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Skåne, Halland, Rlekinge, Wisraar och Riigena). För 
att emedlertid kunna verkställa dessa planer lät Chri
stian på Norska gränsen sammandraga en styrka af 
6,000 man fe), i afsigt att dermed angripa sjelfva hjer- 
tat af Sverige. Till anförare för dessa trupper hlef 
Ståthållaren F. Ulr. Gyldenlöwe utnämnd. Detta tvang 
Carl XI att äfven till denna trakt kommendera en 
truppafdelning, hvilken under anförande af Ascheberg 
förlädes vid Svarteborgs kyrka, belägen 5 mil från 
Norska gränsen. Kriget begynte under ömsesidiga 
ströftåg, hvarvid Major Linde med 200 man af West- 
götha Kavalleri och 30 Dragoner esomoftast gjorde 
infall i Norge. För att förhindra detta bröt Gylden
löwe upp ifrån Fredriksball och fattade post vid 
Blomsholms herregård nära Strömstad. Ofverste Kraeg 
skickades med «Gallejer och Skiärbåtar, bemannade 
med 1000 män c) att besätta Quistrums bro och 
derigenom förhindra Svenskarne att gå tillbaka från 
Svarteberg. General Ascheberg, som förutsåg dessa 
Danskarnes planer , beordrade Ofverste - Löjtenant 
Uggla att besätta Quistrums bro och ett i Sälebv 
liggande högt berg, hvilket hade till följd att Dan- 
skarne drogo sig tillbaka först till sitt läger och se
dan till Norge d), hvartill det falska ryktet,  at t  Carl 
XI med hela Svenska arméen var i antågande emot 
dem, tvifvelsutan äfven bidrog. Några vidare fiendt- 
ligheter under år 1673 förekommo icke.

a) Berättelser ur Svenska Historien af  A. Fryxell . 15:de 
delen, b) Kong Christian den Femtes K.i igs-Historia af  
Friedenreich. cl Friedenreich. d)  Rutger von Asclien- 
bergs Lrfvernesbeskril ii ing af  S. Lsgerbring, sid. 133.
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Om vintren 167S och våren 1676 lät Christian 
V vidtaga sådana rustningar, som tycktes kunna för
säkra honom att innan årets slut hafva fullkomligt 
krossat Sveriges välde, på samma gång som de deri- 
genom förstorat hans eget. Hans krigsplaner för 
detta å r  gingo på ingenting mindre ut, än att först 
sjelf bemäktiga sig Sveriges sydligaste provinser, se
dermera skicka en truppafdelning under General Dun- 
cam att  intaga Halland, medan deremot den Norska 
arméen under Gyldenlöwe skulle bemäktiga sig Bo
hus Län och Götheborg och, om så behöfdes, under
stödjas af  Duncam, sedan denne underlaggt sig Halland.

Lernnadt åt sig sjelf, nästan från alla sidor om- 
gifvet af fiender med välbetänkta rustningar och vid
sträckta eröfringsplaner hade Sverige sålunda detta 
år att gå fruktansvärda strider till mötes. Det hade 
icke blott fiendernas vapen att strida emot, utan äf- 
ven deras list och konstgrepp. Danskarne sparade 
nemligen intet medel, som kunde befrämja deras af- 
sigter. De gjorde stora löften, skickade inställsame 
bref, skalTade genom rikliga skänker verksamme för
rädare och utliggare för att locka innevånarne till 
afiall ifrån Svenska kronan.

Prester och bönder i Bohus Län gjorde sig isyn
nerhet skyldige till en sådan otrohet. livad under 
då, at t  Danskarne detta år hade framgång i Bohus 
Län, då de härtill alltid vore Svenskarnes styrka i 
antal betydligt öfverlägsnel Christians hufvudplan att 
genom Duncam intaga Halland och sedan sända den
nes segrande här till Götheborg att förena sig med 
Gyldenlöwe blef dock afskuren genom Carl XI:s se
ger vid Halmstad den 17 Augusti 1676. Gyldenlöwe
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fick sålunda åtnöja sig att med sina 11,000 man tå
ga utan motstånd fram i Bohus Län, Westergöthland till 
trakten omkring Wenersborg och södra delen af Dals
land och der straiTlöst brandskatta och plundra. Den 
sista plan, han under detta år ernade utföra, var in
tagandet af Bohus fästning, efter hvilket fåfänga för
sök han i September 1676 återtågade till Norrige, 
och, sedan han låtit uppbränna Wenersborg och Ud
devalla, lemnade endast Strömstad besatte,).

Så väl Christian V som Carl XI begagnade vin- 
tren till vidtagande af erforderliga rustningar och för
beredelser, den förre till anfall, den sednare till försvar. 
Christian, som ingick närmare förbund med Bran- 
denburg f) ,  sökte äfven genom sina Ministrar att till- 
knyta närmare vänskapsband med de öfriga Europas 
Regenter, och lät sjelf värfva trupper både i Tyskland 
och i Holland samt utdela — för samma ändamål 
stora penningesummor till sina Officerare, men isyn- 
nerhet använde han all flit på flottans utrustande, 
för att genom dennas öfverlägsenhet kunna så väl se 
sina egna länder tryggade mot anfall, som ock för
hindra Svenskarne att komma sina Tyska besittnin
gar till understöd. Men Carl XI vidtog ock å sin 
sida sådana rustningar, som valet emellan frihet och 
slafveri ålägger. Oaktadt de föregående årens hår
da utskriiningar lät Carl dock påbjuda 2:ne sådana 
för år 1677, de största, som hittills någonsin egt 
rum. Desse utskriiningar beslötos på provincial-mö- 
ten, emedan Konungen icke ansåg sig kunna lemna

e) Riksark. D e  ]a Gardiska handlingar från Tidö. f )  
Kong Christian den Femtes krigshistoria af  Frieden-  
reich.



hären i Skåne, for att sammankalla en allmän Riks
dag g). Både frälse och ofrälse åtogo sig en utskrif- 
ning af hvar G:te man. Handlingar från denna tid 
utvisa, att, så väl gubbar som underårige, blefvo in- 
rullerade h). Om flottans utrustning vinnläde sig af- 
ven Carl på det högsta.

Sveriges allmoge började dock känna sig uttröt- 
tadt af detta krig och de svåra utpressningar det 
medförde. Missnöjet och oviljan mot kriget och dess 
upphofsmän gaf sig derföre ock tydligt tillkänna och 
visade sig redan vid de för utskrifningens genomdrif- 
vande påbjudna provincial-möten. l)et krig, som vi 
gå att beskrifva, skulle erhålla sina krigare från Bo
hus Län, Westergöthland, Dalsland, Ostergöthland, 
Småland och Dalarne. I Ostergöthland botade folket 
sin Landshöfding Gustaf Kunkel med öfvervåld då 
han skulle verkställa utskrifningen. Allmogen i Dals
land vägrade att underkasta sig densamma, så att 
Ofverkommendanten Mörner erhöll Carl Xl:s befall
ning hj att «förmå folket på dahl till doltagande i 
Siättemansutskrifningen.« Allmogen i Småland och 
Dalsland fördröjde länge sin inställelse vid kriget. In- 
nevånarne i Westergöthland, som «fuller aff durch- 
togh och flychtande leditt större besvär änh dheras 
medhbröder någorstädz«, finna vi deremot åtaga sig 
en ännu större bevillning, än den Carl XI önskade. 
«EfTter noga öfverläggiande förklarade de sig vilja så 
månge som dugelige och tienlige ähre, gåå med va
pen och värior fienden emot medh allra forderligste,

g)  Katnmarkolleg arkiv. /1) Riksnrk. Carl XI;* bref 
t ill  Mörner a f  deD 3 Februari 1677.



emedan högsta nödlien det fordrar, och fienden oss 
for dörrarna nalkas.«

Blott småningom började de utskrifne inställa 
sig. De kommo landskapsvis, dels alla utskrifne på 
en gång, dels i mindre afdelningar från ett och sam
ma landskap.

Riks-Cancelleren Grefve Magnus Gabriel De la 
Gardie var Ofverfältherre öfver de trupper, som i 
Bohus Län blefvo sammandragne. Hans ombytlighet 
och ovana vid ett ihållande och mödosamt arbete 
hade förmått honom att begära en tids ledighet från 
denna sin befattning. Under denna De la Gardies 
frånvaro från kriget blef Landshöfdingen i Elfsborgs 
Län och Ofverkommendanten i Götheborg Hans Georg 
Mörner anbefalld ij att «taga sig defensionsverket ann 
på Norrska gräntzen.« Denne ledde således krigsären- 
derne ända till De la Gardies återkomst den 12 Juni 
1677. Med den afdelning af «Siättemän«, som redan 
ankommit lät Mörner fördrifva Norskarne från S tröm
stad den 5 Januari 1677 och intaga denna stad k) ; 
hvarvid 50 fångar gjordes l). Nu inträffade en str äng 
vinter med mycken snö, som gjorde alla krigsrörel- 
ser omöjliga. «Man kan eij nogsampt beskrijfva«, 
säger Mörner, «hvad snöö, så vä hl på Daahl, j Bå- 
huus Lähn, och ända gräntzen uppföre ähr, så att 
det icke mindre för oss omöijeligit ähr att kunna re-

i) Riksark. Carl Xt:s bref till  M örner af  den 5 och 15 
Mars 1677. A) Riksark. De ]a Gardies handlipgar frän  
Tidö. I) Kammarkolleg. arkiv. Mörners rapport till 
De la Cardie om återtagandet af Strömstad.
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cognoscera, än fienden nu för tijden något alt ten
tera mj.

Först vid sommarens början var öfvergången mel
lan Sverige och Norge möjlig. Det enda, som Mör- 
ner derlöre under denna tid kunde göra, var att från 
Götheborg utsända kapare, hvilka uppbragte det ena 
Danska skeppet efter det andra, påskynda flottans 
utrustning från Götheborg och sätta fästningsverken 
i försvarstillstånd. Fram på våren gjordes små öm
sesidiga ströftåg in i Sverige och Norge. Till Sveri
ges stora lycka skedde dock dessa i små partier, e- 
medan Svenskarne hade stor brist både på ammuni
tion och gevär. Omsider, den 9 Maj ankom en En

gelsk fregatt, «hvilken fahrkost föregående höst blef 
af Holländske Caper till Ostende uppbragt, med Fran
ska gevähr, nemligen 289« Lunte-Musqueter, 890 
Flinte-Pistoler och 500 Centner Kruut nj.a

Efter dessa rustningar utgjorde vintrens upphö
rande det gemensamma föremålet för Svenskarnes och 
Danskarnes önskningar. Gyldenlöwe gaf redan tidigt 
på våren befallning at t ,  så snart snön det tillät, gå 
öfver gränsen vid Fredrikshall. «Galleyerne, som 
vare i Norge samt Krigsskibene havde og faaet Be- 
faling at haste med Udredningen, på det naar Van- 
det aabnedes de da kunde överföre Trupperna og ha- 
ve et vaaget Oije paa de Gottenborgiske eller andre 
Skibe, der sogte at forurolige Strandkanterne og Sey- 
ladsen oJ«

m) Riksark. M örners  rapport t i l l  Carl XI af  den 22 Fe
b r u a r i  1 6 7 7  n )  I t i k s a r k .  M ö m é f s  t å p p o r l  t i l l  C a r l  
XI af den 10 Maj 1677. o) Christian V:* Krigshisto
ria af Friedenreich.



Då den krigsplan, som Gyldenlöwe för förra 
året gjort, misslyckats, så uttänkte lian för år 1677 
en annan, som, thyvärr, lyckligare verkställdes. Den
na afsåg intagandet af fästningen Carlsten, emedan 
”man bedre derigenom paa denne kandt kunde sette 
Fienden Fingeren paa 0 y e t  og hemme de Gotten- 
borgiske Kaperes omstroyfning, ja næsten gandske 
odelægge den Svenske Handel udi Nord-Soen”. Hvad 
Gyldenlöwe en gång beslutat, sökte han med’ conse- 
(jvens och outtröttlighet utföra. Den oinskränkta 
kärlek, som hans upphöjda egenskaper hada förvärf- 
vat honom, gjorde, att hans önskningar och befall
ningar af hvarje hans krigare villigt åtlyddes. Med 
yttersta ifver och de största ansträngningar sökte der- 
före livar och en i hans här att medverka till ge
nomförandet af hans hufvudplan för detta å r :  — 
Carlstens eröfring.

För att uppnå detta sitt mål hade han beordrat 
en här af 2000 man att gå öfver gränsen in i Sveri
ge under anförande af General-Major Löwenhjelm, 
som, enligt Danskarnes eget intyg, var lika mycket 
berömd för sin ” manddom som för sin försigtighet”. 
Den lilla besättning, som låg förlaggd i Strömstad, 
fann för sin räddning nödvändigt att fly undan den 
öfverlägsne fienden och tog vägen åt Uddevalla och 
Kurödsbro. Så snart Svenskarne voro undanträngde, 
lät Gyldenlöwe på en mängd skärgårdsbåtar, hvilka 
han för detta ändamål hade anskaffat, öfverföra 3000 
”de hurtigste och bedst öwede” man p) och ett stort 
artilleri. Desse landstego på Koön den 30 Juni 1677,

p)  Dinskarue uppgifva den blott till 1600 man.



till hvilka den landvägen norrifrån kommande Lö- 
wenhjelm med sin här anslöt sig. Hela belägrings- 
styrkan utgjorde sålunda 5000 man förutom de öf- 
verlöpare, som Danskarne visste förskaffa sig. Carl- 
stens dåvarande befästning var af en helt olika be
skaffenhet med den, som den nu för tiden eger. Carl- 
sten var nemligen då blott en mindre fyrkantig redoute, 
försedd med ett likadant torn och med några svaga 
utanverk, uppförda af lös sten cn lenaille; derjemte 
skyddades den af 5 skansar Malepert, Hedvigsholm 
och Gustafsborg, af hvilka Gustafsborg låg vid södra 
hamninloppet till Marstrand, Malepert på östra sidan 
om norra hamngapet och Hedvigsholm på det i ham
nen liggande skäret af samma namn, hvarförutan ett 
blockhus fanns i hvardera af stadens ändar, den nor
ra och den södra. Commendanten på Carlsten var 
Anders Sinclair. Enligt den sista mönslringsrullan g), 
som vi haft at t  tillgå af d. 50 April 1677, utgjorde 
besättningens antal på Carlsten och dess ofvannämn- 
de skansar 603 man. Af desse voro 125 Ofver- och 
Under-Officerare, 41 rnan af artilleriet och 457 ge
mene, af hvilka 109 då voro sjuka. Denna sjuklig
het fortfor oförminskad, och dödligheten i förhållan
de derefter, så att man icke torde få skatta besätt- 
ningsmanskapets antal lika högt 2 månader derefter, 
då fienden ankom, isynnerhet som blott en högst li
ten förstärkning under denna tid ankommit.

Efter sitt landstigande på Koön slogo Danskarne 
läger uti ”Långedahlen” r). Medvetna af sin öfver-

g)  Ka ra marko 11 eg. arkiv, r)  R iksar |jy ,  RjörnskölfD Rap
port a f  den 6  Aug. 1677.



lägsna styrka och sin väl inöfvade taktik att på den 
Svenska sidan värfva förrädare, skickade Gyldenlöwe 
strax efter lägrandet en trumpetare till Commendan- 
ten, Ofverste Sinclair, med förfrågan, om han ville 
öfverlemna honom fästningen, hvarpå Commendanten 
i alla Officerarnes närvaro svarade, att ”der var in
gen fästning till at öfverlefverera, uthan när  dem be
hagade att komma och giöra ansöckningh, så är  för 
dem allt preparerat och tillagat en sådan måltidh, 
som derpå tienar” .

Efter detta oväntade svar lät Gyldenlöwe i hast 
uppkasta tvenne batterier. Den 2 Juli begynte P an-  
skarne att ”sättia påst under Hedewicksholm med 
sine fyrmyser iämbväl besättia påstorne med Musque- 
te re r”. På denna skans förde Ofverste-Löjtnant Björn
sköld befälet, en bland detta krigs tappraste hjeltar, 
ett vitsord, som Danskarne äfven hafva til lerkänt 
honom. Oaktadt det ihärdigaste motstånd från Hed- 
vigsholm, hvars hela besättning bestod af 60 friska 
man, hvilka ” voro en stor del af Skarabosättingar, 
nyligen af siukdomen upkomne”, lyckades det fienden 
att uppkasta vallar och dit uppföra 12 - pundsstyc
ken. Desse blefvo väl från Hedvigsholm beskjutne 
och förstörde, men genom friska rekryteringar hunno 
iienderne att efter 2 dagars förlopp uppsätta 1H punds
stycken, med hvilka de uti liera dagar sköto och 
blockerade. I anseende till fiendens väl valda ställ
ning i förhållande till belägenheten af Carlsten, kun
de fienden icke ifrån Carlsten beskjutas. Endast ifrån 
Hedvigsholm hade fienden alltså att vänta något mot
stånd, äfvensom från Gustafsborg, från hvilka båda 
skansar eld oupphörligt underhölls emot fienden. Om-
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kring 60 slycken bomber och fyrkulor blefvo inka
stade, hvilka söndersköto murarne och skansen an
tändes deraf 3 gånger, så att alla husen, som hörde 
till skansen, till större delen blefvo obrukbara. Ef
ter flere dagars anfall kunde dock den iiendtliga styr
kan intet uträtta emot de tappre försvararne, hvilka, 
efter murarnes nedskjutande, lälo bringa den för tun
na vallen till behörig tjocklek genom dess utfyllande 
med jord och sten, till hi vilket arbete de sjuke bland 
besättningen användes.

Utan någon synnerlig följd hade fienden hitintills 
gjort sina anfall. Gyldenlöwe beslöt derföre, af fruk
tan a t t  Svenskarne skulle erhålla någon hjelp från 
Götheborg, att våga det yttersta och genom en storm 
besegra Svenskarnes ihärdiga motstånd. I denna af- 
sigt ankom han med sina trupper den 13 Juli kloc
kan 12 om natten och bestormade Hedvigsholm i 6 
timmars tid utan a t t  derined kunna vinna sitt mål. 
Fienden förnyade stormen 5:ne gånger och förstärkte 
den efter hvarje afslag med friskt folk, men rönte 
hvarje gång samma öfverraskande motstånd : han nöd
gades alltså draga sig tillbaka, men härvid öfverla- 
stades båtarne, så att flere af desse gingo isank jem -  
te det manskap som i dem var inskeppadt. De Nor
ske soldaterne ansågo s) sin förlust i denna storm 
uppgå till 300 man i). Denna häftiga och oafbrutna

•») Enligt  Björnskölds skrifvclse af den 6 Augusti 1677. 
t )  A. E. Holmberg i Bohusläns historia och b sk r i fn iu g ,  

ID del. sid. 441. uppgifver Danskarncs förlust t i l l  5 
officerare och 43 man dödskjutue, samt. 15 officerare 
och 152 man sårade, en uppgift som dock grundar sig 
pä eu i t>8 rfti sonsbi hlioth eke t i Köpeilhimn fui varad 
band,k rift.



kanonad måste naturligtvis äfvent tillfoga Svenskar- 
ne synnerlig skada. Björnsköld berättar, att han ”på 
sistone var helt försvagat och bestodh med ringa 
manskap”. F lere af Svenskarne blefvo dödskjutne 
och ännu flere sårade, ibland hvilka äfven Björnsköld 
sjelf befann sig. En fiendtlig kula hade genomborrat 
lians högra hand, hvaraf han kände sig oförmögen 
att längre innehafva den plats, hvilken han med så
dan utmärkelse hade beklädt. Under den största 
smärta uthärdade han dock till stormens slut, hvar- 
efter han med beck-kransar lät ansticka proviants
huset, som Danskarne hade bemäktigat sig och dit 
inlaggt musqueter, k rut och granater. Under känslan 
af sitt utmattade och svaga tillstånd, emedan ” blodet 
var nära förlopit”, begärde han, att Commendanten 
Sinclair ville öfverskicka Majoren S turk och uppdra
ga honom befälet öfver Hedvigsholm, hvilket ock 
skedde. Den 14 Juli klockan ett på natten lät Björn
sköld öfverföra sig till Carlsten och ”gifva sig under 
fältskiären, hvilken till sådane blessurer hade släte 
och inga medicamenter”.

Major Sturk öfvertog alltså kommandot å Hed
vigsholm. Han så väl som de återstående af besätt
ningen höllo sig i det yttersta, men måste dock om
sider gifva sig. Fienden lät efter stormen uppföra 
£ halfva Cartouger, med hvilka fienden begynte den 
±6 Juli i dagningen att på det häftigaste skjuta på 
Hedvigsholm, så att hela muren på den ena sidan 
blef helt och hållet nedskjuten. Major Sturk skic
kade bud till Commendanten Sinclair med begäran 
om förhållningordrcs, enär intet försvar var möjligt, 
och erhöll till svar, att han ”skulle skiytza folket



deriifrån till Carlsten, och låta skickia eeldlfpå kruud- 
karmmaren, och dermed sprängia skantzen”. Majoren 
gaf befallning till sin Artilleri-Fändrik att verkställa 
dettta beslut, men enligt Major Sturks berättelse ”be
g ick  Fändriken utj det fallet en stoor faut, att han 
gjorrde lunteförpassningen för lång, nemleligen 6 tum- 
mair, som giorde fienden den fördeel, att han kom 
in ii skantzen och giorde förhinder uti dess ahnvär- 
kamde”. Enligt Danska källor blefvo 7 dödsfångar 
afsäinda att släcka den antända skansen.

Samtidigt med stormningen mot Hedvigsholm d. 
13 Juli skedde anfallet på Malepert, som efter ett 
k o r t ,  men tappert, försvar samma dag föll i Dan- 
skairnes händer. Besättningen på Malepert räddad* 
sig,, såsom den å Hedvigsholm, till Carlsten.

Efter några dagars hvila lät Gyldenlöwe fortsät
ta isitt be lagrings ver k. Den 18 Juli lät han öfverföra 
sin här ifrån Koön till Marstrandsön. Han ernad* 
äfvien genom en storm intaga staden Marstrand jem- 
te tde 2:ne blockhusen och skansen Gustafsborg. Be- 
fällnafvarne på Gustatsborg, Kaptenerne Erik Kosköld 
ochi Bengt Uggla, hade fått befallning att hålla sig till 
sistta man och att, om möjligt, förhindra fienden* 
lamdstigning. Utan det minsta försök att beskjuta fi
enden vid dess ankomst, lemnade dessa skansen, an
tände densamma och flydde till hufvudfästningen. Den
na feghet af de begge Kaptenerna u) att ”otvugne lö
pa ifrån Gustafls Berg och således gifva fienden bä
sta tillfälle och lägenhet både at afskiära passagie* 
till vattnet, så och att blocquera Carlsten, hafver fi-

iu) Riksarkiv ^Æörtórs Rnpport af den 14 Ang. 1577.



enden sielf gifvet ett slätt Berijmb”. Den fiendtliga 
hären delades i 3 delar, hvilka från olika håll skuile 
angripa staden. General-Majoren Baron Hannibal De- 
genfeld och Ofverstarne Wisborg och Cucheron be
stormade staden på den norra sidan, Öfverste W ibe 
på den södra ; Ofverst-Löjtnant Trischeler och Gene
ral-Adjutant Mohr skulle landstiga midt frarnför sta
den och derifrån anfalla. Gyldenlöwe rodde fram 
och tillbaka emellan truppafdelriingarne för att ordna 
det hela och leda anfallet, som från alla sidorne på 
en gång skulle ske. Det motstånd, som de håda 
blockhusen kunde göra mot den talrika fiendtliga 
styrkan, måste naturligtvis blifva af ringa betydenhet. 
Innevånarne i Marstrand, som blott uppgingo till om
kring 900, hade, enligt Danskarnes egna uppgifter, 
endast mindre gevär att försvara sig m ed ; lättligen 
blef derföre denna eröfring verkställd. Desse u trym 
de der före staden och begåfvo sig jemte besättningen 
på blockhusen och Gustafsborg till Carlsten.

Nu återstod för fienden endast att intaga sjelfva 
hufvudfästningen, dit, såsom nämndt är, besättningen 
från skansarne, blockhusen och staden hade tagit sin 
tillflykt; i följd hvaraf den svåraste trängsel uppstod. 
Carlstens belägenhet tycktes göra dess intagande omöj
ligt och fiendens blotta tapperhet kunde således h ä r 
till icke göra tillfyllest. Väl visade Danskarne prof 
på kraft och ihärdighet, men dessa deras egenskaper 
underlättades på det betydligaste af llere medverkan
de orsaker, som på sakens utgång hade ett långt 
större inflytande.

Med den förtröstan, som vanan vid seger ingif- 
ver, vände sig Gyldenlöwe den 19 Juli mot Carlsten.



Emedan denna fästning låg på en hög och brant klip
pa, måste det förorsaka Gyldenlöwe stort bryderi, 
huru han skulle kunna få batterier uppförda på den
samma. Gyldenlöwe uppkastade dock icke blott pla
nen härtill, utan arbetade äfven sjelf såsom den sim
plaste soldat på dess utförande, hvilket lyckades ho
nom på följande sätt: han lät anskaffa de gröfsta och 
största mastträd, som man kunde öfverkomma. Vid 
dessa fastbundos kanoner, mörsare och andra behöf- 
liga krigsmaterialier, hvilka uti jernlänkar blefvo upp
hissade. F rån  Carlsten sökte man visserligen genom 
den mest ihärdiga kanonad förhindra fiendens uppsti
gande på klippan; men dels emedan fienden innehade 
skansarne och blockhusen oah från dessa besvarade 
Svenskarnes skott, dels ock emedan fienderne med 
sina båtar gingo tätt under klippan och sorgfälligt 
uiylveko sådane ställen der de af Carlstens kanoner 
kunde beskjutas, så blef detta bemödande utan all 
frukt. Den 22 Juli om morgonen fingo fienderna ett 
batteri färdigt,  på hvilket 5 mörsare planterades, 
hvarifrån bomber ifrån 40 ända till 500 punds vigt 
riktades mot fästningen. Följande dag voro fienderna 
färdige till en storm, hvilken med yttersta häftighet 
bedrefs, hvarvid breche sköts på fästningen ifrån 4 
batterier, af hvilka 2:ne voro anlaggde på Carlsten, 
ett på Malepert och ett på Hedvigsholm. I flere 
timmars tid hade skott vexlats emellan Carlstens gar
nison och fienden, då af mer än 70 inkastade bom
ber, tornet söndersköts och så försvagades att ”styc
kena kunde deruti intet brukas, som ock icke heller 
kunde sig der bergia någon menniska, utan så fort 
folket blef dijt cöffiiiienderat, kGöifliO dö iJVåStö 0Cli



döde neder”. Fiendens storm-colonner hade redan 
nalkats muren på ett pistolskotts afstånd, då "fienden 
skickade en Trumslagare till Commendanten, att dher 
han ännu ville beqväma sig till accord, skohle ho
nom sådant tillåtas, hvilket Commendanten med Of- 
ficerarne funno rådeliget, emedan all iörhopning till 
skansens defension var förlorat och betagen och dess
utom kommit i fiendens händer, i det oss vatten fat
tades, muuren med präss beskuten och toornet för
svagat, såsom och Patrierne fördärfvade och neder- 
skutne. Iämbvähl måste man dhe skutne och dee 
qväste, samt förbrände med största Iämmer see at 
fördärfTvas af Vanrijckt,  för brist och Mangel på
Medicamenter, som hoos fältskiären intet fanns i för- 
rådh”. Commendanten Sinclair såg sig derföre tvun
gen att antaga den erbjudna capitulationen, hvars or
dagranna lydelse här följer x ).

Anno 1677 den 23 Julii ähr  accor- 
derat och aftalt imellan Hans Höga Ex
cellens H :r Statholder Gyldenlev och den 
Kongl. Svenske Commendanten Sinckler
respective om Carlstens fästnings opgif-
velse, som fölgier:

l )  Att H:r Commendanten Sinckler samt Ober- 
sten Biörnskiöldh Maioren ocli samptlige Ober- och 
Underoffic samt Gemene, Item Capitm af Artilleriet, 
och dess betienter, Prästen så och andre betiente som 
finnes uti denne Svenske Fästning Carlsten, straxt

x )  Kammarkolleg.  ark. Copia i 1677 års Bobus Läns V  
6 sid. 222.



skole udmarchera under deris Ober- och Underge- 
vähr, medh flygendhe Fahne till Marstrands bve, 
hvar di deris Obergevehr och Fahner skall nedlegge, 
och sedan medh deris Undergevehr ut Marchera till 
Ede Schans, hvar till dehm Convoy sampt Provi
ant och fornöden skydts till Office: under väggen, 
skall gifve deris Siuge så månge dee hafver, till Odde- 
vahl at försändis, intill dee kommer till Helbredigen.

2) Hvis Proviant,  Ammunition, Stycker och 
Krigsmaterialier, som findes på fästningen skall efter 
riktigh Inventarium Inlefvereras, och derunder så vähl 
som alt andet och Inspecie medh Miner eller dilige- 
geste ingen argelist att brugis udi någen optenckligh 
Mådher ej heller att ruinera eller förderfva noget, an- 
ten udaff Proviant, Ammunition eller andet desslige.

3) Officerernes bagage och husgerådh, som den- 
nem egentlig tillkommer at man behålde, dock at 
under sligh prætext intet andet een deris egiet skimflis.

4) Hvis gods som kunde vare dijtt flytt, och un- 
den fienden på Festningen at specificere, ähr efterlade.

5) Alle Ofverlöbare eller Fangne, som dee kun- 
dhe halTva af os Straxt vid fästningens evacuation at 
öfverlefverera.

6) Endhligt skall Festningen i dagh vedh G slett 
indrömmas och Guarnisonen Straxt Udh-Marchera.

Att dette förbemelte udi alle sine ordh och punc- 
ter fast och uryggligt på begge sidor holdes och ef- 
terkotmhes skäll, bekräftas med vofis égné liOudigäF



underskriíTt, och företryckte zignether Actum Die lo
co ut supra.

Hannibali T. von Degenfelth,
G. Maiour.

Zacarias Lembfort, Andris Sinckler,
Gcu. Audiieur.  Ob:r och Com mendant på

(L S.) fästningen Carlsten.

Andreas Biörnskiöld, 
O v e r l t n .

Bengdt Pappegoia, A. Sturck,
CapiUn. Maiour.

Lorens Silbersverd, Bengt Uggla,
Capit:u. Capit:n.

Hindrich Jean Romelhof, Erich Koskiöldh,
Capit:n. Capit:n.

Jacob Cuon Stöcke,
Capitain.

Cum sua orginali concordare vidi 

Erich Koskiöldh.

De friska trupper, hvilka ankommo till Eda 
skans den 4 Oktober 1677, uppgingo inalles till 179 
rnan y). Björnsköld blef ” förmedelst sin Bräckligheet 
af skåtet benådat at koma til Giöteborg med alla 
siuka och questa, hvilka voro til 100” r).

Eröfringen af Marstrand hade således lyckligt 
blifvit verkställd. Denna sin framgång liafva Dan
skarna framställt på ett sätt, att man finner sig fre
stad att tro, det denna eröfring af dem blifvit ansedd 
för en af glanspunkterna i deras historia å). Natur-

y )  Enligt  Kommendanten på Eda Major Jonas Gyllcn-  
spet’z rapport af  den 5 Oktober 1677 t i l l  M. G. De 
ia Gardie. z ) Riksarkiv. Björnskölds Rapport af  G ö-  
theboig den 27 Juli 1677. d'j Kotig Christ ian den 
Femtes Krigs*Histoi ie,  II del 78 sid.



ligtvis har detta ej kunnat ske utan betydligt vanstäl
lande af verkliga förhållandet. Såsom prof på den 
höga tonen i deras skildring af denna händelse må 
för korthetens skull blott följande rader anföras: ”Al 
Yrerlden maae tilstaae, at det var næsten noget uhor- 
lig med saa faae Folk, i saae kort en Tid, at giore 
sig Mesfere af et Stæd, som Naturen selv synes at 
have giordt uovervindelig, eller i det mindste saa 
s tærk, at en talrig Flode og en stærk Krigs-Hær 
skulle have nok at besdille dermed i lang Tid”. En 
skådepenning blef äfven slagen att föreviga minnet af 
den eröfring, som Danskarne nu hade gjort.

Såsom vi ofvan antydt, var det flere tillstötande 
olyckor, som vida m er  än Danskarnes tapperhet, hu
ru prisvärd den än för öfrigt må hafva varit, bragte 
Svenskarne i nödvändighet att uppgifva Carlsten. Den 
besättning, som nu låg förlagd i Carlsten, bestod me
stadels af utskrifvet, i krigsarbete helt och hållet 
oöfvadt folk. Under sommaren och hösten 1676 ut- 
skrifne, ankommo de under våren 1677 och börja
de genast göra tjenst. Deras dåliga beklädnad och 
den osunda föda de fingo, åstadkom en bedröflig 
sjuklighet. Någon läkare på stället fanns icke att 
tillgå. Vid sin ankomst till Carlsten utverkade Of- 
verst-Löjtnant Björnsköld att 20 daler Silfverrnynt 
blefvo lemnade till inköp af medikamenter och att 
”ehn godh giesäll förskickades, som sidst uthi Aprill 
Månat till Mastrand ankom, men dee ringa förrådh 
och Medikamenter kunde intet förslå till den rnöken- 
ket af våra siuka, hvarutaf vij derpåå moste lijda 
stoor nödh o ch  bri§t” m). Betrakta vi deremot, huru

m)  Riksarkiv. Björnskölds svaf på De la Gardies inter-  
ragatoria af Gölhcborg den 6 Aug. 1677 .



förhållandet var med Danskarne i båda dessa hänse
enden, så gifva Danska uppgifter vid handen, att 
Gyldenlöwe efter föregående års fälttåg oafbrutet an
vände tiden att öfva sina trupper i krigssaker och 
förbereda allt det, som kunde vara tjenligt, ”at ud- 
fore det Forsæt man havde for mod Marstrand” . Till 
någon sjuklighet i Danska hären hafva vi ej funnit 
något spår.

Sedan Marstrand och Gustafsborg blifvit tagna 
af fienden, hade Svenskarne intet ställe, hvarifrån de 
kunde hämta något vatten. Härpå uppstod sålunda 
den svåraste brist. Värmen var tryckande het och 
gjorde behofvet af vatten så mycket mer kännbart,  
så att många dignade, andra störtade. Ifrån den 18 
Juli, då Marstrand och Gustafsborg togos, hade vat
ten endast kunnat erhållas ifrån de 2:ne brunnar, 
nom lågo på fästningen. Dessas beskaffenhet berättar 
Gommendanten på följande sätt: ”desse brunnar voro 
af sådan natur, att dee af sijg sielfve icke kunde 
gifva någon frucht, uthan man måste dem med vat
tens inbärande försöria, hvartill då icke gafs något 
tillfälle”.

Utom dessa orsaker var det äfven Danskarnes 
förr omnämnda förmåga att framkalla och begagna 
förrädare, som i denna eröfring äfven hade sin del. 
Så till exempel var den sida af muren, som Dan
skarne häftigast beskjuto, på ett högst förrädiskt sätt 
uppförd. Den var ”allenast en steen tioch med blå- 
lehr upm urat” . Så snart stormningen den 23:dje 
Juli skedde, flydde den ”muhremästare, som denna 
sijda upfört” öfver till Danskarne, hvilka sålunda i 
honom funno ett betydligt biträde.

Till Svenskarnes öfverraskning hade Gyldenlöwe 
lyckats bemäktiga sig ett ställe, ”der den Danske 
Krones Skibe havde en sikker Tilflugts Havn, baade 
for Fienden og Uvæyret”. Den vigtigaste punkten 
på  Sveriges vestliga kust var nu i Danskarnes hän
d e r ,  hvilka genast efter dess eröfring började att



återställa dess raserade murar och ställa fästningen i 
ett bättre  skick än förut. Nedslagenheten och mod
lösheten bemäktigade sig Svenskarnes sinnen; måhän
da konungens mest. Sin djupa bedröfvelse och harm 
uttalar han på det mest otvetydiga sätt och gifver 
tillika, dertill föranledd af J)e la Gardies inställsa- 
ma b ref, de skarpaste förebråelser till de officerare, 
som deltagit i Marstrands capitulation, isynnerhet till 
Mörner, på hvilken De la Gardie sköt hela skulden, 
som skulle han hafva genom liknöjdhet och under
låtenhet af sin pligt befrämjat Danskarnes eröfring. 
Helt frimodigt svarar ä) Mörner på dessa beskyll
ningar: ” Een sådan otroohet skall mig alldrig kun
na bevijsas, uthan ähr een af någon Satans Leda- 
moth updichtad o*sanning for Eders Kongl. Maijtts 
nådiga öhron, mig.'h till förtröck och olämpa före- 
bracht, dätt Jagh medh hehla staden och alle, som 
här vistas så af Ci vil som Militär betiente skall kun
na betijga och våigar jag i diupaste underdånighet 
supplicera, att E. K. M. ville vara så nådigh och lå- 
tha gifva migh nannpn på den, som sådant angifvit 
hafver, på dätt J'agh må kunna purgera migh ifrån 
denna svåra beskyllning, sampt mina ovänners vrång- 
vijsa stämplingar”.

Så väl det mindre vänskapsfulla förhållande, som 
tyckes varit emellan De la Gardie och Mörner som 
ock begäret att fullkomligt återvinna den konunga- 
gunst, som han varit på väg att förlora, anse vi va
ra den egentliga drifljedren till De la Gardies mot 
l lö rner  framkastade beskyllningar. På samma gång 
han nedsvärtade Mörner, ville han ingifva Carl XI 
högre tankar om sin egen fällherreskicklighet, enär 
lian i nästan alla sina skrifvelser till konungen be
klagade «Marstrands olyckliga öfvergång« och dervid 
tillägger, att, om han varit närvarande, Marstrand 
«alldrig skohle gifvitt sigh.«

«) Möruers bref af den 14 Augusti 1677.



Öfverseende med sina egna fel var De la Gardie 
så mycket angelägnare om, att söka dem hos delta- 
garne i Marstrands capitulation. Oaktadt han erhål
lit de mest utförliga berättelser om hela förloppet af 
Marstrands belägring och eröfring, så föreläde han 
dock Hjörnsköld tiil besvarande 10 s. k. interrogato- 
toria, för att i svaret på dem vinna stöd för sitt ta
del. Denna hans beräkning misslyckades dock; men 
för att likväl underhålla Carl Xl:s ovilja och vrede 
mot Mörner, lät han den 2G November 1677 sam
mankalla så väl alla dem, som varit närvarande vid 
Marstrands belägring som ock allmogen i trakten om
kring Marstrand. Vid den sammankomst som Pehr 
Sparre ledde, kunde ingen den minsta anledning till 
förebråelse förefmnas mot någon annan än Commen- 
danterne på Gustafsborg, hvilka dock icke af otrohet, 
utan af feghet lemnat denna skans. De la Gardie — 
den egentlige Ofverfältherren —  tycktes deremot haf- 
va bort kunna göra något till Marstrands försvar. 
Då belägringen begynte, finna vi honom tillbringa ti
den i Lidköping och på sina egendomar i Westergöth- 
l a nd , under dess fortsättning reste han till Göthe- 
borg, men infann sig deremot icke vid Marstrand, 
der hans närvaro var af nöden. Hans verksamhet 
under denna tid bestod blott deruti, att han afsände 
täta befallningar till Mörner att «vara på sin vacht 
och defendera Marstrand.« Det dröjde sedan icke 
länge, förrän De la Gardie sjelf vid Uddevalla fick 
visa prof, på hvad lian sjelf förmådde.


