"u fariyg afslinro Marstrantl från undsätt'
ning frän hntlsiilan' Såsom vi lärrgre fram få se' var
d.et reclan i slutet af juni (början af juli) å svensk- sitla
omöjligt att få ett patankt garnisonsombyte å -Ka1lsten t"ilt ståncl. Ilans nasta uppgift blef att skaffa sig
så fullstäncliga uppgifter som möjligt betråffancle KarIstens och Marstränäs omgifningar' den i hamnen ligganile svenska eskaclerns beskaffenhet, garnisonens styrka
äch fastrringsverkens belågenhet' Han rekognoserade själf
metl sina officerare trakteu kring ftistningen och lat
upprätta kartorr öfver densamma, med angifvande aj tle
pi,okt"", från hvilka den bäst kunde låta sig beskjuta'
vitlare i }farstrands stacl spioner, -som gåf1o
ilan agtle
-underrattelse
om de inre ftirhållantlena betrå ande
honom
stailen, fästningen och eskatlern' Slutligen hade han själf,
förklädtl till åskare, personligen på ort och ställe sökt
göra sig unilerrättail om ftirhållandena'

2.

Tordenskioltls skarlia öga uppdagatle utan tvifvel, att
fästninp;ens materiella styrka icke hade sin motsvarighet
i försvararnes rnoraliska kraft. I{an såg vidare, att clet
var en jamf'orelsevis latt sak att sätta sig i besittning
af ile uianverk, som voro ullpförda till statlens försvar,
och att clårmed den i hamnen liggande svenska eskaclern
1

Aael Larseri, Oberst Ilenrik
I; {i(}{.

og Sytln. S. 69.
2 VauPelI.

Danekrvnrtlt, månatlsskriften 'Nortl
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skulle falla i hans händer. Att med tillgängliga trupper
betvinga tlen egentliga fästningen, ubergkastellet, Karlsten,
htill Torrlenskiold däremot från början icke för tänkbart.
Huru Marstrand borde anfallas, därom saknade man
ftir tlfrigt från dansk sida ingalunda erfarenhet. I juli
1677 hacle Ulrik Frerlrik Gylclenlöwe intagit Marstränil
och Karlsten efter en plan, som i sina hufvuddrag ftiljdes
äfven af Tordenskiold.
Marstrand var en gammal, flera gånger ombyggcl och
f'örstärkt, befast plats. Anlaggningsåret uppgifvJs olika
(7132, L220 och 1262).1 Starlen hade ursprungligen varit
omgifven af jortlverk, hvilka på 1600-taLt uibyttes mot
verk af sten. Aren 1681-82 hade fästningen liitvit helt
och hållet ombyggrl. uBergkastellet, fick ett utseenile, i
ilet hela öfverensstämmanile med det, som det äger ännu
i clag. På samtida teckningar synes det htiga fyrkantiga
tornet, med hvilket en af höga murar kringlygga bo[gård var förenad. I slutet af l600.talet omgafs äitaclellJ,
efter hvilket fästningen äfven bar namnet -Kurl,sten, med.
en rail pålverk.
Dessutom funnos för stadens och hamnens ftirsvar
foljande utanverk;
IIeda'igsholm, på en o i sjalfva hamnen, helt nära Koön,
bestyckadt merl 8 pjaser;
Gustafsborg, på själfva Marstrandsön, vid södra inloppet,
strax ntom stadenl
Norra blockhuqet, ett mindre verk, bestyckailt med 2 >g6pnndingarrl
B atte*iet Amt onettu, bestyckailt med 4 stycke' r6-p'nilingarr,
belaget vid norra inloppet, samt
Kyrho- ell,e, fyrltantsbatte,iet, belåget på citadellets östr,a
sida, mellan detta och staden.
En del andra utanverk hade efter tlet clanska anfallet
ar 1677 blifvit raseradle. r)etta var exempervis fallet mecr
den pii en ö i norra inloppet belägna skairsen Malepert.
Däremot hade. af den i hamnen ligganile eskäderos
bef'älhafvare, kommendöre^ Sjöblad, bhf;it i närheten a{
|

Åntecrkniug

i krigsarkivet.
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norra blockhuset upprättadt ett minilre batteri, bestyckatlt
med 3 kanoner.
Hvail dessa fästningsverks beskaffenhet beträffar. torcle
man kunna säga, att ehuru en del af utanverken voro
skaligen svega och fästningens vidmakthållancle var något
försummarlt, de i sin helhet befunno sig i krigsdugligt
skick eller åtminstone skulle kunnat inom kort försättas
i ett sådant tillstånil, att man förmått göra fientlen all-

varligt

motstånd.
Detsamma gäller äfven bestyckningen. Visserligen
voro en tlel lavetter murkna och visade sig under
belägringen ej kunna uthärda en fortsatt skottlossning,
men ilessa bristfalligheter haile kunnat undanrötljas, ty
det fanns gotl tillgång på reparationsrnaterialier inom fästningen. Ej heller leil fastningen brist på ammunition.
Det var endast i utanverken, som tillgången ilärpå var
mindre, måhända ett slags ftirsiktighetsmått meil tanke
på möjligheten af deras snara uppgifvantle.
Relativt svag var däremot fåstningens bescittn'ing.
Den räknade en stvrka af 193 man infanteri och 40
artill erister.
Infanteri,et bestorl af Redvägs kompani af Älfsborgs
regemente untler kapten Ulrich v. Schwartzenhoff. med en
beräknad styrka af 100 marr, samt ett kompani af Zengerleins sachsiska infanteriregemente under kapten Patrich Völsch, mecl en styrka, som ursprungligen torde
hafva uppgått till omkring 100 man eller något mera.
Art'i,lleriet, som stod tniler befel af kapten Josias
Mörck, räknade 1 fyrverkare och 39 man. Sedan fartygen
i den uti hamnen befintliga eskaclern borrats i sank, ökades artilleripersonalen med g5 man af nämnda eskailers
besättning.1

l)enna eskader, som låg i den med kedjor, master
och tågverk afspärrade hamnen, hatle ursprungligen varit
I l)esso siffror, i hvilka sjuka icke medräknafs, äro hämtacle ur
ka,pitulationshantllingen. Krigsffsknlen och medlemmnrne af generalkrigsförhöret räknade, mecl befäl och uniterbefäL,227 mtn infnnteri, 54 artjllerister och 107 nf siöstaten. tillson,mans 388 mnn.
Kuylenstierna, Stridn'nn rid (liita ril.f's tnynninrl l7l7 orh 171!1, l-t
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afseald att metlverka vitl Karl XII:s angrepp på Norge'
Man hade emellertid, sedermera, försummat att i tirl clraga
clen tillbaka i säkerhet, i skydcl af Nya Älfsborgs kano-

Tordenskioltl öfverraskantle tidigt i
och fartygen nötlgades såluncla
farvattnen,
ite bohuslansia
tlel torile hafva varit afEn
voro'
cle
där
kvarstanna,
tillräcktig for att full'
icke
var
Besättningen
tacklacle.r
af eskaderns fartyg'
par
ett
mer
än
bemanna
stii,niligt
kommendören friherre
var
befalhafvare
Es=kailerns
nog i lika htlg grad
nära
som
man,
en
Erile Sjöbtail,
för tlen svenska
ansvarig
är
kommendant
som Marstrands
fall.
fästningens
och
stailens
eskaderns,
I januari månad hade eskadern räknat foljantte fatt'yg:.z
' 40 kanoner
frägatten Halmstacl

ner. Så uppträilcle

u
u
,
,
,

Kalmar
stettin
Varberg
X'redrik
Charlotta
William GaIleY
Carolus
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galeren
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llessen
tr'reclrik
Prins
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,
Grefve Mörner
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skottpråmen Strömstad
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brigantinen Stjernan.
)
6
u
Christiania.
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))

samt ilessutom 2 stvcken brånnare'
I)e flesta af dessa fartyg kvarlågo i Marstranils
hamn, ilå anfallet boqiatle. Skottpråmen Strömstatl synes
hafva blifvit ersatt af en något mintlre pråm 'Ge på>,
f'orande 18 kanoner. ' Dessutom torde ytterligare ett eller
annat färtyg anländt, ty, tlå tlen svenska eskadern i
Marstrantl sänktes och eröf railes, bestod den s&mma'nräknadt af ? ,örlogsfartygr, 2 fregaL|er, 3 galeaser, 3
brännare, I skottpråm och l galer.s
I Larsen,
,Norcl og Sytlr. S. 70.
-Iii'anget,
Sienåta örlogsflottan 1719, i Hist Tidskrift I"892'
' H.
sid. 327.
' Konung

Fretlrik IV:s bref till

koneelien

i

Köpenhnmn, tlateratlt

hiigkvarteret i Strömstnd den 28. juli 1711t.' (t)riginnl i tlnnskn riksarkivet).
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I

forening hade fästningens garnison och eskadern
kunua
tillbakasiå ett anf'all äfven af öfverlågsna
bort
krafter, men ilet fattades å svensk sida tlet mest
betydelsefirlla: en duglig hiigste befalhafvare, en kommendant med de egenskaper, som erforclrailes for atL
försvara en så viktig och så hotad punkt som Marstrand. Till kommenclant på Marstrands fästning hade
KarI XIL, den 14. juni 1716, utnämnt dåvarande öfverstelöjtnanter! vid Smålanils femmänningsregemente Henrich

Danckward,f, ,i anseencle till dess skickelighet och altids
hetygacle walforhållandeu.
Den man, som af Karl XII. blifvit utsecld för denna
post, var nu uti sina bästa år. Hans. fodelseår är visserligen icke med såkerhet kändt, men man vet, att
han 169? blef fanrik vid Västgötailals regemente. Ar
1703 harle han blifvit löjtnant, ocb 1711 af KarI XII.
från Bender utnämnts till major. Aret därpå hatle hau
befordrats till ofverstelqjtnant, med anletlning af ,iless
lemplige och retllige tjenster samt altids betygade tapper
walftirhållanrler.
Af Danckwardts f'öregåenden hatle man kunnat vänta,
att han skulle vål fylla sin plats. Men, såsom af tlet
f'öljancle framgår, visatle han sig långt ifrån vara situationen vnxen.

3.

IInm rlet verkligen tillgick vid Marstrands eröfring

1719, har hitiills varit insvept i dunkel. I)eb har nämligen
sett ut, som orn rättegångshandlingarna beträffande -Danckwarclt rerlan på 1700-talet eller i början af 1800-talet skulJe

hafva f'örsvunnit. Visserligen har man haft i behåll krigsfiskalen Jonas Ugglas bref till justitiekanslern, ilateradt den
30. juli 171!), merr detta, jamte ett par andra bref af
samma hand, hafva ansetts såsom de enda svenska aktstycken, som kunnat sprida ljus i frågart. Så skrilver
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ilen ilanske forskaren ofverstelöjtnant Axel La'rsen' som
ui""" i svenska riksarkivet gjort undersökningar beträ'ffancle Marstrands kapitulation, hårom bland annat:1
,KäIlorna till framställning af hänilelserna viil Mar'
strand i juli månad hafva hittills varit Tordenskiolds
rapporter och särskililt tlen, på grundval af clessa rapi Rolhe-s 'Den danske Vice;;;t"" gjortla, framställningen
ia.i""J' Tordenskiolds Levnerl og Bedrifters Beskrivelse'.
Det är emellertitl en annan källa, som skulle kunna upp'
trecla fullständiganrle och rättande,om den öfver hufvud vore
att finna. Dei ar aktstyckena i processen mot Danckwardt. Ilan blef, såsom bekant' clomcl från lifvet och
afrättad efter en fullstänclig, lagenlig process; men tyvärr hafva alla clessa aktstycken gått förlorade, liksom så många andra, som kuncle sprida ljus öfv-er enskilila rlelar af sveriges historia uniler detta för lanilet
så olyckliga år.u
M"o äet är icke nog med att originalhandlingarna
hafva ansetts såsom f'orkämna; äfven ett utclrag2 ur ilesamma, som giorts af den lärde forskaren, teologie dok'
torn Johan Gothenius (död 1809) är - så vitlt det kunnat
utrönas vid Kungl. biblioteket i Stockholm och Göteborgs
helt och hållet försvnnnet'
staalsbibliotek
lllantl ftirut icke ortlnade handlingar hafva emellertid, ftir kort tiit sedan, tlessa såsom förloracle betraktade
aktstycken anträffats i riksarkivet, och tack vare clenna
omståndighet kan numera låmnas en sann och f'llstänclig
skilclring af denna märkliga historiska tilldragelse'8
| ,Nor6 og Syd,, nov. 1897, eial 69.
t,iirratt.ir.,"utdragen ur krigsråttens protokoller,

stons uppgifvancle 1719n,-omnämnd
lteskrifningr.
och
"....';'ft;-;;?isnirtg

i A E

beträffande. Car-l-

Holmbergs rBobusläns historln

på dessa hantllingar står.fijrf i stor tacksamhetegku]iltillamanneneeniriksarkivetm'm.A'Hammarskiöltl.I)essa
af:[i."ä ,a.to i{istori,ca, numola förvaratle oktstyckcn utgö-ras.
l'enckwar(tt'
ned
1. Protokoll hållet vitt s. k. generalkrigsförhör
"D. zengerlein,
juli,1719;,
o"at. o"Ofå"uoäåer."p ur öfverste G.
-tlen^2l
2. Protokoll hållet vid krigsrätt i Göteborg ([en z'l aug-ustl s il"' ne-

treffantle Carlstens uppgifvanile ä,f kommentlantcq Danckwarilt, och -krigs3. Protokoll nåftöt ae" lS novernber 1719 i Göteborg viil
rätt med ,tle arresterade offcetare, som varit untler belägringen i homiilta

fäetning r.
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4.

Den ttl. jul,i,

på" eftermiddagen
dagar efter det
- fyra mot
i det föregående' omnåmnda galeranfallet
Udclevalla
kommo
fartyg
s;znhåll
Tordenskiolds
inom
från
-Karlsten. Kommendanten Danckwarilt räknade 18 fartyg, >hvaribland war ett af Master giordt Blockhusr.

fartyg, bland hvilka befann sig clet flytande batteriet, Langemaren, haile ombortl en del mörsare och anna,n
belagringsartillerimateriel. Galererna medförile, utom
egenbesättning, 50 man från hvart och elhaf deblockacleskatlern tillhorande örlogsskeppens besättning.
Tortlenskiolcl hade på så sätt bililat en landstigningskår, som uppgick till 6 ä 700 man. Densamma skulle landsättas på tlen end.ast till sin västliga rlel inom skotthåll
från fristningen oeh utanverken liggande Koön. Denna,
tämligen stora ö saknade helt och hållet försvarare och
kuude darfor besättas utan motstånd, något som äfven varit
fallet, då ilanskarne angrepo Marstrand 1677. Ltt en landstigning därstädes kunde försiggå utan hinrler var en stor
Dessa

olägenhet

ftir festningens försvar. Denna olagenhet

harle

också Danckwardt påpekat i en skrifvelse till Rehnschitilil,
d,en 27. juni 1719, hvari han hemstellde rom icke eir 4 ä

500 man voro nödigt att besättia Koo- och Klofu'er-öhn,
hvarigenom fiendens landstigning kunde förhinclrasr.
Under natten till clen f ;uti sattes en del af nämnda
lanrlstigningstrupper i lancl fdr att, enligt Danckwardts

uppgift vid generalkrigsf'tirhtiret, arbeta uemellan
sund och änclan af Långetlalen emot Galgeholmenr,
lanclsättningen skedde på Koöns östra siila,

i

Metted. v.

s.

närheten af

Metsunrl.

Tordenskiold omtalar sjalf i sitt bref till konung Fredrik
IV.,l huru han --- på öns västra sida lat uppkasta ett
,rentrenchemerlt>, hvilket blef häftigt -beskjutet af ile tre
svenska galererna, en skottpråm och tre örlogsskepp, hvarjamte ilet togs uniler elil från fästningen och de södra utan-

t

Se bilaga

1l

70

clet
verken. Enligt kapten Ployarts jou1n1l1 bestyckadesKoön
12 tvärs öfVer
;;;iil" ;*ai."U"'ö uncler tt"tt*o metl
järnte
50 hanclmörsare'
s'
20-0
och
-f'ui"a. -lo"*u"., på 10.{]
' ftl"otia d'age:n"d,en !r: i*tl' ägde en liflig skottväxling rum

-ull*,

rlnaa

under'
namndä danskaäårsarbatteri och fästningen'
skottpråmen
och
Hessen
af
galeren Prins Fredrik

"f

uGe-pår.

i{lo"kun mellan 6 och 7 på aftonen intråffade ilen
första större motgången å svensk sida' en händelse som
för;;*" ett skarpt I'ius"tifver hela Danckwardt.q sätt attlleil'
utanverket
af
intagandet
.u""u furt.tingen' Det var
vigsholm.

'

Hu,loig.holm var, såsom ofva,n är nämnilt' bestyckeilt
2
med 8 kaiorrer' hvaraf 4 36'pundiga, 2 1Z'puntliga och
besättning
mans
12
enilast
G-pundiga pjäser, men clet baäe
på
oå ,tå ooa"" befal af en unilerofficer' Då denne'
sig
ansåg
längre
icke
;;;"; "i den haftiga beskjutningen,
f,.,onu hålla ståntl, ån.l* han butl härom till kommentlanten'
lika'
Eskaderns befalhafvare kommendlor Sjoblad vrkade
grund
på
Iecles, att batteriet Iledvigsholm skulle 'ruineras''
,la"ui, att om fienden lyckädes sätta sig i besittning af detligsamm&, utan att kanoleroa fornaglacles' de i hamnen
I'tirherjande-eld.
en
för
;;;t" ia"tygeo skulle blifva *tsattä
i stallet fär"att till ilet yttersta söka fijrsvara en så viktig
besättning, sånde Danckwartlt
f*f ""n förstärka deooasBreittenberg
for att förnagla
äit en officer, lojtnant
men
kanonerna. Denne iann båtle folk och lavetter oskadacle'
Heclvigs'
på
verkstallde sitt upprlrag. Då eltlen tystnade
holm, väntl" ,lun*liJ"oe ometlelbart sin eltl mot cle i hamnen
liggantle fartygen och lyckailes-skjuta i sank just den båt,
ammu'
soio" skulte tifvörfora Hedvigsholms besättninE; och
nition (7 tunnor krnt) till fästningen'z
I Se bilaga 11.

e Då Danckrvardt virl generalkrigsförhöret tillfrågades, hv-arför hau
v&r rrlet starkaste och
l"r" *eoär"-år*r *cr foii llti ueanig:,shotm,_som metu
oclr som så mvcke!
ui tt."oeåtn Fietto" olh st*tleo
;;;i';;tå.å
understö'l
bättre hacle bort lunna lli.toutu tig, sorr d9! kunde erhålla
oenom eljl frfrn saleren f.lii* ft.a.if oeh skottpråmen rGc pån, svaratlc
a"t, haile det-för clen fortsatta etri'leu
t;;:"'"#"";i'1;';";1"';';i;l.oä" åfvör,
att ffenclen kuntle vacla öfver det
i,iirl'if a""t"r"[gaste.' U;;";;;;s
af krigssmala eundet mellan Kr,öir o,ifr-tiedvigshotm, men dettn 5estrerls
rättens letlamiitor.

7l

Elilgifhingen fortfor äfven uncler natten till den. ff
juti, som .rta" eo sönclag, men den blef från tlansk sida
betyilligt kraftigare, sedan det lyckats Torclenskiolcl att
tili testyckning af ett mot sjelfva Karlsten väntlt batteri framföra 4 stycken l0O-puniliga mörsare, jamte 3040 handmörsare.

For att kunna få

på sina platser hade
afolika slag'
svårigheter
hah emellertitl haft att öfvervinna
detta
att
bestycka
af'sikt
Det hade varit Tortlenskiolils
hintl'
men
iletta
kanoner,
batteri åfven med 10 24'puncliga
railes al ,de Herrer Overofficerer af Artilleriet og Fortitlessa pjeser

fikationenr. Dessa officerare, som tillhtircle atmden,
stodo icke uniler Tortlenskiolds omedelbara befäI, ehuru
cle tagits mect på hans fartyg. De ansågo batteriets be-

styckantle for ett äfventyrligt företag och vägrade utlåmna
känonerna. Likaledes haile tle vågrat byggu batteriet på
grunrl uf atl. de saknacle faskiner och andra förnöilenheter. Som man ser, var krafvet på samverkan och samförstånd just icke uppfylldt på bästa sätt. Emellertitl
förstod Tordenskiold att reda sig utan cleras hjelp' Det
fanns på eskadern en styckjunkare och 9 artillerister,
som icke stodo under befal af ofvannämtla artillerioffi'
cer&re, utan som lytlde omeclelbart uncler Torclenskiold.
Med deras bistånil och med hanclräckningsmanskap från
skeppsbesättningarna var clet, som Tordenskiold' hatle fått
det ofvannämncla batteriet uppbyggtlt. Med deras hjalp
ftircles nu mörsarne på ublokvogneu från norra siclan af

Koön fram

till

batteriet, tlär tle uppställiles. Då

ile

kommo inorn sliotthåll, beskiitos cle från fästningen, uren med
ringa resultat. Flndast ett par rnan dötlades.
Då Tordenskiold fått sitt nya batteri bestyckadt,
fann han omedelbarligen, att nu vore de i hamnen befintliga svenska fartygen i hans våltl. Från sin nuvarande
stallning skulle han, om han så velat, kunnat inom kort
skjuta tle inom godt håll liggande skeppen i sank' Han
väncle emellertid sin eltl mot fåstningen och utan-

verken.
Mellan klocliarr ? och 8 på söntlags-morgoner såntle Tor'
rlenskiold för första gången en parlamentär till Marstrand.
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Det var kaptenlojtnanten Ployart, som i en slup mecl-hvit
flagga saniläs i riktning emot batteriet Antonetta' Kom'
en slup, förcl af löjtnant Brennö, att
-åä0" Sjoblatt sände
Denne anhtill att få
parlamentären.
möta den tlanske
tala
meil kommenclanten
och
fästningen
komma upp på
till svar; att en
fick
men
Sjtiblad,
och metl kommeniltlr
utan hade han
efterkommas,
kuncle
såtlan begäran icke

vancla sig till hans excellens fäItmarskalken R'ehnschiold, for den handelse han hade något att andraga'
Kaptenlojtnanten Floyart förklaracle då, att tlet var 'hooom okert, att han ej fick komma upp på fåstningenu,
tilläggantle: udler några qwinfolk woro på Tästningen,
skulle cle. få tillstånil att resa öfi'er tiil l-,antlh'. - Man
finner, att Tortlenskiolil redan haile klart för sig, huru
han bortle skafa upp till besättningen sina bref och proklamationer.
Enligt tlanska kellor skall Ployart äfven haft upp'
drag atf, ftireslå Danckwarclt och Sjtiblatt att utlämna
utan strid cle svenska örlogsfartygen i hamnen. Om så
skeilile, skulle Tortlenskioltl ej göra Marstranils statl någon
skada, i motsatt fall skulle han skjuta både fartygen och
staden i brand.
Då Ployart återkom metl ett afslåentle svar, beredtle
sig Torclenskiold att samticligt från norra inloppet angrlpa eskatlern och de utanverk, som skydclade och flankerade cletta inlopp.
Ilan lat skottpråmarna Hjcel,lterind,en och Fredrik'shald,, bomltardergalioten Johanncs och det flytande bat'
tefiet Langemaren lagga sig i en liuie frarnför inloppet
och beskjuta fartygen och utanverken.l
I norra inloppet lågo enclast tvänne bemannaile svenska
fartyg bakom clen tillfalligt anordnarle stängsellinien. Det
var fregatten Kalmar och galeren Grefae Mörner' I)essa
besvarade elilen och gjorde motstånd, änila till dess danskarne landstigit och inträngt i staden.
Sämre försvaracle sig tle båda utanverken, batteriet
Antonetta och Noma blockhuset, samt alet lilla, med ka-

att

I Enl. sin skrifvelse till Fredrik lV. behöll Tortlenskiold >X'reilriks'
haklr ot'h rHjalperintlen, rin reserva>.
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noner från eskatlern bestyckacle, provisoriska batteriet.
Men dessa utanverk voro svagt besatta och synas äfven,
som ofvan är nämnclt, hafva varit bristfälligt forsetlila
nred ammunition. Batteriet Antonetta hade en besättning af endast ? man, norra blockhuset 15 mans besättning. Bagge utanverken stotlo under befal af uncleroffi'
cerare.

r

Torclenskiolil skred utan tlröjsmål till anfall. Han bemarrnade 8 slupar med en styrka af 2-300 man och lanclsatte d"essa på Marstrandsön i närheten af batteriet An'
tonetta. Från detta batteri afskötos endast ett par skott,
hvarelter besättningen, efter att hafva ftirnaglat kanonerna, hastigt drog sig tillbaka till citaclellet. På samma
sätt beteikle sig besättningarna i norra blockhuset och i
ilet lilla, i cless närhet uppförtla batteriet.
Danskarne inträngile clarpå uniler befäl af kapte'
nerna, Kaas och Kleve hastigt i staden.
Då man nu på clen svenska eskadern ansåg sig ftirlorad, afgafs från samtliga skepp ett lag, hvarefter man
riktaile kanoner mot fartygens botten och sktit grund'
skott. Seclan rletta var gjordt, retirerade fartygens besättningar upp till fästningen.
Tordenskiold framsände emellertiil genast folk, som
på en ilel af fartygen lyckades igenstoppa bottenläckorna.
Af fartygen sjönko, enligt Tordenskiolds egen uppgift, 4 örlogskepp, 1 fregatt och 2 brännare. De fartyg,
som hinilrailes från att sjunka, och som af clanskarne seilermera utbogsetades, voro:
fre-gatten Varberg,
fregatten trYilli,anr, Gallcy,
I Geueralkrigsförhörets ledamöter förestållile, på goda grulrder,
Danoknardt den l'örsurnlighet, han låtit komrna sig till laet, ilå han icke
till ctet yttersta försvaraalc dessa båala batterier, som skyddade norra
inloppet bch flankerade hvaranclrn, och då han icke satt någon af tlo 7
infanleriofficera.re. Bom han hade i fästningen, till befälhafvare på dessa
batterier. Danckwardt försvaracle sig med, a.tt han icke hnile råcl lämna
ifrån sig mer folk frir,n citadellet, och ttt han fiuktade, att de till
understöd utsändn skulle, i hänilelee af motgång. blifva afskurna från hufvuclfästningen.
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galeren Prins Freclri,k af Hessen och
skottPråmen uGe På'''t
Setlan Tordenskiold såluncla satt sig i besittning
af ofvannämnda fartyg' vänile han, den il' juti på eftetlmiildagen, sin eld moi sjelfva fästningen' Denna eltl, hvil'
ken aigafs så väl från mörsarebatterierna å Koön som från
skottpåmarna, hade tlen verkan, att ett provisoriskt krutforåå sprang i luften. Det var en materialboil, i hvilken
3 eller a toÅo" krut2 förvarades. Taket lyftes upp, och
väggarna hetlbrötos genom explosionen, hvarvitl eltl utbröt,
åfven
-Jr.- irrg"o skadades. Besättningen blef emellertitlGenom
for
eltlsleckning'
anspråk
i
håll
tagen
på anilia
äe fientliga bomblrna antäniles nämligen öfversta alelen
af citailellets htiga torn samt en tlel af tlet s' k' fyrkantsbatteriet. Eltlen släcktes dock, innan den hunnit göra
större skada.
Ehuru Karlstens besättning icke led någon man'
spillan, utmattades den dock €ienom eldsläcknilrgsut"b"t"ou och tlet ihållande skjutantlet. Dess moral var
skakacl genom åsynen af utanverkens uppgifvande och
eskaderns förlust.

5.

Med eröfringen af staden och de till densammas och
hamnens försvar uppfortla utanverken slutar clet första sketlet af striclen vid Marstrand. Sina framgångar under detta

hade Tordenskiold vunnit genom sin energi, sitt rnotL och
sina kloka anfallsåtgärder. Sina framgångar und.er det
senare skedet skulle hau vinna i främsta rummet genom
sin slughet som unclerhandlare.
1 J)essutom

omtalas

skott'råm. I)anr.kwartlt

omtalrr enitast

en.

i kaptenlöitn:rnt I'loyarts jourual ytterligare en

omlrf,mncr ej någ'n af pråmarnn. Tortlenskioltl

: Tordenakiolal är noggrannare underrättad. Han skrifver (den lr-l
iuli), ott fijrrådet innehöll 780 kartluser.
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Unrler måntlagen aen t!. juni vat eldgifningen å ömse
sidor mycket matt. Enligt krigsfiskalens skrifvelse skall
till ooh meil från dansk sida icke lossats ett skott, och
från fastningen endast några få.
Inom Karlstens murar synes man denna dag hafva
ägnat sin största uppmårksamhet åt frågan, hnruvida
Marstrancls stacl borde och kuncle skjutas i branil eller
på annat sätt antänd.as.
Kommend.anten gaf ile båtla artilleriofficerarne, kap'
ten Mtirck och lojtnant Graan, order att skjuta eld på staden, men cle svarade att detta icke late sig göra, på
grund tläraf att de icke hatle for ändamålet användbar
ammunition, ruthan skuto cle allena kuhlor i stad'en saurt
kastade steen>.1
Danskarne använcle dagen till att utbogsera de tagna
fartygen ur hamnen, framf'öra ytterligare en tlel mörsare
på Koön samt åter iståndsätta clet batteri på samma ö,
so* föregående rlag blifvit skadatlt genorn beskjutning
från galeren Prins Frerlrik af llessen. Detta kundq
enligt kommendantens uppgift, ske ostördt, på grund däraf att man på fåstningen hade endast en kanon, sotn
meil sin elil kunde nå clenna punkt af Koön, och ä
tlenna kanon hatle lavetten gått söncler och måste först
rep0reras.

Retlan untler natten till måndagen hade Torclenskiold
lanclsatt ytterligare 200 man på Marstrandsön. Hans
sammanräknaile styrka clärstäiles utgjorcle ru, enligt
Ployarts journal, 500 man.
Den t1r. jwli skols det, enligt krigsfiskalens berätteise,

till kl. 11 f. m.

1 l)å Danckwardt vid senernlkrigsförhöret tillfrågades, hvarför han, tlå
han uppgaf sig saknu länplig ammunition föT ått-genom-benkjutning anterr6aliiclen, Icke låtit tlet från utanvorkcn eller från eskatleru återtågandc
rnanskapet antälcla huscn. svarade han, a.tt han icke vetat annat, än att
ctetta kunde låta sig göra genom elrlgifning från fästn,rngen. Några frivillige af sjöstaten och garnisonen hatlc dock gått ut-för att-öfverrumpla
fiourlän, mön då ilanskarne hadc fatttr,t posto kring k,vrlogårclen, untle
de icke komma längre än tilt fästningsbacken, utan må,ste där väntln om'
Hvarför artilleriofficerartre ei ville skjuta eld på staden, menade I)anckrvarclt bero därpå, att tle hade sina hus därstädes. En fyrverkare måste
,med hugg och slagr tvingns ntt utlämna krut.
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På eftermiddagen kom kapten Plovart på nytt såsom
parlamentär upp ,oot fautoi"g.n. VitI fastningsbaeken Iät
han ,röra trumman>, då kapten Palmcrona, åtföIjd af en
trumslagare,'nedsäncles honom til} mötes' Ployart begärcle
att blifia inslappt i fästningen. Sedan tletta blifvit beviljailt, förtles han mett förbundna ögon till kommendante". Till honom lämnade han ett ftirseglailt bref från
Torilenskioltl, innehållande en begäran, att,kommendanten
icke måtte skjuta eltl På staalen.
Untler d.et att Danckwarclt var sYsselsatt mecl atl; affatta
ett svar på tletta bref, kom kapten v. Schwartzenhoff in med
ett egenhianiligt bref från Tortlenskiold, hvilket >ettQvinfolk
till Fä,stningenu. Ilufvuclinnehållet af detta
bracit up
-ko--endattten
hacle tillräcl'ligt fog att kapituvar, att
händelser icke kunde
i
lera, på
t grund claraf att han alla
hålla stånil mot den stora styrka, öfver hvilken Torden'
skiolil förfogade, än mindre mot clen ännu större, som han
väntade. Ville Danckwarclt visa sig 'raisonabelu och i
f'örtroende öfverlägga med'Iordenskiold om kapitulation,
utlofvade tlenne honom 3 000 specie d'ukater, jamte clanske
konungens nåd. På det senare brefvet skall Danckward"t'
enligt sin egen uppgift, hafva svarat, att äfven om Tor'
honom 300 000, skulle han förr låta fast'
densliold
""bjtid"i luften än för penningar'öf'vergifva tlenningen sprirrga
,r*La. På tlet första brefvet afgaf kommenilanten några
rader till svar, dock utan att beriJra frågan om stailens
brännanile.

Emellertid säntles amiralitetskaptenen Jakob v'

Tordenskiold med begäran om stillestånd till
påföljantle rlag kl. 12, en anhållan, som bifolls. Det är
ä"onu håndeh;, som af Rothe och efterfoljande skililrare
blifvit utsrnyckail med beskrifningen, huru v' Utfhil söps
futl vid en frukost. och huru Tordenskiold seclerm6ra lät
sin i Marstrand samlade styrka flera gånger passera, så
att v. Utfall becltimtle den till 1000 man. Detrna beskrifning saknar sannolikt all grunil.
Då v. Utfall återkom. sammankallade I)anckwartlt
ett krigsråd. Det är rlet vitl detta krigsråd ftircla pro-

Utfall till
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tokollet, som seclermera fick tjäna såsom kapitulationeakt. l

Detta betlröfliga aktstycke börjar meil en i

I

I

mörka

färger hållen redogörelse för stridsläget. Viclare innehållcr
def kommenclantens meddelantle af innehållet i Torden'
skiolds skrifvelse, huru clenne utlofvacle att icke lä'mna
orten utan att, kosta hvail clet ville, hafva intagit fästningen. Derefter folja kommendören Sjtiblails och artillerikaptenen Mörcks till protokollet tagna utlåtanden beträffantle de svårigheter' som förefunnits eller uppstått vitl
försvaret af eskaclern och seclermera vicl artilleriets använd'
ning. Bristfalliga lavetter och otillräckligt antal servismanskap uppgifvas vara hufvndorsaken, att tlen fientliga
artillerieltlön icke nog kraftigt besvaratles. Enredogörelse
for besattningens stvrka, tillgången på proviant m. m. visar,
att någon fara f'or uthungring icke på månacler forelåg.
seclermera vid forhtiret
Däremot klagas tlet
- såsom cletöfver brist på vatten.
framgick, tämligen obefogadt
Metlan ilen svenska garnisonens befal sålunda öfverlade om, huruvicla fästningens tillstånal och krigslägets
beskaffenhet skulle kunna göra en dagtingan berättigad,
använde Tortlenskioltl ticlen till att på lämpliga platser
på Marstranilsön uppställa ett antal af 50 hanclmörsare.
Foljanrle dag, d,en n#. iutt, då clet lecl emot clen utlof'
vatle vapenhvilans slut, lät Tordenskiold sina 2 skottprå'
mar, 2 flytantle batterier och 4 galerer rycka fram
omeilelbart uniler fästningens kanoner, ftir att framtvinga

ett afgörande svar.

kl.

Men han behtifrle icke göra bruk af sina kanoner, ty
12 sändes från fästningen kapten v. Utfall ned till

Toiilenskiolcl, tlenna gång mecl ftirslag till ackortlspunkter.
På ftirmirldagen denna ilag hacle nämligen krigsrådets
ftirhanillingar blifvit fortsatta. Mecl fiendens åtgärder för
- bombarilering och stormrring för ögonen, och i känslan afl
besättningens fåtalighet och utmattacle tillstånil, beslöto
nu ileltagarne i krigsråclet att antaga en kapitulation
på förtlelaktiga villkor. En ctvlik dagtingan'motiverailes
I l)et förvtras,

riksnrkivet.

sammnnbnnilet med genoralkrigsförhörsprotokollet,
(Se bilagn 5.)

i
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med hä,rrvisning till manskapets moillösa uttalanden,
farhågorna att icke kuuna afslå en stormning, sjömän-

i fråga om ftirsvaret af en fästning o. s. v.
Aktstycket slutar med orden: ,hvarföre conjunctim re.
solverad.es att en formel Capitulation skall giöras genom
Capitainen von Utfall i dhe Punctar och Propositioner
som det Instrument ad acta uthvijsar och aparto uniler-

nens bristande erfarenhet

skrifwesr.

Samtliga officerare und.ertecknacle aktstycket. Efter
två timmars forlopp återkom v. Utfall med förslaget till
kapitulation, underskrifvet af Tordenskioltl. Denne Iät
vidare genom v. Utfall begii,ra, att clen svenska besättningen skulle kl. 3 e. m. utmarschera från fästningen.
De officerare, som så önskade, kuncle emellertid., utan att
behandlas som krigsfångar, gå ned i stad"en.
TiIl ilen utsatta tiden hann emellerticl garnisonen icke
blifva farilig; hvarföre en offi.cer af sjtistaten, underlöjt-

nant Egmont, sändes till Tordenskiold med begäran om 2
tirnmars uppskof, hvilket beviljades.
Under tiden uppställde Tordenskiold ett kompani
utanför fåstningen på norra sidan.
Utan att afvakta tillandaltipandet af clet beviljade
uppskofVet, infann sig emellertid Tordenskiolil, åtföljcl endast af en trumslagare, utanför fästningsporten, insläpptes och möttes af Danckwarilt. Klockan var nu omkriug
4 på eftermitltlagen.
Danckwardt beledsagade Tordenskiolcl upp till kommendantshuset, tlär garnisonens officerare samlades. En
rlel af dem känile Tordenskiold igen från tirligare sammanträfi'anden. Kapten Wessling frågade han
i den tron
att han htirde sitt eget slaktnamn nämnas - - om namnet
vore Wessel. Virlare begärde Tordenskiokl att få halsa
på kommendantens barn, ,och gick der på in i fyrkanten,
hwarstädes han en liten stund drögde, och gick sedan af
Fästningen neder i Staden och folgde honorn H:r Öfwersten sielf, Capitainerne Palmcrona, Utfall, 'Wessling och
Mofatt in till Mårten Petters Enkia, hustrn Smitt, derstiides några glas rödt wijn blefwe rlrucknel men hwem
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som ilet framtagit, Enkian eller Torclenskiold, säger sig
I{r. Öfversten intet wetta., 1
Vitl nioticlen på aftonen förfogade ruan sig >hwar till
sitt,. Öfversten begaf sig till fästningen, Torclenskiold och
hans officerare ombord på skottpråmen Fredrikshald. I
fästningen kvarstannade också;besåttningen, med undantag af soltlaterna af det sachsiska regementet, som till."å-oot med artilleriets manskap uppbrutit ett magasin
och borttagit därvarande smörförråd-. På Tordenskiolds
anmodan fingo sachsarne redan på aftonen utmarschera ur
fästningen och under natten förblifva stående utanför
densamma.

i
IIär stodo danskarne
n#.

påfoljanrle dag, d,en

diga utrymmanile.

iutl,

vapen uniler natten. Ftirst
skedcle fästningens fullstän'

På morgonen utmarscherade manskapet af sjtistaten.
Vicl 4-ticlen lämnaile kommendanten fästningen och tog

sin bostad i staden. Klockan 9 på aftonen uttågade åter'
storlen af infanteriet och artilleriet.
Den rlärpå foljande dagen, d'entrt. jwli, hlefvo de sven'
ska trupperna af danska galerer öfverförda till Tjtfkil
på fastlantlet, mecl tndantag af några man af Zenger'
leinska regementet och en del af artilleriets manskap,
som gick i dansk tjänst.
Under öfverfarten visacle sig Tortlenskiold synnerligen älskvärd, utdelacle presenter till officerarne, bestående
af ur, solfiadrar, >tanne-pennefoder, 8.ffi., allt saker, som
han tagit som pris på uppbringaile fartyg.
Samma ,lug afsäntle Danckwarclt till Rehnschiold
foljancle brd, tlateraclt Tjufkilsutld den 17. juli 1719:
,Eders Grefl:e Excellence gifves härigenorn underdånigt
öclmjukeligen till känna att efter förut gjord möjlig
resistance icke allenast 2:ne kronskepp ftirleden sönilag
jamte en stor galej af fiendetr tlansken blef utboxerad,
utan varilt man nödsakad på vetlerbörligt krigsconsilii
iifvervägancle och beslut af den 15 hujus nti 7 punkter om
fästningens öfvergifvantle, amiralitetsfblkets conservation
1.

Se generalkrigsförhiirsprotokollet. (Bilnga 7.)
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oeh garnisonen med schoutbynachten . Tordenchioltl att
*""o"å'""", så att alla sig nu i lanil vitl Tjyfkil befinna
meil ett par regementsstycken, öfver- och undergevär'

samt en m^åttads proviant; varantles eljest alla kronfartyg
och sjöreclskap nedsanckte och genom skott fitrdärfvade,
*o* "iltr"ntmans närmare ofdrtöfvadt skall Eders grefl:e
Excellence rapporteras och remonstreras>'
Rehnschiolå beletlsagar i sin beråttelse detta bref
med tillagget: ,som det ingen raison fanns för ett så htigst
skarligt Io-rhållattde, så förorilnacle jag straxt clet bemälde
Danckäarilt skulle tagas i arrest och ställas under veilerbörligt krigsf'örhöru.
öa n"""k*ardt från Bohus ämnatle fortsätta sin resa
till Gtiteborg, blef han ,af en clvartermästare och 6 ryttare
af öfverste Waldenstiernas regemente> arresterail och
blefvo-tl1tsamma ilag forct tilt Göteborg. Den ffi
krigsrädsprotokollet,
liga offico-rare, som unilerskrifvit
arresteraile.
Seilan ilet förut nämndla gene'ralkrigsförhöret haft en
ntretlande undersökning af saken, sammankallatles på
Rehnschiöltls befallning den 27. augusti en krigsrätt, ttnder ordförantleskap af generalmajor Jean Mentzer'
Danckwardt hatle under titlen blifvit slagen i jarn,
eller, såsom krigsfiskalen uttrycker sig, ufått en ansenlig bomb och 4 alnars jernketlja till kandsla af cless
brott>.

Den $; september foll krigsriittens dom. Danckwartlt
ilömdes uii ,*i.ta ahra, lif och gods>, att uhalshuggns
och i galgbacken begrafvasr. Den f september ägtle-af'
rettningen rum uniler ohyggliga omstäniligheter' - Den
halffulle bödeln kom för sent till afrättsplatsen, delinkventen fick vänta metl hufvutlet på stupstocken, tlet
f'örsta hugget var icke tillräckligt' o. s. v.
För ;at utgöra garnison på clen nu tili Kristiansten omdöpta Karlstens fastning afsändes från lägret
virl Stromstatl den '+j*, omborcl på 4 galerer, 8 kom'
regementet (generalmaj:" R9panier af norska
"ai?våde
grund af storm och motpå
räckte,
Färden
meling).
-hela
på fåstningen blef
Kommendant
tolf
clagar.
vincl,

8l

till

generalmajor utnämnde öfverste Hartvig Huitåterlämnades, efter freden i Frecleriksborg, till Sverige tlen 12. november 1720 (n. st).

den

feltlt. Karlsten

6.

vi

finna, är det ljus, som de ofvannämnda rätte'
gångshandlingarna kasta öfver Marstrands eröfring, icke
Såsom

att låta kommenilanten öfverste Danckwarclt
framstå i gynnsarn dager. Att han icke dömdes orättvist,
ägnadt

att det icke forhtill sig så, som Axel

Larsen förmenar, uatt
den offentliga meningen kräftle ett f'örsoningsoffer för alet
usla försvaret af Bohuslän och att tletta offer blef Henrik

Danckwarcltu

det ådagalägga rättegångshandlingarna

otvetyiligt. Det förnåmsta af ile skal. som man framclragit till
hans ursäkt, nämligen ilet att solilaterna, tillhörantle det
sachsiska regementet, skulle hafva gjort myteri och tvingat kommendanten till kapitulation, visar sig for fbrskninuppdiktadt. Nåsådan rlen nu kan bedrifvas
gen
- vara
ftirhtiret mecl Danckgot -sådant rnyteri omtalas icke vid
warclt, kapitulationsakten gifver clärom ej den minsta antyrlan, hvartill kommer, att sachsarnes uppförande, genom
kapten Pahncronas vittne smål vid generalkrigsf'tirhoret,

fått

ett alldeles motsatt vitsord. Här heter rlet nämligen: >ty'
skarne sköto natt och dag,. Att något myteri bland soldaterna af det Zengerleinska regementet icke framkallatle
fästningens uppgifvande, tortle äfven indirekt bestyrkas
claraf, att Danckr,vardt icke såsom partisk jafvatle den man,
som utsågs till generalkrigsförhörets orrlfrirande, och som
just var detta regernentes chef, iifverste Zengerlein.
Hvad sorn fitrarrleclt åldre skildrare af Marstranils
eröfring att sätta tlo tili den obestyrkta uppgiften,
att ett myteri sl<ulle hafva utbrutit, torde hafva varit,
dels att Torilenskiolcl ftir sådant ändamål verkligen lyckaKurylcnstierna. Stridernn fil Gi;to iil.fs mynni.ng

1717

och 1719.
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de tyska soldaterna, dels att enskall
ligt ctanskä uppgifter kapten [Iu^"t,. som nattetid
lär
m'rar'
fästningensnif"n smugit .ig e"au fåm till
om
htig!t1i-a
hafva htirtle tyska posterna sins emellan
slutligen
clels
uit t"i"gu komåendanten til1 kapitulation,
fti-r*tt n"ö*thiöld, innan anfallet ägtle rum, gjort ett
inftidtla
med
rtlf. a!'t ersätta ilessa sachsiska soldater
svenskar, ehuru detta försök icke lyckailes'
IIan skrifver clärom själf:
finna det lända till
,Eljest och emedan jig-,"j
-!t"-d-"
vederbo"rlig säkerhet for ff. K' M' och Riket att Marstrands gJ"rri*on besto<l af flere tyske soldater än inftidde
,u""*f.t"] ty stälde jag clen 28' Juni (9' Juli) de Orilres
utt fOO'måo af cle-forre skulle f'öras derifrån och att
i ileras ställe anilre svenske soldater skulle dit försäntlas,
nrritt.t jag ock sökte att ställa i värket, som vidare skall

des insmuggla bref

till

blifva ftirmalt'

>Emellertid befaltes åter Commendlanten Danckwardt
att han skulle hålla sig tapper och intet låta fienclens
makt sig förskräcka' hvilket man så mer had'e orsak att
tro honom om, som man altlrig hörile honom klaga öfver'
brist på någonting.l
uSu*-u dag giorde jag jämväl anstalt huru öfverstelieutenant ae Witte sk"lie till Marstrand blifva afsäncl
med 150 man till att.dermerl förstärka Garnisone;n d.erstädes, i de afgångne 100 mans ståIle, af det Zengerleinska regemetttet] nvika förberörde 150 man för den skull
nch clä 30. Juni till tlen ånrlan embarkeracles, så ocli
bemelte öfverstelieutenant fick med sig 200 daler silfver-

mynt uti retlbart mynt tiII

de

-nödigaste

utgifterna för

Uåotdu fästning, samt Instruktion och ordres för Comrnend,anten Danckwarclt så väI som Commendören Sjti'
blad, huru de hvar på sin sida i händelse af någon lientlig attaclue sig haile' att förhålial men när de voro komne
.ty"t uth i sjtin och bemälte öfv_erstelieutenant, till"ii
lika åed" dem af sjöstaten, som metl honom sända voro,
I Här sviker Rehnschiökls minne. En påminnelee om erfortlerliga
ofvan blifvitpåtroorr.r-tilt iörsvar af Koön och K1öfverön hdilo,^såsom
;t;iä;. ou.Ltig.o g.iorts af r)anckrvardt den 16 (27') juni'
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hade efter ordres rekognoserat, huru det ktnde vara giöriligt att utan förlust af manskap och hvad de eljest hatle
mecl sig komma igenom, befanns tlet att fientlen med åtskilliga sina örlogsfartyg hacle så intagit ock besatt fahr'

vattnet på den vägen åt Marstrand att det var omöjligt
tilt att kunna practisera sig igenom till fastningen, hvarföre tle ock måste väncla om till Udtlevalla.u
'
Hatle tlenna förstärkning lyckats framtränga till
Marstrancl, skulle måhända utgången af striden blifvit en
annan, ty öfverstelöjtnant de 'Witte var just clen
energiske och företagsamme man, som behtifdes vicl den
svage och vankelmodige Danckwartlts sitla. Ett af den'
nes ofta upprepade beklagantlen vicl,förhöret infor krigsråtteu var, att han ,icke hacle haft någon att råclfora sig rned>.
Med ilen påtänkta förstärkningen af blott 50 man
skulle man ernellertiil icke kunnat f'örebygga, att 'Iordensliiol.il vann fast fot på Koön, en omständighet, sorn nu
vartlt af tidesctiger betJzflg|s. ftir Marstranils försvar"
Da,rmed var närnligen Hedvigsholms och eskaderns öde i
tlet nårmaste afgjordt.
Att besättningen var otillräcklig. äfven sedan clen
blifvit förstärl<t af flottans, under Sjoblacls befäl ståentle
manskap, är visst. Likaså mötte svårigheter att fiirmå,
siofolket och besättningen att förlikas. På gmnrl häraf

fingo ile förra sig ett sarskiltlt batteri, kyrkobatteriet, tilkleladt for försvaret. Men l)anckl'ardts tillvägagående låter sig under inga omstäncligheter nrsähta.
I)et sätt, på hvilket han sörjcle för utanverkens försvar,
är red.au omtalaclt. Besättningen letl under den korta
helägringen ingen nöd och, om också densamma tröttades
af skjutanclet och e1dsläckningen, kunde tlen ej åberopa sig
på liclna förluster, då ingen man stupade eller sårades,
f'ör'utom ,3 blesserarle och En dod af oftirsicktigt ladtlantleu.
Disciplinen inom fä-qtningen var dålig; en d.el kvinrtfblk inslapptes nattetitl i fåstningen. Medelst denna olagliga traflk insmugglatles 'I'orilenskiolils bref metl uppma'
ning till myteri. IJet sätt, på hvilket den danske parlarnentären anrh'a gången emottogs, stod i uppenbar strid
mot innehåliet u,f krigsartiklarnas $ 71.
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Om Danckwarclt före kapitnlationshandlingens unilertecknanrle hade genomläst hvad. dessa artiklar i $ 73
tala ,,Om Fästningars uppgifvantle,, skulle han måhända
tvekat i sitt beslut. Otvifvelaktigt f'anns bland hans böcker den lilla smala bok, som på sitt f'örsta blad nämner sig
som ,krigsartiklar med tlertiil hörande förordning angåencle general- och regementsrätter>, utgifna af Karl XI'
den 2. mars 1683. I[är liunde Danckwardt haiva iäst:
,Ilvilken någon Fastning upgifwer till X'ienden uthan
htigste och ytterste nödh, tå straffes Guverneuren och Befahlet til liif, ähra och godz. . .
hvari',Och på thet orsakerna måge knnnige wata,
hafwa
vid
genom en officer och soldat kan uhrsäcktas at
nånågen sårlan tiiil och lägenhet, och förr eij upgifwit
gen Fästning, at han dherföre må saaklös vara, så år
efterföljande fall till at skatta, såsom ytterste hungers
nöclh, tå alt som en Menniskia kan och btir lefwa af,
ehwem thet tilhtirer, är förtärt, så at setlan alt som till
fängz lvarit, forståndeligen och i knaperste måtto uthdelt,
intet meer hwarken i publicpe eller private huus, tillfinnandes är, jämvål all wärn och munition betagen och
förödd, eij heller någon Secours kunnat vara att förmocla.,
Att Dancku'ardt skulle hafva emottagit mutor, kuncle
ej vid generalkrigsförhöret bevisas och är ej heller sannolikt. I)äremot synes han, utan de iifriga officerarnes
vetskap, hafva tillagt de sju sista raderna på kapitulationshandlingen, hvari just sjalfva kapitulationen omnämnes. Ifrågavarande officerare uppgåfvo nämligen enstämmigt, att de trocltle sig hafva undertecknat endast en reilogörelse f?;r fastningens och garuisonens tillstånd. l{araf
förlilaras säkerligen ilen iämf'örelsevis linrlriga dom, afsättning, som i sinom tid afkunnades öfver dem.

vt. Angreppet på Nya Alfsborg
aen f;!;.2ft"jiii tzlo.
(Ilärtill

plansch IV).

1.

Om uncler Karl XfI:s lefnatl ile skriftliga reilogörelserna för krigshändelserna från svensk sida voro båile
knapphantliga och sparsamt förekommande, så ägde efter
hans död ett motsatt förhållancle rum.
Tack vare cle omståndliga rapporter, som vederböranile
befålhafvare afgåfvo, äget man, särskildt hvail beträf-

far de nya

försvarsanordninga,r, som f'öretogos vid Gtita
äifs mynning, en utforlig redogörelse i Rehnschitllds ofvan
citerad.e, i riksarkivet förvaracle uBerättelser om försvarsverket i Bohuslan 1719r.
Garnisonen i Götcborg bestod af en del af Zengerl'cins
sachs'iska infanteri,regent,ente jamte en del af Ål,f.cborqs ragemente. Det synes som om man, på goda grunder,
icke ville låta värfvade utlänclska trupper ensamma ntgöra besättning på någon af de befästa platserna. Såluncla voro äfveu på Bohus' och Karlstens fästningar,
jamte d.elar af Zengerleins regemente, tillika kontingenter ur Alfsborgs regemente ftirlagda.
I)etsamma var fallet äfven pä Nya Alfsborg. Har
utgjordes garnisonen af 2 kompanier ttaf Alfsborgs regernente (Södra och Norra Kinds) jamte något eller några
kompanier af det sachsiska regementet, i allt 300 man.
1

1{i80

I Otto Ma.nner,felt. ,Anteckningar om Kongl. Elfsborgn
sitl. l'j5.
-181ir ',

regemente
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Unrler kommenilanten Gacldes ,siuklighet och vistande virl
Meilevi hälsoblunnul var till interimskommentlant f'örortlnad öfversteltijtnanten vid ÄIfsborgs regement'e Jean I'i'lli'e'
Som Rehnschiolcl trrhtade, att >fiendens ftiruämsta clessein måtte vara att seclan lian hade sig Marstrantl bemächtigat och rninerat Nya ÄIfsborg giöra landstigning
på Hijsingen och söka att bombardera och attaquera Göleborg samt att formaliter belägra Bohus fästning', hade
han vid sitt öfvertagantle af högsta befälet riktat största
uppmärksamheten på att sätta i stridsdugligt skick be'
fåstningarna vid Giitebo"g sarnt lJohus. Marstrand och
Nya Ätfsborg hade han ansett vara i bättre stånd. Ftir
befastningsarbetena Iat han inkalla allmogen i tle kring
Gtiteborg liggande häradena, hvaremot bönclerna skulle
befrias från den vakthåIlning vid kusten' som forut ålegat'clem. Likaledes formåd,tles borgerskapet i Gtiteborg
att deltaga i befastningsarbetena.
kalla till sig chefen för
.. Den S juni Iät Rehnschitild
Älfsborgr"regemente generalmajot Jean Mentaer,z som för
tillfallet var förordnatl tili vice guvernör och öfverkommen'
clant, chefen ftir fortifikationen generalkvartermästaren
Le'ijonsparre,s kommendanten öfverste Schmol'L, likalecles
tillhörande fortifikationen, samt chefen for det sachsiska
regementet, öfverste Zengerlein.
Till dessa utfärdatle han en orcler om fästningsver'
kens ftirsättancle i ,bättre och defensiblare stånd,. Därefter inspekterade han å nyo försvarsanortlningarna och
gaf oriler om de förut omnårnnda posteringarnas utsättande för att trygga mot en öfverraskande lanclstigning'
Några nya befästningsarbeten vid inloppet utför'tles
däremot icke, antagligen i brist på erfortlerlig bestyckning. En åtgärd af stor betyclelse blef dock Rehnschitilds
order den ii. juni tiII amiral Örnfelt om att försänka inloppet till-Gtiteborg. Detta skulle verkstäIlas genom att
----r 2 g"tr*.hiö ds b erättels e.
I

\von) Mentzer, Jean, föcltl 1670, ötverste och chef för Alfsborg-s
regemente 1710, generalrnajor of infantcriet 1717. död såsom frihorrc och
generallöjtnant
1747.
'

3 Ilet.iott'sparre, Paul Lutlvig Lanalslerg, född 16i-r7, generalkvartcrmästare liLz,-död 1733. Han voi Erik Dah*rergs lärjungc och en nryc-

ket frametåentlo fortifikationsofrcer.
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mellan Nya Varfvet och Rya Nabbe försänka några ältlre
eit arbete, som dock ej sattes i gång med synncrfartyg,
"sf,yntlsamhet. Ättoo i medlet af-juli var sänkverket
Iig
o.itfO".it, och för atL fä rtet til1 stånil, anmoilatles borgerskapet, att med penningar och materialier därtill biclraga.l

Den clel af fiottan, som ännu fanns viil Göteborg, var
helt obetytllig, men gaf dock natten till den -l; juli ett
bevis på .io ikti"it"t- Tre galerer och två slupar, nnder
lrefal äf amiralitetskaptenen Ni'l's Ni'lssora, bortsnappade
då rlen utanför Nya- ÄHsborg på brantlvakt liggancle
danska galeren Prins Christian'
efter uppbrottsorilerns
jamt en
neri j; juli
-månad
utfarilanitä -- U6"juau SmåIancls rytteri anlända och fördelades till posteringar på båda sidor om staden. Vitlare
tillkom ett annat ka.'älleriregemente, som clock gjorde

tjänst till fots. Det var

Yestgöta tremrinct'ingsregentente
tiU, hAst, hvars chef var generalmajor' Di'dri'k Johan aon
Lört,enstern, men som förcles af generalmajor silfverhielm.z
SåIunda förbereclt, inväntacle Göteborg i juli 1719 clet
befaratle clanska angrePPet.

2.

Den lättvnnna segern viil Marstrancl hade gjort Tor'
denskiold ännu iliärfvare. IIan riktacle sina blickar mot

I

Goteborg.

'

Erofringen af clenna stad var den nödvändiga ftirutsåttningen i'or, att tlen dansk-norska armöen skulle kunna
framtrainga i Sverige. De planer, som voro å bane att
genom en- landstignii-rgskår fran Hisingssidan angripu Gg:
iebn"g, voro valbäkanta fiir Torilenskiolrl' Han insåg till
fnllo,-af ]rvilken betvdelse for ett såilant ftiretag det skulle
vara, om man lyckatles siitta sig i besittning af den fiist-

r

14r.

fisyq, II:.
sirl. l-rll.

2 .Tmfr.

48.
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ning. som försvarade inloppet till Götebor€i, och
blef ftir honom det närmaste måIet - Nyu Alfsborg.

då

I

jemftirelse med Karlstens fästning, som hatle ansetts
ointaglig, borde det vid,a svagare Nya Älfsborg
blifva ett ännu mera lättvunnet byte. Ryktet förtäIjale
äfven, att han lofvat sin konung att han skulle intaga
Nva Älfsborg lika lätt som >han rogte sin pifver-l
Måntlagen den li' juli afsände Tordenskiold från Marstrand en del af sin eskader for att återupptaga blockaden
af Gota äIfs bårla mynningar.
På eftermitlttagen påfoljande dag,tistlagen d'en ffi,
ankrade Tordenskiold med återstotlen af sin flotta på Rif'öfiärden. Det var hela den styrka, som han haft sarnlad i Marstrancls hamn. Den bestod af ftiljande fartyg:z
- förande 50 kanoner
linieskeppet Laaland,
,50)
u
Fyen
u50)
u
Prinits Wilhelm
u50)
>
Oltlenborg
,50)
,
Delmenhorst
nestan"

>
,

Svrerdfisken

,

Ilöyenhald

Tomleren
fregatten Stralsund
skottpråmen Ilj alperinden

,
,
,

Fredrikshald
Prins Jörgen
Kronprinsen
flytande batteriet Langemaren

u

)50))
,50))
,32))
,30))
,3(i

)

,36>)
>262)
... )-)

Spydstagen

bombardergalioten Johannes den gamle

t Ett i

ol)en. suenska Mercurtus, för novsmbor 1757 införclt brcf

om Nva Alfsborgs bolägring. 3'ramställningen af tlonna hänclelse är för
öfrigt i främsta rummet grundatl på tle i krigsarkivet lörvarade tvänne
korta rerlogörelserna för anfallet (bil. i) och bil. 4) och pä" der af Gartle.
rlelvis på grund af ile deltaganrle fartygens journaler, gjorda skildringen,
sid. 109-113.
2 Garile, sid. 102.

l)e svenska uppgifterna notsäga hvoranilrn.
Longemaren och Spydntagen förde 150 st. mörsare samt grofva kanoner till
icke uppgifvet anftrl.

,39

galeren Ulysses
, Proserpina
, Prinds Carl
, Charlotte Amalie.
J)essutom tillkom den i Marstranil tagna svenska skottpråmen Prins Friedrich von Hessen.
Det var Tordenskiolils plan att utföra angreppet hrrfvuclsakligen med tillhialp af de flytande batterierna och
skottpråmarna. Entlast 2 af ,d.e sletteste> linieskeppen
och 1 fregatl; bringas i elden.
Sedan de fartyg, som uttagits för att taga del i angreppe.-t, samlats på halftannat kanonskotts afståncl från
Nya Alfsborg, bogserades de af galererna omkring kl.
tl, 8 e. m. inom skotthåll.
Till halften dolcla mellan Knippleholmarnas och Aspholmarnas skär, r'äster om fästningen, förJades de flytande
batterierna och bombardergalioten; på clen f'örut omtalade, 2-300 m. från fristningen belägna, Stora Aspholmen. lan[lsattes 30 st. 16-pundiga, samt på Lilla Aspholmen
4 st. 4O-pundiga mörsare. Kl. 11 på natten öppnatles bombardementet. 1 Redan uniler förberedelserna till
detsamma hacle fastningen btirjat afgifva eld. Fram emot
midnatt varpade linieskeppen Tomleren och Svarrdfisken
jamte skottpråmen Prins Frieilrich von flessen, under stark
kanoneld. från fastningen, in nordost om clensamma och
öppnaile ekl. Men efter trenne timrnars ftiriopp måste tle
clraga sig utom skotthåli för att repa era de lidna skarlorna.2 Sedan detta nödtorfteligen var verkstålltlt, intogo
de åter sina platser i eldlinien.
Under natten till onsdagen atn ?# varpacle skottprårnarna Hj.rlperintien och Fredrikshald fram långs Hisingen och borjarle kl. llz 17 f. m. beskjuta fästningen.
Redan kl. 8 på morgonen hade fregatten Stralsund hunnit
t Enligt >Kort relation om attaquen som skieilde utaf ilen Danske
Flottilien uppå Castellet Ny Elf'sbårg, i krigsnrkivct, började beskjutningen af fästningeu rcdan kl. (i c. m. I)e rlnnsk:r. uppgifternn torde clock

härvicllag vera ott nnse såsom tillförlitligare.
2 Garde, sid. 110. ,rl,nalnntls> ooh ,Stralsuntls, iournoler
rnrirnlitctsnrkiyct.
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fram, och voro sålunda alla för angreppet beståmcla fartyg
på sina platser.
Under ilet att elilen tbrtsattes med största haftighet
å ömse siilor, låt Tordenskiolct på ile utom skotthåll ligganile f'artygen hålla tacksägelseguilstj änst med anlednin g .
af Marstranrls eröfring. Därefter let han me$ manskap
från linieskeppen aflösa manskapet på cle undler full ak'
tion varand.e skottprårnarna.
Kl. 2 e. *. tp"ung ett krutmagasin på Nya ÄIfsborg
i luften, men en timme senare sprungo två kanoner på
linieskeppet Svrerdfisken, hvarviil 7 man cloilades och flere
sårades. Fästningen lecl mycket af eiden. Värst åtgången
blef den nordöstra bastionen llummern med breclvidliggande kurtiner, tnen äfven kyrkan, kommenclantsbyggna'
den och barackerna blefvo illa tilltygaile. På tlansk sicla

voro förlusterna ej heller obetydliga. Så t. ex' hacle
,Fredrikshalil, före kl. 8 e. m. fått 4 skott i vattengången
och 48 i skrofvet och hacle sjalf aftyrat 723 skott'r Tvänne
gånger sköto svenska kanonerna eld på en af Tortlen-

skiolcls skottpråmar.
Vid 8-titlen på aftonen afstannade skjutningen. På
den danska flottan iakttog man, att en hvit flagg sattes
ut från fästningen åt det hå11, som vetter åt Göteborg.
Detta var ett tillkäunagifvande från kommenclanten, att
han behofde undsättning. Tordenskiold, som trotlde att
frågan gällde att parlamentera, af'sancle då kaptenlojtnant
l'lensborg i en slup med tmmpetare och hvit flagg till
fåstrdngen. Men till (ititeborgs och rlårmed Sveriges lycka
var kommendanten på Nya ÄUsbo"g en man af annat skrot
och korn än Danckrvard.t.

Det var en pröfvatl krigare denne Jean Lillie,

som

ftirde befaiet på Nya Alfsborgs fästning. Ilan

varit metl vicl

hade

Helsingborg och Gadebusch, f)amgarten,
tåget ur Tönningen öfver Eiderströrnmen, vid Stralsunds
belägring och i tle bagge norska fålttå,gen. Det svar, harr
gaf clen danske parlamentären, vAr värcligt en Karl XII:s
krigare. Så låinge han ånnu ägde krtlor kvar, svarade

I

Rotho, ITI:

18(i.
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han, ämnacle han fortsätta kampen' och han lat halsa Tordenskiolcl, att han icke skulle tro honom vara någon Danckwardt. Det bref, sorn Tordenskioltl lat Flensbolg öfverIämna till Litlie, var rrämligen formuleradt i samma anda
som tlet, hvarmed han lockat Marstrands kornmendant till
kapitulation. Flensborg återvånde' men ännu en gång
saides- han titlbaka för att uppfortlra fästningen'
Men nu svaraile T,illie, att om Flensburg ännu en gång
vågade återkomma mecl en skymflig uppforclran till kapi'
tulätion, så skulle han låta skjuta slupen i sank, parlamentärsflaggan till trots. FJensborg väncle tillbaka meil
detta svar.
Nu såg man från Nya Älfsborgs vallar, huru Torclen'
skiold lat hissa sin blåa amiralsflagg på linieskeppet Laalancl, och hurn på den ute på fiarclen ligganrle tlanska
flottan märsseglen gjordes loss. Det såg ut, som skulle en
allmän framryckning komma att äga rum, med stormning
och båtanfall. Men därmetl stannacle det. Det hela var
enilast ett spegelfakteri, anortluatlt for att skrämma Lillie'
I stätltt lat Torclenskiolcl efter mörkrets inbrott 'Tom'
lerenu, rFredrikshaldu, uIIjrelperintlenr, rStralsund' och galej en
Prins Frierierich von llessen hala utom skotthåll för att re'
parera, men från hatteriet på Lilla Aspholmen,l förstärkt af
+ tOO-puntliga mörsare och 50 man, samt från de flytande
batterierna och bombardergalioten fortsattes under hela
af Nya Alfsborg'
natten bombarderingen
-der,
Natten mellan
l\::' och rlen ffi.! 'u' den sista, uniler hvilken Tortlenskiold sjalf ledde angreppet på
på Nya Älfsborg. Han erhtill nämligen nu underrättelse,
ätt kottottg Fredrik IV. jamte kronprins Kiistian afrest
från Strömstad för att begifva sig till Marstrand'. Han
liimnade clå befatet till sin närmaste man, kommendorkaptenen lloppe, och begaf'sig hals öfver hufvutl till Marstranrl.
I clagbrackningen halacle sig artygen åter på sina
fiirra platser och iippnacle eu haftig elcl. Då solen
gått upp kl. 4 f. m., btirjacle fästningen metl kraft be'
I Gard,e. s. 111.. Äf Galles skiltlring framgår
om metl

iek_c med t5'dlighct
rBatteriet pnn l{olrnen> rnenas ilet på Stora clter pfr Lilla Aspho)men.
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svara elden. Förstärkning hade nämligen under natten
anlänrlt tilt Nya Älfsborg,'omboril på galeren Wrecle.
Kl. 8 på morgonen fick ,Stralsundu sin stormast genomskjuten, hvarigenom clerr tvingades att lämna sin post,
men råkarle härunder på grund och blef mycket iila
tilltygad af fastningens kanoner. KI. 1lz 12 f. m. måste
äfven ,Freclrikshalclu draga sig tillbaka. Då nu den nye
befälhafvaren kunde iakltaga, att vid Nya varfvet en eskader på 1 fregatt, 3 galerer och 1 galeas var i beredskap
att utlöpa, btirjade han frukta ftir ett anfall mot de flytande batterierna och batterierna på holmarna samt gaf
befallning, att alla slupar skulle hållas bemannacle och
stridsfardiga. Elden fortsattes rnecl största haftighet å
ömse sidor till omkring tlr' 11'tiden på kvällen, då tlen
afbröts af ett hä{tigt åskväder.
Fästningen harte lidit mycket. Men Lillie förlorade
icke modet. Ilan reparerade medelst skanskorgar och
lät förflytta de kanoner, som voro uppställda på andra
delar af fåstningen, till tlen af fienden anfallna fronten.
Vid brescherna sattes alla gevär, så väl cle ]efvancles som
de dodas. Manskapet indelades, en del till att lad.tla,
en annan del till att skjuta. Kommenclanten, officerarne och manskapet lofvade hvarandrq att hellre dti an

gifva sig.
Sålunila beretld, inväntade fästningen danskarnes storm'
ningsforsök. Men detta uteblef, ty i dagningen cten'ffi.
blefvo de clanska fartygen och batterietna verksamt beskjntna i flanken, från Hisingen. Detta gaf striden en ny
vändning.
Såsorn förut år nämnclt, var på Hisingen posterad, bland
andra trupper, en bataljon af Skaraborgs regemente uncler
iifverste Staöl von Holstein. Utan artilleti, som d.en var,
kunde den endast vara en overksam åskådare till striden.
StaöI, som insåg af hvilken betydelse för stridens utgång
det skulle vara, om man från Hisingen kunde taga danskarnes fartyg ooh mörsarna på Aspholmarna uncler beskjut-

ning, begaf sig in till Göteborg, framställde ftir vederbörande sin sak och anhtill om att få för ändamålet
uppföra och bestycka ett batteri vid Arendal. Men han
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möttes af tveksamhet. Man ville ogärna veclervåga några
pjaser
cle skulle lätt kunna blifva troföer för fienden.
- Staöl
Ftirst då
f'örband sig att personligen ersätta förlusten, f'ör den handelse dlanskarne skulle eröfra batteriet
mecl dess bestyckning, fick han tillstånd att föra till Arendal 4 kanoner och en mörsare.l
Uniler natten till den |ad$ lät han därstätles med
tillhjatp af skanskorgar uppfoia ett batteri. Men pjäsernas
ditforslande mötte cle största svårigheter. Den som känner till den terrängr g€nom hvilken de skulle forslas, kan
icke annat än förvånas öfver, huru det, synnerligast meil
rlåtiilens vägförhållenden, öfver hufvud var möjligt. Genom sitt personliga föredöme lyckades Staöl emellertid
egga solclatema till de yttersta ansträngningar. Batteriet
blef under natten bestyckadt, och i dagningen öppnade
det, såsom sagdt, sin elal.
Då fästningens kanoner strax därefter btirjade spela,
uthärdacle danskarne icke lange clenna beskjutning från
tvånne håll. R,edan kl. 5 på morgonen btirjade de draga sina
fart;'g ur eldenz. Nu utlöpte 3 svenska galerer och anftillo det fientliga batteriet på Lilla AsphoJmen. Besättningen lyckacles komma tnclan, rnen svensharne behöllo
som trofder 4 metallmörsare med clanske konungens namnchiffers tillika meil 60 bomber och 3 tunnor krnt.
Efter det missiyckacle anf'allet f'orlades den danska
eskadern till Riftifialtlen, en half mii rrtanför Nya Ätttborg.

3.

Svensl<ames förlnstera undel striden utgiorde i cltida
omkring iJO rnan, rliiribland befann sig ,under-kornrnentlanI Mnior u. .Bölt,nens parentntirirr vid dåvarandc fältmarskalken friherre G. B. Staöl v. Ilolstcins begrafning i Malmö rlen 10. januari 1764.
(Kongl Röblioteka.t).
2l)en ofvauä,nnda rrelationen> atgifvcr tiden till kl. B f.
3

nr.

l)essa stodo sederrnern en Iång titi på. torgct i Gi)teborg. Brefvct
till ,Den srenskn Mu.rut''itrs, uov. i757.
a illanncrf'clt. .Änteckrringar onr I(ongl. Elfsborgs regonrente 1680-*

1515. Sirl 87i
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ten> major Gythreij. sonr dödades af en bomb, hvilken
kreverade bretlvid honom, samt en lojtnant, båtla tillhtirancle sachsiska regementet. Antalet sårade uppgifves till
70 man, hvariblaud ile flesta voro af ÄIfsborgs regemente.
Man kan for tifrigt lätt förestäIla sig den tappra besättningens belägenhet under ilen ticl af nännare tre dygn,
som beskjutningen meil korta, uppehåll pågick, tlå man vet,
att öfver 1000 bomber inkastacles i fastningen,l ja antalet uppgifves af en cleltagare i striden äncla till -1535.2
I)anskarnes förluster voro ännu större. De uppgifvas
till 60 dtida och 73 sårade.3
Nya ÄIfsborgs hjältemodige försvarare, öfverstelQjtuant Lillie,a blef icke obelönarl. Han erhtill friherrlig värdighet och blef utnämncl till öfverste i armden. I hans
friherrevapen såg man tiil åminnelse af Älfsborg ))en
festning af silfwer på en Elf,. I{an erhtill dessutom
smickrande hanclbref från drottning lllrika Eleonora och
prins I'redrik.
Öfverste Staöl r'on Holstein blef äfven, ehuru f'örst
år 1731, hugnad meil friherrligt namn och vapen, i hvilket seuare man såg >två lianoner öfver en strömn, till
rninne af de kanoner, som han julinatten 1?19 förtle öfver
Gtita elf, och som gåfvo det afgörande utslaget i striden.

4.

I detta angrepp märker man, att llortlenskiolds
plan icke längre är d.ensamma som vid anfallet 1717.
Då ftirsökte harr och lyckades äf ven att utan stora
I Lillies friherrebref. Ricldarhusarkivet.
2 >Ett annat bref om-attacken på
Nya Elfsborgr, införilt i

Srcnslta Mcrcnrius,. mai 175tr.
3 Garde, eid. 112.

>Detr,

n En-...1äktsägen in-om fa.miljen
Hierta förtåljer, att Lillie untlcr
blifvit sårad, skulle ha?t stor hjälp vicl försvat_ets
-ordnonde af_sin }ustru l]lrika Eleonora. Hierta, sofr iar nervarando på

,,^ ,
altsborgs
törsva_r, serlun han

Alfsborg. Mannerfelt, sid.

82.
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förluster trd,nga si,g förbi Nya Älfsborg och inlopa i Gtiteborgs yttre hamn. Nu gällrle det att eröfra Nya Älfsborg.

Men äfven denna gång begår han

samm&

fel

som

I7I7, att ej begagna sig af öfverraskning uniler mörkret
och att ej våga insätta alla disponibla krafter i företaget.

Man torcle äfven hafva rätt att klanrlra, att han så plotsllgt
öfvergaf sin stridande flotta. Men helt säkert hade retlan
d"l ?i[i hans skarpa blick sagt honom, att företaget näppeligen skulle komma att krönas rned framgång, och han
grep nog .med glaclje tillfauet att till sin konung ijfver_
lämna clet glänsande bytet, I\farstranil med Kärlstens
fästning. Iletta var en roll, som han ansåg passa sig
bättre, än att fullfrilja en kamp af tvifvelaltig fram-gång. Skada blott, att motvind hinrlrade konungens afsegling från Strömstad, så att Tordenskiold i hela fjorton
dagar i Marstrand fick I'tirgafves vänta på sin kuäglige
herre.

Frånser man försumligheterr att icke
.hafva virltagit
n-aSra åtgärcler for atb hindra Nyu Älfsborgs t"_
skjutning från Aspholmarna och vederbtirandes tveksamhet att utlärnna kanoner tiil Arendalsbatteriets bestyckning, så fdrtjänar försvaret af inloppet till Gtiteborg allt beröm. tr-örberedelser voro i tid -vidtagna, bevakningen var systematiskt ordnacl, Nya ÄlfsUorgs frir_
svar leddes med okuflig energi, och den ofvannåmnda försummelsen godtgjordes uncler stlidens lopp genom Staöl
von Holsteins kloka och klaftiga ingripantle. Tillbakaslåendet af angreppet på Nya Älfsborg ntgor
äfven fi.ån svensk synpunkt
uf de fä ljusp.rrrkl""rrä i
"n
den mör'ka tafla, sour krigshandelserna
1?19 elj"est erbjutla.

Vll. Angreppet på Nya Varfvet natten till
den

å,-Pi:#;t

l7le.

(Härtill Plnnsch V)'

1.

Då genom Englantls bemedling fredsunderhancllin'
garna *älun Sverige och Danmalk på allvar återuppäogor, erhtill Torilenskiold befallning att sända större
tlelen af sin eskacler till Ktipenhamn'
Efter det senaste misslyckatle anfallet på Nya AIfsborg hade Tordenskiold emeilertid fortfarantle hållit Göta
älfs" bårla utlopp blockerade. I)å han nu fick orcler att
af,gända en ,lel af sin eskader till l)anmark' blef tlet
honom omöjligt att blockera bägge älfmynlin-g-arna' bvarför han "pp[of blockaclen af Nordre älf' Medan kommenclör II";il metl 3 linieskepp, 1 skottpråm och 3 galerer fortfort ätt blockera inioppet till Gtiteborg, tog sig
Tordenskiold sjalf kvarter i Marstrantl'
De flytanåe batterierna Langenr'aren -och- Spgdstagen
jamte boåbarilerfartyget S:t Johatt'nes skulle återföras
titt Ittip*tthamn, och" äeras bestyckning blef därför. förd
Dessa fartyg jamte
ombortl^på några transportfartyg.
-något

r'äster om ilen öfriga eska'
galeren Pt'ins kart lågo
och väntade på forlig
Ockerti)
äerrr vid Grötö (2 km. sydost
gången var vaken
den
som
vind. Från Göteborgseskatlern,
och 6 bemangalerer
små
4
och påpasslig, detascherades
Dol? ITlfa1'l'
ko'rmen<1ören
af
,tu,lu ,iupo","hvilka undler befäl
farrle
rlanska
iifverrumplade
!",rn,o Nordre älf och
'tlöpte
f(trmans
en
encla
tygån ,lu" ,t; september 1?19. tltan
far8
danska
de
af
IirJ satte sifi v.-Utfal] i besittning
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tygen, hvilka genom Nordre ålf lyckligt föriles till Göteborg. En ilel af besättningarna undkom clock på galeren
Charlotta till Marstrand, uhvor Tordenskiolil nmr var bleven
rasende over dens medbragte uventede Tiilencler.l
Icke utan orsal< fruktade Rehnschiöld, att Torilenskiolil skulle söka ,sådant på något sätt att revangera),
och han gaf darfttr order om uppförandet af en skans vid
Arenclal, hvarifrån man kunde bestryka cle närmast framfor Nya Älfsborg liggande holmarna och sålunda ftrhintlrå ett återupprepande af de senaste hänclelserna, då
fästningen besköts från Aspholmarna. Man hacle nu
fått i praktiken lära tillämpningen af d.en sats, som
redan den 1685 tillsatta >generalkommissionenu hade uttalat i f'råga om Nya Älfsborg och Aspholmen, uatt ett
st.ycke på landett billigt battre är äir 10 på wattnet,.2
Men utom d.enna Arendais skans anlades äfven, midt
emot Nya ÄHsborg, tvänne batterier, samt vicl norra
änden af tlen förut omnämnda nya försänkningen tvärs
öfver älfven, strax väster om Färjenäs på llisingen, ett
batteri, kallaclt Hi,si,nge batteri. Sänkverket afspärrade
helt och hållet älfven, lämnande endast en smal ränna
öppen invid Nya Varfvet. De for varfvets omedelbara
försvar afsedda befastningarna å Billingen
på
- skansen
hojden, ftirseckl med 6 8-punrliga och 2 G-pundiga
kanoner,
och clet s. k. låga batteriet vid vattenbrynet, bestyckarlt
metl 2 24-puncliga, 4 l8-puntliga och 4 12-pundiga kanoner
sålund.a äfven sänkverket.
-Påbeharskade
fastlandet uppfördes clessutom virl foten af ilet
htigt belagna och inloppet helt och hållet behärskanrle
Karingberget ett batteri, med namne I Rriri,ngb e,r g sb atteriet,
bestyckadt mecl 2 l8-puncliga kanoner, samt på en utskjutande bergsuilde i viken emellan Karingberget och Billingen ett annat batteri, kallaclt Caroli, batteri eller Karlsbergsbatteriet, bestycliadt mecl a 12-puridiga kanoner, 2 3puntliga kanoner och 2 rnörsare. Äfveo besättningen

I Rohnschiökls berättelse.
' Tirlskrift i Fortifikatiou

Garile, sid,.

7I3.

Rothe, III:2L4.

1890, 1. häftet, sitl. 19.
K u, y I en s t i c r n n, Striderna rid Gi;tt. iil.fs r"ytnrinll 1-717 och 1719.
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vö'stoöta |rent'rin'
ftirstärktes. Nu förlatles till Gtitehorgaf iifverste Ben'st
b:lul
*nder
;;;;;^;'r*r*t, t't't't' fofs,
'infu'nteriregeRibbing, gI7 man siarkt, sam!' Hal't'ands t'ton Holstein'
Staiil'
Vi'l'hetrn
mente untler öfverste Otio
Tillika mecl

numerär af 675 man'
d'e i staden förlagtla
tlen förutva"atd" ga'""isonen utgjortle
omkring 4 000 man'1
trupperna
-- "F0" öfrigt för;tärktes ammunitionsförråden' och spannfältmaga*af uo*U*fåes till det i Gtiteborg uppråttarle
ud'et
statleu
ur
,in.tt, hvarjamte man förde ut besvär' på tlet gemena
för'
i"ft"t'.o* ligg", borgerskapet-till myckenhet, somatttigger
rårlen icke måtte guoä* en sådan
förminsin föila och intet annat uppehälle hafver' blifva

;;;""""-;;sprunglig

skad.eo.

än någonSålunila var Gtiteborg hösten 1?19' bättre
sin förut, bereclt på hvarl som hända kunde'

2.

Tortlenskioltl haile beslutat att hämnas öfverrumpgta1en
riog*" ;it Grötö. I{an uppg,jordg- nr1 tlen cljarfva de
foråtertaga
Varfvet
hamnen
sjalfva
"iå-Nyusätta
att
nu
"tt-.."
i*ta" t'J"tygut. Det gälltle sålunda icke
1717' eller att
;;;i b".iit""i"g af heL Goteborg som år
i"iugu Nya Ättiuorg som på sommaren 1?19' utan end'ast
Men
." i*ttfä coup-de--*ain åot Nya Varfvets hamn'
For
faror'
iå""t"S.t iar lilvisst förenadt -ud tl" största
lyckatt
det
att kirnna intränga i hamnen, forilrades kanoner
ttan
Älfsborgs
Nya
blott
ligt ha{va pu*.u"uii"ke
och skotten från
af-ven unda^ndragit sig uppmärksamheten
^Jo*
voro uppförtla tiil inloppets
å" åf"igu befasiningä",
försvar.

Den

S

sePtember 1719 hade blockaden

lllt_:fphafcl
I

2

efter

att

hafva Pågått

i

af Gtiteborg

nära ett hallt

W. Berg, TI: 49 jamte anteckningar-i krigsarkivet' Länsarkivct
enrs conceii:Ä-J;;;fit*"och Bröf-book>'

'1719

Göteborg.

i
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års ticl. Kommenclör Hoppe afseglatle mecl blockadeskailern till Köpenhamn. Endast linieskeppet Laaland gick
till Marstrand för att ställa sig under Tordenskiolds be'
fal. Chefen på detta fartyg' kapten Budde, var en af

Tordenskiolds mest betrodda män, och mecl honom råtl'
gjorrte han nu om utföranclet af den tljarfva planen' De
iä*-o öfverens oF, att man skulle samla så många
clubbla och enkla slupar, som kunde erhåIlas' Dessa
skulle fyllas med brandmateriel och bemannas med väl
beväpnailt manskap.l Buclcle skulle fora befal på slupu"nä, till hvilkas betäckning skulle medf'ölja 2 galerer
uncler Torclenskioltls eget befel.
Men clet visade sig förenadt med svårigheter att anskaffa ett tillräckligt antal slupar, ty tle flesta hade tillhtirt cle afseglatle linieskeppen och af de återstående.voro
endast ett fåtal i gotlt skick. Emellerticl befunno sig i
Marstrancls hamn fartyE, som icke stodo under Torilenskiolds befal. Det var fregatterna Htiyenhaltl och llvita
Örn, som undler amiral Jiid,i,chrnrs kommando voro sysselsatta mecl att upptaga de vitl Marstrands belagring
sänkta svenska fartygeo. På morgonen den ryr. gick Tor"S
denskiolcl omborcl på ,Ilvita Orn, och samtalade i två timmar mecl amiral Jtidichrer, som ej kunde ftirstå anledningen
till besöket. Men d.å Tordenskiolcl var i begrepp att lämna
fregatten, sade han till en af dess officerare, ltijtnant
Wotlroff: uJag behofver en armerad slup. Kom ombord
ali clei icke
till mig i eftermitlclag kl. 2. Men låt ftir'Wodroff
var
något
häromr.z
amiralen eller er chef veta
han,
som,
då
var
det
en af Tordenskiolds favoriter
1 Rothe, III: 230.
2 BeträJi'enale Tortlenskioltls bägge

-

titligare angrepp på Göteborg

och

Nva Älfsborg äro de drnska källorna i rege.ln vida fullständigare än de
sånska. I fiåga onr tletta hans sista företag äger ett motsatt förhållan'le
rum. Änlednin"gen, att eftervärlilen ofta får ietire kunskap om nederlagoa
än om segrarna,ä.

i

bådu fallen en orrh tlensamma tr'örsum,lighctenå sve-nsk

sitla gai nänriigcn .ulorlning rlcls till en skrifvolse_till justitiekanslern
(bil. i3), alels tiil uedsåtttndct' af cn >I(ongl. Commision>, som^ sammanirätltle i Göteborg tltrrr 20. novembcr 1724 untler presitlium af a1riralen
grefve CarI Hanä \\'achtmeister. I)enna tlomstol, hvars förhanrlli.nSor
untlor åren ].724 och l?25, har efterlå1nnat, ott protok-oll på
fiAgiogo
i 6i2 "*idor, försedt med 42 bilagor, förvaraelt i riksarkivet. Tack vore
rletsomma kan man näro nog minut och för minut följa clenna märkvärdiga öfverrumpling.

100

på tle slupar' hvilka
endast sjokailett, hacle haft befal
l7I7 skulle, sätta eld p.å varfvet och far'
"iä-t"gJ"ppei
en svår belägenhet' i valet
;;;;. "+;ä;off. b"fu"o sig ioch
ett afstående från ett
mellan .en rnsuoordinationegei befal' -r.,ans9
di;;f; fo"utug under sin gynnares
rodde' under det
utan
icke
;å;;;#;l'rig
'**llertå"
en bemannacl
äii- -ofo." Judiämr satt till bortls' med hacle
samlade
"**"f
såluncla
som
till Torclenskiold,
äoo
g auUbta och ? enkla sluPar'l

"_'uoa."tidenhaileT-orilenskio}dlåtitkallatillsigi

,i" k;;;;

ombord på

lotsen Nils Olofsson från

'Laalanö svenska lotsar' IIan
"tva""e
anilra
Mu"*t"noa, jamte
honom in
fråEade dem, om de ville åtaga sig att lotsa
hvacl^han
entigt
f.orsokte,
;iffäil;;.
-nu"att"'au,'Nirs orofsson
att finna lämpliga untlanflykterl 'såsom
,latf
i en
."" u"fig svensk anstod' sokte han 'slippa cleltagr'
men'
så
af
blifva
kund'e
i*a, tå för hans fäclernesland
icke sträckte
iä-falldr, ftiregifvande att hans lotsvattenlofvatle
honom
rf"g futs"å an IIII Karlsund's Tordenskiold

behtifva ftilja merl längre än till Brännö'
Mellan kl. 2 öch 3 e' m' roiltle kapten Butlcle ut-ur
M* ,1-i
Marstrantls hamn' IIan hade med sig 9 slupar'
galererna'
åtfolja
;i;;å" skulle amiralen sjalf
{{lgi
"Budde
t"Laiht af Torilenskiolcl'
som
ord'er,
*t"iftfiga
å."
skulle han stanna vitl Grötö, for att där invånta mörk'5
inbrott. Men uniler vägen kl' mellan 4 ochaf
"utt
utanför mynningen
ffito"tt" han på ÄIfvefjorcten-,
Nåa"u älf, fem svenska galerer' flan lat då sluparna
stanna vitl Mågholmen.
Emellertici harle Torilenskiold med två galerer ftiljt
efter sluparna. Då han fick syn på- d.e svenska galererna'
lat han åe sina hvila på årotna, söcler om Rammen' hvar'
efter han lat sanda uua tlt Marstrand efter ytterligare
.r, grl"". Med sin egen slup- fortsatte han till Måghol*"ri,n ait han ankom viil 6-ticlen på kvällen'

"ti

i"tJ

I

Rothe, III 232'
Nil, Olofttoot berättelse i ofvan åberopaile protokoll'
'iät*åi
3 Nuvarantle Kalfsunil.
a Mågholmen och Raämen äro tvänne holmar öster om Rörö 1-1r/g
mil söcler om Marstranil.

101

Så lågo ile fientliga fartygen inom synhåll från hvar'
andra till mörkrets inbrott. Utan att vidare oroas, fort-

satte nu Tordenskioltl sin fartl' Det var något stjärn'
klart, vinden svag, än sycllig, än västlig. Sluparna, som
voro sammanbunilna, gingo i en rad, bogserancle galererna,

i antal metl en tredje, och hvilka styrdes af de tre svenska lotsarne. Vagen gick genom lilla
Kalfsund fram mot Gtita alfs mvnning. Under Brännö,
ej långt från Gefveskär, ankrade galererna, medan Butltle
meil sina slupar fortsatte, hållande sig nära södra landet
för att icke upptäckas från Nya Alfsborg.
Det första batteri, Butlde hade att passera,' var Käringbergsbatteriet. Kl. var nu 11 ,eller halfgången 12>'
Dei var skaligen mörlrt, ty månen hade ännu ej gått
lrpp. På batteriet stotl på post solclaten Gudmunrl Lydig.
IIan iakttog tvänne metl master försealda fartyg, bogse'
rarle och omgifha af slupar.l llan ropaile an fartygen
och fick till svar: ,gocla svenskaru samt att >tlet woro tle
Swänska gallejorn. Soldaten Skata skickades att rapportora cletta ftir korypanichefen kapten llåril, som hade sitt
kvarter unågot clårifrån på en gård Pauluntl benämnd'.
Under tiden fortsatte de danska sluparna.
Nasta batteri, som tle hacle att gå fdrbi, var det vicl
Tången belägna' Karlsbergs eller Caroli batteri. Posten
Lars Bergström af ÄIfsborgs regehärsiädes,
"oldut"n
mente, htirile vid ll-tiilen, att det roilcle förbi batteriet.
Han anmälde detta för vicekorporalen Samuel Storm,
hvillren ilock tog för gifvet, att tlet var svenska fafiyg
och att de lagt till vitl Nya Alfsborg, i synnerhet som
från Karingbergsbatteriet ingenting rapporterats.
Såluncla kommo de danska sluparna, utan att på
minsta sätt oroas, fram till Nya Varfvet, på hvars sänkverk manskapet sattes i land, fortfhrancle utan att störas.
Budde gaf nu order till kapten Kleve, att meil 30 man
af sitt kompani öfverrumpla vakten vicl Nya Varfvet.

hvilka nu tilltikats

I

I Mnn skullc håraf va,ra frestacl att tlraga tlon slutsafsen, att galererna fortfarantle mctlföljtlc, men cletta motJäges ickc entlast af ofvau
nämnda protokull utarr äivet al Rol,he, III: 242 Måhända voro de 3
s. k. dubblrr sluparna försodda meil

master'
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för natten
Det var ilet sachsiska regementet' som
Franck
fänrik
en
af
under 6efal
haile
- vakt. Den stotl
Fischer'
namn
vitl
furir
o"U *tgjo" de 12 man, förutom 1
-u"tiifE"i"nclerofficer.

och 1 konstapel' Utom skiltvakten'
bestriclas
."ä ti"J pa nedre batteriet, skulle bevakningen
som
förste'
clen
var
af 3 s. Ii. ,oppu.."r.n. En af dessa och ropaile an dem'
irf.tt"g a" aui*f.u sluparna i hamnen
so1 ft1de
Han fick till svar, att'det varusvenska galejor'
han
återvände
*-J "iS ilanska iå,tgu"u' Metl cletta.svar ftir furiren'
till lrJktun och raiporteracle forhållandet
ropl{,u ?t
Durrr," steg då upp'åch gick ned tilI hamnen'
tillbaka
dågiek
r*"tot.r, öU uttttitt ,"-äu *"""' IIan
bänken
i,lii-;;;pt de gartlietu, bacl fenrik Franck 'af
erholl
IIan
uppstigai och anmelde hvad som passerat'
p1i:d"9
posten
då'u,f"fanriken befallning att visitera

f

att falla i
frtttu"l"t. Detta blef häns rätltlning från Fischer
var
itanskarnes häniler, ty under det att turiren
mansitt
med
tiff batteriet, Ltko* kapten Kleve
på
"ng
Hao hade låtit soldaterna vända rlet blåa foilret
;;;."'sina
kunna passera

vapenrockar utåt' för att lättare
an af pikäå"ä't"""*iu". På 30 stegs afståntl ropailes degenast
utanför vakten. KIäve svarade honom
'paa
;;.1;"
'soensku att ,han icke behtiftle ropa så htigt' De voro
på- Bohusvänner, som kommo från tle svenskå galererna
ålfven och hade en tlel fångna juter meil sig' Men som
utan
tlet var en kall natt, kuncle ile icke komma längre'darfo'r
.ritt" .ot u upp vakten for att vårma sig och bådo tysk
att få veta lÅ,är den låg,. olyckligt'is var nu posten
Danskarno
och märkte icke, att 'säntkat' var rådhråkad'
f'tin-stgenom
in
bösspip,orna
stucko
och
nrn"ingua" vakten
i
vaktin
Kleve
tråclrle
pistolhane
ren. lIe,I ..pp.pänd
-frågatle
tig'
gifva
ville
den
om
vakten,
rummet ochnå

Fanrik Franck.p"u,,g upp från bänken och ropade:
på
,,rr.,u,l, gifva sig?ir, -ett bief af . Kleve neclskjuten
de
togo
gevär'
sina
afskj'tit
ställe;. Sedan äa'skaroe

hela vakten till fånga med' undantag af soldaten Martin
f<J"ig. som håntlelsävis lå'g xrtanför Corps de Gardietsoch fick se
;1;d",, och sof och som vaknade af skotten till
benen'
tog
han
hvarvirl
l"i!""t rtifvet mecl folk',
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Fångarne förcles ned i d.e tlanska sluparna, men under
vägen lyckailes handtlangaren Sven Bergström ,sticka'
sig i berget undan> och unclkom sålunda till Goteborg,
tlär han p;jorile larm.
Furiren Fischer hatle under tiilen funnit posten på
neclre batteriet försvunnen och kanonerna förnaglade'
Ilan återväntle tiil vakten. där han fann f'änriken liggande skjuten och allt manskapet borta. Danskarne
märkte honom emellerticl och sköto flera skott efter
honom, men han lyckades clock komma oskadd till amiralitetsstatens byggnader vid Nya Varfvet, där han börjatle
bulta på portarna. Samtidigt väcktes ,holm'majoren>
Ernbildt af en skeppare, som legat omborcl på galeren
Carolus, och som vaknat vitl att ilanskarne höIlo på att
sätta sig i besittning af cte i hamnen liggande fartygen,
men lyckats komma undan.
Kl. var nn 1,/g 1 på natten. Månen hade gått
upp, och man kunde nu iakttaga, huru en tjock rök ut'
bredde sig bland fartygen i Nya Varfvets hamn. Plotsligt flammatle err blixt, en stark knall hordes. Ilet var
ett fartyg, som sprang i luften.
Meclan detta passerade vicl Nya Varfvet, hatle fölianrle tilldragit sig vid l{ya Alfsborg. Posterna på valIarna hacle råkat i en liflig ordväxling om, huruviila rodtlbåtar passerat eller icke. Men som en af dem med firll
säkerhet hacle tyckt sig hora årslag, anmäldes tletta för
kommenilanten, öfverste Gatlcle. Denne haile redan gått
till hvila, men steg genast upp och gick ut på en af
bastionerna. Hit samlades äfven garnisonens öfriga ofiicerare. I'osterna f'orhtirdes. Man var af olika tankar,
hurLrvida det ljud, sorn hörts, hade härledt sig från
årslag, eller huruvida det ej uppkommit genom posternas
steg, med hvillia det skulle haft en ftirvillantle likhei. Någon
hade emellertiil hcirt gevärsskott från Nya Varfvet, men
som man visste, att det var det sachsiska regementet,
som dår harle vakten, ansåg rnan sig ej bt;ra fästa allt
för stor upprnärksamhet vid tlen omständigheten, al't elt'
eller annat skott harle blifvit lossatlt.
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Under titlen såg öfverste Gatlcle. efter hvad han beråttar, huru en lanterna tycktes röra sig blantl fartygen
vid Nya Varfvet, och han satle därför till sina officerare:
,Nu lår amiralitetet rusta sig och vilja gå o!l.t Men
knappt hatle han sagt cletta, förrän man från Alf'sborgs
vallar såg ett fartyg springa i luften. Nu sktits tlet
larmskott från fastningen, hvilket emellerticl vid batteri'
erna på fastlandet lämnades obesvaraclt. Men ilå öfver'
sten viil skenet af en brinnande fregatt såg en galer
bogseras ut tätt uniler Billingen, förstod han hela sam'
manhanget. uHan anatle ilå oråclu, säger han, och Iät
kanonerna borja spela.
En vaktbåt, som blifvit utsåncl från fästningen, mötte
nu en slup, som styrde kurs mot Nya Varfvet. Han anropades från vaktbåten med tillropet ,Wer tla?' X'rån
slupen svaraile en röst meil stentorståmma:,Tordenvar amiralen själf, som viilfogade halsskiottllu
- Det
om och hålsa er kommenclant från mig och
ningen: >vänil
säg, att jag är her for att lära honom hålla sig vakenlu
När Torclenskiolal kom fram till Nya Varfvets hamn,
var Buclde i fhllt arbete metl att varpa ut tle fart;rg,
rJom lågo bakom sänkverket. Dessa voro till antalet
ä,ttaz.

1. En fregatt

Grefue Mörner, tillhorig kommendör

Gathenhielm,

2. En större galer Carol,us, af en särskilcl
'

3.
+.
5.
6.
7.

Karl XII. låtit

typ,

som

bygga,

Galeren Wrede,
Den vitl Grötö tagna danska galeren ftr'intls Ourl,
}'lytande batteriet Langemcnen,
!'lytantle batteriet Sltyd,stagen,,
Bombardergalioten S:t Johannes,
lJ. Krutskeppet Langesttnd,.
Fartygen voro alla i segelfariligt och stritlsilugligt
skick, mecl undantag af tle flytande batterierna, på hvilka
man tagit bort masterna. Men att få clem ur hamnen
ilij:ryllnda latt, i svnnerhet som rle dessutom hade
I Garkles bcrättelsc i ofvannåmnda protokoll
2 Rotlte, lII: 236, jämförci med Rehnschiölds berättelsc.
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i clen försänkning, som Rehnschitikl
anlagga tvärs öfver älfven, mellan Nya Varfvet och
Farjenas. På denna försänkning fastnad,e äfven galererna
Carolus och Wrede, hvilka därftir meil tillhjelp af beckkransar och tjärtunnor stuckos i brand. Efter några
minuter stotlo de i ljusan låga, och till clanskarnes'öfverraskning sprungo båcla inom kort i luften. Detta var
äfven fallet mecl fregatten Grefve Mörner, som Torclenskiold dock lyckats få ut genom försänkningen, men som
på grunil af motvind ej kunde komma i väg och clarfor
blifvit antånd.
I)et var enilast galeren Prinds Carl, som Torclenskiolcl
lyckatles föra med sig. På ,S:t Johannes> och ,Langesuncl,
lyckades han äfven sätta elil, men ile bägge flytancle
batterierna voro omöjliga att antända.
Klockan hade hunnit till 3-titlen på morgonen, rlå
Tordenskiokl, under häftig beskjutning båcle från Älfsborg, Käringberget och det öfra batteriet på Billingen,
rotlde sina fartle. Nu hade larmtrumman vid cle olika
kompaniernas kvarter hopsamlat infanteribesättningarna,
och från stranden.afgafs nu äfven gevärsekl mot de bortroende sluparna. Verkan af skotten var emellerticl ingen.
Sluparna förlorade icke en encla man.
Tidigt på söndags morgon återkorir Torclenskiold mecl
sina 10 slupar till galerern& norr om Brännö och lat
dem genast af'segla till Kalfsund. I{är lät han sitt uttröttade manskap hvila ut en stund, under det att han
sjalf merl sin slup begaf sig på rekognosering mot de
svenska galerer, som han dagen förut sett ligga utanför
mynningen af Nordre älf. Ifarvitl blef hans slup beskjuten från dlessa galerer, som forftiljde honom och jagade
en kula genom båten. En annan tog bort 4 stycken af
årolna. Men Torilenskiold lat stoppa till håIen med
manskapets tröior och uppnådde oskacld Marstrand, dit
han kom lagom för att vid auriral Jtidichmrs sida intaga
sin pl,atg i kyrkan nndler clen pågåencle högmässanl.
I Däremot torile han icke, såsom Rothe och anclra efter honom uppatt

passera öppningen

låtit

gc, hnfvn kunnat visa Jiidicheer rlen återcröfrarlc galcren Prinels Carl. I)en
hacle måst öfvergifvts och fanns dagcn därpå redlös vict Svinholmarna utanför Göteborg. Otverstc Garl,cles berättelse till kuugl. kommissionen.
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3.

Detta, clet sista fbretaget mot bef?istningama viil
(iöteborg, hade såIunda en helt annan karaktär än de
ftiregåentle. Det hacle ett vida ringare måI, men var
ockå det encla, som för cle danska vapnen kröntes med
framgång.

planlaggning och utförantle visar ilet hela vidden
af Tordenskiofts djarfnet och förslagenhet, af hans beslut-

i

samhet och mod.
Från svensk synpunkt kan man med skäl fråga: huru
var en sådan öfveruumpling möjlig? Några förklarauile,
om också icke ursäktantle, omständigheter kunna emellertid framletas.
På begäran af Lillie hade Renschiolil gifvit order
om att ,ftir Nya Älfsborgs säkerhet och tle allt mer för'

Iangda nätternas skull, 2 slupar skulle hvarje n'att patrullera runilt omkring festningen' med ett bevakningsområtle sträckanile sig mellan Aspholmarna och Nyu
Varfvet. Men setlan Rehnschitiltl afrest till Skåne och
clen ordinarie kommentlanten på Nya ÄH.borgs fästning,
öfverste Gadcle återtagit befalet därstäiles, upphafd'es
denna befallning.
Änleilningen dårtill var, att ett rykte förmälde' såsom
sant var, att den danska flottan efter blockadens upphälvantle hade afseglat meil en de.l åt Marstrand och en
annan dei nedåt sunclet. Amiral Örnfelt ansåg då faran
ftir ett anfall på Gtiteborg vara, forbi, och då han fastmer fruktade ett foretag mot Norclre älf ocb Bohus. gaf
hal orrler om, att de båda sluparna skulle i stället patrullera viil Öfverön och Kippholmen utanför ofvannämncla älfs mynning.l
Men han försummade darviil att gifva orcler om förbindelsens npprätthåIlancle mellan dessa och andra på
Älfvefjorclen utanför Nortlre älls mynning stationeracle
I Amiral Örnfelts rapport

rned ofvannäundn protokoll.

till

råtlet tlen 12. sept

1711),

iämförd
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fartyg samt Nya Älfsborgs fastning och göteborgseska-

tlern i Nya Varfvets hamn'
Oaktartt sålunda tle förrt omtalade 5 svenska galerer,
som under amiralitetskaptenen Nils Nilsons befäl på e. rn.
lågo utanfor Öfverön, iakttogo fienclens gale'
tlen ffi
ocL"äiopar, erhöIl hvarken Örnfelt eller Gailcle någon
"ur
underrättelse härom.
Ftirsumligheten i fråga om bevakningen är såIuncla
en af förklaringsgrunderna, hvarför öfverrumplingen kuntle
lyckas. Men en annan fiirklaring låg i sjalfva f'öretagets
otroliga cljarfhet. Man visste, att fredsunderhancllingarna
voro i full gång, och f'örestäIltle sig, att några ytterligare
fientliga företag knappast skulle vara tänkbara' Darfi;r
kunile posten på Käringbergsbatteriet icke förestålla sig,
att clet verkligen var fienden, som han hade framför sig;
darftlr dröjde tlet så länge, innan kommendanten på Nva
Älfsborg fattacle den verkliga situationen.
Den kungliga kommissionen lyckades ej heller utröna,,
hvem som egentligen bar skulilen till oiyckan. Den l.
aug'usti 1725 afkunnades domen. Amiral Örnfelt, öfverste
Gailde jamte några anrlra blefvo tlömda till obetytlliga
penningbtlter, hvilka icke nppgingo till tle belopp, som
kommissionens långvariga verksamhet torde hafva kostat
staten.l

Det nattliga angreppet på Nya Varfvet var

clen sista

krigshandelsen undler detrna Sveriges och l)anmarks långafslöts ett stillestånd på sex
variga kamp.2 Den ffi
månader. |sn -slutliga freclen, i }'redriksborg, korn dock
tillstånd först den ft juni 172Ö genom Englanrls kraftiga
medling.
1 Gra,fström, eid.

27

2 Den"blef äfven dcn sista i Tortlenskiokls skiftesrika lefnad. Tortlcnskiold dötlades tlen ,r;. novernber 1.720 i en tluell med svsnske öfversten Jacob Äxel Stniil rlrin Holstein. Duellen ägdo rum inom Hiltlesheims
områtle, två mil från }lnnnover. A. HammarsltriöId' har i llist. ticlskrift
1891, t häftet, gifvit en på samtitla :rktstycken grundatl framställning af
förlrppet vid tläuna hänrlclse, hvilkcn dittills, till Stnöls narrkclel, varit

insvept

i

tlunl<el.

Bilaga

I{ungl. Biblioteket.

1

Die Situation von der Gottenburgischen Blocquade.
(1717.)

Plan
öfver inloppet

till

Göteborg' med angifvande af:

,Schwedische Schiffe>, >Der Baum Yor die Schifre>, >Schwedischc
Batterien>, rGalleer> (8), uGalleer Lowise> och >Lucretia so geschunkenr, >Doppelte Schaluppen'>, Hjelperen>, >Arka Nore>, >Neiie
Elfsburgr, >I)ie untere Batterie Yon Neii Elfsburg Von 6 : 36
pfundige Canons, >Der Einlauf, (fartygens våg angifven), >Musqueterie> (på Käringberget och på stranden af viken öster dårom)'
>Laaland>, >Fyen>, >Dånsche Transport Schiffeu samt med anmärhningen: >Die Action passirte von 11/z Uhr nach Mitternacht bis
des Morgens umb 61iz Uhr den 14 Maij 1717>.
>Gegenwärtiger Plan stellet dennen neubegierigen Augen der

Curiositåt vor eine eigentliche Abbildung, welcher gestalt der Havcn
von Gottenburg, einer beriihmten Handels-Stadt und Vestung am
Sinu codano in der Provintz West-Gothland in Schweden, von
einer Esquadre der Alliirten Englis- und Dånischen Kriegs-Schiffe
eine Zeithero blocquirt gehalten wird, uud wie im Majo dieses
171? Jahrs ein Iheil der letzt-benandten unter dem Königl. Dähnischen Commandeur Hn Peter Toldenschiold diesen Ort attaquirt
ultl bombardiret: rvovon eine rnehrers zu ersehen aus der Relation,
die beregter Oommendeur von dem Kriegs-Schiffe Laaland, unterm
dato 17 Mai.j an Se. Ktinigl. Majest. zu Dännemarch-Norwegen
cingesandt, des Innhalts, wie dass er ttm 8 Uhr die Anclrer aufheben lassen, um mit dem ihm anvertrauten Detaschement von
Irladstrand ab, sich gegen den anbrechenden 'fag vor Gottenburg
einzufinden, weil aber wegert der bekandten langsahmen Seelegung
der Prahmen, cl crst um G Uhr des Morgeus allda angelanget,
wäre er den l3terr, eine halbe Meile vor der Vestung Elfsburg
vor Ånclrer stillc licgeu un bej folgender l)unliclheit dcr
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Nacht, durch die feindliche Canonade desto besser passiren zu
l<öuncr. Gegcn Abend urn g Uhr, hätte er darauff dic Ancker
wieder n,ut'gehaben, und iu stjllen Wettcr die beyde lrahmen
Heelper und Arche-Nom, und darauff die I gantze och 2 halbe
Galeer einschleppen, und die Schnaue Jephta samrnt 8 doppelten

und einigen eint'achen Chnloupen, in begserer Orndnung nach passircn lassen; Um halb 2 Uhr nach Mitternacht, sey tlie Action
angegangen, welche bis hnlb

7 Uhr

des Morgens, den 14 gewährct,

und zwar unter einem unauflhörlichen starcken Feuer. Da er nun
des Feindes extraordinaire Disposition, und die Unmögligkeit das
vorgehabte weiter auszufiibren, vermercket, die ihm anvertraute
Flottille auch nicht mehl und näher avanciret diirfren, der Wind
ihme auch zum Riickweg diensam geweser, habe er seine Retraite
rnit der besten Yorsichtigkeit genommen, und wäre auf seine vorige
Anckerstelle, bey den beyden Kriegs-Schifren zuriickgekommenl In
welcher sehr scharffen Action, und ohnerachtet des extraordinairen
starcken Feuers, so 5 Stunden gervähret, er nur 52 Todte und

79 Blessirte, wovon die Meisten wieder restituiret, und f)ienste
thun könten, bekommen. Eine der Galeeren war, weil sie 5

Grund-Schiisse bekommen, gesuncken, das Yolk abet salviret worden,
eine and.ere Kleine aber wäre in der Retirade auf ilen Grund ge-

rathen, wovon dag Volk auch salvilet; Er selbst währe iiberall,
um alles zu ordiniren und zu reguliren, in grössten Feuer und
mit Todten und Blessirten umgeben gewesen, doch ohne Schaden
geblieben.

Die l'eindliche Force und Disposition wäre extraordinaire gut
sie an 4 llcken, so alle mit einander genau correspondiret, mit dem Ireinde zu thun haben miissen, nemlich erstlich das Casteel Elfsburg hintep, 4 Krieges-Schjffe von 40 bis 46
Canonen, und die Galeere Wrede en tr'ront, mit einem Baum begewesen, indem

wahret, und 2 Batterien rnit grobetr Geschiitze, aufr Kierengberg
an der Seiten rnit 12 schwcren (Janonen, iiber dem deu Strnnd.
so sie auf einen Musqueten-Schuss pass- und repassiren miissen,

mit

2 -Regimenten zu F'uss tiberall besctzet.

af herättelsen inuehåller intet, som ej återfinnes
rapport. Den afslutas rned f'öljande ord:]
So weit geht _des IIrn. Tortlcnsclriold Bericht; wiewohl
nacbgehends Briefe auf Schweden eingelaufen, worinn der Schwedische bey dieser Eltreprise erlittene Yerlust in etwas lerringert, nn l)änischen Seiten rber grösser gemacht wird, jedoch

i

fÄterstoden

Tordcnsl<iolds

hierein iibereinstimmeri, dass an der sogenandten Reperbahn ziernlicher Schade geschehen, a,uch viele Schilfs-Gerätschafften verbrandt worden.
tibrigens ist annocb mit wcnigen zu erinnern, dass dag Casteel
Neu-Elfsburg als eine considerablc Yestung nebst einer wohl-versehenen Schanze, deu l-Iavcn von (iottenborg mäclrtig schiitzen,

llz
un.I.lenEingangsolchergestaltbewahren,tlassnichteeohrrevon
diesen gesehen zu werden passiren kan'

Hamburg, gedruckt und zu bekommen beY seel. Thomas von

Wierings Erben, beY der Börse

im giilden A. B. C.

1717.
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Riksarkiact.

Utttrag ur

Fåltrharskalken grefve Karl G, Rehnschlölds berättelse
om

försvarsverket i Bohuslån

1719.

Uuderdånig lJerättelsc och kort sammandrag af hvad som
uthi nästlerhre Canrpagne förlupit är, under det mig nådigst updragna Commando öfver f'örsvarsvärken i tsohuus Lähn så väl
som uti Skåne.
Sedan af Hennes Kongl. Maj:t iag den 23 Maii sistledne blcf
f'örordnad till att föra befålet öfver Skånska och Bohuus Länska
armeerne emot Cronan l)annernark, månde iag straxt begynna till
att correspondera med wederbörande H:ar Generaler och Landshöfdingar til att af dem inhämta behörig underråttelse orn Delbnsions Wärkens tilstånd på båda ställen; och sedan iag jämvål
hade erhållit llennes Kongl. Maj:tts nådiga Resolution på mina
underdåniga Memorialer samt rrti det Kongl. Statz Contoiret uträttat hvad som der sökas och giöras borde, til bestrjdande af det
nrig nådigst updragna Commando, begaf iag rnig d. 28 i samma
Månad på vågen härifrå,n till Götheborg, hvareJt iag d. 2 Junii
ankornl förfogandes mig så fort rill Riks Rådet, Fältmarschalken
och General Gouveneuren Hr Grefve Mörner, till att af honom,
som alt hit in til, högsta Befählet der pii orten fördr hade giöra
mig nårmare urrderrättad orn f'örsvarsvärkets och dess tillhörighcters bcskafi'cnhet och dc anstalter, som han emot fientlens förehatvande på den sidan. gfordt och f'örfattat hade, satnt att med
honorn öfverlägga orn hvii,d som ytterligare kunna finnas nödigt
och nyttigt till vidare belbrdran af Kongl. Maii:tts och Riksens

tienst att föranstalta. Deu följaudc daget bittida om morgoner
tillika med förbernelte Riks Rådh uth til Nya Elfsborg, hvilken ort iag utj tärnrneligit stånd fan; deremot måste

begaf iag mig

itg vid Götlrebolgs
Kuglenstierno,

Stf

fiistnings öfverseende lrcklagligast crfahra att
id,enta,uitl Göta iilfs nrynnino 171? och

1219.

8
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den samma aldeles af stycken utblottat och metl alt det sorn till
I)cfensionen kuntle erfortlras illa försedder var'
Hvarföre och emedan fiendcn låg derutan för rned eu anscrrlig
l.lotta. och cfter inlöpande tiender, inväntade ånnu mera förstårk-

ning for råtleligit [olåsligt ord] månde, och efter yttersta giörlighetän sättja teioräa Fnstningslerk uti all möjelig skyndsam- I)efension

o.i Ht

l'ördenskul

ej

allenast giöras begynnelse metl bo-

styckning, utan stälte jämväl ordres til sielfwa fåstningsverkens
tölatt.ing samt pallisaderingens tilbörliga inrättande, med mcra
som nödigt pröfwades.
Setlan detta alt den dagen, med attnat mero, som af Correspondcncen sees kan, war bestalt bcglf iag mig den 4 Junii- frå'n
G-otlr*bo.g till Bohuusl och som iag ätwen rvål träfrade denna
orten ai såmma leskaffenheet, som dert förra, Defensio'svär'ken
och bestyckningen angående; Ty stälte iag i lijka måtto all be-

hörig
ordre
"fFrån

till

dese uphielpande.

Bohus begaf sig Rehnscltiöld till Strörnstad. Den 8' jun!
reste'han d.erifrån tiliUddävalla. Den 10. var han åter i Göteborg']
Jag anlände doch likwål samma dags afton till Götheborg'
ämnand"es derifrån fortsåttja resan åt Skåne, till att jämväl der
taga tlet ena metl det n,ntlra i ögonsichte, samt att giöra alla nödiga

till

den ortens behöriga f'örsvar; men
Götheborg' fick säker underrättelse
om fienäens starka utrustning både tjl siös och lands mot llohuuslänska ocb Götheborgska sitlan, nödgades iag den Skånska resarl
instålla, på, tlet iag måtte desto båttre och nårmare wid lrancl
kunna obierveta och giörligit bemöta dess fiendtliga upsåth.
Hvarföre och sedan iag den 11 sielf sedt at den utan för
Götheborg liggiande danska flottan hade fått nu förstärkning till
31 segel ttott, otfa"aade iag straxt ordres till det Smålånska Cavallcriets och Jönköpings låhns Regementes upbrått, hvilka iag alt
hit in til haite låtit stå stilla uti sinrl qvarteer, på det Magazinst'örrådet måtte derigenom någorlunda kunna besparas. - Imellertirl
blefvo de törnåmstJ posterna uti Askirns Härad och på Hisingen,
på bir,da sidor omkring Götheborg, hesatta af lliksEnldeDrottningens
i,ifllegcmente till häst under ötwelsten Wallenstierna, samt af dcn
ena, Batl,illonen af Scharaborgs låhns Inlanterie Regemente, hvilkcn
öfwer'
rtå nyligen,
'Stahl nembligen den 10 Junii ankornmen war' uncler
oc-h mojliga författningar
som iag *id rnitt ankomst

till

von Hoilstein. Dct Sacbsiska, Regementet så wål sorn
af Elfsborgs lähns infanterie brukadcs till Guarnizon i GÖthcborg. Den öfriga dehlen af detsamme Regernentet var fördelt til
besåttning på Nya Elfsborg, Bohuus och Marstrand, hiit' jänrvål
lembl. till Marstrand Ett Detaschement af tlet sachsiska Regementet var redan före min ankomst hiit till orten utsändtl men
huru iag tlermed fan nödigt dtt föranstalta skall framdeles blifwa

sten
dcssc

berättat.

.
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Jag lät i öfwrigit min största omsorg vara att bringa Götheborg och de dertil höriga fästningarne uti bättre skick; och aldenstund iag säker kundskap erhållit hade och nogsamt äfweu kiende,
det fiendens förnämsta, dessein måtte vara att sedan han hade sig
Marstrand bemäcktigat och ruinerat Nya Elfsborg giöra landstigning på Hijsingen och göka att bombardera och attaquera Götheborg, samt att formaliter belågra Bohuus fåstning, hvartill han ock
hade uti 15 stycken transportfartyg vid inloppet af Nordre Elfwen,
som går åt Bohuus, all behörig redskap och ammunition till redz
liggiandes; Ty lät iag mig desto angelägnare vaqa att sättja bägge
dessa

orter utj all möjligh Defension,

i

synnerhet efter som Mar-

strand och Elfsborg voro väl försedde med alt hvad som erfordras
kunde till uthärdande af en fiendtlig Attaque, och emedan Soldatesquen till Fästningsarbetet sig emplojeras kunde efter som deu
måste alla stunder hållas

var så tillräckelig at

i

han

beredskap emot fienden, den ej heller
til båda dessa angelägenheters bedrif-

vande delas kunde.

[Rehnschiöld omtalar vidare, huru han genom vederbörande

lät till handräckning vid befästningsarbetena inkalla allmogen i de
kring Göteborg liggande häradena, >hwaremot de shulle slippa den
vachthållning som de hiit in til vid siökusten hade måst giöra>.
>Man förmådde jämväl Borgerskapet i Götehorg at sig til FortificationsArbetet fliitigt instälta.>]
[Den 12. juni lät Rehnschiöld kalla till sig >Herr General
Majoren Mentzer, såsom då t'ör tiden vnrande vice Gouverneur oclr
Öfwer Oommendant, General Qvartermästareu Lejonsparre, Ötwersten och Commendanten Schmoll samt Öfwersten f<if det sachsiska
Regementet Zengerlein>, hvarefter han >förehölt dem närwarande
Coujuncturers tillstånd> och utgaf order om fåstningsverkens försättande i >båttre och rlefensibla,re stånd, i stället för det, att wid
min ankonrst alt Sammans mycket slätt bestyckat och bestält wan.]
Sedan fohr iag samma dag ut åt Hisingen samt allcstådcs
ornkring fästniugen och tog i ögonsigte det ena med det andra,
sotn kunde wara at observera ernot fiendens Sculationer. Då iag
ock förordnacle. huru posteringarnc enrot siösidan såttas och bevakas skulle, så att tientler eri måtte få tillfålle giöra någon landstigning.

Den 13 Junii

ha,de

iag Götheborgs Ma,gistr&t hoos mig

rnankallad, och fiirhölt dem tleras skyldighet
tion witl nåi,rwarilnde fiendtliga, rörclser,

till

samstadens Conscrva-

[Den tl. gaf liehnschiöltl otder till Vice Aniralen Ornf'eldt
om att försänka inloppet till Göteborg.]

von

of**;*cte o. so .I"dtG.eit^ar, ,rigl, ur trr cr*.rt lnq*
lNsseu, at fienden hade lagt sig wid Kåstersand uthan för

l'itrölrstud nred 'l're l'r'egatlcr. 'l'r'e (iallejer och andra smir Fahr-
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tyg, samt et m&n jämväl hatle sedt Femb Öhllogzskiep derute i

ro* utan twifivel wordo sig m9{ de- förra coljungerandcs,
S"iän,
'sonr
således transporten til Siös ifråD Strörnstad, den der ock
ock
låg aldeles färdig, wai inspårrad; Så kallade-iag Hr General Lieuteiant Strörnfeldt och Hr Öfwersten Engelhardt emedan ingen mera
af Generals Petsonerne och Regementz Officerarne war den gången
i Uddewalla tilståides, hoos mig tilsammans, til at med tlem öfwerltiggia hwad rvid så beskaflat tillstånd woro tilgiörandes, ocb stadnnO. *an wjd det sluth, at IIr Gencral Major von Essen skulle
med de hoos honom warande Siömän nogå öfwerlåggia, huru wida
tlet kuncle wara giörligit, at med transporten komma de fiendteligc
l'a,hrtygen förbii, och der ruan då funno eådant wara oruöijeligit'
samt der bem:tö Genelal Major förnummo fienden jämvål til lands
så starck &nkomma, at han sågo sig intet kunna något emot honont
nträtta, så skulle transporten sänckias och alt det öfrige ruineras,
på det eij något deraf måtte råka i fiendens händer; dock skulle
i'orst til ilorsa"ne både de der närrvarande och det wid Svarteborg
Oanperaude Oavalleriet samt til den nödlijdande Allmogen af det
tifrigä Ma,gazins l'örrårlet gifivas så tnychet, som de emottaga och
brirla kunäe; Man skulle lijkwäl derrned eij uppehålla sigh altl'ör
liinie, utan i god tid dragå sig af mecl Trouppeme nårmare åth
Uddewalla på det man eij rnåtte af fienden blifwa couperad'
Jckc dess Inirtdre testc iag ändå sielf rl. 2 Julii, tilljka rncd
[Ir Amrniralen Ör'nfeldt, hwilken då nyss war til Uddewalla ankommen. til Strömstad, at giöra mig nårmare unclerrättad om dct
cna med tlet anilra; Och sorn der befants sant wara, hwad tilförene
bcriittat war, nembl:n at fienden så hade inspärrat transporten, at
han intet kunde metl någon säkerhet komma uth: Man ock fick
siiker efftcrråttelse, a.t den Norska Krigsmachten, under Konungens
cgit, sarnt Cron-Printzens anförandc war utj anmarche; Så på^det
Iiivt,rken transportct eller något gom Oronan tillhörde, skulle råka
i dess hiiniler^, cij heller de derwtrande troupper blifiva ifrån
r:onjuuetioncn tned rlen öfi'ige Armöett couperade, hwilket, efftcr
gorri Irienden war nrägtare i siön, liitteligen hade kunnat skie; 'Ily
blcf uti (icneral Krigz Consilio och i följe af llennes Kongl. Maij:ttz
rnig gifne Nådige Resolution, beslutit, at transporten skulle sii,nckias,
l'iisl,riirrgz wät'cl<en ruitreras och alt a,nnat til spillo gifwas af det,
som i Magazincrne öfrigt wtlra kuutle, ock elliest Cronatt tilhörde:
I\tcn Gatlejerne och de öfrige rnindre belvährde l-ahrtygen skulle
binda iil at smygl, sig fienden förbij; Til hwilken ändn [Ir Amnri'
ralcn Örnfellt lcmna,des der qwar', til at sådant bewårckställiga;
()ch niir a,lt rtetta tvoro bestålt' skulle Hr' (ieneral Major von lNssel
rlraga sig rned hela dess Oommando af ifi'ån Strörnstnd närnlare
åth Uddewella.
Jag reste altså tilbal(ft ifrån Strömstatl
nnlilndc der d. 3 Julii orn tltltoncn.

til

Uddewalla och
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Dagen dereffter nembl:n d. 4 Julii fick iag rapport, huru som
Oapitainen Nils Nilsson lracle natten forut gått med Fyra, Gallejer
rrth ifrån Götheborg och utan uågon rnans förlust, borttagit en

dansk Galleja Prints Christian witl Namn, tillika mcd hela rless
besättning, bostående af Twrl Capitainer, Fyra l,ieutenanter. oclr
110 man Gemena.
Dessutan tilbrachtes denna så wäl som den l'öljande dagen
med hwarjehanda nödige författ,ningar, eflter den föritndring och

tlet anseende, som sakerrre nu fått hade, då ock twå Compagnier
af Wåstgiöthe Cavalleriet beordrades at anträda marchen tjl Wennersborg och tlddewalla.
Förbemelte d. 4 Julii afmarcherade också Hr General Majorcn
von Essen med de under honom stående troupper ifrån Strömstad
sedan hela den dansl(a Armeen war redan til gräntzen ankommen,
och hade begyut rned ejna Förtroupper wi.jsa sig på denne sidan
af hwilka lijkwäl Major Lehman, som med ett Partie war utsänd,
til at recognoscera tog Sex stycken wid Sundsborg tilfånga.
Den 6 helt bittida om Morgonen, kom den danska Schoutblnachten Tordenschiöld när inunder lltldewalla Stad, med Tre stora
Gallejer och audra mindre I'ahrtygh; Man mente i förstone rless
desseine wara at skiuta eld i Staden och Magazinerne, på det han

skulle lå urig til at qvittera mitt stånd derstädes och således bahna,
desto öpnare och triare wäg för den Norska då redan utj landet
jnl<omne Armeen: Men effter närmare erhållen kundskap derom,
förnam man dess upsåt hafwa warit, at der i Hamnen tråffa och
ruinera den ifrån Strömstad, effter deu berättelse han fått hade,
tijt inlupne transporten hwarföre han ock hade en half mihl tilbaka. liggiande til reserve, Fyra stora Öhrlogzskiep, twå stora
Pråhmal samt andre bewåhrade Fahrtyg.
Jag låt deromot straxt på tienlige och behörige stållcn postera
Manskap uth medh stranderne, samt föra ut så många Fält-stycken
som funnos hwarmed, sedan man begynte på honom at spela, och
lran såg Klippornc wara med folck besatte drog han sig så tbrt
han någon sin kunde tilbakn och arbetade sig mcd stor ntöda uth
åth Sion igen.
Af tlenne Fiendens entreprise, blef iag föranlåten, til at efftertänckia på hwad sätt Staden och Magazinerne ifrån slijl<e oförmodeligc händelser och fiendtelige inlopp måtte hUfwa bewarade,
särdeles som iag lrade för godt funnit, med stöme dehlen af de
widh Uddewalla Camperande troulrper, hwilka af Jönkiöpings lähns
Regemente nu woro för'ökte, at rnarchera fienden emot til Saltl<iällan, och Qwistrum, clerest at conjungera mig med de från
Strömstad tijt anlände llegementcr, samt i mening at der afwänta

hwad f ienden sig ytterligarc f'örctaga rville. Altsii oclr emedan
Uddewalla Sl<ants ci.j war i det strind, at derutur någon l)efension
giöras liunder, eft'tcl som derr tvar aldeles ftlrfallen, och man eii
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stycken til hands, hwarmed den besättjas kunde;
heller hatle några
'at tåta
inloppet til uddewalln försånckias, hwilke-t
Ty beslöt iag
ä. t och''8:tle Julii trlei i wärcket stålt. Jag begaf mig altså
"lt
O. g .lotli från Uddewalla til lörberörde ort Stltl<iällan, sedan
Regementerne tillijka med de fåå Stycken, sÖm man hade wid
haid, woro iöruth tijt ma.cherade och 4er samlade, undantagandes
det Hallaltlske Regementet, hwilket til wacht wid utltlewalla stad
och Magaziner emPlojeradesl
Häi witl bör-iag eij obemält låmna, at på det fienden, som
redan in til wettlalna Broo war avancelad, och sig in emot l)ahlsgräntzen uthbretlt hade, eij rnåtte få, utan-något motstånd,-tilfållc,
ät fuUn in uthj Dahlslantl, samt ruinera det tillijka medh Wennersborg och Rånnome bro, och således afskiä'ra communicationen
meO Rltet; Ty fan iag, til at i möjeligaste måtton all sådan
skadn oäh oiagunl.t afböj;, för rådeligit, at låta Dahls llataillonc'

Oornpagnierne ..af Gröna l)ragonerne
Dahl, och der under FIr 0lwersten Lejonbrincks
Commando jämte. den bewährtle Allmogen derstådes, brukas til

samt de twänne oindehlte
marchera

til

det lantletz betäckningh.
Jag hatle giärna welat undwijka en sådan trouppernes dehlning, effter som iagh dessutan war til Manskap swag -n-og emot
!'ieidens 1'ör mig stående starcka och tahlrijka Arnree; Men i anseende til f'örberörde omståndigheter, kunde iag det eij undgå'
Det hade ock tlen wärcka med sig at fienden genom detta Detachement blef föranlåten till at änclra sitt stånd; Så at i ttet
stället han tillförene stod wid Wettlanna Broo, drog han sig tilbaka bakom Blomsholm, och blef der hela tiden stiila stående, eij
dristande sig, at giora nirgot mouvement, antingen åt Dahlslcnd,
eller långre in åtn Bohuus lähn, af fruchtan at blifwa ifrån Dahl
i ryggen fallen, så framt han tlen senare rörelsen sig hade welat
f'öretaga.

giorde doch eij heller det litet, at iag eij lat Regepå
ön gång utur sina qvarteer anryckia, utan efrter hand
menterne
och Bataiilons samt Compagnie wijs; hwaraf det rycktet til dess
låger kommit war, at den under mitt Commando stående Årm6e,
bläf tiageligen med hela Regementet förstärckt, och at den,alt

tlar tit

derföre åthminstone måste bestå af 18000 Man, emot hwilken han
intet understod sigh något widare tentera'
Wid SaltkiäIlan och Qwistrum, tijt iagh mig som förbemält
är, d. I hujus månde begifwa, hade iag gärna welat f'örblifwa til
at afwänta hwad den fiendtelige machten til landz sig ytterligare
företagantles wordo, och den samma derstättes bemöta samt effter
mtijelilheten ifrån widare framgång afhålla' så framt hon sådant
hade budit til at tentera; Men emedan så wäl cle frå,n Dauska lä'gret
ankommande öfwerlöpare, som mine uthskickade kundskapare, de
der hade warit inne utj sielfwa Staden Strömstad, hwarest konungen
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af

l)annemarck hade sitt Hufwudqvarteer, wiste at berätta, det
man der hölt på at embarqvera både Infanterie och (-lavallerie,
och ia,g fördenskull skjähligen befahratle, det deras Dessein der
med torde wara, til at antingen sättja i land wid Uddewalla och
ruinera både Staden och Magazinen derstädes, och således betaga
rnig lijfzuppehället för de under rnitt Commando stående troupper,
eller ock at giöra landstigning på Hijsingen, samt fatta posto derstädes, och på, det såttet coupera mig både ifrån Bohuus och
Götheborgh hwilket genare han då

i

den händelsen, hade kunnat

efrter behag bombardera, och det andra formaliter belågra; altså
ock emedan enthera af desse twenne för Kongl. Maij:tt och Rijke"u
högst skadelige T)esseirrer hade af fientlen innom några timmars
tid, när winden war god, lätteligen kunnat excqveras, särdele.g som
han så aldeles hade Siön inne, at han kunde utan något binder
eller motstånd lrån denne sidan, segla af och an, ehwart och när
han wille; Ty fan iag eij råtleligit at blifwa wid Saltkiällan och
Qwistrum längre stilla ståeude, gårdeles som ock Proviantets tilförsel i mangel af nödig skiutz, begynte at studza; Utan nödgades
d. 13 Julii om morgonen bryta derifrån, up och marchera närmare tilbaka åt Uddewalla, på det iag måtte wara så mycket
närmare wid hand, til at kunna taga behörige och giörlige prrrcautioner emot 1'örenämde fiendens förehafwande i fall han skulle
budit til någotthera at fullföllja.
Jag hade lijkwäl giärna welat stadna på något tienligit och
heqwämligit stålle, emellan Härstadz Heed och Saltkiällan, för
bättre beete skull; Men aldenstund wattnet war allestädes så uttorckat, at hwarcken folck eller hästar kunde deraf bekomma så
mycket som de behöfde; Så blef iag friranlåten at sättja mig metl
Cavalleriet på Hårstadz Heed, och med Infanteriet når in till
Uddewalla Statlb, på hwilket förra gtälle åfwen Wattunöden war
så stor, at iag när hade måst låta Cavalleriet ryckia up, så framt
iag icke hade funnit på det rådet, at iag låt igenom Öfweret
Lieutenanten de Witte, långt uppe i bergen och Skogarne emot
Dahlssiclan, sticka uth Tre stycken Siöar hwarifrån sedan wattn
nog til lägret framflöt.
Det kan näpligen beskrifwas, hvad olägenhet jåmwäl denne
allmänne Wattubristen mig förorsakade utj miöhl mahlningen, til
'Irouppernes förnödenhet, i det alla Wattn-Qwarnar, både när wid
och omkring Uddewalla på alla sidor, woro i brist af Wattn stadnade; så at om icke Trållhätte qwarnar warit så när wid hand,
som lijkwål lågo öfwer Tre rnihl derifrån, hade man intet kunnat
uppehålla manskapet med briid: Hwarföre dageligen 70 Håstar
måste ifrån landet wara inne til at föra miilden til och ifrån
'l'rållhåttan.
Jag beflitade mig sedan icke mindre än tilförende, at så genom
Partjers som l<undsl{aps l<nrlars uthsiindande inhåmta wiss effter-
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råttelse om fierldens Mouvements och företagande. Merendels alla
st$,mde derutj öfwerens' at en transport af Sex Regementer^ woro
gångne ifrån Strömstad och tlestinerad til landstigning på H-riringeu, hwilket och så mycket mera troligit giordes, _ som Hr
Goneral Majorerne lllentzer och Silfverhielm mig berättade genom
bref, skickade med Expressen General Adjutanten Grefwe MÖrner,
at Tordenschiöld til den ändan wäntade en förstårkning ef 401)0
man; Hwarföre ock Hr General Majoren Silfverhielm, som Commandet på flijsingen förde, begiärte undsåttning af mera Infanterie'
Der til med fick iag jämwäl'i samma dagar nembl:n d' 19 Julii
rapport ifrån Commendanten Dartckwardt om Marstrands plötzlige
öfwergång til fienden innan man säkert säja kunde, at det war
attaqverat lydandes dess matta bref derom ord ifrån ord som
Tiufkihlsudd d. 17 Julii 1719.
följer,
- Dat: Grefl:e
Excellence gifwes härigenom undån-ödmiukeEders
ligen tilkiänna, at eflter föruth giord möjelig resistance icke allenast Z:ne Cronskiepp förledne Sondags jåmte en stor Gallej af
fienden Dansken wardt utbuxerader, utan wardt man nödsakadh
på wederbörligit Krigz Consilii öfwerwägande och slut, at d' l5
hujus utj ? Puncter om Fästningeus öfwergifwande Ammiralitetz
folcketz Conservation och Guarnizonen med Schoutbynachten Tor-

denechiöld at accordera, så at alla sig nu i land wid Tiufkihl
befinna med Par Regementz Stycken öfwer- och undergewähr, samt
en månadz Proviant; warandes eljest alla Cron-Fahrtyg och Sioredskap nedsänckte och genom skått forderfwade, som altsammans
närmare oförtöfwat skall Eders Grefl:e Excellence rapporteras och
remongtreras, hwarmed under åll wördnad framhärdar etc:a'
Och som derutj ingen raisons fans til ett sådant högst skadeligit
fitrhållande, så förordnaile iag straxt, tlet skulle bemelte Danckwardt tagas i arrest och ställas under wederbörligit Krigzforhör.
Äf ilenne tr'ästningens oförmodelige och nesslige förfallande i
fiendens händer, samt af de åthskillige berättelser, som til migh
inkomne woro om dess Desseine på Hijsingen sattes iag utj mer

iin

mycket orolige och bekymtnersamma tanckar,

i

anseende

til

Elfeborgs, Götheborgs och tsohuus conservation.
Til at dehla den under mitt commando lydande lilla och föga
af 5000 Combattante bestående Corps, så at den både på det ena
och andra stället hade kunnat wara tillräckelig, kuncle i anseendc
til fiendens myckenhet, sorn åtminstone bestocl af 23000 Man, icke

låta sigh giöra.

At aldeles öfwergifwa Uddewalla, och gå til Hijsingen, fan iag
eij heller rådeligit, ånskjönt sådant utj de håldne General Krigz

Oonsilier, war merendels for godt funnit, emedan på det såttet eij
allenast flddewalla Stad och Magaziner, utan ocl< T)ahlsland, Wennersborg och ltånnomme Rroo skulle blitwit lcmnade i sticl(et til
fiendens discretiou.
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Jag beslöt alt derföre, at ännu något stå stilla och widarc
afwänta hwad fienden tentera wille; Men så, giordes lijkwäl all
anstalt til ett 0fördröjeligit upbrått ock en skyndesam marche; i
thll det skulle påträngia: Doch på det för fienden något ombrage
giöras måtte så let iag den ena Batailloneh af Scharaborgs låhns
Infanterie Regemente, som hijttils wid Uddewalla stådt bade åt
Hijsingen afmarchera IIr General Majoren Silfwerhielm till undsåttningh.

ett

Ifrån den fiendtelige armeen i Bohuus lähn, sändes allenast
Partie uth under General Majoren Tramp bestående af 1,200

til häst och 400 Man til foth hwarmed avancerades in til
Qwistrum skolandes, som rnan förnummit, dess mening hafwa warit,
at der med inbryta utj Dahlsland; Men när han fan broen wid
Qwistrum wara afbränd, som iag f<ir den orsaken skull låtit ruinera begaf han sig straxt tilbaka igen.,
Sedermera hölt fienden sig stilla innom sitt läger rvid Blomsholm in til begynnelsen af Äugusti Månad, då han begynte at ifrån
Strömstad embarqvera sina Tyska Regementer och med de Norske
troupperne at gå tillbaka öfwer Swinesundb in åth Norige.
Det är at märckia, at under hela den tijden, fienden icke
bekommit (förutan de utj Marstrand) en endaste fånge, der lijkwiil
de af mig utskickade Partier som offtast Fångar inbracht: Dessdag från dag en hop danska öfwerlöpare.
j*9
Man

Y" 3n"1i"

Jag begaf mig toraensto*r*O *O*t;"*,
eugoJ-lfr*
Uddewalla til Götheborg, hwarest innan resan widare fortsattes,
behörig anstalt giordes, huru Commandet der skiötas skulle under

min frånwaro

Jag förordnade altderföre

Hr

General Majoren Mentzer

til

at

det samma inom tr'ästningen och dess tillhörigheter samt
til at föra dispositionen wid Cassan och Magazinerna; Men på
I-Iiisingen och utom fåstningen updrogs det åth Hr General Maioren Schwerin: Båda två förmantes både Munt- och Skriftligen
at taga sig wål til t'örwahra f'or fiendtliga surpriser, då ock så wiil
som tilförne,. jämväl Hr Ammiralen örnfeldt blef påmint om det,
som honom åliggia månde til warfwets och fahrtygens tilbörliga
bewakande, och at man til at desto bättre kunna observera fiendens mouvcrnents och ståmplingar, om nattetiden, skulle hwar
natt låta twennc Patroll Iilschalouper löpa ut åth sirin tjl at rcf'örestå

cognosera.

Hr General Majorcn Silfwerhielm fick ordres at gå hem til
landet med dess eller Stnå,landz Oavallerie Regemente, samt medh
det såwäl sonr Jrinkiölrings liihus Infanterie Regemcnte, hrvilket witl
tidh från Uddewa,lla rftogade, hålla sigh fiirdigh til npbrått
at rnnrchcra dijt, chwarcst det miist och först ornträngia kunde,

sarnmft

arrtingen

til

Skåne eller

til

Carlscrona och den sidan åt i)stersiön,
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af fienderne, antingen Ryss eller Dansk, sorn sig tler
wisandes wordo och någon fiendtlighet föröfwa wille.
Utj det aftågande Små,lehnska Cavallcriets stållc, förordnades
emot tlen

det Wallenstierniska Regenentet till wachthållning omkring Göthcborg, uppå Hijsingen och utj Äskindz härad, 100 man på hwarthera stället.

[Den Zf. a,ugusti bröt Rehnschiöld upp fråh Goteborg_ och
,fortsätte resan genom de Hallanska fästningarne, till Skåne.]
Imitllertid passerade wid Götheborgs sidan det at Commendeuren Uthfall gick ifrån Gtitheborg genom Nordre Elf uth, med
4 stycken snrå tialleler samt några Echalouper och utan någons
Mans förlust bortsnappade I stycken fiendtliga derutan förr liggiande fahrtyg, bestående af en stor Galleja, twå store pråhma,r.
en Bombarderkitz och 5 transport lrahrkostar, lasta,de med allehnnda slag arnmunition och vivres, hwarigenom fienden en ansehlig
skada tillfogades, och emedan man befruchtade, att han, i anseende
der til, torde söka sig på något sätt sådant att revangera, så til
desto större säkerhet för dess invasioner på Hijsingen och igeuom
Nortlre Elf upåt Bobuus, famr iag rådeligit at til förekommande
af det förra, låta en Redoute wid Arredahlen gent öfwer emot Ny
Elfzborg, och till det senares afböjande, en på Kippholmen wid
inloppet af berörda Elf upkastas, hwarom f'ördenskuld ordr'es till
Hr. General Majoren Schwerin, som förde Commandet derstädes
afgingo.

[Om Tordenskiolds sista angrepp skrifver Rehnschjold foljande:]
I)och måste iag innan afresan ifrån Lund skiedde, förnimma
de obehageliga tiender, at man wid Götheborg eij båttre war:ht
hållit hade, än att fienden natten emellan den 26 och 27 September
hade fått tilfälle at smyga sig in till wårfwet derstädes och itånda
Gallejerne Carolus och Wreden, tillika med en Fregatt Commendeur 'Gathenhielm tilhörig samt med sig bortslåpe den från honom
nyligcn tagne Galleian Prince tr'redlich; hwilket lijkwii,l f,ilrmodligen
hade kunna,t föreknmmas om mau hacle rnina ortlres cfterlefiva,t,
med ofwtnnämde Patroll lJchaloupers uthsåndalde.
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Kort Berättelse om Attaquen
som skiedde af den Danska Flottilien
uppå Castellet Ny Etfsborg.
r)en 20 Julij år 1219. Kom tlen Danslra Flottitien
från
Marstrand- som beståd
uti 10 st. Fregatter och pråma' r,no c-niIers 1 Rourbardier Galjot och 50 å 6b st. proviant och Åmmuni_
tions Skiep, och lade sig utom Canonskott under Fästningu;'-Ny
Elfsborg. 21 dito. Om morgouen kommo åtskilliga Schl";;;;t
recognicerade emellan Holmarne. samma dag om iftonen
ra
6 drogo sig närmarc under_Fästningen och rangera,de sigt<t.
således
som håraf ses kan samt rnecl deras Gallers trans"porterad.
pa erp_
holm 36 st. 16 G: och på lilla aspholmen 4 sf. 60 S: Åortiers
då de begynte a'tt bombardera *o.r.,t au continuerade
in nå
natten. den 22 dito begynte Fienden vid Dagninge, ,ii,i
åti
häftigt Canon: och bomharderancle hvilket utan uipebäff coniin,*rades till kl. 4 ä 5 onr f)agen då Schoutbyuachten Tiördenskiold
egenorn en afschickader Schlup lii,tte Fristningen uppfordra.
som hånom sådant eij blef äccorderat, contlnuerades mad Mctr
Bom_
b1I*.TnS.natten egenom. den ZB dito contjnuerades likaledes
måd Bombard: och Canonerande hela dagen egenom.
den
rlito om lVlorgonen blef de fienrl. skieppen fiån fliriiig. f,"räit 24
4 st'- Feldt stycken ocrr I 40 G' mör,säre canonerad och bomha,r-"'f

rlerad

då Iriende' sig tlrog bor.t octr tambnarle pa i,iffr-arff,åirÅ

5 st. 60 S:

Mörsarc.

Berättelsen med karta ii,r undertccl<nad A. Fischcr.

Bilaqa

Kungl. I{ri'q sat'ltittet

4.

Kort Relation af Attaquen
som skiedde utaf den Danska Flottilien
uPPå Castellet NY Elfsbårg'
Anno 1719. d. 20 Julii samlade sig den danske !'lottilien
utan för Elfsborg. som bostod utaf l0 st. Fregatter och pråmar.'
2 stora flata pråmar. 3 Gallerier. 1 bornbadiergaliort' och 50 i
60 st. ammunitions och proviantskiepp.
d. 21 dito. om aftonen klockan 5 transporterdde fienden med
dess Galleer 36 et. 16 $[ mortieer uppå stora aspholmen och 4 st'

40 S dito på lilla aspholmen, sedan rangerade sig med flottilien
emellan och bakom holmarne, som häraf sees kan, och hegyutc
samtna afton kl: 6 att bombardera'
den 22. begynte tle wid dagningen rned att fasligt bomb' och
canonerande meä hela lagen från skieppen, hvilket kontinuerade
utan uppehåll hela dagen. Klockan 5 ä 6 gamma dag lätte schoubynackten Tiornskiold upfordra fästningen.
den 23. continuerade !'ienden likaledes, med cano- och bombarderande. Natten imellan den 23 och 24 blef på Hisingelandet
af Hr. öfverste stahl planterat 4 fältstycken och en mörsare hvilka
fnttade fienclen uti flanquen: då de ej längre fant rådl: att blifva
återsläpade de den ena der andra
emellan 2:ne eldar bcliggandes:
-om
dagen' då de lade sig på samma stålle,
bort, den 24 klir,ckan 8
hvarest den 20 Julii.
Å vår sida iir vid pass 70 man dodade och bleserade, hva'runder 1 Major och l Lieutenanilt dötlt.

Af

som

de äa,nskc sl<all

af fiiltet äro dit

uti

bragte.

Marstrand ligga 800 rnan blcsserade,

Bi,laga

Riksarki,aet.

5.

Protokoll hållet vid krigsrådet å Karlsten
den 14. och 15. juli l7l9'
Anno 1?19 rlen 14

till

Julii Blef krigz

Consilium hållit angåendr:

Dcfensionen wed Cat'lstecns lästning emot dhe
danskc som den samma till dess Passage och Adr,cneur den 2C
lJcskalTenhcten

passato a,nsatt oclr iuspärrat och metl
tinuerat. Närwarande.

En Belägling alt

scdan con-

(ifwersten och Commendanten Henrich Dancliwardt.

Commendeuren

llaron Erich

Arnmiralitetz Oapit:nc

.

Artollerie Capitain

.

.

Siobladh.

lClaös ÅnckarCrcutz.
{Lars PahnCrona.
lJu,cob von Utlrtall.
Josias Mörck.

fltobbert Mothtt.

Skiepz Oapitaincruc

' lThomas Wesslingh.

Guarnizons Oapitrincrrrc

' lUtricn Scbwartzhofl'.

Artollcric Lioutentntcrrrc

'lJohan

f

I'atrich

Völsch.

fJonas StiernGranat.
Graan.

ftlhlistian

Spårc.

l,\nders tTditströnr.
Licttcnantelnc

. lMårt,,,r Brerure.
llrott., von Eggmund.
I'forbirlrn Kiellnrur.
lPaul BruterrLergh.

(iua,rnizotts Lictttcn:nc

J()rrl Munck.
'\IJengdt Nyberg.

Dito

.

lAntun lJenning.
t'endlicLen

Jolran l4kman.
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J

anseende

till det att mot all fÖrmodan
har all

fijenden

utj sitt

resistance och Canonadc
oachtat, så h<igt reiiiserat, att han genom dess stalka force till
Siög och Landz icke allenast häfwit Besåttningarne af alla uthom
fåstningen belågne Wårck Blockhuus och Påster och således fördrifwit och injagat af tlhe samma deras behörige Cornmenderingar
och så många af Militien depentlerande som sin säkerheet i Fåst-

Änrlernåhl oförmodel:n allaredan

ningen welat söka uthan har jåmbwähl uthbuxerat 2:ne Cron
tartyg och Iln Stor Galleij innan dhe kommit att siuncka ell:r
lörtyngas, förnthan det att han med Bläningar (?) retranchementcr
Batterier och dylijkt alt fort hinderlöst contitrucrar, sampt här
,under Bergzhögclerne och i Staden 500 Man starck förnimmes
Uthstålto Öfwersten och ComIiggia och ordentel:u camperar
meirdanten till Commendåurel -Raron Siöbladz och dhe Öfriges
uthlåtelscr och Betånckande hwad wed så fatte omständigheter
woro till giöra och råda, helst som sub Da,to Schoutbynachten
Torilenschiöldh genom tless inslrickade Bod och Skrifwelse gifwer
med höga contestationer till kiånna sig på konungens i Danncmarck ordre icke wela gå harifrån innat han sin Dessein fullfört,
med mehra hwad ber:de
tlet må kåsta hwad dct kå,sta ]<unde
Schoutbynacht utj sitt omta,lde Breff -ad Acta, låter inflyta Oommendeuren Baron Siöbladh yttrade sig, mycket högt deröfwer i

sitt sinne ängslas och röras att lln så stor ltiksens afsaknad skullc
tijrnat, uppå den åhåga Nijt och of'örtmtenhet som han hafft, så

wähl till hambnens förBommande med Master ocb läncher sampt
Starckt Tog Wårck som Canonade af Galleijetr och en Pråm på
lijendens arbetare och retranchement sampt Attaque med mehra
som till Ilscadrens Stadens och fästningens bewarande och fördehl
sitt afseende hafft deruthinnau han sig underståller En hwars
Redel. Wittnesbörd och Omdöme -- förmenandes i det öfrige att
Oapiteinen af Artoll. Josias Mörck l<an niirmast gc wcd handen
huru rncd. dess Wii,rch såsom det påliteligste och förnemhste Medlct
till fiistningens förswal förervetter, Hlvilcken swaratle sig wara hijtl<ornmen wed fijendens första ilnnalckande iff:n Rohuus tlerest han
sitt rätta wistaude hafft och således fuller icke hafft tillfiille att

öfwersee wed denne Artoll: staten Sakerne så, noga som dhe tijdigt
sliullc ährtbrdrat, beklagandes tlct wa,ra uthom hans förmåga att

dcrrncd som sig borde och giörl:n skic kuude skulle uthråttas
cfllcl som för'st och frårnst här, allenast En feurwärcl<are trefinnes
jcnrptc 39 Pcrsorer af Artoll. Under Off: och Gentena, hwilckn
icke lmnna der wcd l'rirmå något tillbörligit wii.rcltande, så wiihl i
regard af deras Orvanl. Ringa antahl scim tle flåstas ålder och
mattheet. Och der till rned äro Mörsare och Stycke lavetterne i
hela Uthan Wärcket, så när som några af de senare, så murckne

och swaga af långsarnt ståndande under bar himmel att nörsare
Lavettenre, cffter liltt r\ 2:nc Skått sörrderspruugit oclr obrukel.
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blifwit ätwen som Stycke Lavetter till axlar och annat efrter något
Skiutande nf- och söndersprungit och ehuruwäl En Ny g0 punäig

Mörsare lavett i förråd rvarit så äro Batterierne å hela Uthan
Wärcket icke så giorde att dhe Mörsare dunster kunna tåhla.
Äfwen är det med fyrkantz Planen hwars Batterier wijdare icke
kunna brukas till 6 Pundige Styckens lossande för deras bräckeligheet och det att dhe allaredan söndersprungit. Så att när
ylterligare igenom Bomber uthan-Wårckz Batierieine skulle jämpte
resten af Styck lavetterne sönderslås opkastas och förströs, då
ingen uthwåg wore öfrig mehra iin på fyrkantz-kyrckio Batteriet
lrwarif'rån icke mehra ån 3:ne Skått anglar till fijendens Orter och
Wärck wetter, hwilcka äfwen föga nytta förorsaka, för folckets
rnattheet och Ringa antahl, i synnerhet då fijendens Elclkastande
sampt Skråt och annat håfftigt Skiutande derpå skulle angå hwartill sielfwa anglarnes Stora Widd anledning och tillfälle gifwa, då

Manskapet med Eldsläcknings-Wattudrecht och krutwalfwens conservation sampt Tornetz bewakande och släckande så nog blefwo
syeselsatte att fijenden i sin attaque för ingen dehl kunde hindras
med mehra tillstötligheter såijandes sig hört att öfwersten och
Commendanten om dessa Artollerietz hinder offta och tijdigt skall
hafwa pårnint.
Capitainen Völscb ingaf förslag på Guarnizonens styrcka,
'Underi
hwareflter sig lrär befinner 1'ör tijden llienstgiörande 198
Officerare Corporaler och Giemena tillsammans föruthan Siuka och
dhe som till fijenden i desse dagar öfwergått.
Skolandes Mauskapet i manquement af Watten och tlriclia
mycket förswagats och af sig kommit men uthlåta sig doch ännu
icke något otillbörl:n.
Uthaf Siöfolcket har sig inpå fästningen effter En af wederbörande upgifwen förtechning instält och kommit med Under Officerare och Giemena allenast 95 Man hwilcka fuller hafwa Underhåld rneu intet hwarcken gotlt wattn ell.r' dricka att accomoderas
rned -- dhe uthlåta sig icke riittel:n wara uthsatte, effter som dhe

hwarcken rvela ell:r liunna agera ell:r handtera Wåircket tred
Landt Wäsendet
RäntteProlwiant Mästaren Bengdt Strönr
- fulleroch
sade hårsammastädes
ännu qwarfinnas l_n Månadz Sofwel
t'iir denna Guarnizoneu, men miöhl till Bröd icke wijdare att tillgå
tnehr ä,n något öfwer 3 'Iunnor
och Bakewatten finrics
- lrook
iiflvcn intet, intet heller att llrygga
med ehuru En 40 'funnor
Malt i I'örråd skall u'ara. Uthan Wärckz Magasinet åir och r.edan
af llomber söntlerslaget och under bar hjmmel liggiande sampt
med kalck ocb 'I'egel sanrpt jord opblarrtlat. Wijri och .Ilrannewijn uthlät sig lläntte- och Profwiant Mästaren äfwen icke hafwa
tillgång på
att Comnrunionen icke kan förrättas ell:r folckei
- Så
och dhe Siuke
i deras Törsttighet på något sätt soulageras, hafwandr;s intet något sårlarrt ell:r arrnat högst nödigt kunnat auskaflas
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för det att i Cassan långsammel' allenast 200 l):r
och opkiöpas
^
S,t i devälverande 21:s koppar Styfrar sig befunnit och ingcn
ona.attning der wed blifwit giorder. I{warmetl
delser åthskildes' Datum ut Supra.

till

Den 15 Julii Continueradeg.

Då Samptel. Artoll:

mangkapet-

i

anseende

wijdare hän-

till

förenembde

motiver sig fdrklarade war& alt för få och matta sampt oförmögne
att å annälckancle och allaredan i parat stående fijentltel. storm
och Eldkastning någon resistance giöra, ehuru förbundne dhe sig
och der till fi-nna och willige woro hwarföre Dhe begiär att Elt
soä fetittening och Capitulation måtte wed tillfälle och tidigt påianckas oöh g'iota* så åne på fasta Landet komma finge med deras
och deras hustrug lösa Egendom.
Officerarne af SiO-statel yttrade sig der wed samptel:n fuller
oförtrutne och willige finnas att bijtrålda wärcket med all sin
förmåga. Men afsågo der med emot fijendens offentel' presparatorier och sig bemåchtigade fördelachtigheter ingen eft'ect effter
Båtzmännerne äro helt indifferante och säija sig till ingenting här
rved annat kunna giöra, än bära Wattn och söka släcka Eld som
intet till fijendens äfslag ell:r Stormens hindrande giortlc - jämbwähl förklära sig ber:ile Båtzmån wed Ammiralitetet- hafwa giort
hwatl ilem llifwii befalt och dhe bordt giöra, men på detta säija
dhe sig intet förstå uthan befara sig förgiäfwes blifwa här opbrände och förlorade.
J lijka måtto giortle Guarnizons Officerarne den föreställningen att hos dem intet fehlar hwad deras åliggiande betråffar
det dhe och om sine Soldater betyga, men säija att dhe och dhc
(iemena måste förklara sig wara alt för swaga och få att hindra
hans förehafwantle Storm bessein och den force hwarmed han sri

rväl tillförrene som i clenna Natten giort sig fÖrsedder, emedalt
Illd och Storm ingalunda till endera mindro till begge ilehl^arnc
af Wår Styrcka kuide hintlras uthan skulle manskapet wed sådtn

håntlelse finnn sig förgiåfwes uthgå och omkomma.
Commendeuren Baron Siöblad skiekade ytterligare till Under
Officerarne och tlhe Giemena af Siöstaten genom Capitainen AnckarUreutz och Capitain Wessling samt l,ieutnanterna Stierngranat och
intet hwarpå
Eggmund att uthfråga tlem otn dhe wille Slås el:r

dtie tthleto sig att dhe hwarcken.ha'fwa Wattn -oll:r drioha och
nltså uthaf ståntligt arbete försmächtas kunnandes cij eller här
rved något uthrätta emedan största delen af dern icke äro rned
SkiurGew:ihr bewahnte, fruchtandes sig blifwa inbrända och då
när Elden skulle taga öff:r handen wille hwar och En söka sitt
båsta att uthkomma och sig berga på hwad sått det och kunde
rlerföre begiärte dhe att dhe kunde komnta till eu
skie
- och
god och
bchagel. capittrlation. [Iwarföre conjunctim resolveradcs

t29
Capitulation skall giöras genom Oapitainen von
"{-"i formel
uthfall
dhe puncter oc.i propositro"nerl sori det .Instrumentet
ad
acta. uthwijsar och aparto untrerskrifwes. Datum
cartsteen a. is
Julii 1719.
3l't1

Henrich -Danckward,L
Josias Mörck.

Erich Siöbladh.

AnclcarCreutt.. f,. palmcrona.
p. Valsclr.
Utfalt.
Ulrich Schuartzhof.
R. Mofatt.
7'. Vessling. ,fonas Stierngt,antat. Jolmn
Grart,.
Clvistian Epåre.
A. [Jdström,. Martin Brennö.
P. a. Egmont.
p. Breitenberg,
T. Kidllman.
Carl Mu.nck.
B. Nyberglt.
A. Ifennittg.
Claes

Jacob uon

,Ioh. Ekman.

Kuqlenstierttu, Sh.irlernu ritl Gi;to

iil.f.s rngctning

!it7 och lZlg,

Bi,laga

Riksnrlci'uet.

6.

Krigsfiskalen J, Ugglas skrifvelse till justitiekansleren
beträffande Marstrands eröfring l7l9'
I{ögwållborne Hr Baron
och Justitire-Canceller

Nåd- och HögGunstige Herre!

NästtletiagmedrliupestewÖrdnailt,GratulerartilldetFranr"Hennes
Köngl. Maij:tt Högwällborne Hr Baron och
io.'titl*-Cnn.ellerns tlöge iahlfOrtienstei H<lgtlgeo Allernådigst
anse täckts, semt fl,tt äertill allra Ödmiukeligst Onska,. allsköns
lycka och wåhlsignelse af högden, beråttes-demöcligst, att iag ingel
dwifwell bär, Dei lärer ju Högwållb:ne Hr Justitire-Cancellern reclan
wara unilerr'ättail i hwatl .åtto a A'seenlige tsatterier som till
Marstranals Hampns lletåckning på fördehlachtige Stållen w-arit
anlagtle, untler irientlens Skiutande på Swånska Skieps-Escadrcn
blif$lit oforswarligen, af dhe wåre d:n 11- och 12 i denne Månad
förluprte, Då Fiänden sedan dhe Swänske Fartygen mehrendels
bbfwit sånckte i Hampnen och Siöfolcket retirerat sig till C_astellet'
steg, hwar med

efftermiddagen sielfrve Fåstningett småningom Attaquerat med st-ycke
skott och domber, hwar af tlock ingen större Skada är tijmail,- än
att een Bomb tråffat och skingrat eerr Material'bod, dårest oförsichteligen 3 å 4 Tunnor Krut warit Lagde, hafwandes föruthan
denne,äUenast 3:ne anclre Bomber hindt och Creverat i Fästningen'
uthan ringeste wärckan, åfwen som Fienclens Styckeskott !g*iit-

tigen hwaicken ska6at !-ästni'gzwårcken eller Follcket till een
Män; Hwar på tlen 13:de från Fiendetl, som om Afftonen dragit
sine Gallerer och Promar uthur Inloppet och Hampnen, intet, men
af Fästningen någre Skott bljfwit giorde, som och fruchtlöst den
ilrO. ttität å b'egge Sijdor, tills klockan 11 förmiddagen, då
Danska Ammiraliteli'Capilainen Plaijort med Bref tråu, Schouthinachten Tordenschiöld till Öfwersten och Commendanteu Danckwardt afeånd, i Fästningen första gången är insläpt worden, hwareffter alt Skiutande Ophördt, samt genom beskickningar emillan
hcr:de Tordenschiöld och Danckwardt Accord orn !'åstningens upp-
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gifwa'de blifwit slutet i
förtrolighet, att den senare med I
^den gifwa
i,egen person wågat
aän ion& en Vlsite, sorn ft,r
lurloLr
sin dehl, äfwen icke hafft 6rsvi aeo sa.ma i siellwa
si";h; ;;
commendants-husen emottaga, hwilcket srredt aen
r s,å.-- .rt#
middagen, då ännu ingen-af Swenska tsedii,ttningen
(beståe;;;^i
Siö- och Land-Milice Oificerare ocn Cemenrra eA"A
Man; ;iö;
war, förr än den i6:{g. du.r-på_ fölljande, sedan Capitufåtiä".i-ä
begge sijdor w'r faststäld, då Swa,röka duarnizonerr'Fö;;ilä.;
uthan
skyudats uthur Fästninge' och foraenscnioid
9$nilg
äei,
med _100
Man Danska emottaget ocn" Uesatt. Schoutbinachten

Tordenschiölds Force
.,i staden närwarande-, under attaquen och
äfwen då Fästningen öfwergafs, our frogsi--;arit 450
Man, Däraf
han ingen förlorat, uthan äi en så forr;idable,
och f.i, Aum U"tulöBa fasther-. garrska wijda Kundbar fastning,' på
.rt .e
och effter allt anseende, Förrädiskt sa*, nonää .if*rrgif*uniräläuäi
i bäriu
S.tånd, ocb på den Tijd, då eftu, Co*iläiäint.n,
egit widgående,

eij ri'geste brist warit på hwarcken uunä-"eiler xögr-prlrlrio.]
Jag repeterar wördiammeligst mitt l.orra, formoä;"d.,
Fi;;_
wiillborne Hr Justitia cancelrerå teaan t a"
om waia Kundgior.,
och derföre eij understår- mig med rio.ru-*i;aly*ign.ip"rii."i"l
"Hctgs'asr*arA"
1i;e.ra.

Högmåhl-Saks

Uurl"f?oiluti

-den1a
Afekriffter
bijläggandes

,: yflt äet uthj Fastntngen båril;-ii;;g;
"tirä"-t
Oorrsilium, sorn sielfwa Capitulationeo otn
e..o.d'._functernef-t?_

rättar att uppå mitt

genaJt ingifnu

öarrota merno.rui, öiÅ;;_
ar
e...stä.uO worden, och alla
-nujus
Officerare af Lantlt- och.Si<i_'bht,
,rrn ,,ågät Befähl hafft af In_
strumentet öfwer det författade Krigz_Råtle't undergkrjfwii,
j;;-_
wähl dagen efter såssorn d. 22 rvord"nu rnteånt"au,
samt 0ommendantens lösa F,gendomb redan i fO.*o-nr'tugen
och nu fb'tfares
wid ett här i Staden för-ordnat Cener"ik.lg, Förhör,
med Ran_
sakningen
Dagen
ull lt"ii.iigi-ri Hwjlcker ;ilr ;i;;_
-iela
-ufflgi
wållbo're Hr
Baron och Justi ti re- Can.uf iu".'n.-*l; u* logtJ,
förordnande Allraödmiuketgst unaersåiid';i'mig
som för"rtlgril
en besynnerlig Nåd och lvcka Skattar, att få'nvala,
i'wad i"g ,*d ;if
submiseion år
danten Danckwardt d-
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Uttl.rag ur

g€noralkrigsförhörets protokoll betråffande Marstrands
eröfring 1719.
Föregående Bref och Befallning till undersökiandet af tletta
måhl, blef upläst utj Öfwersten ocb Commendanten Dankwardtz
närwaro och' frågades om han emot föregående Ledarnöter' som
detta General Krigz förhör beklåda, något jäf hade hwar till han
swarade neij. Bödz derföre göra sin berättelse, huruledes och för
hwad orsak han Fästningen upgifwit? han swarade at d. l0 Iulii
efrter middagen, kommo de danske med 18 Fartyg, hwaribland
war ett af Master gjordt Blockhuus och nalkades in åth Antorletta
wid Osto; Natten derpå sattes folck i Land at arbeta enrillan
Wettesund och på Ändan af Långedalen emot Galgeholmen' D. 11
dito Canonerades ifrån Gallejan Printz Fredrich tåmmelig starkt,
såsom och ifråu Promen samt I'åstningen på det danska Retranchementet, som war på Koo-Öhn: Och effter middagen kastade
fienden med 5 mössare Bomber ifrån bem:te Koo-öhn på wåra
i hamnen liggande Skiepp, dock uthan at giöra någon skada, mer
än allena igenom en Bomb Artollerie-Båten blef eänht hwar uthi
13 man woro Bampt ? 'Iunnor krut, som warit ifrån Batteriet
Hedwijkzholm tagit emedan Bamma Batterie eij kuntle sig emot

fienden längre förswara, uthan manskapet i Fästningen uptagit och
Styckonen förnaglade. D. 12 påföljande kl. 8 om morgoneu, såndc
de danske en Eschaloup med hwit flagg emot Batteriet Antonetta,
hwilcken samma bcmöttes med en af Hr Commendeuren Ericlr
Siöblad utsånd Eschaloup sorn fördes af Hr Öfwer Lieutnantcn
Brennö, då den danske uthskickade Capitein, anhölt få komma pfl,
l'ästningen, att tahla med Cornmendanten Dankwardt och Commendeuren Siöblad: men blef af bem:te Öfwerste igenorh Licutnanton Brennö till Swar liimnadt, det kurrde honom eij effterlåta,s,
uthan l<an han sig, hoos Hans Excell:ce Fältmarskall(en Renschiöltl
anmähla, om han något hade at föredraga: då den danska Capitein
förklarade, det war honom okärt, att han eij fick komma up på
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Fåstningen säjandes der uppå: der några qwinfolck woro på Fästningen, skulte de få tillstånd at resa öfwer till Landh: der uppå
lät fienden boxera in 2:ne Prommar och 2:ne Fregatter, som med
Skråt starkt fyrade på wårt norra llatterie i Staden, och nalkade
sig bem:te Promnrar ända in i norra hamn-gapet och lade sig under

bärget wid Antonetta, så

at wåra på Batteriet

samt Siöfolcket

sedan Skieppen woro sånkte förmedelst fiendens starka skiutande,
måste taga sin undanflyckt in på Fästningen, effter fienden redan
war i Stadon landstegen, och intagit Batteriet Antonetta och norra
Blåckhuset, men styckonen lijkwäl af wåra egne förnaglade: Och
ehuru starkt ifrån Fästningen fyrades, boxerade fienden uthur
hamnen Gallejan Printz Fredrich, der på tr'regatten Wilhelm Galley,
samt clerefter Fregatten Wardberg och behölt dem emot afltonen
wid gina 2:ne Prommar. Berättandes fuller IIr Öfwersten desse
wåra Fartyg warit sänkte, men fienden kom fOr hastigt ock tlem
upplyffte. Sedan kastades af fienden ifrån Koo-öhn och deras
Pråmmar, tsomber på Fastningen hwaraf åtnstlttige in uthi Fäst-

uingen och dess uthan wärk föllo så at Elden tog utj taket på
tornet samt Fyrkantens Batterie, så wäl som uthi uthan-wärket
och Material Roden hwarest en Bomb nederslagit och tåndt Ekl
på 3:ne krut-tunnor, som löfrte taket up och wäggalne nederslog,
at, folcket eij annat fick göra än släckia Elden. D. 13 hujus
säger sig Hr Öfwersten I)anerkwnldt befallt Artollerie Capitein
.Iosias Mörk sarnt Lieutnanten Graan at skiuta Eld på Staden,
rnen de sade det intet kunna giöra, effter de der till eij tiänlig
Artollerie Ammunition hade, uthan skuto de allena kuhlor i staden
sarnt kastade Steen. Ilmedlertijd tog fienden sig eij något före,
utban allenast boxerade uth sina Skiepp, samt uprättade det tsatteriet, som war ifrån Galleijan Printz Fredrich dagen föruth på
Koo-öhn netlerskutit, hwilket Fästningen eii kunde förneka, emedan

det eij wår mer iin ett Stycke på det etället

som kunde sliiuta till
sielfwa Ratteriet war
söntlergångit och således först måtte repareras. D. t4 effter middagen, kom den samma dansha Capiteinen som l'öruth omtalt år,
up til tr'ästningzbackon eller Lijden, der han lät röra Trunman,
då IIr (tapitein PalmCrona blef ifrån Faistningen med en Trummesla,gare emot honom nedsänd, och sorn han begii,rte komma in utj
Il'åstningen, blef med ctt Ermekläde ögonen honom förebundne,
cff'tcr der till undlångne Ordrcs, samt sedan in i l.ästningen l'örder:
Lcfwererandes rvid inkommandet, Ett ifrån Schoutbynachten 'Iordenschiöld till Cornmendanteu Dankwardt affärdat och förseglat
I3ref, det belr:te (-lommendant in originali till General Krigz f'örhöret öfwergaf, befinnandes det wara l)at: Marstrand d. 25 Iulii
st: nov: som uplästes och ad acta ladcs; Warandes dess måsta

Koo-öhn,

på hwilket föruth Lavetten samt

innehåll: det 'Iordenschöld anhållct', at [Ir Öfwersten och Comeij skulle skiuta llld på Staden; Och emedan Hr öfwer-

mendanten

L34

i begrep på bem:te breff Swar lämna, kom Capiteiu
in
till honom med ett annat Bref af Tordenechiöldz
Schwartzhoff
egen hantl skrilwit som ett Qwinfolck bracht up til Fästningztioteu, och sedan in i Fåstningen blefwit uptagit: men af hwem'
wet Hr Öfwersten icke. Detta Bref blef i den danska Capiteins
stenr war då

närw&ro Commendanten lefwererat, och gick Schwartzhoff der på
sin wåg uth: Och när Hr Öfwersten bado läst i tystheet brefwet

för sig sielf, frågade den danska Capitein hwad det war, Iåggandos
twännä sina fingrar på munnen, med mening teckn gifwa at Hr
Öfrversten skulle det tyst hålla: Men Öfwersten säger sig gifwit
brefwet till den danska Capiteinen, och böd honom det samma
låisa samt sedan hälsa Mons:r Tortlenschiöld och såja honom, om
han oflereretle 300 tusende eller huru mycket tlet och woro, skulle
han förr låta Fåstningen springa i luflten för ån han fÖr penningar

skulle öfwergifwas, och så långe detta taltes och brefwet lästes,
war ingen mär inne, ån Hr Öfwersten och danska Capitein; dock
lrar straxt dereflter Öfwersten medan den danska Capitein ånnu
war utj Fästningen, wijst hrefwet till Commendeuren Siöblad och
frågat hwad han der med skulle giöra, om han straxt dhe öfrige
Qfficerarne tlet wijsa skulle? Men fick till swars: han kunde det
så länge låta blifwa. Bemälte Bref iifwerlefwererades.. nu' som
uplästes och ad acta lades: waratrdes Jnnehållet: at Ofwersten
hade fog, medan han dess starka forse eij emotstå kunde, at capitulera, och der han wille wijsa sig raisonabel och i förtroende
med honom der om öfwerläggia, wille han 3000 Specie Ducater

honom förähra jempte sin Konungz Nåd försåkra på hwilket senare
bref, säges skriffteligit Swar, eij blifwit lämnat: men på det förra
angående Stadens.brånnande, har Hr' Öfwersten några rader ekrifftel'
beswarat, hwarmed den danska Capiteinen sig nederfogat, med
hwilken ock Ammiralitetz Capitein Jacob Utfall warit nedersånd,
at anhålla det Tordenschiöld till andra dagen med Bombartleringen
inuehålla skulle, Skolandes Hr iifwersten lijkwäll om Stadens brånnande sig ingalunda yttrat; af hwilket swar IIr Öfwerste Dankwardt
sig nu beråttar, härstädes eij något concept wid handen hafwa, uthan
hoos sine Saker j llohuus, hwars innehåll han såger sig icke minnas,
uthan Obligerar at framgifrva Conceptet så snart sakerne hijtkomma'
(ieneral Krigz förhöret påminte Hr i)fwersten utj ett så angelågit måhl gifwa tydelig beskied; men swarade nu som förr, det
icke sig ehrindra kunna: Beråttandes härjemte, at alle på Fastningen warande Officerare låsit brefwet innan det.nedersä,ndesoch
derjempte särdeles Capitein tltfall; men det senare Tordenschiöldz
Bref hwar uthi de 3000 l)ucaterne nembnes, hafiver hwarken lltfall
eller de öfrige Officerarne, ner' än 0ommendeuren Siöblad fått
sedt eller afwettat, innan l'åstningen war öfw'brgifwen.
Sedan som Capitein Jacob Utfall ifrån Staden på tr'åstningen
rvar upkornmen, och lrragte ifrån Tordenschiöld det Swaret det de
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till andra tlagen kl. 12 som war d. 15:de skulle hafwa Dilation
och rvara födkonte ifrån Bombarderingen och attaqven; Så har
Hr Öfwersten sammankallat samptl. Officerarne och hållit ett
Krigz Concilium hwaraf Protocollet in originali dat. d. 14 och lS
i innewarande månad, öfwerlefwererades, som för General Krigz
förhöret blef uplåst, eschiberat och ad acta lagdt.
Efrter förbem:te håltlne Concilium blef Capitein Jacob Utfall
dagen derpå ktåckan 12 till Tordenschiöld nedersänd med project

tili

accortlz punctarne, som

Hr

Öfwersten engam underskrifwit, och

kom efrter 2:ne timmars förlopp igen, hafwandes med sig de

samme

af Schoutbynachten Tordenschiöld samt dateratle Marstrantl il. 26 Julii st. nov. sidstl. lydandes ut in actis. Och ehuruwäl Hr Öfwersten eij hafwer Copia af sitt Concept till accordz
punctarne skohla de warit ortl ifrån ord, som Originalt f91:
mählar. Berättantles wijdare Hr Öfwersten, at Capitein Utfall
wid upkommandet till Fästningen från Tordenschiöld kundgiort
Hr Öfwelsten det Tordenecbiöld kl. 3 eflter middagen samma dag
underskrefne

begiärt, att Swänska Guarnizonen måtte utmarchera och kunde
emedlertijd de Officerare, som behagade, få gå neder i Staden
samt wara frije.

Emedan klåckan lider till 12: blef med wijdare ransakande
effter middagen anstånd hållit. Och som af tlet hålldne Krigz
Consilii Protocoiet befinnes at samptl. Öfwer Officerare utj Fästningen conjunctim resolverat samt samtycht, at en formel Capitulation skulle genom Capitein von Utfall giöras, som det instrumentet dem emellan slutat och upsatt wordet, skulle med Tordenschiöld accorderas; Ty pröfwade General Krigz förhöret nödigt
(särdeles eorn och Hr Krigs l'iscalen Uggla, icke allenast be.rättar
sig redan genom sitt Mernorial till Hr General Majoren och Öfwerstän Mentzer påståilt, och nu jämwähl påstår at samptl.- Siö- och
Landt Officerare, som dettn Consilium underskrifrvit, måge uthan

till

uppehåld arresterade blifwa) att afsända Wålbem:te Hr General
Malo" sarnt Hr llaron och Ammiralen Örnfeldt, genom 4 af Ge'
neral Krigz förhörets Ledamöter, nembl. Majoren Campenhausen
och Oapitein Wagenfeldt till den förra och till den selare Oapitein
Ståhlhanske ooh 0apitein Balack, metl l<undgörelse om förenåimbde

måhl, samt beslut, at följande Officelare Commendeuren Erich
Sioblad, Artollerie Capitein Josias Mörk, Ammiralitetz Capiteinerne
L)las ÄnkercreutT, Lars Palmcrona och Jacob von Utfall, Capiteinerne P. Volsch, Ulrich Schvartzhofl, Skiepz Capiteinerne Robbert
Mofatt och Thomas Wessling, Artollerie Lieutnanterne .Ionas Stierngranat och Johau Gran, Lieutnanterne Christian Spåre, Anders
{ldström, Mårten Brennö, Petter von Egmondt' Torbiörn Kiellma'n,
Paul Breittenberg, Carl Munk, I3engt Nyberg och Anton Henning
jempte
Fendricken .Iohau Ekman, som befinnes af .Krigz Consilii
'i'roiocollet,
eii annat iin ln'irtzlige, srl rviil som [h ()fivelst Dtnk-
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wardt, måge medelst tiänlige medel fast-tagas och under arrcst
förwahras, till sakssens widare ransakande, och uthslag falla kan.
Sedan fant General Krigz förhöret nödigt, att tillhålla öfwerete
Dankwardt in för sig uptaga och framgifwa alla de bref eller
skriffter, som han hoos sig hade, det hau och giorde på det sättet,
att alle Råcke- Wåst- och Böxsäckzlickor omwändes. Prmsee wid
detta tillfälle sade: han beklagar at detta skohlat händt; då Dankwardt uthbrast och sade: Jag tillstår mig begåtlt en stor faut, tnen
betlyrade på högsta, sig det icke giordt för något interesse skull.

[Till kl. 3 eftermiddagen d. 15. juli kunde den svenska garnisonen icke blifva fårdig utan såndes underlöjtnanten af Sjostaten
Egmont till Tordenschiöld, som beviljade 2 timmars uppskof. T.
uppställde ett kompani utanför fästningen på noma sidan. Vtd
pass kl. 4 inkom T. sjelf på fåstningen och möttes af Dankwardt

på den öppna platsen i utanverket.] Denne kom gåend'e neder
ifrån ett Batterie, hwarest Saxiska manskapet stått upstält, at utmarchera, men ekiöltlrade intet för Tortlenschiölal, då han gick in

i

Commendantzhuget hwarest måste dehlen Swänska Öfwer-Office-

rarne woro tillstädes, en dehl föruth och en dehl sodan effterkom;
Hwaruppå Tordenschiöld frågade effter de Swenska Officerarnes
nampn, och kiåndt somblige af dem igen; sedan har Tordenschiöltl
begiärt, at få hälea på Hr Öfwerstens Barn, och gick der på in i
fyrkanten, hwarstädes han en liten stund drögde, och gick sedan

i Staden och fölgde honom FIr Öfwersten sielf,
Capiteinerne Palmcrona, Utfall, Wessling och Mofatt in till Mårten
Petterg Enkia, hustru Smitt, derstädes några glas rödt wijn blefwe
druckne; men hrvem eom det framtagit Enkian eller Tordenschiöld,
säger sig Hr Öfwersten intet wetta.
Wid pass kl. 9 om afftonen, forfogade sig hwar till sitt, nembl.
Hr Öfwersten och dess medfölje till Fästningen, och de danske om
Bortl på Prommen l'redrichshall. Det Saxiska manskapet under
Llronan Swerige tienande och af Llartst6ens lråstningz Besättning,
blefwo förmedelst det, at de tillijka med Artolleriet hade upbrutit
ctt Magazin och alt Smöret af Siö-statens fdrråd uth-tagit, uppå
Tordenschiöldz anmodan, befallte af Hr Öfiversten innan dess undergång af tr-ästningen, uth-marchera och under Fästningen uthan
före, blifwa stående, hwarest de danshe åfwen stådt ölwer uatten;
rnen tlet Srvånska manskapet så af Siö- sonr Landt-staten blefwt-r
af Fästniogen neder

tlcn natten i l'ästningen qwar, in till d. 16 om morgonen bittijda,
då Sio-staten uthgått, och om afftonen lrl. 9 artolleriet samt öfriga
(iuarnizonen af Landt-staten, då de danske honom eij annat wettande, straxt i f'åstningen intågat, medan Hr Öfwersten i egcn
person, icke rvar på l'astningen uthan hoos Räntemästaren Ström
i Staden boende, rvislande, dit han wid pass kl. 4 effter middagen
kommit.

137

Den 1? Dito blef manekapet och Besåttningen tillhörige sakcr
om Ilord på de danske Gallejerne intagne och till Swänska Sijdan
en dehl af Artolleriet och
af Tyfkijl öfwerförde, undantagande
- tienst,
på hwilka LIr Öfwernågra af Tyska Regementet, $om tagit
sten en Rulla förmenar sig kunna ingifwa eller ock wederbörande
Officerare.
Sedan

Hr

Öfworsten war

d. 18 kommen till

Bohuue och der

öfwer Datten hwilat, tånkte han om söndagen, som war d. 19 sin
resa till Götheborg fortsättia, men blef af en qwartermästare och

6 llyttare utaf Hr Ofwerst Waldenstiernas Regemente aruesterad,
Hr Cleneral Major Mentzers och dess Öfwerstcs

efrter åheropade
()rdres, och hijt

:,.,'*',

till

woro, att

Staden. samma dato afrörd, anhållandes
t:'0"]]
tl"T.it"lu"i*r."

om

_

D. 27 Julii.

a. Effter Hr Ofwersten utj sin giorde Relation herättar, att
Ilatteriet Hedwiksholm d. 1 1 Julii redan blef förlåtit, manskapet
och Amnrunitionen derifrån tagit och Styckonen förnaglade, orn det

Hr Ötwergtens ordres skiedt, och hwarföre detta Batteriet, som
hela hambnen defenclera bordt och Eschqvadren förswara, icke till
det yttersta sig hållit.
R. At klåckan emillan 6 och 7 om afftonen sände den på
llatteriet commenderatle underofficerare bud till Hr Ölwersten med
berättelse, eij längre sig kunde hålla, förmedelst det starka gkiutande från Koo-öhn: Hr Baron och Oommendeuren Erich Siöblad
nnhöllt jämwähl, att Batteriet skulle ruineras, emedan han befruchtade at fienden det sig skulle bemächtiga, då Skieppen clerigenom
hunde aldeles blifwa skadade, och som Hr Öfwersten såg jämwähl,
at de intet kunde sig hålla, sändes neder af Fästningen Lieutnauten llreittenberg, at förnagla de der stående 8 styckon 4: 36
punuingar, 2 styckon 12 punniugar och 2 styckon 6 punningar:
säjandes på titttrågan, att Lavettcr och tblck iche woro skadade.
Detta liattcriet bestod af 12 man och en under officerare, sonr
rvarit f'ör ringa, men hafft eij råd, mehra at dijt commendera.
a. Ilmedan llr Öfwerstcn säger ingen man blifwit sl<adad,
och fienden först andra dagcn l<ommit i Stadeu och då begynt
a,ttaqvernt Flåttan, hrvarförc han icke transporterat mehra tblk till
defension, och sökt fiendens Jnl<ornst i Staden och hambnen förhindra, hålst det rvarit det starlraste och båsta lJatterjet at Secundera l-låttan ocb Staden med: irafvandes icke bordt hwarken FolcIietz eller (lomrnendeuren Siöbladz anhållan eli'terkommit, uthan
raisonerat med sielf, huru skadeligt detta rvoro, och deremot nyttigt och gagneligit att bibehålla.
yrå
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R.

Om han icke ekolat ruinera detta tsatteriet, och fientlen

som från Koo-öhn

till

Hedwiksholm wada kunnat, det sig bemäch-

tigat hade det warit oss det skadeligaste Batteriet.
De wid detta General Krigz förhör utaf Siöstaten fÖrordnade
Åssessorer, berättade at de eij tillförne wist af någon wadning,
uthan metl Eschalaupar rodt emillan Koo-öhn och Batteriet, och
således woro underUgit, om så, skulle nu förewetta; Fördenskull
förestållteg Hr Öfwereten at om fienden skohlat budit på at wilja
detta intaga, hade wäl Batteriet kuunat sig ilefendera, särdeles som
det hafft Succurs af Galleijan Printz Fredrich och Prommen Ge På,

uthi en Linea rned Batteriet, efrter Ofwerstens egen berättelse och Journal af d. t I Julii, hwilka föruth
som legat bredewid och

nederekutit fientlens på Koo-öhn hafde Retranchement.
Hwaruppå Hr Öfwersten itterar sitt förra, at ilå de icke
längre kunde sig hålla, skulle Styckonen förnaglas, och säger sigi
ifrån Fästningen nedersändt Lieutenanten Rreittenberg hwars tour
'lvar den natten, at blifwa på Hedwiksholm, men eij gifwit honorn
med sig, de 15 man wanliga förstär'kningz manskap ölwer natten.
a. Hwarföre förnämde manskap och fast mehra tideligen och
emedan Batteriet war utj action med fienden blefwit ditsändt, aldenstund det då mäst behöfdes.
R. Sig ment det warit onödigtr, efrter han fÖrmärkte, de sig
eii längre hålla kunde, och kunde han dess uthan, icke mista mera
folk från Fästningen, efter han war owiss, få dem på Fåstningerr
tillbakars.
a. Hwarföre Hr Öfwersten icke båttre maintinerat och brukat
Batteriet Antonetta och norre Blåcl<huset, hwilka legat på sielfwa
Marstrandz-öhn, och hade en fast communication med lrästningen,
till att blifwa Secunderat och i yttersta nöden behålla en säker
Retrait till l'ästningen särdeles som desse Batterier kunde defendera norra inlåppet så, och tr'lancqvera hwar andra och uthom

dess, då, warit Sustinerat af wåra Fregatter och ett IJatterie
Styckon, sorn Hr Commendeureu Siöblad hade straxt witl
norra Illåckhuset uprättat, effter Hr Öfwerstens egen nu giorde

af 3

utlrsago.

R. At Altonetta war ett Ilatterie af 4. Styckon 6 punningar,
och norra lJlåckhuset 2. ii6 punningar, säjandes sig, de der comrnendera,de under officelare beordrat, till yttersta defendera, anhållandes derföre, de sielfwa mågc sig förswaral hwarföre de aflullit
jlrån Påstarne och sig begifwit in till Fåstningen, dock hafwa
Stvckonen blefwit förnaglade.

a
R.
a.

Huru starl<a af nranskap desse Batterier warit?
På Autonettn 7 och norra Blåckhuset 15 rnan.

Hwarföre I-Ir Öfwersten desse Batterier eij försedt med
Öfwer'-Officerare gamt nödigt oclr så mycket rnanskap som till
IJatteriernos brul<ande och försrvarande betarfwas kunnat?
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R. At han f'örmenar, det norra Blåckhuset då warit försedt
med 25 och Antonetta rned 15 man som han eij nnnat sig kan
påminna; men Öfwer-Officerare hade lran intet at mista ifrån
Fästningen.

General Krigz förhöret föreställte Hr Öfwersten, hwarföre han
en af de ? infanterie Öfver-Officerare på Fästningen hafwande; eij
der till kunnat tagit, särdeles som Fästningen eij war i något
bogrep til defension emot fienden stadder.
R. At han ährindrar sig nu, at Lieutnant Breitteuberg warit
på norra Blåckhuset sedan han begaf Hedwiksholm.
A. Hwarföre Hr Öfwersten icke äfwen wähl förgedt Antonetta
med en Öfwer-Officerare och antingen sielf gådt uth, eller skickat
en af Capiteinerne med reservmanskap, desse 2:ne Batterier desto
mehra ot bibehålla, och i nödfall det ena eller andra Secundera,
eamt landstigninger förhindrat?

R. At han för'mente på Antonetta wara folk nog, och till at
utbsända reserv manskap af l'ästningen understod han sig intet at
göra, efter det war osåkert, få dem in i Fästningen igen ty fien-

den hade kunnat legat fördålde utj liärgz klipporne, och dem
passet til Fästningen afskurit, och har (iuarnizonen dess uthan,
warit alt för swag.
a. Hwarföre Hr iifwersten icke i tijd giordt orn maflsktpz
ährhållande påminnelse.

R.

Sig sådant giordt eij allenast på det sättet: at då han
war här i Staden och {ienden kom med sine Skiepp
uthan för Elfzborg sig påmint Hr General Major Trautvetter onr
starkare besättning, uthan och af Hans Excell:ce Kongl. Maij:tz
och Rijkz Råilet Mörner ittererat detsamma sarnt begärt 4 ä 500
man till besättning på Koo- och Klöfwer-öhn, och om det skietlt.
hade bem:te Öijor blefwit it'rån fiendens Postoring befrijade warandes brefwet d. 29 lVlaij 1719 daterat och utj dess ConceptIlook till finnandes som tahlar om 800 man, hlvarom han jämbwähl Hans Excell:ce Kongl. Maij:tz och Rijkz-Rådet samt Fältmarskalcken Rehnschiöld tlllskrifwit och lämbnat under dess delibererande om jcke en 4 ri 500 man woro nödigt att besåttia Koolånglredag

och Klöfwer-öhn, hwarigenom fiendens landstigning l<untle förhindras,
påberopandes till bewijs sin Concept-Book, och befinnes wara da-

terat d. 27 Junii sidstl., meu hwad

(iuarnizonens förstårkning
angår, så har Hans Excell:ce Gref Renschöld beordrat at 100 man

Tyskar skulle f'öras från Marstrand och i tless stålle bekomma
annat folok som åberopat href af d. 28 Junii skal utwijsa: Säjandes så mycket mera sig giordt påminnelse, om gått Artollerie
manskap, men fått eij annat ,in nyss antagne och olärdt folck mect
tndre Fästningens till tiefension fehlande tillhörigheter.
Hr Ofwerste Dankwardt blef l'öreställt, huru som det befinnes,
rlt han haft gamble och tienlige artollerie-Iletienter fiinrthan den
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förstårkning af så föregifwit -olärdt mansl<ap och at ingen ting,
som Hr öfwersten tijdigt påmint ho'om blefivit förnäkt, uthatt
bifallt kunnandes och f'öregifwande af swag Guarnizon eij warit
orsaken till Fästningens upgifwande, hälst som befinnes af Artollerie- och Fyrwärkarestatenre 5n man med öfiver- och under-officer&re samt gemene af infanterie staten med öfwer' och under-offi.er"re sa,npi gemene 227 och Siö-staton med Ölwer- och UntlerOfficerare samt gemene 10? man at Summan har warit 388 man
med hrvilka l'åstningen nog kunnat warit förswarat, i synnerhet
som inga af dem witl Fåstningens öfwergifwande warit slagne,
rnindre at fienden, Fåstniugen då Capitulationen skiedt angripit'
Fallandes således underligit f'ör hwad orsah detta skiedt.
a. Huru många bomber kommit in utj Fästningen och hwar-

est de tråflat, så och om de eller fiendens Stycke-skott giordt
någon skada på manskap eller Fästningens Batterier samt rrågot
annat l)efensionswärk.

R.

Huru många wet Hr Öfwersten icke och har fientlens Skått
eij mehra skada giordt än redan förut i Protocollet influtit är, mindre
tiä;t någon skadä af manskap, utan har wåra egne Skått allena I'tir-

orsakat några Lavetters och Kyrkio-batterietz förderfwtr,nde och sön'
samt 3 blesserade och l-n död af ol'Örsichtigt laddande'
riergående,
.a. bmedan Hr Öfiversten sagdt sig icke hafrt någreHrma-teOfrialier, hwar metl llld i Staden kunnat skiutts; hwarföre

då icke föruth eller tvid Retraiten genom Oommenderat
låtit tända Eld på den samma?
R. Sig eij annat wettat än det kunnat skiedt med shiutande
af Artolleriet, och till det andra, säjer Hr Öfwersten sig det ci,1

wersten

manshap

påmint, tlock har åndtel. någre frijwilligt af Siö-staten och Guarnizonen gådt uth

till at öfwerrumpla

i

fienden, men som fienden war

Statlen, kunde t'örerrämbde man'
till tsåstningzbachen komma, uthan måste
shap intet längre
omwiiuda, och in i Eåstningen sig förfoga.
(J. ()m IIr Öfwersten intet af Artolleri-Of{icerarnes lörslag,
lraflt sig kunnigt at slijke matcrialier fehlades och hwarför'c dct
antingen icke dijt bletwit anskaffat, eller der tillwärkat.

postcrat omkring kyrkio-gården
'ån

R. ;\t Artollerie Ofiicerarne a,ldrig beråttat om sådanlo
nörlige ma,terialiers fehlande hwa,rförc Artollelie Oapitein Josias
Mörk och Lieutnanten Graan böra attsrvarige wara och will l-Ir
()frversterr rued Siö-statett och Guanrizonen bewisa, sig offta anlrc-

fallt Årt<llleriet ckl pä Staden skiuta, mcn hwarf'öre de sådant eij
elltcrkornmit förmcnar han största orsaken warit, at de i Statlen
rnåstedehls haflt sine huus; atrförandes och detta at då Lieutnanteu
Stierngra,nath af Siö-Artollerie-staten wehlat kastat bomber i Staden,

hafwel Fyrwårkaren Petter Kling, sagt sig intet wetta hwarest
krutet warit, då Hr Öfwereten med hugg och slag bracht honom
krutet framtaga.
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a. Hwarföre Hr Öfwersten icke så wäl d. 14 som d. 12
afwijst den dangka Capitein och eij släppt honom in i Fästningen
effter han tillijka med Guarnizonen ingen notl hafrt at inlåta sig
med fienden i något samtahl el:r Correspondance fast rnindre utj
någon Capitulation, och om han

eij

nogsamt tånkia kunde, at

sådant efrter Krigz-Articlarnes 71 $ klara Jnnehålld war oförswarligit och at de kunde hafwa den påfOlgd, som sedan händt år,
och, at fienden äfwen derigenom kunnat fått see Fästningens beskaffenhet, så innan som uthom.
R, Sig warit utj Commendantz huset då det blefwit ropat

uppå Batteriet. at det kom en och hade med sig en Trummeslagare hwilken blef på sätt sorn föruth anfördt är in i Fästningen
uptrracht och at Capitein Palmcrona sielf begärt få gå uth emot
honom wettandes till detta intet annat skiähl och orsak ån det

skiedt af innocence dock har Hr Öfwersten den tijden aldrig tänkt
ty om han det wehlat hade han sielf kunnat

på någon Capitulation,
uthsändt någon

a.
R.
A.

till

fienden.

Hwarstädes den danska Capiteins ögon blefne öpnade?
Uthi Commendantz-huuset och i en kammare.

Hwarföre Hr Öfwersten emottagit det förre och senare
brefwet i tysthet och allena warand6 med den dansl(a Capitcin,
då han bordt hafrt åth minstone de för'nåmste Officerarne utj Fästningen tillstädes och

i

deras presance tagit . emot den danska 0a-

piteins munteliga och skrifftel:a anbringande, samt det senare
offentel:n emottagit och tpläst och der med all miss'tanka sig
aftrördat.

R. At han intct i tystheet mot tagit det lörsta brefwet af
Capitein uthan woro saruptel. Officerarne inne i Sahlen och blef
brefwet der af somlige Officerare läsir, och der han annorlunda
utj sin föruth giorde Relation sagt, hafwer han sig förtalt, men
det senare brefwet, har Capitein Schvartzhofr inburit och sedan
uthgådt kunnandes icke sig ehrindra, onr någon warjt inne enrir
han det öpnat och läsit.
Efter middagen kl. 3 Continueradcs med

a.

Ransakningen.

Huru långe den danske Capitein warit uppe utj Commendantzhuset, och med hwern han mera än Öfwersten hafft särslrjlt
omgänge eller samtahl? Hwarpå Hr Öfwersten swarade 1/z timmn
ungefehr war han på l-ästningen, men hade docl< med ingen särskilt samtalrl uthan talte publiqt och war ha,n med Capitein Utfall
hekant sedan han

i

Norrige suttit fången.

Q,o. IJwad det warit 1'ör ett

qwintblk, som bracht det senarc

up till Fristningzrnuhren?
R. Nu som förr, det wet han ickc utan må Capitein Schvartz-

Lrrelwet

hofl derom giöra beskced, emedan han Brefwet honom iefwererat.
a. Emedan den dansha Capitein sielf hä,mptat Swaret till
Tordenschiöld på dct första llrefwet angående Stadens brännande,
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hwarfö(e och utj hwad måhl han då sändt Capitein Utfall till
Tordenschiöld, effter Hr Öfwersten tillförne sagt sig om Capitulations ingående eij warit sinnadt miudre at Tordenschiöldz försttr
bref, der

R.

till gifwit anledning.

Capitein Jacob Utfall gick neder af tr'ästningen med alle
Officerarnes tiiletånd och minne at vice versa begära det Tordenschiöltl skulle så liinge innehålla med sitt bombarderande, som han
blefwen tillsagd med skiutande från Fästningen på Staden.

-

R.

Detta uppå så swaga skiähl grundat föreställtes Hr Öf-

weret€u, han wål kunnat hindrat igenom Ropetz borttagande sarni
god anstallt hoos Wachterne om rymmandetz hindrande, men yttrade sig det faller af sig sielf att Wachterne om rymma,ndetz hindrande; men yttrade sig det faller af sig sielf att Wacbterne slijkt
skulle förmena, hwar till han och dem anbefallt, föregifivandes
detta eij allenast warit orsaken till Krigz Concilii hållandet, utarr
har jämbwåhl Officerare så af den ena som andra etatens förebracht swårigheter, mäst drifwit honom at skdda till ett Krigz
Consilium och låta deras propositioner i penna,n författa, hwilkas
narnn och andragne beswär det underskrifne Protocollet utwijsar.
a. At emedan Hr Öfwersten utj sitt Krigz Consilii Protocoll
proponerat och anfördt sig giordt all möjelig resistance, hwad för
resigtance det då warit och hwarföre han reflecterat på Tordenschiöldz hotelser och hwad honom obligerat en så mod- och hopplös proposition Officelarne föreställa hwarigenom hehla Guarnizonen
kommit i frucht och råddhoga och således warit största orsaken

till

beslutande om Fästningens upgifwantle.

R. Fästningen blefwen bombarderat och beskuten, hwaremot
Lögerdagen, Söndagen och Måndagen ifrån Fåetningen fienden på
lijka sätt bemöttes, det han förnrenar warit reeistance: haftvaudes
ingalunda reflecterat på några Tordenschiöldz hotelser, dock har
hau eij kunnat underlåtit gifwa Officerarne det sarrrma tillkåtrna.
För öfrigt beråttar och Cornmendeuren utj hwad slått tillstånd denna Fåstning warit i åthskilliga måhl, som 1:mo hafwa
Siö-statz Smeder wid upkommandet d. 12 Julii på Fästningetr måst
giordt iårnreglar och gångjärns krokar till Portarne. 2:do har
Fyrkantz-Batteriet uppå planeu som Siö-staten till dehlt war warit
så odugeligit, at då de begynt skiuta, Lavetterne och Styckonen
nederlallit, 3:tio har Cornmendeuren sedt utj uthan-wärket, när de

skohlat kastat med mössare, at Lavetterne mehrendehls gådt sönder,
fast än det icke blefwit ka.stat ifrån Fästningen rner än 4 bomber,
hafwandes ile störste och bäste mössare icke warit upsatte uthan
straxt wid sielfwa Slåttz porten på backen liggande. 4:to hafwer
Commendeuren hördt uthaf matroserne, det de beklagat, sig af
törst föl'småchta, och fingo intet watten uthan wachtz medföljandc
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till en brunn, som med låås af Commendanten
*1.]'rYtaren upläst.

warit förwarad

och

{

6:to. Om Hr Commendeuren kunde gifwa underrättelse huru
det l<ommit at tle öliige Batterierne wid norra hambnegapet så
hastigt och uthan reel attaqvc med fienden, blefne frirlupne och
Styckonen förnaglade?

R. Då fienden wid

noua hambne-gapet begynt attaqverat,

har allena Batteriet Antonetta skutit 2:ne skått, och tler på hafwer
folcket eller Beeättningen flychtat derifrån, men hwart de tagit
wägen, wet han intet, då fienden genast satt folck i land wid
Antonetta, som directe

till

åt

Staden marcherade; hwacl orsaken warit

Batterietz hastiga öfwerlåtande, weet Commendeureu icke.
Ilwarigenom händt at de danske fått landstigit, och derföre wårt
norra Blåckhuus-Batterietz Besättning, warit föranlåtne, det öfwergifwa: Såjandes bem:te IIr Commendeur at Lieutnant Stierngranath
af Artolleriet honom berättat Batteriet warit i så slätt *"illstånd
at hwart stycke eij mer ån 6. kuhlor ågdt och derföre befallte,
det ban af Gallejan Glef Mörner skulle fornera Batteriet och norra
Blåckhuuset med nödigt krut och kuhlor.

Bilaga

I

Dansln rihsarlti.tet.

Project en gros.
Unsere armde bestehet ungefehr wan sie complet Sydenfields

auss 28000 Man infauterie undt 3200 M. cavallerie oder dragoner, davon wurden abgehen zu den guarnison 3000 Man undt
zu der flottille 2000. blieben also iiberich umb mit zu felde zu
gehen 23000 Man infanterie undt 3200 cavallerie welche in zwei
corps miisten getheilt undt also repartirt werden, doch 9000 Man
infanterie und 1000 Man cavallerie otler dragoner bei Winger,
zwischen Hallen undt Fridrichstadt aber 14000 Man infanterie
undt 2200 Man cavallerie zu stehen kehmen, zu diesen beiden
corps Miisten itie magazins auff 6 Mohnahten, bei Winger undt
hei Fridrichstadt herum (??) formiret werden.
in Dennemarc miisten dan zu selbiger zeit 3 å 4000 Man
cavallerie Nebenst 9000 Man infanterie mit nohtwendigen vivres
embarquirt werden unter den pretexte eines landgangs aufr Schonen, die aber ihren cours nach der Wigseiten rehlnen wurden,
umb sich der Jnselen Orost undt Kören zu bemeisteren, unilt tlorten
ein Magazin auffzurichten undt setzen zu gleich ans feste land gerade uber Orost der gegend Suanesundt zue selbigen zeit rticken
die in Norwegen Stehende corps auch in Scbweden ein, nemlich
der Wingresche iiber Mangelbroe 1 nach Wermeland das zwischen
Ifallen undt Fridrichsta(dt) aber in Bahuslebn hinein, sobald nun
dje denische corps ans lantl gesetzet, bei Orost, marchiret solche
iiber Grineröe ? gerades wegs nach Wenersbourg, undt postiret sich
langs der Got EIbe umb zu verhinderen das kein secours aus
Wester jutland kommen kan, welches alles mtindlich deiitliger kan
demons[irt werden, aber gewis zu vermuthen Stehet, der feintl
miigse von sich Selbsten Stromstadt, Odewald undt andere posten
in Bahuslehn verlassen. da da die conjonction der beeden corps
des aus denneruarc und desjenigen so durch Bahuslehn marchiret
bei Odewaldt oder Wenersbourg ftiglich geschehen wird, da rvir
dan miisten suchen bei Wenersbourg an der Wenner undt den
got lllbe sich faest zusetzen der gestalt das es uns frei wird Stehen,

non

:1n_

I
r

gg.r ander

Magnorbro.
Grinneröd.

gelegenhelt zu profitiren, entweder umb ins
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hertze

vo'

schweden wester einzudringen oder auch eine belaee-

rung vorzunehmen' w'elches alles besser miindlich ran aem8"strirt werden.
^ zy ausfiihrung dises desseins wird fiir allen vonnöhten sein

Gottenbourg und Marstrand gleich ins vorjahr zu wasser zu blocquiren,
Quantitet beruderte farzeiige an der hand zu haben umb die

vivres innerhalb den scheren transportiren zu können,

an galeren undt der flottille dem feind iiberlegen zu

sein,

das corps bei Winger dienet umb das jenige å observiren so
vom feinde iiber carlsstadt kommen ko'te, -entiedet onrere a"råe
an der W'enner in der flancque zu gehen ocler auch so sei io
Norwegsn eine diversion zu machen geäechten.

eine dtichtige artillerie miiste man an der hand haben.
die trouppen in Trundhiem miiste sich zu selbiger zeit auch
nach den frontiren daselbst ziehen.
anlangend die Zeit so kan dise expetlition nicht fiir dem aus_
gaug junij- woll vorgenommen werden. W'eilen die tro.uppen nicht
werden ehender fertich Sein auch keine grasung ftir alå Zeit in
,_

Schweden zu hofren Stehet.

Kuylendticrna.,

Btriil,e.rna

vid Göta d,lfs mynning

IilT

och

l|lg,
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Dnnska ri,ksarki,uet.

9.

Tordenskiolds bref

titl Fredrik lV, om Marstrands

:

eröfring.
Stormegtigste Konge
Allernaadegste Arwe lferre!

Jeg hawer udj nogle Ugers Tid. som u-wardiget mig nogen
Allerunderdanigst Rapport at indsende, siden dend Malheiir trmffede Deta6hementen wed Nye Elsborg, det fienden, mcd 3 Gall:
og 3:de dobelste Chaloupen overrumplede og bortsnapede Gall:
Printz Christian med 110: Mand, inden borde, af officerer og
gemeene, som war en dlir. betaling for dend lluckert ieg nogle
dage tilforn mecl 3: Chaloupper abborderete, hvilked ieg Hr. Cammer
Herre Gabel hawer raporteret; Jeg maa tilstaae ingen ordre at
hawe, for noget herwed strederne at Tentere, Mens som lienden
over alt hver dag bar forstercket sig med meere Batterier, hawer
ieg icke kundet blaattet mig i at foretage noget, som kunde i
tiden gelinge til Iiders Maj. Nytte, Dend 21: lanrtede ieg paa Koe
Öen wed Marstrand med 6: til ?00: Mand Soldaiestlve, hvor ieg
lod opkaste et rentrenchement, hvor det best kunde lade sig giöre,
paa hvilcl<en fienden ingen flid sparedc at Canonere, med sine
Gall:, Ilen pram, 3:de orlog skebe og S1'nder Batterier, som og
dag og Nat lod sig hörc. tillige med frcstningen, alt af Grof Skiött,
saason 36 G, og 24 å 18 G Canoner, ieg hafde vildet andlegge
et Ratterie af 10 r\ 24 G Canoner, mens de Flerrer ober officerer

af artigleriet

og fortificationen som ere her blant Transporten,
lvilde icke belätte sig dermed, efrtersom de hafde icke, hvis de
ere rvandt til at bruge af fachiner og andet, icke heller ordre
til mig, bvor over ieg saa godt som ieg kunde med assistence af
de hos mig harvcnde officerer og fvrwerkere Natten til d: 23: fick
4:de 100:de G Morteres henbragt, wecl rentre[tr]chementet i sine
tilbehörige l{iestdes (?), sarnt 30: til 40: handt Morterers, og demd
ernplöieret paa de strcder', hvor tle bcst og nermst kunde bruges
fbr ; at giöre gori effect med hvilcke ieg igaar Morges begyu.te at

Bi,Iaga I.

Danslta rihsarki,uet.

Tordenskiolds bref

till Fredrik lV, om Marstrands

:

eröfring,
Stormegtigste Konge
Allernaadegste Arwe l{erre!

Jeg hawer udj nogle Ugers Tid, som u-wardiget mig nogen
Allerunderdanigst Rapport at indsende, sjden dend Malheiir trreffede Detaöhementen wed Nye Elsborg, det fienden, mcd 3 Gall:
og 3:de dobelste Chaloupen overrumplede og bortsnapede Gall:
Printz Christian med 110: Mand, inden borde, af officerer og
gemeene, som war en dir. betaling for dend lluckert ieg nogle
dage tilforn mecl 3: Chaloupper abborderete, hvilked ieg Hr. Cammer
Herre Gabel hawer raporteret; Jeg maa tilstaae ingen ordre at
hawe, for noget herwed strederne at Tentere, Mens som lienden
over alt hver dag har forsterchet sig med meere Batterier, hawer
ieg icke kundet blaattet mig i at foretage noget, som kuncle i
tiden gelinge til Eders Maj. Nytte, Dend 21: lanrtede ieg paa Koe
Öen wed Marstl'and med 6: til 700: Mand Soldaiestlve, hvor ieg
lod opkaste et rentreuchement, hvor det best kunde lade sig giöre,
paa hvilcl<en fienden ingen flid sparedc at Canonere, med sine
Gall:, Ilen pram, 3:de orlog skebe og Sy'nder Ratterier, som og
dag og Nat lod sig hörc. tillige med frestningen, alt af Grof Skiött,
saason 36 G, og 24 i 18 G Canoner, ieg hafde vildet andlegge
et Batterie af 10 r\ 24 G Canoner, mens de Herrer ober officerer

af artigleriet

og fortificationen som ere her blant Transporten,
lvilde icke belätte sig dermed, efrtersom de hafde icke, hvis de
ere rvandt til at bruge af fachiner og andet, icke heller ordre
til mig, hvor over ieg saa godt som ieg kunde med assistence af
de hos mig harvcnde officerer og ffrwerkere Natten til d: 23: fick
4:de 100:de G lllorteres henbragt, wecl rentre[n]chementet i sine
tilbehörige l{iestdes (?), sarnt 30: til 40: handt Morterers, og demd
ernplöieret paa de strcder, hvor tle bcst og nermst kunde bruges
fbr ;at giöre gort effect rned hvilcke ieg igaar Morges begyu.te at
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tacke for de nogle
1000:de skud de hafde anwendt paa I{li1r_
perne 0g en Soldatt- med_en Canon Kugle, og en af mine Chaloup
Roere med skarp derwed er blewen skudt, for icl<e at goou ,uä
lumsk.paa dennem, som de paa dend bortsnapede Gall: sendte ieg
Capit: Lieut: Ployart med en Compliment til Comenclanten og dä
Herrer Chefs med esqvadren, om de wille lade fOlge de B:de -Galleasser og 3:de af orlog skibene, wil ieg jntet tentere ei heller
ruinere byen, hvis icke wil det skee, dog saaledes at fndwaanerne
permitteres at flötte over paa öerne med deres, hvilcked de Messieiirs icke wil accordere mig, hvorfore ieg i samrne Moment gick
derpaa, alleeniste rned en Gall: og 8:de Chalouper, hvor udj -war
200: Mand, for först at bemestre det underste Batterie, som og
straxen skeede, i det fienden retirerede, tod ieg folckene der pai
tage post, og tick 2:de fornaglede stöcker til Rette, og der mert

Canonered.e, paa dem, saa Mandskabet, scbjindeligst Marcherede i
Klipperne langs wed Söekanten, ind paa bien, Imidlertid kom de
gamle prame opwarpende, der gafs ickun et lang igien paa fiendens skibe, og de 2:de Gall: som stod inde wed byen, de andere
2:de sckiöt skibe Friderichshald og Hielper-Inden holt ieg in
reserya, om de Iengere wilde holt at Cauonere, meus alle Mand

,fra deres skebe, at bliwe Couperet fra frestningen, lod dern
fore Mandskabet straxen fatte post i byen, og indsadte endeel
Chaloupper med officerer og Tömermrend blani skibene, for at,
sögte

om mand kunde stoppe grundskudcne, de 4:de orlog skib med en
fregatt af 30: Canoner, hafde wand taget owerhaänd, Udi orlog
skibet Warbierg war 4:de grund slrud som blef dempet samt ei
Galeasse, som kaldes Printz Jörgcn af Hessen og en Fregatt, saa
og en pram, med en lang 24 G paa, hvilcke ieg Gud skee t'ack,
hawer bragt ud med warp, og er Conser.veret, det er jammerlig
de 5 skibe, og de 2:de brandere som laae, fordeelt i begge gabernä

med siD fulde udRustning af Canoner, og amunition, samt bvis brir
ware, saaledcs lluineres, lrvilcke dog, om någon tid er wenteligt
at kand blirve optagen, ,Ieg haaber da, Eders Mas:s allernaacligst
er fornöiet med dend represaile at 5: orlog skibe, 3: Gall: "eu
pram og 1/: (?) Gall:, som og ndj same tidei btef opbrent efter
at dend hafde sadt endccl af de fbrnemste Jnd,waanerne paa faste
lnndet, be1 er og endel Canoner, som staac paa de Batierier de
hafde opkastct, Nemli: l:dc B:dc udj ,.{orden gabet, og de 2:de
1dj Syndre gabet, hvorpaa crc 20 Canoner af 36, 1g, 12, og g G
Canoncr, som ieg haabel tillige mcrl andre ere tbrefunden 14 G
fjanoner med sinr; Lnvcttcr', denr alle ere nye og gorle, at bliwe
erobrede, Errdcl hal'rc rncd n11do1 proviarrt findcs -her og, som til
hörer l)roningen, hvilclted icg wil giöre flid tii at udbringe tillige
med anrlet, sonr i saaruaildc liand tbrefildes, Jnrhvaanerne bljwår
med lra,ndlct som dct witr l,lrlers May. cgcnc undersaatter, saa de
ickc slrall harve aarsag at klagc, I,'restrringur Canoucrcr Continuerlig
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skicke
ieg derimotl undertiiten lader ham udj et
meal alle slags Confect'
falden
er
wel' Een
enileel bomber' som #ä:t";;;;elig
gick sin sang' og blef

ttöl öttaätät'"tå -at deslige gandske for*äa. ^.4 Uyg, hafre-ög
ili."ä"u,d.-iil*':.,F%lål'r",';ffi T"lffil"'j!:,%,{äöi,ti
festningen. s3a leC I
Mand kand
uger' om I€ n-roOo.
inden 3:cle
'iä*t"
"arbeidet' formedelst
ilö;""M;y hendei,
t"'tt med
bekome, thie ieg u*å"iålt
wed_-trventle,Mile imellem
,åö-a**eret,
steder
paa
3:de
ies
jeg
g-utl skee (!) icke tabt'
hawer
hår tletachement, Marid-skabet' ftäi;; Å;lq äe ilötle og blesseretle
.Ies tror det bliwer *#:";ö
Untzen'
;;td'' hvor iblant er Capit'
'l'nn'utfi alt baade til landi og
hand
da
tue'
schutlt
er
been.
tlei hawer Mahletir oi
ham' samt
"toe
hawe
ieg,wil
*gä'
war inden for atp"*it"ito?-nudde'
"öUi9! "a'som hos mis forretter Capit:
Capit. L: Plöyard
tillige med
l"*"t' ortlre som ieut:Eders
tieneste, Baron Wintetråit'äät
May'
utlj
Infanteriet'
Canit: Kaas, .o* u*tAJ" iop;tl *tA dcnd allerhoieste were höi-

sted. hvor der laae

af same et Magazin

Naäile alleruoa."aaoigJi nJ#åä"alttt' May. Retferdige waaben,
K"ngl.
lover som haoer welsi"gn;"ä;;;;
com oq fremdelee giwe löcke'

ilarstranil dend 25, Julij

1719'

p.

Tord,msclyiold.

P. S.
bliwe Mester af MarJeg hawer siden haft dend löcke at
imellem 3' ä 4' om
dag
isom
.truoäJ"cilJeii. cu'r*teäi'k;å;;'
der-är naa af etöcker amuefftermitlagen nu' caiit'u"tä"tl-åii'trvatl
turt*ticker' som ieg ladcr
+'
e
ä'
nition, er na.r. rvruvli,";;il;ö
ti 280 Mand sterck'
Comendanten trecke metl sig' Gvarnisootofaste landet'
paa
i Morgen lader iraisportere
ä;"il
---Märstrand tlenil 26 July 1719'

Danska n'ltsarkiuet.

Bi,Iaga 10.

Fredrik lV:s bref till konseljen i Köpenhamn
beträffande Marstrands eröfring'
FRIDERICHderYiertevonGoTTESGnad.en,Königzu.Den-

zu Schlesso"rurt,- Notwegen' tler Wentlen und Gohten' Hertzogzu-O-ldenburg
Graff
l)ithmarschen'
*ie, Holtt.i", Siormarn untl der
Wir haben

wohlgebohrne Rähte, Liebe, Getreiie'
erkennen- geben wollen' wasmas€en
den 23' dieses' die in dem
Tordenschioltl
von
Unre, S.nootbynachi
Flottille attaquiret
H;i;; ;"; Märstrandt gelegene schwedische
dahin gesegabermahls
Waffen
U-nsere
ooå--0"n" der allerhöchstä
welclt in 7
Flottille'
;;i å;;; ni.ht uu.in sothane Schwetlische

;;ä ö;il;ilorst

Su;lt ni.a"tch allergnddigst zu

2 Fregattetr, 3 -Galliassen' ,3 Brander' 11Prahme
und davon OrlogrrA'r Galeere bestanäen, gäntzlich ruiniret
von 18 Canonen
Fregatte
1
balliasse,
i
S.nin oon 44 Canonen,
iibrigen
und 1 prahme von 1b Canonen ia-G'dige erobert, ilie lvorden;
versenckt
theils
geschossen-und
in Grund
"i*
åt hat auch darau* den 26 hujus, sich die Festung Mar;;;å.;"il.,-irr.ir,
bombarclement par
;;;; Sebst, nach einem geschehenen hurtzen
grosse
eine
auch
sich
ivorauff
ergeben,
u"tt
;;;;--u**ooition
""zu theil geworden' {on wel-

ö"ilg-d.nin"n,

befunden und Uns
"åo
ån*t-gru.ti;chen Success Jhr dem nach denen

'uantitet

in Copenhagen-al-

frembtlen Ministris, Nachrjcht zn geben- habt untl Wir
nurfrGint" Euch mit Königl: Gnaden gewogen' Gcben in Unserm
Haubt-Quartier zu Strömstadt, den 28' Iulii, A:o 1719'

;.t*fu

(Sign.) FRIDITRICH R'

An ilas Consejl zu

CoPenhagen'

(Sign')

D'

Wibe'

Bi,laga

Danska ri'ksarki'uet'

11.

Journal
ofver huis som er passeret ved Marstrand'
Den2l.IuliiankomschoutbynachtTordenschioltlmednogle
artilleriet hörede;
Shibe latlet *ud *ortå.u' og undtt, - som - til Orlog Sliib over
hvert
af
ManA
6o'
hafcle
som
Kom og Gallerene
tillige metl Langemaren' som hafde 10' motterer

ö"..i"'S.t"nd;
uaa6i,200g4i100g'
""- ä;;;"unitn a.lutqverede
AenO

oJ;

voris mariner paa Ko-oen og tog
possession. Om Natten lod Schoutbynachten kaste ^een

paa 200

dp tno, vi om Natten henslebte 12' Mortjers
ö;;.ti;;
g.
Ao 1oo
Braste oq paa samme öe 50' lland Morterel'' sonl

-itunr.t

pu" äu StåOer de kunde giöre eflect'
d':22.Bo.baraeredefraBatterierneogSkiotSkiberne,sambt
Esqvadre'
rorrg."iil.u.ut og nombard;r Gallioter paa tlentl Svendske
slucket
igien
blev
mens
Skibä,
Deeris
udj
h";?;, eendel falt

ti.n

branden.

d: 23.

dend
Ättaqveretle lned Prammeene og Skiöt Skibene

der laa 1' Orlogs
Su*nÅt . nrquadrö udj tlet Nordre Gatt, hvor
gom
Sitle ud og hafde
een
vendl'e
Gallias,
Ätiii-^i 44 ianoner, den
derhos af 7--36
strax
paa
Landet
Battericr
tvenåe
n
Can:
ä-ra
s Canoner 4'
4
af
Jnillöbet
udj
for
ä Ctuu. Ilt lidet Batterie
- a'ttaqve af Skibene giörde Schoutbynachten -Descente
Veed samme
ved Nordre Gattet; Saa snart*.a soo. Mand paa dend faste öeLand,
skiöd de kuns et Lag aff
i
vare
I'ott.no
ut
fornam
irr*d."
og retirerede Sig i
i
Gnlnd
straxen
Skiötl dem saa
Schoutbynachten com&.n"ff.'3-f,irc".,
af
blev
Chaloupperne
Fcsiningen.
til
Lantl
'J.t.i
utensile
abbord-ere Skibene, som vare precaverede med
ud;
hal^e
til-at
^t
med--trosset
og
Leccagerne
stoppe
til at
f9n19m
kaldet, af 44' Canoner'

hvoraf blei frelst et brtogs Bt<ll Warberg
R.n C"ltiu, kaldet Prince de Hesse, Een Pram af 44 Schwinge

tto*r.r, for 3-36 G Can: after 3-36 S C-anoner bag paa Siden
G:
24 s Oan: ]lrr ],ram kalilet Gif Paa af 18 Can: bag 1\[asten.24.
Siuncknittg'
for
frelse
at
lix Masten 1n G. llesten vn'r umuclig
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gtraxen
Med samme Mandskabet, som I)escenten giorde bluu Byuo
fra
Mand
transporteret
200'
andre
de
blev
Nat
beset, og samme
Koe Oen til assistence udj tsYen.
d: 24. Lod Schouib$nachten indskibe udj en flöyte, som
hafde ligget udj Hauffn Magaziner. lom utlj Syen fandtes, thi

Commanäänten iruecle Borgerne at ville sette By-en i Brancl,
Samme dag blev fleere Morterer ogbragt- paa Ko-Oen'

Den

är.

Blev bragt 50. Iland. Morterer udj Blen

-

og- blev

ö kunde giör,e effect; Om Efftermiddagen
åUirtrAu's.ttoutbynachten mig op til Commendanten med Brev og
Begiering, det hand skulle menagere Byen, truet derhos strax med
vig"veur äi ville attaqvere. tilligemed hafde ordre at Sondere om
ha"nil hafde udj tanke at ville capitulere. . samme efftermiddag
begierte Commändanten Stilstand til om anded Middag, hvor da
,.ölotion skulle nedkomme; Paa Cornmandantes Begiering blev
af schoutbynachten aocorderet stilstand til dend anden morgen
Klocken 12.
d: 26. Klocken 12 om Mitldagen avancerede vi med de 2:de
Skiöt-Skibe, 2:ile Prammer og 4 Gallerer, digt under Deeres Captanted paa de Stmder,

no.er, hvor da straxe's nedköm Begiering af Capitulation
og blev af Schoutbynachten afgiort.

som

d.a

Strömstadt Den 28 Julj 1719.
Biss dahero lieget Unsere Ärm6e dahier annoch Stille, und
ist mann beschåfftiglt die Eingesenkte Schwedisr:he Fahrzeuge
wiecler auf zu bringen, Alss nun FI. Gnral Major Arnoldt mit
seinen untergebenen 12 Bataillons wegen contrajren wintles annoch eine Meile von hier bey koster vor ancker liegen miissen,
hat unterdessen H. Schout by Nackt Tordenschioldt in Erfahrung
gebracht wie die beij Marstrand ligende Schwedische Schiffe, und
äudere Armirte Fahrzeuge fast ohnbemannet und jegliches nicht
iiber 15 Mann besetzet, seV, wesshalben Er -gelegenheit gehabt
sich zum Theil zu hemächtigerr, der UberRest aber von
selbiger
"feindlichen selbsten verscnket worden, weiln nulr auch die
den
Yestung biss auf ohngefbhr 100 Mann Eingebohrner-Schweden,
mit Saähsen, Dånen, Täutschen und andere so Ehe'nrahls gefangen
rvorden, besetzet gewesen, Welche sich zu keinne Resistence verseben wolten, sonäern rnit denen sonsten dahin Condemnirten geYerlust der Stadt und
fangenen I,liris gewor6en, Sahe sich
'ach
die Yestung mit
(.lommenclani
Ebenfalls
genöthiget,
tr'toiitte der
allin Depentlentien an clen selben'zu iiberlassen, wobej d11n {frmeldter iI: Schout bi Nactrt nicht iiber 20 Todte urd Blessirte
bekommen.

Danska ri,ksarki'uet-

Bilaga 12.

Tordenskiolds bref till kommendanten Danckwardt
och till de sachsiska soldaterna å Karlsten'
Höijreille og Wellbaarne

Hr Obriste og Commenilant!

her i Byen
Som ieg hawer fornumet af de fattige undersaatter
hvorattaqverer'
naar.ieq
paa
ilend,
iltl
kaste
aut ffr.-bfuitte wil
indholdet metl

i o"g haier
for ies nest afnigte "#å"'t"å*ärto*
Mcnisker nogenu-schvldige
og
armc
de
ni.tp.
;;^ Jr"'q";;; tä" o?
andet' Jeg maa
og
Meubler
ai
il"ä;; Coorur"uru hvis de kantl'bekient
af sin
Cavallier
braf
og
tn
**
bifalde tlet IIr. Obriste,

her.effter-giöre altl muelig flid'
öt""t;g-;;; nla iuaiir,-og will
at saawist' som ieg haaber at
Troe,
merrs cher'aåv
ä'e ;iäti.tä".-,
-iffi;
en hetlelig tiener af min Herre og K-ong.t'
;;sigt, og doe"det
;.
ttodste"hvatl koste wil' i följe af min
;;;t-;; i.t.'ilutit*, ordre,
denil allerhöiestes
ffend ieg
Konges
irirrnouäigrte
-ognest
det tla wil
mueligens
Dessein,
min
Bistantl, skal Reussere i
Jngen nlitt hawer
til
da
de
tlet
we6kommende,
for
fufiu--iLnSml

wil gierne.tillade
ladet Rlen bren{le og ind*uu"ttne Ruinere; Jeg
som til attaanstalt'
clendefftersee
lade
land*wit
at
iir. Ofti;ttu,
hawer ieg

q"u"

giott, saa det icte scttat mislinge; for

Soucours

"t
r."".porten af 200b' Mand' dert er allereede
;;ä' ;;q;;ä;t-"og
Ohalouppe fick
underwejs fra ooster, ;äl;g nu med,en dobbelt
ieg altid
hvilche
hos
expitlition'lii
sin
sLui
ä.,
;;;;
ö;;;t;
wil behage at giöre Resikand hawe soucour*,'-o^ mand lenge

stence, Jeg hawer permitteret unrlersaatterne

at flöl'te

deres Sager

om Hr' obeist be;;.;-;'"rån, og .* a.i'iil Mantlskab ordineret'
paa
det de dertil antltirl'
tlen
for
c"t"taden
i;;il ;;;;;rtJro.
til hcrformeldning
Respect
Mantlskab, .täg UceAer min

"t,Tt.A.
wrrcnde bekiente

Söe

officerer' Forbb:

Ilöijmdle og Wellbaarne

flr'

Obriste og Comendants
Tienstferdige Tiener

P'

Tot'd'ensclr'iokL'
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MiristbekandttlervielengefangenenDegerteursauchfremb.
so in der Citadelle Nothleiden, und noch grausahmer
*un Sie ihren fleiss nicht anwenden den Commaui.i;.;;;;.o,
"to--t*ingun,
alie Stadt fur feuer zu Menagiren'- 'rntl seine
;;;;;;
"iibergehen, welches anjetzt leicht geThehen kan'
ilt"rS UutA ,o
Jch den Lohn' womit
öi;j.t:g.; tlie dazu cöntribuiren, versjchere
wie Sie es begehren
freij]et,
ihre
uncl
Sie" sotieo vergniigt seijn,
-ALhalten
nicht den Uommananjetzo
Sie
g.iiu*!.tt.
,o
*"fftr,
der armen
feuersbrunst
der
ämtt", fiir die grausahme execution
mit aller
untergebenenmeinigen
den
von
*ö1.h.
ruröLatt*r;

At" Wuiio",

allergnäd:s Königs.und
il;fr;;-;;;h åit allergned:s befehl meineswerden,
da wercle Jch.es
tractiret
Uriterthanen
*tg.t.
H;;,
qvartier
Menschen
keinem
"it,
*lrau. un tlei festung revangiren, und

g.n.", S"ta.rn meinJ bekan[te force gebrauchen umb zu ruiniren'
wen es nicht wäre
;;i;håt Jch schon håtte können exeqviren,alles
tlas Jhrige noch
welche
btirger,
armen
der
*ug;
"dur.otpussion
stadt haben, und vor die- meinigen allergnädl:s commando
lo
oicnis vertieren werden. Hirbeij Sends Ich das patent des alleriler beschiitzung der
äräA'ieti.; pn.dons fiir alle Desärteurs, auch
können die
vernehmen
Sie
wobeij
ilonträiAenaän Unterthanen,
Konlgs' Dicses oben gemelte
srosse Gnade meines allergnädigsts
-Execution, -

dan Jch gesinnet bin
;;;;*;fii;e zur schleonig.t
mejne. Ca;;ht it;;* die festung ii n"le zu lassen, sondern
den heuund
brauchen,
zu
Leuten
;;;;,-;;.tiers und forci von
employiren.zu
werde
succur$
iiberfliissigen
verhoffen
;i;;'";;h
wozu ein jeder sich
uoii.naun meine Obengemelte Versprechung,
verlassen kan, und meine parol acceptiren'
Marstrand d' 25' jul' 1719'

P-

7'ort'letzskiold'

Bi,ltsarki'aet.

Bi,laga 13.

justitiekanslern'
Generalm4ior Mentzers rapport till
Varfvet'
på
Nya
angreppet
angående
Hr Baron och Justitia Canceller'
lärer !r B-aro1
Af hoosfogade document eller untlersökning
hwad tillfälle och pä
af
intaga,
tunna
cancettern
ocb Justitire
rl' 2-! och 27 sidstl' SepilåA- taii, tle tlanske, naiteo emitta.-nsine-r'nchalouper
och andra
metl
buitutittno
toruil
;;;tl;-åit*-u*
"
Högwälborne

som de
uoro ;; ;t beskafiat metl. krutskieppet'
iilffi
efterrättelse' sflrjag
ingen
har
borttagit
wåhrtiid
ääsie' fo.reoen
hiit till orten' war passerat'
ä;il;"; det redan for min an-komst
bäst kunna dätom beÖrnfölt,eÅ*itutuo
ocb
ia"ä"a.r ffr Baron
ammiralitetets Rätt'

som åun *ukun, warit-för
höga Ko-ngl' Justitim
och efter beråttande, st aii ransatningen den

.f,iää gif*n, hålst

ä.n'i.loi*n, wara tilisånd.t. För ofrift lefwer iag
Högwälborle
Götheborg d. 15
october 1719.

Hr Baron och Justitim

stedse

Cancellerns

Tjenstskyltlige och hörsamste Tiennare
Jean Mentzer'

befallning'
Efter Högwällborne Herr General Major Mentzers
huru
Adjuteur,
med
tillika
Major
uua.rråiit. ia[ Un4ertecknadt
och
26
tl:
Emellan
;;h;t^;;"diatt a. Danska rahrtvg Natten Kiårnige Bergiet,
I'orbij-Batterierne
kommit
ää--iå-tf å4". September
och befant såletles' omsäniil;; eiler Carlsbcrg' samt Billingän
corPoll'Ie.' orre.'. soldaYice
igtuo*"
äö".;;;;,--*iJ a.tt %trtu
Willman' Abraham
Swen
Rörling,
Annrin
l,ydig,
c;ä*tnd
;;il;
TÄhns ReEllfsborgs
af
aile
Skata,
Lars
lä"1 n""t rulling o;h
11 eller hallfgången 19'
untlgefär
Kl:
att
teskäRade,
*"ta
;;;;t;;
utan mörkt' hafwa de mitt
ää';;;" ;d,nen ej war oppgångenItatterie
Kiärnige Bergiet' sont
äetia
oött
liittbor-g
åä"i-'rart"ltigen
warse en Galleja sont
blefwet
fr*.t"t ui 2:ne.-18 Pundig"e Canoner,
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af3:neEschalouperBoxerades'2:neandreFahrtygmedenmast
^Eschalouper på alla sijdor, omtring tlem' hwilka
n*utatt" och
i-S.h";;;
iytlig, som stod på Påst anropt och fått till swars' goda
Detta raporö;;;k;,-åu*"pt att det woro de Srvänska Gallejor:
qwarter
något dersitt
hadde
som
Hård
Lrua.* inf heir Capitein
utskickade
ilen
och^innan
b9n3m!{,.
gård
Paulupd
.;
;i;å"-;t

Cåia"t'Stutr. iieenhom, hoides från Billilgs Batteriet ett Musquette
om-råti
.tti* a.tpå åtskieuige; I anseende hwar till förrComanförtrotlda
sitt
".1
begrep
i
i"niiå ö"pltr;n Oå re6an warit
pagnie at hoPsambla.

' " Kl, wicl paass 3 om morgonen kom Fi.entlen till bakars, och
Bergietz tsatteOa

l-an"afLanäet-l emellan Billingenz och Kiäringe

-från Fästningen att skiutas och Posterntngen pa
riern'e bcgyntes
landet meä" Musquetterie. åfwenledes och wid stranden, ctet mesta
detonnat,medskiutantletlhemförfölgilt'BerättandesochföreManskap, sig ey annat kunat fÖreställt, än att clesse-FahrnåmbOe
hadde wid
1r;" WiA--f"S"inOui *ätlt wåra egne, och at de sig
efrter wanligheten angifwet'
fåstningen
'-"*ö;;:";tu

fangö

stotl af

eller så kallade Carlsbergz Batteriet',be-

4 st: Tolf puntlige och 2 Tree puntlige Canonet,-samt,2:ne

eller inlöpet
M;;.;;. beläget utj en wllt, hwarifrån ut-åt Fiohlen
vice 0orBiörck'
Johan
Iiustemestaren
ar tånggruna"t, dei ut af
Lars

Lindqwist,
Pergfo.alerr"-Sato.il Stot*, och Soldaterne Joen
ätro* r"*t Gunnar Staare af Ellfzborgz l,ähns Regemente, tillika
före'
*.ä grtOtfa"garne Christian Renholtz och Östen Gudmund'
kunnatt
eij
förhantlen,
war
mörkret
gii*u tig såliedes, som Öch
som stått
3..i oågi. fahrtyg, oansedt at solclaten Lars Bergström,
hwilket
rodt
at
det
po*i,
hördt
wiA fa"ss ltl: 11 om aftonen,
på:
wåra
waret
det
menat
gifwet,
som
tilkiännn
Corporalen
tan vice
Cirffu;ot, ocn ätt de lagt till ankars wed Fästningen' särdelles som
Batteiie här om ingen raport dhem lemnat, och
ilatiirg*i
"AeBergetz
såiledes intet i'ienteligit af wetat' oachtadt de-t syntes
hrf*a

några Musqvette
iiia of*.t Bergien från Nya Werfwet, samt hördes
tr,ll dhem och
.loit, fott ån" en Lieutnänt af Siöö Staten, komit
de swarat'
uppå
hwar
i
siön,
roattdenågot
om Oe hörilt
f.ag;t,'afrtons
hörde wij fuller, ^att {e--rgdde ut åt Slottet, och me-nt
i gär
Lieutenanten swarade'

min eij annat ån det warit wåra Gallejor?

giordt
det war diefwulen håller, det war de Danske och hafwa de

at
err stor skatla wed Werfvet: då rustemestaren war i begrepsjelf
uffara" RaJrort till Capitein llård, angående iletta, kom-han
med ett Compagnie *oidtt.. rnarchierandes, hwilleka Sedermerhra
.och
tillika med fårenembdne giordt sitt bästa, då fienden utgich,
eller giöra
Uat." något lyite, hafrva tle ej kunat seet
i"-i"*- hwatl fartlg egenteligen fiendens.,bestod utj'
åiskillnad,
Batte-Angåentle beskddenh"eten i'ed det 3:rlie ellel Billingz
riet, så" äro af t z lian, förtrtan en l'cnclrick rvid nampn tr'ranclt
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och Fourideren Johan Anders Fisker, samt en Ärtollerie Ulder
Officerare och 1 Constapel, icke mehr än fourieren Fisker, Handtlångaren Sven Bergströnr, och Soldaten Mårten König, undankombne, utan blef Fendriken skuten och de andre fångne hwillka
förenembde 3:ne Pärsoner, berättade, att förutan Skielldtwachten,
war 3:ne oppa,ssere förordnade till Patrullerande, utaf hwilken En
ifrån Patrullen utj Corps de Gartliet, inkommit, sägandes; at några
f'abrtyg i bambnen inkommo, giefwandes sig utför wåre Gallejor
och att de hadde Danska fångar med sig: hwaruppå denne fourider utgåt, at förnima sammanhanget, och wid anropandet fått lika
sw&r, som Patrullen tillförene förmählt, då han gåt i Corps de
gardiet och beet Fendrili Frarrck af bänken upstiga, för hwilken
harr ofwannembde tillkiänna gifwet, som fouriren befallt Påsten
visitera, och wid efterscendet fant honom af Batteriet wara borta,
och innau tr'ourideren kom tillbakars, giordes åtskiellige Skott med
Musquetter och wecl framkomsten, fant han Fendriken liggia skiutin,
och Manskapet borta, och gom fienden där förnam honom, giorde
de effter honom åtskellige skott, men kom dock utur wägen fram

till

nya verfwet derest han klappat på dörrarne då afwen en Skiep-

pare af Ammiralitets Staten kommit som legat på Gallejan Carolus
och derifrån undanl<ommet, hwilken forfogade sig till Holm Majoren Ernbildt, oclr hrvardt allt så larm wed Nya Yerfvet; warandeg detta undegiefähr kl: hallfft ett om natten, och war fienden
Under denna tijd i siellfwa hambnen, de1 fahrtygen lågo, och kan
eij häller annat sluta, ån de som på Billingen Landsteget, gåt i
Land mitt enrot skiepz Sänke wärfvet.

Handtlangaren Swen Bergström, som nu här warande, har af
honom, med det andra
Manskapet, skohlat fördt neder till danska Fahrtygen, stack han
sig i Bergiet undan, och kom således på flyckten till Giritheborg,
det snaraste han kunde, stikt at raportera, och soldaten König,
har af det tillfälle undankommet, att han legat utan för Corps
De Gardietz-wägen och sofwit, och då de skutit med Musqvetterne
waclrnade han, och fick see Bergiet öfwer med follk, hwar utaf
han sin undanflyckt taget, och hwad sedermehra wed Fahrtygen
Passerat, säija sig förenembde icke wetta. Oapitein Rockman af
Illlfzborgs Lälrns Regemente, som med ett Compagnie på Nya
Werfwet är Inqvarterat, till ända af fienteliga händellser, Billingz
Ilatteriet förstärkia: gaf wid handen, huru som en Skieppare hos

de Danska blefwet fången; men då de

Hollm Majoren KI. halfgången 1. giordt larm,

berättancles att

någre fientelige llschaloupar, woro i hambnen wid Nya Werfvet,
inkomne, som söckte l,'ahrtygen at utboxera då Larm Truman,
utgick, oeh innan l/a-dehls timma war hehla Oompagniet samblat,

och f-orfbgade föll.jande anstallter, nembl:n bud till de Oapiteiner
som lågo på garnhla Werfvet och Haga, sanrpt Oapitein IIård som
hadde sitt qwarter på Paulund, wed knndgiörellse om detta, 2:o
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besatt Bryggorne på Nya W'erfwet nred 12 man ock En Uuder_
officerare,
-på hwardera, 3:tio Affärdat Fendrick Schwartzhauf med
1-2 man åtn UUingen och l,.endrick IIård mecl 12 man emellan
Billingen och Warfwet. 4:to blef strax Recognogierat på Billingen,
och befantz allena derstådes en död liggiandes. I hwjlket säme
Capitein Sacken ankommet med Gjlsenes Compagniet som tillika
med fendrick Schwartzhof och Capitein Brickman med resten af
Kins Compagniet intaget Billingen och befunno de Danska Escha_

loupar wara utur hambnen,
lamt den uttagna Gallejan till Sägells
förbij
Batteriet,
och
Elld
uti de 2:nä qwarliggiande G"ilrJ;;
lågot
Carolus och Wreden, och att cn Hoop Esclaloupaiärbetade mödh
Fregatten Mörners.. utboxerande, ty giordes genaste för det 5:te
etyckonen på det öfwersta Batteriet på Billingen, som bestodo af
åt-ta pundiga och 2 Sexpundige, fårdige til"t Sfiutande, medao
!Fienden,
det andra Batterietz stycken hadäe fOrnaglat,.som bestodo
2
Tjugo_ fyhra pundige, 4 aderton pundige, oich'a ToUf pun_
?f.
dige, samt skuto det skiöndesamaste, som skiö kunde, efter fOre_
lemb{9 Galleja så lenge de hadde henne i sikte: Lijkaledes uppå
Fregatten Mörner, till des
_Flenden blef twungen honom att lemä,
då de den sama satt i Elld,
Hafwandes Hr ca-pitein Gerhard IIård.
som redan war ankommen till Carls Bergz Baiteriet med Ås Coml
pagniet fdrföUgt de danska. Fahrtygen, med Styckeskott, så långe
jembwäll ifrån Kiäringe Bergiet mecl Musquetter"ie
de. råcka

fun-de,
och gick fiendens Fahrtyg utigenom de1 SOdraste hamne Inloppet,
och
sålledes ingen wijdare underrättelse att undfå huru"rd

-är

tillgåft.
Datum Giötheborg

d: 14 Ochtob:

1719.

Johan t,on
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