Skagerraks kapare
M E D R ÄT T AT T P L U N D R A

Inledning
Kapare? I Sverige? Många reagerar med förvåning när man
berättar om vad som hänt ute på Skagerraks vatten för inte alltför
längesedan.
Men det är inga rövarhistorier. Det är på riktigt. En mängd
nationer sysslade med och drabbades av dessa bataljer, fräckheter, hjältedåd och tragiska öden. Sverige var inget undantag.

För bara 200 år sedan härjade de sista
kaparna utanför den svenska västkusten.
Ytterligare hundra år tidigare, i början av
1700-talet, upplevde vårt land en särskilt
intensiv kaparperiod. Denna kaparnas
guldålder kom att påverka väldigt många
människors liv. På både gott och ont.
Även om det finns en hel del skrivet
om de svenska kaparna har vetskapen
om deras existens inte lyckats nå ut
till den breda allmänheten. Det har även
varit svårt att hitta uppgifter om de
”vanliga” människorna – både de som
var ombord på kaparskeppen och de
stackare som föll offer för kaparnas
gärningar. Därför har Lysekils kommun
velat lyfta fram dessa historier ur
skuggorna, som ett led i att stärka vårt
kulturarv, främja besöksnäringen och
skapa utvecklingsmöjligheter för en
rad andra aktörer som lever och verkar i
Bohuslän.

Kaparfregatten Greve Mörner i brand utanför Göteborg, 1719.
Oljemålning av Jens Andresen. Sjöfartsmuseet Akvariet.

Skagerraks kapare är en del i projektet
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Skagerraks kapare som vill och behöver berättas. Det här är bara en början.
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Kapare eller pirat?
Ända sedan människorna började färdas över Skagerrak, Kattegatt
och Östersjön plundrades det utanför Sveriges kuster. Ett elände
som pågick ända in på 1800-talet.
Men det var skillnad på att vara laglig kapare eller illegal pirat.
Piraterna, eller sjörövarna, härjade fritt
på haven. De följde inga lagar utom
sina egna. Ofta tänker vi på böckernas
och filmernas schablonbild av en pirat
med svart lapp för ena ögat, träben och
en krok i stället för en hand. Verklighetens pirater såg i de flesta fall betydligt
mer vanliga ut. Däremot vet vi att den
klassiska piratflaggan med dödskalle
på har förekommit på olika håll i världen, även om den inte använts på den
svenska västkusten.
Kaparna angrep också skepp men till
skillnad från piraterna hade de kungligt
tillstånd att göra detta genom så kallade
kaparbrev. Kaparbreven gav laglig rätt
att plundra och erövra skepp från
fiendeländer.
Kaparna fungerade alltså som en extra
styrka till den militära flottan och hjälpte
på så vis sitt land i krigstider. Vissa frestades förstås att glida från lagligt kaperi
till illegalt sjöröveri och smuggling.
Gränsen mellan dessa aktiviteter blev
ibland hårfin.
Ett kapat fiendeskepp skulle föras i
land och i en särskild prisdomstol, en
amiralitetsrätt, avgjordes om kapningen
hade gått regelrätt till. På västkusten
K A PA R B R E V E N
I princip vem som helst som ägde ett lämpligt fartyg
kunde ansöka om kaparbrev. För varje skepp utdelades
ett specifikt kaparbrev – en person fick alltså inte ett
enda brev för alla sina fartyg.
Carlstens fästning, Marstrand.

låg amiralitetsrätten i Göteborg och
efter att den sagt sitt fördelades bytet,
det så kallade priset, mellan de inblandade parterna.
Fartyget tillföll den svenska flottan
eller redaren. Av lasten gick en liten del
till staten och resten fördelades ungefär
enligt följande: Hälften till rederiet och
hälften till besättningen. Av besättningens del fick kaptenen fyra delar, styrman tre, matroserna en och skeppsdrängarna en halv.
Att drabbas av kapare var förstås en
otäck upplevelse, särskilt för dem som
färdades på civila handelsfartyg och
därmed inte var direkt inblandade i kriget. Så länge besättningen inte gjorde
starkt motstånd behandlades de ändå
relativt väl och fick vistas i hamn tills
prisrättegången var över. Sedan fick de
klara sig bäst de kunde.
Militär besättning från stridande skepp
betraktades däremot som krigsfångar
och hamnade i fängelse, kanske på
Carlstens fästning på Marstrand eller
Nya Älvsborgs fästning i Göteborg.
Först när kriget var slut sattes de på fri
fot – om de hade lyckats överleva den
tuffa fångenskapen vill säga.

Muskedunder från cirka 1750. På grund av sin korta pipa
användes den främst i närstrid, och som försvar mot äntring.
Bild från Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg.

D E N V I K T I G A VAT T E N V Ä G E N
Dåtidens motorväg gick via Skagerrak, mellan Sverige och Danmark in
mot Östersjön. Genom detta nålsöga passerade mängder av handelsskepp och krigsfartyg från olika länder. För de svenska kaparna var
utgångsläget kring Göteborg och Marstrand alldeles utmärkt.

Plundrarnas guldålder
Även om Sverige hade varit en aktiv kaparnation redan under
1500- och 1600-talen så är det först under de följande två
århundradena som vi tydligt ser hur välorganiserad kaperiverksamheten var.
Det är också nu de svenska kaparna börjar ta för sig på allvar.
Sverige var i början av 1700-talet ett
land på väg mot kris. Karl XII höll på att
tappa greppet om sitt stormaktsvälde
och länder som Ryssland, Polen-Sachsen och Danmark-Norge förklarade krig
mot ett alltmer sårbart Sverige. Det
stora nordiska kriget (1700–1721) blev
en hård och segdragen maktkamp.
Karl XII satsade till en början stort på
att rusta sina militära sjöstyrkor, men
snart sinade kassan. Detta drabbade
västkustens flotta hårt eftersom behovet
av både skepp och besättningsmän var
extra stort här. Att låta civila kapare träda
in på scenen och delta i kriget blev en
självklar lösning på problemet.
Från 1710 och fram till 1719 utfärdades
mer än åttio kaparbrev till privata aktörer på västkusten – kanske var det så
många som hundra eller ännu fler. Med
all rätt kan denna period kallas för kaperiets guldålder.

Efter det stora nordiska krigets slut
1721 gick Sverige in i fredstid och under
långa perioder var det inte längre lagligt
att ”fara på kap” i vårt land. Däremot
fortsatte andra länder att använda sig
av denna lukrativa verksamhet och flera
svenska handelsfartyg blev kapade på
sina resor ute i världen.
Nästa mobilisering på den svenska
västkusten gjordes inte förrän under
Gustav III:s krig mot Ryssland och deras
allierade Danmark-Norge 1788–1790,
men någon riktig fart på kaperiverksam
heten blev det aldrig denna gång.
Sveriges sista större kaparperiod inträffade i stället under Sveriges nästa
krig mot Danmark-Norge och Ryssland
1808–1809 och den efterföljande orostiden fram till 1814. Då delades minst
ett femtiotal kaparbrev ut till privata
kaptener och redare på västkusten.
Internationellt förbjöds kaperi 1856
efter en överenskommelse i Paris med
England och Frankrike i spetsen.

Huggare av årsmodell 1748.
Huggaren är en typ av kort sabel som bland annat användes av
flottan vid äntring. Bild från Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg.

Kryddor, vin och vapen
Tänk en driven affärsman som har flera handelsfartyg i sin flotta.
Han både köper och exporterar varor och har flera goda kontakter
med länder som England och Nederländerna.
Då bryter kriget ut och en omfattande handelsblockad införs.
Vad gör han? Svaret är givet: Han börjar med kap.
Det var många som gärna ville vara
med och ta del av den lönsamma kaperi
kakan – allt från enskilda redare och
kaptener till slipade handelsmän och
storbönder. Kända namn som potatis
importören Jonas Alströmer och handels
borgmästaren Hans von Gerdes ägde
eller var delägare i kaparskepp. Och det
var inget konstigt med det. Nu fick de
ju plötsligt en chans att göra sig en
förmögenhet! Faktum är att hela Göte
borg med omnejd drog nytta av den
handel som uppstod med alla kapade
varor som vällde in.
Under ett intensivt kaparår kunde så
många som 100 kapade fartyg föras in
till prisdomstolen i Göteborg, vilket säger
en del om hur många varor som hamnade i svenska händer.
Varorna som fanns ombord på de kapade skeppen varierade stort. Från de
många dansk-norska fartygen som kapades togs framför allt spannmål, vapen
och ammunition. Listor över priser från
kaparperioden i början av 1800-talet
innehåller allt från robusta varor som

T R I B U T T I L L M A R O C KO
De svenska handelsfartygen utsattes också för kaperi.
Särskilt farligt var det i farvattnen kring Medelhavet.
För att klara sig tvingades Sverige bland annat betala en
avgift, så kallad tribut, till Marocko ända fram till 1845.

järn, pottaska, timmer och tjära till mer
exklusiva eller exotiska varor som vin,
bomullsgarn, manchestertyg, virginiatobak, kanel, socker, kaffe, russin, risgryn, buffelhudar och mattor.
Besättning till kaparskeppen värvades
främst från trakterna kring Göteborg,
Onsala och Marstrand men vid brist på
dugliga svenska sjömän tog man även
hjälp av utlänningar.
De civila kaparna hade ett nära och
gott samarbete med örlogsflottan i Göte
borg. Ofta lånade man ut kaptener, be-
sättning och fartyg till varandra och
framgångsrika kaparredare som Lars
Gathenhielm fick fritt hämta ut vapen
och ammunition från flottans förråd.
Ett annat sätt att tjäna pengar var att
begära lösensummor för betydelsefulla
personer som tillfångatagits – ett utpressningsknep som inte var så vanligt
bland svenska kapare men som användes flitigt bland många andra kapare
runtom i världen.

Kanel blev tidigt en populär krydda i Sverige.
Första gången kryddan nämns i vårt land är på
heliga Birgittas tid på 1300-talet. Att kryddan
fanns med i de kapade lasterna under 1700- och
1800-talen var därför inte ovanligt.

FA R T Y G E N S N A M N
Några av de mer fantasifulla namnen på kaparfartygen från 1700-talet var Snappopp, Valfisken,
Räven, Nordiska hjälten, Svenska lösen, Hjälparen,
Flygande kråkan och Glupande ulven.

Det hårda livet ombord
Hur många som dog i kaparnas attacker vet vi inte. Visst förekom
det en hel del blodiga närstrider. Ibland fattade skeppen eld och
sjönk med besättning och allt.
Ändå var det generellt hårt väder och sjukdomar som tog de flesta
sjömännens liv. Många som rekryterades var inte ens simkunniga.
Kaparnas fartyg var ofta mindre och
smidigare för att kunna segla ikapp de
större fartygen. Typiska kaparskepp kunde
vara allt från mindre enmastade slupar
och galejor till lite större tvåmastade
skonerter och galeaser. Men även tremastade fartyg som fregatter, bestyckade
med upp till 40 kanoner, förekom i kapar
attackerna.
Ett vanligt sätt att lura fienden inför
en kapning var att använda en likadan
nationsflagga som fiendeskeppet, vilket
skapade förvirring. Vem mötte man
egentligen? Vem var vän och vem var
fiende? Först när fienden var nära bytte
kaparna snabbt flagg och visade sin rätta
identitet.
Under vissa av Sveriges krig tilläts
kaparna att använda den svenska
örlogsflottans tretungade flagg, något
som kungen ansåg skulle stärka kaparnas moral och lojalitet
mot staten.

När man närmade sig fiendeskeppet
kastades handgranater för att skrämmas
eller så sköt man varnande kanon- eller
gevärsskott. Om inte fienden lyckades
fly eller gav upp direkt blev det strid på
liv och död.
Drunkning och sjukdomar var annars
besättningens farligaste fiender. Ombord var det trångt och inte alltid så
enkelt att sköta sin hygien. Smutsen,
trängseln, kylan och fukten gjorde att
sjukdomar snabbt kunde slå rot och
spridas. För att inte tala om löss och
annan ohyra.
Den enformiga kosten gjorde säkert
sitt till. Menyn innehöll inte mycket mer
än hårt saltat och torkat kött eller fläsk,
gryn, enkelt bröd, ärtor och ibland smör.
Drycken bestod av svagt öl och kanske
en hutt brännvin om man hade tur.
En vanlig sjömans ytterkläder var ofta
gjorda av vadmal – ett kompakt ylletyg
som var både varmt och vattenavvisande.
Under jackan bar han skjorta och underkläder av tätvävd bomull eller linne. På
fötterna var det enkla skor eller stövlar
som gällde, men om vädret tillät sprang
han nog helst barfota på däck.

Att kaparna tilläts använda den svenska örloggsflaggan
gillades inte av vissa marinofficerare. De var oroliga för
att det skulle påverka den svenska örlogsflottan negativt.
Foto: Shutterstock

Familjen Gathe tar plats
Vem är den där haltande mannen nere i hamnen? Är det inte
den beryktade Lasse i Gatan – han som fört in fler kapade
fartyg till Göteborg än någon annan kapare. Han som gjort sig
en sådan enorm förmögenhet genom sina erövringar. Självaste
Karl XII:s favorit!
Var det några
som drog
nytta av
kaperiet så
var det Lars
Gathenhielm
och hans
familj. Deras
anseende
växte rejält
när de gav sig in i denna ”big business”
under Karl XII:s stora nordiska krig.
Under kaparperioden 1710 –1719 ägde
de minst 50 av Sveriges drygt 150 kapar
fartyg.
Lars Andersson Gathe föddes 1689
på gården Gatan i Onsala, och det är
från denna gård han har fått sitt smeknamn Lasse i Gatan.
Pappan var en framgångsrik redare.
När han dog 1710 fick Lars, hans bröder
och mamman Kerstin Larsdotter ärva
hela förmögenheten och överta alla
verksamheter. Döttrarna hade man sett
till att gifta in i väl utvalda släkter vilket

DRIFTIGA ENTREPRENÖRER
Bland familjen Gathes verksamheter fanns ett eget
skeppsvarv, repslageri, segelmakeri och tobaksspinneri.
De var också ansvariga för fyren Nidingen utanför
Onsalahalvön.

ytterligare gynnade affärerna. Det fanns
nu en rejäl grundplåt och ett betydande
nätverk som räckte gott och väl för att
bygga upp en stark kaperiverksamhet.
Lars deltog inte själv i alla kapningar
utan styrde mest sin kaparflotta och
sina affärer från land – hela tiden med sin
hustru Ingela vid sin sida. Alla lyckade
kapningar och familjens växande rikedomar ledde till att han senare adlades
till Gathenhielm. När han dog av bentuberkolos, endast 28 år gammal, drevs
kaparimperiet vidare av Ingela tills
kriget tog slut.
Det är intressant att spekulera i
kvinnornas betydelse för de gathenhielmska framgångarna. Både Lars
mamma Kerstin och hans hustru Ingela
var starka kvinnor som både utökade och
stärkte familjens affärsverksamheter
efter att deras män gått bort. Kvinnorna
på den här tiden hölls ofta undan från
den formella makten ända tills de blev
änkor. Först då blev de mer synliga.

Stora bilden: Del av den tomt som Lars
Gathenhielm fick av Karl XII (vid nuvarande
Stigbergstorget i Göteborg). Alldeles intill står
det Gathenhielmska huset som uppfördes
drygt 20 år efter Lars död.
Lilla bilden: Lars och Ingela Gathenhielms marmorsarkofager finns i Onsala kyrka.
Foto: Albert Sandklef/Hallands kulturhistoriska museum.

D E T S Ä G S AT T …
Enligt sägnen försökte Tordenskjold vid ett tillfälle
tillfångata Strömstierna i hans hem, Vese säteri (idag
privatägt) vid Brofjorden. Men Strömstierna fick nys om
planerna och lyckades jaga iväg de danska skeppen
– alla utom ett som gick på grund och sjönk. Och där i
lerbottnen lär det danska skeppet ligga kvar.

Två krigshjältar
och en äventyrare
I historien om de svenska kaparna är det inte bara Gathenhielms
namn som sticker ut lite extra.
Möt en norrman, en svensk och en engelsman. Alla hade de,
på ett eller annat sätt, att göra med Lars Gathenhielm.
Peter Tordenskjold var en framgångsrik norskfödd militär som stred för den
danska flottan. Än i dag är han hjälteförklarad i Danmark och Norge för sina
djärva insatser mot Sverige under det
stora nordiska kriget. Sin främsta seger
tog han 1716 över svenskarna i fjorden
Dynekilen, strax norr om Strömstad.
Svenskarna var på väg med förstärkning till Karl XII:s landburna armé för
att förse dem med massor av vapen
och ammunition. I konvojen deltog flera
av Gathenhielms kaparskepp. Nu föll
det mesta i danskarnas händer och
Karl XII:s planer på att erövra Norge
söderifrån misslyckades totalt.
Tordenskjold fortsatte att leda flera
anfall mot Sverige. I en dramatisk attack
1717 försökte han oskadliggöra de
svenska styrkorna i Göteborg och Nya
Älvsborgs fästning. Denna gång lycka
des svenskarna slå tillbaka, mycket tack
vare Gathenhielms kapare som var
snabba att försvara inloppet.

Tordenskjolds anfall vid Nya Älvsborgs fästning 1717.
Målning av Jacob Hägg. Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg.

Olof Strömstierna föddes på Käring
ön och hette från början Olof Knape,
innan han adlades. Han gjorde en
lysande karriär inom flottan, blev en
krigshjälte och befordrades till amiral.
Flera gånger stred han mot Tordenskjold och han ledde de svenska styrkorna både vid nederlaget i Dynekilen
och det framgångsrika slaget vid Nya
Älvsborgs fästning 1717. Strömstierna
hade ett nära samarbete med Gathenhielms kapare.
Engelsmannen John Norcross var en
extremt äventyrlig man med många
strängar på sin lyra. Under de intensiva
kaparåren 1716 –1717 arbetade han som
kaparkapten för Gathenhielm och spred
rädsla och skräck bland utländska fartyg. Men Norcross gick ofta över från
kaperi till sjöröveri när han var ute på
sina uppdrag.
Han dömdes till döden i Sverige men
lyckades fly och blev senare benådad.
Så småningom hamnade han i danskt
fängelse där han avled efter drygt 30 år
i fångenskap.

Detalj från minnestavla av
Olof Strömstierna. Finns i Bro kyrka
utanför Lysekil där han ligger begravd.

Mårten Bengtsson från Orust
I de små fiskelägena i Bohuslän var handeln och inkomsterna från
kaperiet långt borta. Livet var generellt väldigt enkelt och fattigt.
Längst ut på Orust hittar vi Mårten Bengtsson. En enkel fiskarson som råkade hamna på Gathenhielms kaparskepp.
Mårten Bengtsson levde 1689 –1747
i Stördalen, nära nuvarande Stocken
på Orust och med den lilla skärgården
runt Käringön alldeles utanför. Egentligen vet vi inte så mycket om Mårten
Bengtssons liv mer än att hans familj
var nära sammankopplad med havet
och båtlivet. Men att därifrån hamna på
kaparredaren Lars Gathenhielms kapar
fartyg som besättningsman, hur gick
det till?
Under det stora nordiska kriget byggdes Bohusläns 1:a enrolleringskompani
upp på Käringön under befäl av Olof
Knape, senare adlad till Strömstierna.
I värvningslistorna från dessa oroliga
krigsår står Mårten Bengtssons namn
med, tillsammans med en intressant
anteckning:
”Båtsmannen Mårten Bengtsson ifrån
Stördalen uti Morlanda socken var ej
närvarande vid mönstringen [1716–17]
på grund av att han var uti kaperi med
Gathenhielm.”

STÄNDIG ORO FÖR DÖDEN
För fiskarfamiljerna var livet hårt. En titt i bohuslänska kyrkböcker
från 1700-talet visar att många män omkom ute till havs medan
kvinnorna riskerade sina liv varje gång de födde barn. Barnadödligheten var mycket hög, liksom risken att dö i olika sjukdomar som
”håll och styng”, ”tvinsot”, ”bröstfeber” och ”häftig feber”.

Strömstierna kände väl till familjen
Bengtsson. På hans slup arbetade näm-
ligen Mårtens far som kronobåtsman.
Och Strömstierna hade ju som vi vet
ett nära samarbete med kaparredaren
Lars Gathenhielm.
Mårten, nyfiken och äventyrslysten,
fick kanske ett hett tips från Olof Ström
stierna om att det fanns en plats ombord på Gathenhielms kaparskepp. Den
unge mannen såg då en chans att tjäna
extra pengar. En mer trolig förklaring är
att Mårten helt enkelt blev beordrad till
tjänstgöring på Gathenhielms skepp.
Sverige var nämligen så pressat i kriget
och kaperiverksamheten så viktig att
Karl XII tillät att flottans båtsmän fördes över till de civila kaparskeppen.
Hur länge var han borta och vad var
han egentligen med om? De enda
svaren vi har är att Mårten Bengtsson
överlevde kriget och lämnade kaperiet bakom sig. Han gifte sig den 13
december 1719, nästan 30 år gammal,
med Sigrid Persdotter från grannbyn
Hällevikstrand. De fick tio barn varav
flera bosatte sig på Käringön. Och här
på ön lever parets ättlingar än i dag.

Gamla fiskeredskap. Bohusläns museum,
Uddevalla.
Stora bilden: Stillbild från dokumentärsviten om Skagerraks kapare,
producerad av Pensionat Granliden Produktion.

Mästersmeden som försvann
Tomas Koch var mästersmed och arbetade för Ostindiska kompaniet i 1750-talets Göteborg. Här levde han tillsammans sin hustru
Maria Margareta Zellbell och deras tre barn.
Så plötsligt en dag 1758 var han borta, värvad till ett franskt
kaparskepp.
Historien om Tomas Koch kantas av
myter men här finns också verkliga fakta.
Samtidigt som Tomas Koch försvann vet
man att den beryktade kaparkaptenen
och smugglaren François Thurot befann
sig på Känsö alldeles utanför Göteborg.
Här reparerade han sin franska fregatt,
kaparfartyget Maréchal de Belle-Isle,
som hade skadats i sjöslag och hårt
väder ute på Skagerrak och Nordsjön.
Thurot var känd för att terrorisera
mängder av brittiska skepp ute på Nord
sjön under det sjuåriga kriget 1756–1763.
Detta var historiens första världskrig
men den egentliga maktkampen stod
mellan Frankrike och Storbritannien. Och
svenskarna hade valt att stå på fransmännens sida.
Under sin tid i Göteborg passade Thurot
på att skaffa ammunition och ersätta
stupade besättningsmän med svenska
män. Med stor sannolikhet nappade
mästersmeden Tomas Koch på erbjudandet att kliva ombord på kaparskeppet.
Efter en tid lyckades hustrun Maria

E T T L Ö N S A M T KO M PA N I
Innan Tomas Koch for ut på kaperi var han anställd vid Svenska
Ostindiska Kompaniet, grundat 1731. Totalt gjorde kompaniet runt 130
handelsresor varav de flesta gick till Kina. Av de 37 svenska skeppen
klarade sig samtliga turligt nog från både kapare och sjörövare.

Margareta få Tomas Koch dödförklarad
och hon gifte om sig med en ny man,
Carl Grönsten. Paret flyttade till hennes
barndomstrakter Stora Anrås i Tanums
kommun där de fick egna barn.
Det sägs att Tomas Koch plötsligt en
dag dök upp efter att ha varit borta i sju
år. Maria Margareta blev nog både glad
och förskräckt, men också bekymrad.
Nu hade hon två män och det gick ju
inte för sig.
Maria Margareta valde att stanna hos
Carl som hon hade de yngsta barnen
med. Tomas Koch ska besviket ha gått
sin väg. Vid sockengränsen vände han
sig om en sista gång och gav sina tre barn
varsina gåvor: En husbibel, en bägare
och ett horn.
Bibeln brann många år senare upp i
en husbrand men ingen vet i dag var
bägaren och hornet tog vägen. Vad som
hände med Tomas är också ett myste
rium, men vi vet att många av hans
ättlingar lever kvar i Bohuslän än i våra
dagar.

Den franske kaparkaptenen François Thurot.
Gravyr av Giles Petit.

Kapningen av
fregatten Kilduin
Det är en mörk augustinatt 1788. Ryktet säger att ryska fartyg
befinner sig någonstans utanför Marstrand.
För den svenske soldaten Johan Petter Ternstedt och hans mannar
väntar ett äventyr utöver det vanliga.
Det är sant att den ryska fregatten
Kilduin kapades av svenskarna, men
berättelsen om hur det gick till finns i
två helt olika versioner. Den ena är mer
trovärdig och nog så spännande, men
inte riktigt lika fantasifull och dramatisk
som den där Johan Petter Ternstedt står
i centrum.
Johan föddes 1760 i Tärby i nuvarande
Borås kommun. 1788 hade han hunnit
bli 28 år och avancerat till furir vid Kungliga Älfsborgs regemente. Tillsammans
med några av sina mannar, bland andra
ryttaren Petter Öjelund, hade han kommenderats ut till Marstrand. Ombord på
örlogsfartyget Bellona skulle de skydda
den svenska västkusten mot danska
och ryska fartyg.
Just den här augustinatten hade Johan
Petter Ternstedt fått reda på att den ryska
fregatten Kilduin låg för ankar en bit ut
på havet. Fartyget var tydligen svagt
bemannat och hade stora dyrbarheter
ombord. Johan fick med sig fem mannar

K U L A N S O M B L E V E T T K LO C K LO D
Under striden med däcksvakten lär Ternstedt av misstag ha skjutit eld på
en krutdurk. I explosionen flög en kula iväg rakt mot Ternstedt och
krossade hans ena knä. Kulan sparade han för att senare sätta in i sin
klocka som lod, men resten av sitt liv fick han leva med smärtor i benet.

och rodde tyst ut i natten med tyglindade åror.
Snart fick de syn på Kilduins silhuett.
Försiktigt lyckades de ta sig ända fram
och fästa sin båt vid skeppets skrov.
Däcket äntrades och efter en kort strid
övermannades däcksvakten. Samtidigt
skruvade några av svenskarna snabbt
igen skeppsluckorna för att hindra besättningen under däck att komma upp.
Skeppet Kilduin var kapat! Som en
trofé fördes det in till Marstrands hamn.
Ombord fanns en mängd vapen som
välkomnades av den svenska flottan:
Förutom mörsare (en äldre typ av skjutvapen), sablar och andra vapentillbehör
beslagtogs 22 ankare, 128 kanoner,
16 000 kulor och 500 gevär. Kilduin kom
att användas av den svenska flottan i
närmare tio år innan hon såldes vidare.
Johan Petter Ternstedt blev hjälteförklarad och fick ta emot en rejäl del av
det kapade priset. För dessa pengar köpte
han bland annat flera gårdar i sina hemtrakter utanför Borås. Han avled 1852,
91 år gammal.

Kanonkulor i olika storlekar, upphittade på
flera platser i Bohuslän. Finns på Bohusläns
museum, Uddevalla.

Klöveröns par i brott
I början av 1800-talet hade Marstrand utvecklats till en livlig handels
ort, men även ett näste för smuggling och andra ohederligheter.
En av de mest fruktade männen i trakten hette Daniel Jacobsson.
Och hans slipade kompanjon Johannes Andersson var också inblandad i skumraskaffärerna.
Kustbonden Daniel Jacobssons hem
låg i Korsviken på Klöverön, alldeles
söder om Marstrand. Hans rykte som
smugglare och sjörövare var allmänt känt.
Han sades vara grym och brutal. En man
som kunde hugga händerna av skeppsbrutna när de försökte rädda sig ombord i hans båt. Tidigt hade han lärt sig
att hålla en putsad fasad utåt och han
blev aldrig straffad av myndigheterna.
Han höll sig väl med kyrkan, bekostade
stora delar av socknens kyrkbygge och
kallades till och med av vissa för fader
Daniel.
Det hade varit goda tider men nu
började den inkomstbringande sillen ta
slut. Samtidigt gick Sverige 1808 än en
gång ut i krig mot Danmark-Norge. Den
svenska flottans resurser på västkusten
var knappa och det blev åter dags att ta
hjälp av civila kapare.

Daniels kompanjon, handelsmannen
Johannes Andersson, var en av de första
som tilldelades ett kaparbrev. Det gällde
för hans jakt Planeten som skulle utrustas med 40 besättningsmän, fyra
fyrpundiga kanoner, fyra nickhakar och
flera handgevär. Mindre än två veckor
efter att Johannes erhållit kaparbrevet
kunde han rapportera in kapning av
två danska fartyg – det ena lastat med
800 tunnor råg och det andra med 771
tunnor råg. Ännu fler skepp skulle falla
offer för kaparnas räder.
Medan Johannes troligen stod för
planeringen och skötte finanserna så
var Daniel den orädde verkställaren
som inte drog sig för att anfalla vilket
fiendeskepp som helst. De två Klöverö
borna blev ett perfekt par i brott.

Stora bilden: Del av sjökort från
1795. Sjöfartsmuseet Akvariet,
Göteborg.
Foto på Bremsegården från
1860-talet. Johannes Andersson
köpte gården 1810.
Bilden kommer från tidskriften
Träbiten som utges av Föreningen
Allmogebåtar.

PENGAR FRÅN KAP
Efter ett par år som framgångsrik kapare köpte Johannes
den stora Bremsegården på Klöverön. I bouppteckningen
efter hans fru Britta Greta som dog 1846 framgår att
Johannes var en av de mest förmögna männen i socknen.

Tack till alla inblandade
I ett arbete som detta har information hämtats från flera olika håll – främst från
tidigare forskares, historikers och släktforskares material. Stor noggrannhet har
eftersträvats när det gäller fakta- och informationsinsamling. Alla texter har också
granskats av Lars Ericson Wolke, författare och professor i historia vid Försvarshögskolans militärhistoriska avdelning i Stockholm samt Dick Harrison, författare
och professor i historia vid Lunds universitet.
Denna sammanställning hade inte alls varit möjlig utan hjälp och tips från följande
personer och museer. Därför, ett stort tack till:
Lars Ericson Wolke, historiker, Dick Harrison, historiker, Cilla Ingvarsson,
Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, Ann-Marie Brockman, Bohusläns museum i
Uddevalla, Jarl Ankarhem, Käringön, Göran Hansson, Rörö, Ingrid Stahlin och
Nadja Stahlin, Henån, Inger Andersson, Fjällbacka, Jan Hognert, Munkedal,
Hans Högman, Sollentuna, Anders Samuelsson, Stockholm, Gun Jarnedal,
Brastad samt Vikarvets museum i Lysekil.
Önskas ytterligare fördjupning om kaparna på västkusten rekommenderas varmt
Lars Ericson Wolkes böcker Lasse i Gatan – Kaparkriget och det svenska stormakts
väldets fall (Historiska Media, nyutgåva 2007) samt Kapare och pirater i Nordeuropa
under 800 år (Historiska Media, utkommer i augusti 2014).

