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1. INLEDNING 

 

Efter flera år av fred råkade Sverige och Danmark på nytt i krig med varandra mellan åren 

1675 – 1679. Till en början fördes kriget till största delen på danskt landområde, mycket tack 

vare att den svenska flottan hade en stark position i Östersjön. 1676 kom detta läge att 

förändras då den svenska flottan förlorade sjöstriden mot Danmark utanför Ölands södra udde. 

I slaget förliste även Kronan, flottans största fartyg och staten Sveriges flaggskepp, till följd av 

en felmanöver. Förlusten av slaget fick stora politiska konsekvenser. Kriget med Danmark 

flyttades till Skåne och förbindelserna med de viktiga provinserna i Baltikum och Tyskland 

blev hotade. När underrättelserna om det svenska nederlaget nådde kungen, den unge Karl XI, 

tillsatte han genast en kommissorialrätt för att utreda vad som hade gått fel. Tre officerare 

anklagades från första början för att de inte hade skött sina plikter under slaget: amiral Johan 

Bär på skeppet Riksnyckeln, amirallöjtnant Christer Boije på skeppet Riksäpplet och major 

Johan Klerk på skeppet Saturnus. Men kommissorialrätten ställdes inte endast inför uppgiften 

att ta ställning till om de tre anklagade var skyldiga eller oskyldiga, utan insåg tidigt värdet av 

att också förstå vad som faktiskt hade hänt. Det senare visade sig emellertid vara lättare sagt än 

gjort.  

Om rättens långa utredning, den varade mellan den 17 juni 1676 och den 28 oktober 

1677, dess tillvägagångssätt och metoder handlar den här uppsatsen. Uppsatsen är dock inte 

bara en beskrivning av en rättslig process. Den strävar också efter att analysera den retorik som 

användes för att tala om sjöslaget och officerarnas handlande, samt att relatera denna till de 

värderingar och tankemönster som präglade tidsperioden. I kommissorialrättens protokoll intar 

föreställningar om tapperhet, plikt och trohet en särskild plats. Föreställningar som i sin tur är 

kopplade till rättens och officerarnas uppfattningar om manlighet, heder och ära. Det är därför 

den här uppsatsens uttalade syfte att genom att undersöka kommissorialrättens utredande av 

sjötåget 1676, dess retorik och metoder, också kunna säga något om de tankemönster och 

värderingar som präglade och styrde dess handlingsmönster. Framför allt sådana värderingar 

som har med heder och ära, plikt och trohet att höra. 

Undersökningen har tagit sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 

 Hur organiserade kommissorialrätten sitt arbete?  

 Förändrades kommissorialrättens arbete under processens gång och hur kan man i så 

fall förklara denna förändring? 
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 Vilka retoriska strategier använde de anklagade för att hävda sin oskyldighet?  

 Hur avspeglas föreställningar om mod och manlighet, plikt och trohet samt heder och 

ära i de anklagades respektive kommissorialrättens och vittnenas retorik? 

 

 Vilken betydelse fick kommissorialrättens och de anklagades syn på begrepp som 

manlighet, plikt, trohet, heder och ära för själva rättsförfarandet? 

Tidigare forskning 

Förlisningen av regelskeppet Kronan och sjöstriden 1676 har, i och med upptäckten av 

Kronans vrak 1981, framför allt rönt ett stort arkeologiskt intresse. De renodlat historiska 

undersökningarna har emellertid lyst med sin frånvaro och sjöstriderna 1676 har inte 

behandlats i någon längre problemorienterad studie ur vare sig ett militärt, sjöhistoriskt, 

ekonomiskt, socialt eller – som här – rättshistoriskt perspektiv.  

Den rättshistoriska forskningen har annars varit på frammarsch under flera år. 

Saköreslängder, domböcker och rättsprotokoll har visat sig vara en skattkammare för 

historiker, i synnerhet för att de också förmår blottlägga de annars så osynliga lägre 

befolkningslagrens historia. Det rättshistoriska källmaterialet öppnar upp för åtminstone två 

större problemområden. Det ena har naturligt nog med brott och tvister, kriminalitet och straff 

att göra. Det andra, dit den här undersökningen hör, anknyter till mentalitetshistorien där 

historiken genom rättsprotokollen kan utläsa värderingar, tankemönster och förhållningssätt 

hos dåtidens människor.  

Straff – och processrätten var under intensiv utveckling under 1600- och 1700-talen. 

Detaljerade regelverk började utformas och rättsförfarandet standardiserades. Det gamla 

medeltida rättsystemet där domstolarna fungerade som ett förlikningsinstrument mellan 

tvistande parter och där den anklagade kunde svära sig fri med hjälp av edgärningsmän 

rimmade illa med den allt mer centraliserade staten. Istället började tanken på den objektiva 

sanningen där grunden för dom och straff skulle utgöras av klara bevis allt mer vinna mark. 

Bevisplikten lades nu på den kärande parten. Två vittnen eller den svarandes erkännande 

gjorde fullt bevis.1 Flottans rättsinstanser har dock undersökts i mindre utsträckning, med 

                                                 
1Taussi Sjöberg Marja, Rätten och kvinnorna, Stockholm 1996, s 21f  
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undantag av enstaka avsnitt i standarverk2 samt en del pilotstudier. Därför är Magnus 

Perlestams forskning extra intressant. I tre artiklar undersöker han vilka föreställningar om 

mod, ära, trohet och lydnad som präglade den svenska flottan under det sena 1600-talet och 

tidiga 1700-talet.  I ”Ringa prof av behjärtad soldat” diskuterar Perlestam hur uppfattningar om 

plikt och trofasthet samt ära och ärelöshet manifesterades i den svenska flottan.3 Artikeln 

kretsar kring ett rättsfall om den svenska örlogskaptenen Jonas Palmqvist som 1697 råkade i 

konflikt med brittiska örlogsmän och ombads att stryka sitt märssegel.4 Palmqvist vägrade till 

en början att stryka seglet, men efter hotfulla påtryckningar tvingades han till sist ge med sig. 

Väl hemma i Sverige igen ställdes han inför först amiralitetsrätten och sedan generalkrigsrätten 

och avkrävdes en förklaring. Palmqvist eftergift till britterna uppfattades av rätten som 

bristande lojalitet till kungen och fosterlandet.5 Den bristande lojaliteten tolkades i sin tur som 

feghet.6 Han dömdes till döden, men benådades senare, dock utan att återfå sin tjänst.   

I ”Jag lovar och svär” undersöker Perlestam hur uppfattningar om plikt, lydnad och 

trohet framträder i de nya sjöartiklarna från 1685, alltså den lag som reglerade flottans 

agerande så väl i strid som i det dagliga vardagslivet ombord på skeppet.7 I artikeln ”Fienden 

hade intet det hiertat att attaquera mig” granskar Perlestam slutligen de karolinska soldaternas 

syn på ett modigt beteende genom dagböcker, brev, rapporter och relationer.8  

Göran Göransson kartlägger i sin avhandling vilka egenskaper och beteenden som ansågs 

särskilt önskvärda för en officer att besitta under den svenska stormaktstiden.9 Som 

källmaterial har han använt sig av såväl ”ämterbücher” - en slags ämbetsbeskrivningar för olika 

befattningar inom militären, adelsspeglar, edsformulär, likpredikningar samt samtida 

uttalanden och tjänsteskrivelser. Göransson börjar med att plocka sönder officersidealet i olika 

egenskaper och färdigheter. Över hela perioden var det vissa komponenter som tycktes stå fast, 

dit hör bland annat egenskaper som mod, redlighet, flit och fromhet, men vissa förändringar 

skönjes också. De krav som under Vasasönerna och senare Gustaf II Adolf fanns på att en 

                                                 
2 Se till exempel: Svensson Arthur S, Svenska flottans historia – Örlogsflottan i ord och bild från dess 

grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar, Stockholm 1942, Wendt Einar, 

Amiralitetskollegiets historia del 1, 1634-1695, Stockholm 1950 och Zettersten Axel, Svenska flottans 

historia del 2 Åren 1635-1680, Norrtälje 1903 
3 Perlestam Magnus, ”Ringa prof av behjärtad soldat – Mod, plikt och heder i en marin krigsrätt vid slutet 

av 1600 – talet”, Forum Navale Nr 60, Stockholm 2004, s 16 
4 se ordförklaringar, bilaga 4 
5 Perlestam 2004, s 43 f 
6 ibid. s 43 
7 Perlestam Magnus, “’Jag lovar och svär’ – Ett plikttroget beteende I de förnyade sjöartiklarna år 1685”, I 

Militärhistorisk tidskrift 2003A,  
8 Perlestam Magnus, ’Fienden hade doch intet det hiertat att attaquera mig’ – Den karoliske krigarens syn 

på ett modigt beteende”, i Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka, Stockholm 2003B 
9 Göransson Göran, Officersideal i Sverige 1560-1718, Lund 1990 
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officer skulle vara förutseende, och inte utsätta sitt manskap för onödiga risker, fick under den 

senare halvan av 1600-talet stå tillbaka.10 

I den absoluta staten var ämbetsmissbruk ett brott som ansågs mycket grovt och som 

bestraffades hårt.  Tjänstemän som inte skötte sina ämbeten på ett korrekt sätt kunde ställas 

inför rannsakning och laga dom, en rannsakning som ofta sköttes i form av en kommission.11  

   I den rättshistoriska forskningen intar också kommissionen som rättsarena en särskild plats.   

Kommissionens funktion i det svenska 1600-talet behandlas av flera forskare. Från Gunnar 

Hessléns tidiga Det svenska kommittéväsendet intill år 190512, till de lite senare 

undersökningarna av Sven A Nilsson i De stora krigens tid13 och Marie Lennersand i 

Rättvisans och allmogens beskyddare.  

   Kommissionerna var en rättsform som ökade under hela 1600-talet, men deras verksamhet 

var mycket skiftande. Nästan vilka uppdrag som helst som någon eller några sattes att utföra, 

undersöka eller reda ut kunde kallas för en kommission.14 Gemensamt för dem alla var att de 

vanligen tillsattes av kungen själv. Marie Lennersand delar upp kommissionerna i två 

huvudkategorier: de utredande och de rannsakande. Den utredande kommissionen hade som 

uppgift att utarbeta förslag till exempelvis nya lagar, kyrkoordningar eller liknande. 

Rannsakande kommissioner, som är den typ av kommission som tillsattes över sjötåget 1676, 

var däremot en slags tillfälliga rättsinstanser. Deras maktbefogenheter tilldelades av kungen. 

De kunde ha full frihet att döma och straffa, vilket fallet var med kommissionen över 1676 – 

års sjötåg, men de kunde också ha mer begränsade uppgifter. I protokollet kallar ledamöterna 

omväxlande sin verksamhet för kommission, kunglig rätt och kommissorialrätt, men de syftar 

alltså allesammans på samma sak.   

Teori och metod 

Rättssituationen, där frågan om rätt och fel ställs på sin spets, har visat sig vara en mycket 

fruktbar källa till en tids uppfattningar, tankemönster och förhållningssätt. Det som varken 

räknas som uttalade politiska ideologier eller framstående filosofers idéer, utan som handlar 

om mentalitet, människans sätt att organisera, sortera och tolka omvärlden i sin vardag. Att 

studera rättsmaterial ur ett sådant perspektiv kräver förstås att man tror att även det lilla kan 

säga något om det stora. Det vill säga att dessa generella tankemönster, värderingar och 

                                                 
10 Göransson 1990, s 179 
11 Lennersand Marie, Rättvisans och allmogens beskyddare – den absoluta staten, kommissionerna och 

tjänstemännen ca 1680-1730 , Uppsala 1999, s 41 
12 Hesslén Gunnar, Det svenska kommittéväsendet intill år 1905, Uppsala 1927 
13 Nilsson Sven A, De stora krigens tid – Om Sverige som militärstat och bondesamhälle, Uppsala 1990 
14 Lennersand 1999 s 33 
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förhållningssätt avspeglar sig i de aktiviteter – ord och handlingar – som dessa människor 

utför. Idén om mentaliteten, och dess betydelse för historiens gång, fick sitt stora genomslag 

tack vare Annales-skolan. Drivna av en ambition att gå bortom det omedelbart synliga: 

händelser, personer, krig och politik, utarbetade historikerna inom Annales-skolan metoder för 

att använda källmaterial på ett nytt och kreativt sätt. Ett exempel är Emmanuel Le Roys 

Laduries välkända bok om byn Montaillou där han genom rättsprotokoll kartlägger, inte som 

man kunde vänta sig bybornas uppfattningar om religion och religiositet (rättegångarna 

handlade om att byborna bekände sig till en kättersk lära), utan om byns vardagsliv och 

bybornas uppfattningar om kärlek, död, släkt och familjeliv. Lika uppenbart som det synsättet 

öppnar för nya spännande tolkningar av gammalt källmaterial, lika uppenbara är dess faror. Det 

finns en risk att den tillspetsade, spända situation som till exempel en rättsituation är får 

människor att modifiera sina åsikter och sina ordval. De kanske lyfter fram vissa aspekter och 

tonar ned eller döljer andra. De kanske till och med bestämmer sig för att ljuga. Det är på så vis 

riskabelt att tro att ett begränsat antal individer kan vara helt representativa för det samhälle där 

de lever. Jag anser likväl att fördelarna överstiger farorna och att även en enda situation, om än 

aldrig så begränsad, kan säga något väsentligt om de tankemönster och värderingar i den tid 

och det samhälle där den tog plats. 

    Mentalitet är inget entydigt begrepp. Den skiljer sig från det vi kallar ideologi men står 

inte oavhängigt ifrån den. Båda begreppen har sitt berättigande i denna undersökning. Ideologi 

beskrivs, med Peter Englunds ord, som ett system av idéer knutna till en specifik social grupp 

med en politisk funktion i samhället. Ideologins syfte är framför allt att ”att vägleda och 

legitimera gruppens handlingar i samhället”15 Under 1500- och 1600-talen hade en ny form av 

stat växt fram i Europa som kännetecknades av att makten centraliserades och intensifierades: 

den absoluta staten. Denna stat kännetecknades av några typiska drag: stora ansträngningar 

gjordes att vidga skatteunderlaget samt att effektivisera indrivningen och en allt större och allt 

mer centraliserad byråkrati växte fram. Landet var inblandat i ständiga krig som krävde en stor 

militärapparat och staten legitimerades med hjälp av en ideologi som hävdade kungamaktens 

auktoritet med stark teokratisk grund. Kungen hade sin makt från Gud, inte från folket.16 

Den absoluta staten genomsyrades av tanken på ståndsläran. De olika stånden sågs 

visserligen som lika viktiga, men de hade skilda uppgifter i samhället. Ofta, skriver 

Lennersand, uttrycktes denna syn i bilder där samhället liknade en kropp eller ett hus. Alla 

                                                 
15 Englund, Peter, Det hotade huset, Stockholm 1989,s 16 f 
16Lennersand Marie, 1999, s 15 
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delar hade sin plats och sin bestämda uppgift.17 Lydnad och trohet mot överheten var en central 

del och kungen intog en speciell plats. Det innebar inte att kungen ensam styrde riket eller 

fattade alla viktiga beslut. Däremot hade han en ideologisk funktion som högste domare och 

rättvisans beskyddare. Kungens uppgift var att upprätthålla de bägge dygderna justitia 

(rättvisa) och clementia (barmhärtighet).18  

    Mentalitet – i kontrast till ideologi – består också av förställningar, men de är inte lika 

artikulerade och uttalade som ideologin. Mentaliteten är betydligt mer osystematisk och diffus 

och kommer kanske till sitt främsta uttryck i fraser som yttras oreflekterat och handlingar som 

utförs automatiskt.19 Och medan ideologin kan knytas till en specifik samhällsgrupp är 

mentaliteten något som genomsyrar hela samhället. Något som den enskilda individen har 

gemensamt med andra samtida, oavsett deras plats och status i samhället.20 

Den här undersökningen bygger på kvalitativa analyser av ett antal rättsprotokoll. Det 

kan vara på sin plats att ha i åtanke att alla de inblandade i rättsprocessen tillhörde en speciell 

samhällsklass, nämligen adeln. Även om adeln knappast kan ses som en enhetlig grupp, allra 

minst med tanke på det stora antalet nyadlingar under perioden till exempel Johan Bär och 

Johan Klerk, får man ändå anta där fanns ett visst antal gemensamma värderingar och 

förhållningssätt som skilde sig från övriga samhällsgruppers. Detta gäller inte minst för den 

förda retoriken och vilket beteende som förväntades av den anklagande fiskalen, vittnen, 

anklagade och kommissionens ledamöter. 

       Samtliga inblandade var män. Det kan tyckas som ett onödigt självklart påstående, men 

det har betydelse. Diskussionerna inom rätten förs i ett enkönat sammanhang och åtminstone 

indirekt kring beteende och uppförande som har med just manliga dygder att göra. Michael S 

Kimmel påpekar faran i att betrakta specifikt manliga företeelser som något allmänmänskligt, 

som om de inblandade inte var där i egenskap av just män.21 Det faktum att de inblandade 

samtliga är män som diskuterar mäns önskvärda uppförande i strid har inverkan på hur 

diskussionen fördes, vilka ord som valdes och vilka retoriska strategier som var gångbara. 

De anklagade och vittnena representerade i sin tur ytterligare en grupp: officerarna. 

Officersyrket var ”under hela 1600-talet den ojämförligast vanligaste vägen till karriär i statens 

tjänst för en adelsman” skriver Kekke Stadin22 I takt med en ökad professionalisering av 

                                                 
17 Lennersand 1999, 21 
18 ibid. s 22 
19 Englund 1989, s 17 
20 ibid. s 18 
21 Kimmel Michael S, ”Manlighetens ’osynlighet’ i amerikansk samhällsvetenskap”, i Berggren Anne 

Marie (red) Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, Uppsala 1999, s 32 
22 Stadin Kekke, Stånd och genus, Lund 2000 s 131 f 
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yrkesgrupper kom officieraren och ämbetsmannen, två yrken som ursprungligen stått nära 

varandra, att allt mer skiljas åt. Den enskilde adelsmannen tvingades i allt större utsträckning 

att göra ett val: antingen pennan eller svärdet.23 Både de ideal som knöts till officerarna och till 

de civila ämbetsmännen uttryckte adliga manligheter.24 Dessa ideal skilde sig emellertid åt. 

Alltsammans har betydelse för hur samtalen fördes inom utredningen och inte minst för 

hur man använde sig av begrepp. Att analysera begrepp medför vissa risker. Det är för det 

första en skillnad mellan att använda begrepp som analytiska redskap där konstruerandet av  

till exempel manlighet undersöks, men utan att de inblandade själva nämner ordet och att 

analysera begrepp och uttryck som de inblandade själva använder. Det är för det andra, om 

man nu väljer den senare modellen, av stor vikt att man skiljer ut begreppens betydelse för just 

de inblandade aktörerna från betydelser som kanske tillkommit över tid. Ord tenderar ju att 

förändra sin innebörd. Ibland mycket markant, ibland med svaga glidningar i nyanser.  Särskilt 

tydligt blir det med ett begrepp som ”manlighet”. Den moderna betydelsen av ordet manlighet 

brukar spåras tillbaka till upplysningstiden, ett synsätt som bland annat förespråkas av forskare 

som George Mosse, Michael S. Kimmel, och R:W Connel. Även Michel Foucault ansåg att 

1700-talet utgjorde den vändpunkt i manlighetens historia.25 Begreppet manlighet idag kanske 

snarast ska ses som en abstraktion som innehåller en rad stereotypa egenskaper för hur en man 

bör bete sig.26 Manlighet på 1600-talet ska emellertid inte ses som ett samlingsnamn för en rad 

olika egenskaper utan som en egenskap i sig själv. Det användes parallellt med andra 

egenskaper, så som redlighet, ärlighet, tapperhet och trofasthet.  

    Heder och ära spelade bevisligen en stor roll i 1600-talets samhälle. Men där ära 

handlade om odödlighet och ett evigt namn, handlade hedern om aktning och respekt i levande 

livet. Forskare har betonat att hedern inte var något man behövde bevisa eller arbeta sig till. 

Den hade man naturligt, till det ögonblicket då någon eller något hotade den. Att bli till 

exempel skymfad, smädad och slagen fläckade hedern och krävde upprättelse. Men det tycks 

inte ha varit skymfandet i sig som avgjorde om hedern var förlorad eller inte, utan det sätt man 

försvarade sig.27  

    Plikt och trohet handlade i första hand om att tjäna sin kung och sitt land väl, något som 

går att knyta samman med den framväxande absolutismen och Karl XI:s ”envälde.”  

                                                 
23 Stadin 2004, s 96 
24 ibid. s 96 
25 Gaunt David, ”Manlighet: en historisk agenda”, i Berggren Anne Marie,(red), Manligt och omanligt i 

ett historiskt perspektiv, Uppsala 1999, s 19f 
26 ibid. 
27 Liliequist Jonas, ”Violence, Honour and manliness” i Lappalainen Mirkka och Hirvonen Pekka  (red), 

Crime and control – in Europe from the past to the present, Helsingfors 1999 
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    Också vid första anblicken okomplicerade begrepp som ”mod” och tapperhet kan vålla 

svårigheter. Mod hade under tidigmodern tid flera innebörder, inte entydigt positiva. Det kunde 

innebära att man var hetsig, stolt eller obetänksam, men även att man var trött och matt. Det 

användes också i betydelsen orädd och tapper. Men även vad som räknas som tappert beteende 

har, inte så överraskande, skiftat över tid.28 

  Att med utgångspunkt i ett enda rättsfall dra slutsatser om så komplicerade företeelser 

som de nämnda begreppen ovan kan förstås tyckas vanskligt. Det är därför viktigt att 

understryka att uppsatsen inte gör anspråk på att kartlägga några förändringar över tid. Inte 

heller vill den dra några slutsatser om hela 1600-talssamhällets uppfattningar om mod, plikt, 

heder och ära. Däremot  undersöka hur de manifesteras inom en liten grupp i ett specifikt 

sammanhang inom en begränsad tidsram. 

Källmaterial och avgränsningar  

Den här undersökningen bygger i huvudsak på kommissorialrättens protokoll från åren 1676 

och 1677. Sammanlagt uppgår protokollen till 652 handskrivna sidor fördelade på 37 

sammankomster mellan den 17 juni 1676 och den 29 oktober 1677. Sidorna är, med några 

undantag, omsorgsfullt renskrivna och inbundna i en volym. Protokollen omfattar dels 

kommissorialrättens överläggningar och diskussioner och dels vittnesmål och förhör med de 

berörda officerarna. Av de brev och attester som kommissionen använde som bevisunderlag 

vid sidan om vittnesmålen har emellertid bara en liten stått till mitt förfogande. Inlämnade 

skriftliga försvar och vittnesmål saknas i samtliga fall förutom de enstaka gånger då 

kommissionen fört skriften till protokollet. Protokollen är visserligen tämligen utförliga, men 

måste ändå ses som en sammanfattning av ledamöternas diskussioner, snarare än direkt 

återgivning av repliker. I somliga fall tycks det emellertid som om uttalanden återgivits i sin 

helhet. Det gäller till exempel vid vittnesmål, omröstningar inom kommissionen samt domslut. 

Ibland är kommentarer och uttryck dessutom så personliga och så tydligt avsedda för att skapa 

reaktion, att man måste förutsätta att de är en ordagrann återgivelse. 

Jag har också använt 1644 års Sjöartiklar som var den lag som reglerade livet ombord, på 

skeppen. Artiklarna är sammanlagt 57 stycken och anger inte bara hur man borde uppföra sig, 

utan också lämpliga straff när lagen bröts. Tillsammans med det utfärdade Seinbrevet låg 

sjöartiklarna till grund för rättens bedömningar av de anklagade officerarna. Seinebrev sattes 

upp av flottchefen inför varje expedition och innehöll mer specifika regler om sådant som 

slagordning, eskadrar, vändningar och signaler.  

                                                 
28 Se t.ex. Perlestam 2003 B, s 49 f 
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Min undersökning är i huvudsak kvalitativ och består av två delar. I den första delen av 

undersökningen beskrivs rättens tillvägagångssätt i kronologisk ordning. Från de första 

inledande förhören till domslut och de avslutande förhandlingarna. Fokus i den delen ligger 

framför allt på kommissionen och hur man handskades med processen, vilka mål man 

eftersträvade och vad som blev resultatet. 

    I den andra delen av undersökningen analyseras retoriken som används i rätten mer 

ingående. Här ligger tyngdpunkten snarast på de anklagade samt på inkallade vittnen. Där jag 

funnit det fruktbart har jag också räknat förekomsten av vissa vanliga begrepp. Till sist 

undersöks hur retoriken och synen på till exempel mod och plikt, heder och ära, spelar in för 

själva rättsförfarandet. 

Ordförklaringar finns där jag funnit det nödvändigt löpande i texten samt i en 

ordförklaringslista längst bak i uppsatsen. Där finns också lite mer ingående förklaringar av 

specifika sjötermer, samt en personförteckning. 
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2. BAKGRUND 

 

Under 1660-och 1670-talen drabbades Sverige av en ekonomisk nedgång, något som också 

märktes inom flottan. Trots brist på pengar och medel beslutade Riksdagen 1664 att påbörja en 

upprustning och komplettering av den gamla flottan. Beslutet föranleddes av det spända läget 

med Danmark och av fruktan för att den danska flottan skulle ta över och behärska den för 

handeln så viktiga Östersjön, samt skära av Sveriges förbindelser med sina provinser.  Tolv 

nya skepp skulle byggas, bland annat ett nytt regalskepp som sedermera blev Kronan. 

Regalskeppet Kronan var när hon sjösattes 1668 världens sjätte största skepp.29  

Att finansiera ett sådant, med tidens mått mätt, enormt projekt var inte utan svårigheter 

och amiralitetet drogs redan från första början med ekonomiska problem. Vid tiden för flottans 

utgång hösten 1675 fanns därför stora brister i skeppens underhåll, utrusning och personal och 

amiralitetet hade på grund av detta ådragit sig kungens missnöje. I ett försök att reda upp 

amiralitets dåliga finanser och effektivisera dess organisation blev riksrådet Lorentz Creutz 

1675 medlem av amiralitetskollegiet. Lorentz Creutz hade många tunga meriter, bland annat 

som landshövding i Åbo och Björneborgs län, som vice president i bergkollegium mellan 

1653-1655 samt 1663-1670. Han satt som ledamot i en rad kommissioner, och var bland annat 

ordförande i trolldomskommissionen i Dalarna den 7 augusti 1669.30 Han stod i nära 

förbindelse med såväl Magnus Gabriel de la Gardie som den unge Karl XI. Amiralitetet tycks 

dock inte ha uppskattat Lorentz Creutz omsorger. Han tycks ha varit angelägen om att övertyga 

kungen att flottan skulle kunna bli färdig i tid till våren 1676, även om vissa brister fanns i 

anordningsmedlen och även om alla skepp inte var färdigutrustade. Amiralitetet uppfattade 

detta som att Creutz försökte misstänkliggöra dem hos kungen genom att gäcka honom med 

dåliga växlar och falska löften. 1676 utnämndes Lorentz Creutz dessutom till chefsamiral i den 

kommande sjöexpeditionen. Ett beslut som med all säkerhet grundade sig i Creutz kontakter 

och höga ställning, snarare än på meriter och duglighet. Lorentz Creutz var varken sjöman eller 

militär och hans oerfarenhet kom, trots höga ambitioner, att få konsekvenser.  

Sjöslaget den 26 maj1676 

Den svenska flottan bestod vid dess utgång den fjärde maj 1676 av över 60 skepp med 

sammanlagt 2172 kanoner och 11 870 man ombord, alltså vid den här tiden motsvarande en 

                                                 
29 Glete Jan, ”Hur stor var Cronan? Något om stora örlogsskepp i Europa under 1600-talets senare hälft”, 

Forum Navale Nr 55 , Stockholm 1999  
30 Svenskt biografisk lexikon 9, s 86 f 
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större svensk stad.31 För att kunna hålla god ordning och struktur fördelades dessa skepp på 

eskadrar med ungefär 15 skepp i varje. Varje eskader leddes av en amiral. I sjöslaget den 26 

maj bestod flottan av tre eskadrar. Den första eskadern leddes av flottchefen Lorentz Creutz 

själv, ombord på regalskeppet Kronan. Den andra eskadern leddes av den erfarna amiralen Clas 

Uggla på skeppet Svärdet som också det förliste den första juni några timmar efter Kronan. 

Den tredje eskadern, som kallades för den blå, leddes av amiral Johan Bär på skeppet Nyckeln. 

Johan Bär var liksom Clas Uggla en erfaren och väl beprövad sjöman.32 

Den nittonde maj 1676 avseglade den svenska flottan från Älvsnabben och sex dagar 

senare, då flottan befann sig mellan Sandhammar och Bornholm fick man den danska flottan i 

sikte och försökte att ta strid. Danskarna som var underlägsna i antal valde emellertid att 

retirera och på grund av ett vackert och stilla väder med mycket lite blåst, hann svenskarna inte 

upp dem förrän på kvällen då det började blåsa upp. Mörkret hindrade dock svenskarna från att 

anfalla.  

    På morgonen den 26 maj återupptogs stridsförsöken med amiral Uggla och den andra 

eskadern i täten. Svenskarna hade ett fördelaktigt lovartsläge33 men lyckades ändå inte komma 

så nära att man kunde äntra de danska skeppen. Slaget inskränkte sig till en artilleristrid där 

båda flottorna löpte jämsides med varandra. På eftermiddagen drog sig den danska flottan 

undan åt Öresund och den svenska flottan hamnade i oordning. De snabbare skeppen följde 

efter, däribland Kronan och Svärdet, medan de långsamma skeppen hamnade långt bakom, 

framför allt skeppen från den blå eskadern under amiral Johan Bär. Samtidigt hotades skeppet 

Merkurius där Lorentz Creutz son Johan Creutz hade befälet av en brännare. Lorentz Creutz 

ska då ha lagt sig på lä för att kunna följa vad som hände med hans son. Den manövern var 

emellertid en signal till hela flottan att göra likadant varpå hela flottan stoppade upp. 

Förföljandet avbröts och de danska skeppen kunde ankra upp på Falsterborevet där de 

inväntade förstärkningar från den holländska flottan.34 

    Från svenskt håll betraktades detta som ett stort misslyckande och stämningen efter 

slaget var minst sagt upprörd. Lorentz Creutz klagade i ett brev till sina barn på sina officerare 

som han menade hade betett sig som ”skälmar och förrädare emot vår Konung och 

Fäderneslandet.”35 Samma åsikt lät han också få framförd till kungen som då befann sig i 

                                                 
31 Zettersten 1903, s 472 f 
32 för en fullständig förteckning över eskadrarna, se bilaga 1 
33 för förklaring av sjötermer, se bilaga 4 
34 Grandin Gunnar, i Johansson Björn Axel (red) Regalskeppet Kronan, Stockholm 1985, s 126 ,samt 

vittnesmål i protokoll 
35 Grandin 1985, s 128 
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Ystad. I synnerhet anklagades Johan Bär, Christer Boije och Johan Klerk.   Christer Boije 

förlorade då sitt befäl medan Johan Bär och Johan Klerk med nöd och näppe fick behålla sitt. 

  

Sjöslaget den 1 juni 1676 

Av kungen fick man order att segla mot de svenska skären – farvattnen mellan Ölands norra 

udde och Landsort – och söka ny strid med den danska flottan där. Den 30 maj avseglade 

flottan från Trelleborgs redd och styrde österut. Samtidigt lättade de danska skeppen, nu med 

holländsk förstärkning, ankar från Falsterbo och följde efter på samma kurs. Den första juni 

fick man känning av Ölands södra udde. Det blåste redan hårt och under dagen friskade vinden 

alltmer i. Kursen sattes öster om Öland och så nära land som var möjligt för att flottan skulle 

kunna behålla sitt fördelaktiga lovartsläge. Vinden kom nämligen från sydväst. Trots det 

lyckades den holländska flottan tränga sig emellan de svenska skeppen och öländska kusten 

och lägga sig jämsides med svenskarna. Kronan ska då ha öppnat babordssidans nedersta 

kanonportar, där hon hade sina största kanoner. Händelseutvecklingen därpå är fortfarande 

märkvärdigt oklar. Trots att svenskarna hade order att segla upp till norra udden, gavs nu signal 

om vändning.   Beslutet tycktes ha kommit plötsligt och var kanske rentav ett missförstånd där 

Lorentz Creutz misstolkade en signal från Clas Uggla. Ombord på Kronan borde nu 

kanonportarna ha stängts, men i hastigheten förblev en del av dem ändå öppna. När Kronan 

sedan vände i den häftiga vinden började vattnet således att strömma in i skeppet.  En kastvind 

fick Kronan att lägga sig helt på sidan och i nästa stund hade en brinnande lunta fallit ned och 

antänt krutdurken. Skeppet gick därmed i luften. 

    Medan Kronan kantrade var också den övriga flottan, enligt Lorentz Creutz order, på väg 

att vända. Uggla med sin eskader fick nu vraket av Kronan rätt förut och måste vända undan 

igen för att inte kollidera med detta. Därigenom kom flottan i oordning. När de övriga fartygen 

såg Svärdet falla av trodde man att det var en signal till flykt och föll också av.  Uggla gav 

order om att Svärdet skulle sakta farten så att fartygen kunde samlas på nytt, men innan det 

hann ske hade holländska och danska fartyg kommit in mellan luckorna.36 

Under slagets sista fas beskrivs det hur amiral Uggla ensam gick mot fienden, endast 

understödd av fyra andra fartyg. Hans skepp Svärdet omringades av holländska skepp och 

sköts sönder tills hon var nästan helt manöveroduglig. Därefter antändes hon av en holländsk 

brännare. Uggla vägrade att släcka elden och lät Svärdet hellre brinna upp än det skulle hamna 

i fiendens händer. Sedan också Svärdet hade sänkts pågick striden i ytterligare två timmar. Att 

                                                 
36 Grandin 1985, s 138 f 
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amiral Uggla skulle ha lämnats helt åt sitt öde av den övriga svenska flottan är emellertid inte 

troligt. I själva verket talade många av vittnesmålen för att resten av flottan försökte nå fram 

till Uggla, men med den rök som låg över stridsplatsen och de många fientliga fartyg som låg i 

vägen var detta en tämligen vansklig uppgift. Många av de svenska fartygen fick skador. När 

Svärdet till sist började brinna gav man upp och tog sig hemåt mot Dalarö37.   

De lagliga ramarna 

Kommissionen stödde sitt arbete på 1644 – års Sjöartiklar som alltså hade utarbetats under 

drottning Kristinas tid. Här fanns bestämmelser för hur man skulle uppträda mot överordnade 

respektive underordnade, vad som förväntades av en soldat, en båtsman, en skeppare eller en 

officer och vad som inträffade om man stal, klagade på maten eller inte skötte sina uppgifter. 

Straffen var hårda och övervägande kroppsliga, där kanske kölhalning och gatlopp är de mest 

kända. Artikel 41 reglerade förhållningssättet i strid, där stod det klart och tydligt att den som 

vek ur en strid utan mycket goda skäl, skulle betraktas som en förrädare och mista livet.38  

1685 reviderades sjöartiklarna efter en lång och utdragen omarbetningsprocess. 

Rannsakningen 1676 kan sägas befinna sig mitt emellan de båda versionerna, varför jag funnit 

det fruktbart att även jämföra med 1685 års lag. 

  Förutom Sjöartiklarna hade varje sjöman inom flottan att rätta sig efter det speciella 

Seinebrev med order som upprättades inför varje expedition. Där stod hur mer specifikt vilka 

signaler och tecken som skulle gälla, i vilken ordning skeppen skulle segla, vilka 

återsamlingsplatser man hade om flottan skulle skingras och hur den inbördes rangordningen 

skulle fungera. Att bryta mot Seinebrevet ansågs också det vara ett mycket grovt brott belagt 

med dödsstraff. 

 

                                                 
37 Grandin 1985, s 140 f 
38 Riksarkivet (RA) Ämnessamlingar, militaria, administrativa handlingar rörande flottan, M1788, 

Sjöartiklar, 41 och 46 
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3. KOMMISSORIALRÄTTENS ARBETE 

 

I den här delen ges en kronologisk översikt av kommissorialrättens arbete, dess mål och 

strategier samt hur man handskades med de problem som uppstod. 

Kommissorialrättens tillkomst och sammansättning 

Åren 1675 och 1676 var inga lyckade år för flottan. Hösten 1675 hade man drabbats av 

motgångar då man på grund av dåliga väderförhållanden och bristande utrustning inte lyckades 

lägga ut i tid innan vintern och än mindre leverera ett sjöslag. I oktober 1675 tillsattes därför en 

kommission för att rannsaka flottans förehavanden under hösten. Rannsakningen mynnade på 

våren 1676 ut i en kommissorialrätt med nitton ledamöter. Rätten avsatte bland annat 

riksamiral Gustaf Stenbock från sin tjänst som flottans ledare till sjöss39 (vilket möjliggjorde att 

tjänsten istället tilldelades Lorentz Creutz). Det var i stort sätt samma kommissorialrätt som 

den trettonde juni 1676 fick i uppdrag av Karl XI att också granska de två sjöstriderna 26 maj 

och den första juni. 40  

    Sammanlagt kom 21 ledamöter att delta i kommissionens sammanträden mellan den 

sjuttonde juni 1676 och den 29 oktober 1677, vid sidan av sekreterare och protokollister. De 

flitigast närvarande ledamöterna var riksskattmästaren Sten Bielke, assessorerna Jacob 

Parmander och Peter Snack samt hovrådet Clas Flemming. De var alla närvarande vid över 30 

av de 37 sammankomsterna, men det fanns också ledamöter vars närvaro i processen blev 

mycket kort.41 I medeltal var man mellan tio och elva ledamöter per sammankomst. Man var 

dock aldrig färre än sju och aldrig fler än femton. Ingen arbetsuppgiftsfördelning tycks ha 

förekommit inom rätten Där fanns till exempel inte angivet någon ordförande även om man 

kan misstänka att riksskattmästaren Sten Bielke skulle kunna ha haft en sådan funktion. 

Ledamöterna tillhörde alla sin tids ledande samhällsskikt. Förutom Sten Bielke satt flera 

riksråd med i rätten, bland annat de båda bröderna Göran och Johan Gyllenstierna. 

Borgmästaren för Stockholm stad Olaus Tegnér tillhörde också rätten liksom den inom 

juridiken mycket ansedda Clas Rålamb. Förutom Sten Bielke hade dock ingen av ledamöterna 

någon sjömilitär erfarenhet, vilket kommissionen själv ett flertal gånger hade anledning att 

påpeka som ett problem.42 De sjömilitära termerna vållade dem en del huvudbry, liksom 

                                                 
39 Wendt 1950, s 261 
40 ibid. s 261 
41 för en fullständig förteckning och sammanställning över kommissionens ledamöter och dess närvaro i 

rätten, se bilaga 2 
42 Riksarkivet (RA), Kommissorialrätt angående sjöstriderna 1676, ÄK 65, Protkoll den 18 juli 1676, s 21 
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svårigheten att sätta sig in i de specifika förhållanden som rådde under ett sjöslag. Kanske kan 

man också skönja vissa skillnader mellan dem och officerarna i synen på lag och rätt och den 

anklagades skyldigheter respektive rättigheter, något jag kommer att återkomma till längre 

fram.  

De anklagade 

Redan innan de inledande förhören med vittnen i Dalarö 17 juni 1676 hade tre huvudanklagade 

pekats ut: Johan Bär, Christer Boije och Johan Klerk.  

  Johan Bär, född 1620 i Narva, var vid den här tiden 56 år gammal och hade en lång rad 

sjömilitära uppdrag bakom sig. Bland annat hade han haft befäl över 250 båtsmän under 

stormningen av Köpenhamn 1659 och där utmärkt sig väl. 1674 blev han invald som 

amiralitetsråd och 1676 blev han amiral med befäl över den blå eskadern i Lorentz Creutz 

flotta.43 Efter slaget den 26 maj anklagades han för att inte ha skött sin plikt och försummat att 

ta strid med fienden. Han fick dock behålla sin amiralsflagga och ledde den blå eskadern även i 

slaget  den första juni. 

     Även de två övriga anklagade tillhörde den blå eskadern och stod alltså under Johan Bärs 

befäl.  Christer Boije hade också en lång militär karriär bakom sig och i den tredje eskadern 

innehade han tjänsten som viceamiral på skeppet Äpplet.44 Efter slaget den 26 maj förlorade 

han sitt befäl, även om han stannade kvar på Äpplet och deltog i slaget den första juni. Johan 

Klerk, döpt i Stockholm 1642, var Major på skeppet Saturnus45.  Efter slaget den 26 maj 

befalldes att han skulle mista sitt befäl, samt sättas i järn och föras till Stockholm, men liksom 

Johan Bär fick han trots det behålla befälet. Antagligen för att man hade brist på officerare och 

när som helst väntade ett anfall från den danska flottan.  

Betydelsefulla vittnen 

Redan tidigt i utredningen ansågs några vittnen mer betydelsefulla än andra. Ett av dessa 

vittnen var amirallöjtnanten Hans Wachtmeister, senare befordrad till amiral. Han hade tillhört 

Clas Ugglas eskader och haft befälet på skeppet Venus. Tillsammans med bland annat Clas 

Uggla och Lorentz Creutz 25-åriga son Johan Creutz skickades han i land efter slaget den 26 

maj för att ta emot kungens fortsatta order. Hos kungen framförde Wachtmeister Lorentz 

Creutz missnöje med officerarna både muntligt och skriftligt. Det var denna beskyllning som 

                                                 
43 Svenska adelns ättartavlor, 1:2, s 376 
44 Zettersten 1905, s 595 
45 Zettersten 1905, s 498 samt Elgenstierna Gustaf, Den introducerade svenska adelns ättartavlor 2, 

Stockholm 1926, s23 f 
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sedan kom att utgöra huvuddelen av de anklagelser som riktades mot Johan Bär, Christer Boije 

och Johan Klerk. Även under de inledande förhören strax efter flottans hemkomst i Dalarö 

framhöll Wachtmeister i synnerhet Johan Bär som orsaken till att flottan under slaget den 26 

maj hamnat i oordning och inte kunnat förfölja fienden. Tillsammans med amirallöjtnant Hans 

Hansson Klerk från skeppet Solen var han det vittne som kallades till rätten flest gånger, vid 

fyra tillfällen.   

Kommissionens långa arbete 

Sammanlagt kallade Kommissionen, förutom de tre anklagade, 33 namngivna vittnen plus 

ytterligare ett tiotal icke namngivna som tillsammans avlade 69 kortare och längre vittnesmål. 

Överlägset flest gånger kallades Amiral Johan Bär som stod inför kommissionen vid sexton 

tillfällen, att jämföra med Christer Boije som kallades sex gånger och Johan Klerk som 

närvarade fem gånger. 

    Rättens arbete kan delas in i tre delar. De viktiga Dalarö-förhören som sedan låg till 

grund för den övriga utredningen. Men förhören i Dalarö skedde inte under ed och många av 

vittnenas berättelser var allt för allmänna och ytliga för att kunna utgöra ett verkningsfullt 

underlag. I den efterföljande processen under sommaren 1676 i Stockholm gjorde rätten därför 

försök att fördjupa utredningen och pressa vittnena på mer detaljerade uppgifter. Bland annat 

fick vittnena avlägga sina vittnesmål under ed och deras berättelser konfronterades också med 

de anklagade. Resultatet verkade dock bli att vittnesmålen slätades ut, grova beskyllningar 

försvann och situationen framstod som ännu mer förvirrad.  

    När rätten åter sammanträdde i februari 1677 efter ett flera månader långt uppehåll 

förhörde man nya vittnen från skeppet Svärdet som först nu blivit anträffbara, men framför allt 

kallade man upp tidigare vittnen och ställde deras utsagor mot varandra. I förstone verkade 

vittnena överrens om att Johan Bär begått ett flertal misstag, han ska bland annat ha lagt sig på 

lä i slaget den 26 maj innan Kronan gjorde det, vilket var ett svårt orderbrott, men Johan Bär 

nekade och försvarade sig. Det långa sammanträdet den 28 februari 1677 mynnade istället ut i 

en allmän klagan över den oordning och förvirring som funnits i flottan och över Lorentz 

Creutz otydliga ordergivning. Under våren blev kommissionen allt mer angelägen att avsluta 

processen och komma fram till ett domslut över de tre anklagade där framför allt Johan Klerk 

mer och mer framstod som oskyldigt anklagad. Johan Klerk friades också först, den 14 maj 

1677. Processen med Johan Bär och Christer Boije fortsatte emellertid hela sommaren 1677. 

Diskussioner i rätten uppstod om graden av Bärs skyldighet, om hur kungen skulle uppfatta ett 

frigivande och om friandet av den ena inte också måste medföra friandet av den andra. Så 
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skedde också. Både Johan Bär och Christer Boije friades den 14 augusti 1677. Rätten fortsatte 

emellertid att sammanträda då Johan Klerk begärt rekonvention46 mot åklagaren Lovisin, vilket 

till sist avslogs i oktober 1677. 

Dalarö-förhören – något att fota sin klagan uppå 

Kommissionen reste först till Dalarö där flottan låg, för att samla ihop inledande vittnesmål. 

Uppdraget var att, på kungens befallning, hålla en ”vederbörlig inkvisition och rannsakning 

över de fel och förseenden som kunde vara förlupna vid den första och andra sjöcombatten 

[sjöstriden] den 25, 26 maj och den 1 juni”47. Sedan man hade diskuterat om metoden enades 

kommissionen om att först låta alla flaggmän och officerare göra en allmän redogörelse om de 

båda slagen ur vilka man sedan hoppades kunna hitta orsaken till det ”olyckliga förhållandet” 

samt ”bekomma tillfälle att göra en åtskillnad dem emellan, och med nåder ihågkomma dem 

som väl och manligen haver sig förhållit, än de andra efter sin förtjänst bemöta.48  

Två saker var alltså viktiga i kommissorialrättens ögon. Den första var betydelsen av att 

kunna skilja ut de som ”väl och manligen” förhållit sig från dem som begått grova fel. Det 

andra rörde metoden. Genom att samla in så många vittnesmål som möjligt och låta var och en 

ge sin version av händelsen tänkte man sig att man också skulle hitta orsaken till att sjötåget 

hade misslyckats. 

  Under de tre dagarna i Dalarö förhördes 35 personer, varav 23 är namngivna, och 

lämnade tillsammans 20 vittnesmål. Alla vittnesmål var alltså inte enskilda, utan några vittnen 

gjorde sina redogörelser tillsammans. Det var dessa vittnesmål som sedan skulle utgöra 

grunden för hela den övriga utredningen.  

  Av de inledande vittnesmålen framkom ganska snart att det både under det första 

sjöslaget den 25 – 26 maj och det andra sjöslaget den första juni, hade rått stor oordning och 

förvirring. De föreföll primärt för kommissionen att inte bara lyssna på beskyllningar, utan 

också att förstå själva händelseförloppet. Alla de inkallade vittnena blev därför ombedda att 

göra en ”general berättelse”, en slags allmän redogörelse över de bägge slagen. Även om 

kommissionens ledamöter under dessa redogörelser ibland sköt in frågor eller bad officerarna 

att förtydliga sig, så var man inte ute efter att pressa vittnena på information. Man 

konfronterade dem inte med varandra och frågorna tycktes inte avsedda att provocera. Dessa 

allmänna redogörelser kan därför knappast räknas till regelrätta förhör. På många punkter är 

vittnesmålen mycket överrensstämmande. Viceamiralen Hans Hansson Klerk på skeppet Solen 

                                                 
46 yrkande på ansvar för felaktigt åtal 
47 RA, protokoll den 17 juni 1676, s 1  
48 ibid. s 1 f 



 

 21 

i den första eskadern berättade att flottan ”uti den första adventuren [händelsen, träffningen] 

råkade strax uti största disordre [oordning] i det våra jagade allt för hårt efter fienden.”49   Den 

blå eskadern beskylldes allmänt för oordningen då de hade hamnat långt efter och några, 

däribland Hans Wachtmeister, anklagade också Johan Bär personligen. När de svenska 

skeppen skulle vända råkade de enligt Wachtmeister ”i confusion”[förvirring] som 

förorsakades av att Amiral Bär ”som vore den eftersta, och borde uti vändningen vara den 

första att gå emot fienden, gjorde intet sin devoir [plikt], utan tvärt emot order och manligt 

manér gick en annan väg”50 Även amirallöjtnanten Hans Hansson Klerk menade att Bär hade 

vänt sig på ett felaktigt sätt och att både Lorentz Creutz och amiral Clas Uggla efter slaget hade 

skyllt oordningen som uppstod på Johan Bär och den blå eskadern.51 

 Gustaf Horn, major i första eskadern på skeppet Wrangel, berättade att Bär hade gått så 

högt upp att fienden kom emellan och dessutom hade han hört Amiral Uggla säga att ”några 

hade fäktat som skälmar” och i nästa stund, på ett menande sätt ”frågat Bär, huru det stod till 

med honom?52 Att Johan Bär tillsammans med Christer Boije, Johan Klerk och ytterligare 

några officerare fått ta emot en ordentlig utskällning av Lorentz Creutz efter slaget, intygades 

också av samtliga. 

 I berättelserna om det andra slaget, den första juni 1676, tycktes alla vittnen varit ense 

om att när man lade ut från redden i Trelleborg hade man order från kungen att segla upp till 

Ölands norra udde innan man levererade slag. Men vad som förorsakade att orderna inte 

efterlevdes och att Kronan vände redan vid Ölands södra udde verkar det ha funnits nästan lika 

många förklaringar till som det fanns vittnen. De flesta menade att Clas Uggla på något sätt 

hade signalerat, men vad han hade signalerat, i vilket syfte och till vem, var få överrens om. 

Somliga ansåg att han signalerat till Lorentz Creutz att vända, andra att han signalerat en 

förfrågan till Lorentz Creutz att vända, ytterligare andra hävdade att han signalerat till sin egen 

eskader och att det var Lorentz Creutz som missuppfattat signalen som ett tecken till vändning. 

Det fanns också de som vidhöll att Uggla överhuvudtaget inte signalerat alls och ett av vittnena 

påstod att det var Johan Bär som hade vänt först före både Uggla eller Creutz. vilket i så fall 

skulle ha varit ännu ett orderbrott från Bär.53 

Efter Kronans förlisning vittnade alla de tillfrågade om en påtaglig förvirring, och så fort 

det kom till detaljer gick vittnesmålen om igen isär. Somliga påstod sig ha sett Johan Bär långt 

                                                 
49 RA, protokoll den 17 juni 1676, s 2 
50 ibid. s 3 f 
51 ibid. s 9 
52 ibid. s 16 
53 RA, protokoll den 18 juni 1667, s 32  
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borta ifrån slaget, andra hävdade bestämt att han seglat runt och tagit strid med de danska och 

holländska skeppen.54 

 Även om Dalarö-förhören gav kommissionen en viss uppfattning om vad som utspelat 

sig under sjöslagen den 26 maj och den första juni 1676 gav de långt ifrån den stora mängd 

grova anklagelser och beskyllningar mot de tre officerarna som man hade hoppats på. Det mest 

frapperande måste istället ha varit officierarnas vittnesbörd om den oordning som hade rått i 

flottan. Johan Bär påpekade att ingenting,”beställdes med vederbörligt skick och manér, utan 

där skedde sådana byten och förändringar, med eskadrarna och officerarna, att man intet visste 

vad man skulle rätta sig efter.”55  

Att det var omflyttningar i flottan råder inga tvivel över. Flottans eskadrar hade 

ursprungligen varit fyra, men sedan Amiral Bergenstierna på skeppet Victoria hastigt hade 

avlidit den 20 maj, hade man skingrat den fjärde eskadern och fördelat den på de övriga tre. 

Den ursprungliga eskaderförteckningen som sattes upp när flottan gick till sjöss den 3 maj var i 

slaget den 26 maj mycket förändrad. 

När kommissionen den 19 juni lämnade Dalarö hade man alltså mycket att fundera över. 

Det var ett problem att man inte hade tillgång till det brev som Lorentz Creutz hade skickat 

med Wachtmeister, Johan Creutz och Uggla när de gick i land för att tala med kungen Det var 

också ett problem att man fortfarande inte hade en advokatfiskal, en åklagare. Därmed kunde 

man inte heller, enligt kommissionen, pressa sina vittnen och inte konfrontera dem med 

varandra.56 Det verkade inte heller som att kommissionen entydigt ville anklaga de beskyllda. 

Istället konstaterade man att: 

 

1. Eskadrarna inte följt sina amiraler utan övergivit dem 

2. Att Amiral Bär i första vändningen skulle vänt sig orätt, mot det manér som han visste 

var brukligt och att han därför borde mer noggrant  förhöras 

3. att det bara varit fem skepp i den första eskadern, som hade deltagit i striden varför 

man borde förhöra de andra.57 

 

Trots att knappast något av de tre ovanstående hade blivit ordentligt utrett ansåg kommissionen 

den 19 juni att man hade gjort det man kunde göra och beslöt att resa hem till Stockholm.  

Kanske uppfattades Dalarö-förhören till en början inte som en del utav en rättsprocess utan 

bara som ett försök att skaffa sig en uppfattning om vad som hade hänt. Det finns indikationer 

                                                 
54 se till exempel Simon Rosenberg i protokoll den 4 juli 1676, s 11 och Johan Klerk i  protokoll 10 maj 

1677, s 175 
55 RA, protokoll den 17 juni 1676, s 11 
56 RA, protokoll den 18 juni 1676, s 34 f 
57 RA, protokoll den 17 juni 1676, s 6 f 
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på att Dalarö framför allt sågs som en sorts förundersökning. Icke desto mindre kom 

vittnesmålen från Dalarö att utgöra ett fundament som man under den vidare processen ständigt 

refererade tillbaka till.  

Sommaren och hösten 1676 – Jag svär att berätta vad mig kunnigt är 

När kommissionen på nytt samlades i Stockholm den 21 juni 1676 gick man först igenom 

protokollen ifrån Dalarö. Denna återkoppling var en vanligt förekommande del av 

kommissionens arbete och skedde ett flertal gånger under det dryga år som utredningen varade. 

Under genomgången av Dalarö-protokollen konstaterade man flera problem där framför allt 

den tydliga differentieringen mellan de olika berättelserna var det mest överhängande.58 

  Den 29 juni utsågs Erik Lovisin till advokatfiskal. Därmed förändrades också 

kommissionens tillvägagångssätt från en utredande rannsakning till en mer formell rättegång. 

Som åklagare stod Erik Lovisin i kungens ställe som den kärande parten, medan de tre 

anklagade: Bär, Klerk och Boije utgjorde den svarande. Lovisins första uppdrag var att 

upprätta en anklagelseakt mot de tre officerarna med hjälp av dels de beskyllningar som 

framkommit hos kungen efter det första slaget, dels sådant som framkommit under 

vittnesmålen i Dalarö. Lovisin tog också skriftligt material till sin hjälp. Både formella attester 

som officerarna lämnat till kommissionen om sjöslagen, men även privata brev. Även 

utländska tidningar, så kallade Gazetter, tycks ha förekommit i utredningen. De lagar Lovisin 

hade att utgå ifrån var framför allt sjöartikel 41: 

 

Den kommendant, skeppare eller gemen som viker ifrån flottan, när man är för fienden, 

så att icke högsta nöden honom där till driver, eller och undfaller någon av sitt följe, 

som nödställt är, när han allenast kan komma dem till undsättning, straffas som en 

förrädare.59 

 

Man använde dessutom det Seinebrev som utfärdats av Lorentz Creutz. 

I och med tillkomsten av en åklagare började rätten också göra skillnad mellan 

betydelsefulla vittnen och sådana som bara var tillfälligt inkallade för att avlägga en kortare 

beskrivning. Vittnena avlade från och med nu sina redogörelser under ed, de kunde provoceras 

och pressas av åklagaren och rätten och de kunde konfronteras med de tre anklagade. De blev 

också uppkallade till rätten upprepade gånger. De personer som däremot bara tillfälligt kallades 

upp, fick precis som vittnena i Dalarö göra en allmän redogörelse. De pressades inte på detaljer 

och konfronterades inte med de anklagade. Inte heller avlade de sina berättelser under ed.  

                                                 
58 RA, protokoll den 21 juni 1676  
59 RA, Sjöartiklar 1644, artikel 41  
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    Eden var en viktig del i rättsförfarandet. Att svära ed betydde att vittnen i åklagaren Erik 

Lovisins, de anklagades och rättens närvaro fick lägga handen på Bibeln och lova att ingenting 

att säga än sanningen. Närvaron av Bibeln signalerade rättegångens tyngd då den bara förekom 

vid särskilt allvarliga fall som rörde ” liv, ära och välfärd”60. Själva ordalydelsen i eden finns 

bara upptagen i protokollen en enda gång, vid Gustaf Sparres vittnesmål den 18 juli: 

 

Jag Gustaf Sparre svär vid Gud och hans heliga Evangelium, att jag ska vittna och berätta allt vad 

mig kunnigt och veterligt är, om de bekanta tvenne sista sjöcombatter emellan oss och de danske 

med dennes allierade, och intet därmed förtiga eller lönligt hålla, varken för vänskap, avund eller 

illvilja, så sant mig Gud hjälpa till liv och själ.61 

 

 

Eden förekom från och med den 22 juni 1676 till och med rättegångens avslutande. Svärandet 

av ed förde med sig en del konsekvenser. Inte minst för att somliga, där ibland Hans 

Wachtmeister, kom att ändra sina tidigare vittnesmål från Dalarö. När Wachtmeister gjorde sitt 

andra vittnesmål den 22 juli 1676, först ensam efter att ha avlagt ed, därefter i konfrontation 

med amiral Bär, vidhöll han visserligen att Bär och hans eskader varit försvunna vid det första 

slaget, men den ursprungliga anklagelsen hade genomgått en förskjutning. Han medgav att han 

själv aldrig hade sett var amiral Bär med sitt skepp egentligen hade befunnit sig.62 

 

Vad Bär anlangar och beskylls för, har jag intet sett, utan det som är sagt till hans 

predudice [nackdel], är skett efter herr Creutzens order. Det var mig då omöjligt och 

omänskligt till att kunna alla skeppen, eller se rätt vad flottan passerade, som var så långt 

förut. Jag var den allra främsta och Bär ibland de eftersta. 63  

 

Orsaken till förskjutningen var förmodligen eden. Ordalydelsen ”jag ska vittna och berätta allt 

vad mig kunnigt och veterligt är” betydde att endast berätta om det man själv med egna ögon 

hade sett. Sedan svärandet av ed infördes måste Wachtmeister erkänna att en del av kritiken 

han hade framfört varit Creutz bild av slaget och inte hans egen.  

    Dessutom bekände Wachtmeister att Bär i det andra slaget hade fäktat ”mycket väl 

ungefär 3 glas [1, 5 timme]”64 Han var också mycket medveten om att Bär blivit övergiven av 

hela sin eskader och att ”där vore ingen som följde honom mer än hans Major Klerk”65. 

                                                 
60 Perlestam 2004, s 36 
61 RA, protokoll den 18 juli 1676 s 21,  
62 RA, protokoll den 22 juli 1676, s 56 
63 RA, protokoll den 2 maj 1677, s 160 
64 RA, protokoll den 22 juli 1677, s 50 
65 ibid.  
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    Av det som hos kungen hade verkat vara en allvarlig beskyllning och som i Dalarö 

åtminstone var en anklagelse återstod nu inte mycket. Wachtmeisters skiftande vittnesmål 

föranledde ett segdraget dilemma inom kommissionen. Om man gick efter Wachtmeisters 

första vittnesmål borde Johan Bär kanske fällas, men om man gick efter det sista borde han 

förmodligen frias. Med anledning av det kom Wachtmeister att kallas upp till rätten ytterligare 

två gånger under utredningens gång.  

Svärandet av ed medförde också av naturliga skäl att det var mycket svårt att ifrågasätta 

vittnenas berättelser. När Gustaf Sparre den 18 juli 1676 konfronterades med Johan Bär påstod 

han att Bär i det första slaget hade lagt sig på lä före Kronan gjorde det och alltså brutit mot 

order och seinebrev. Bär protesterade och bad Sparre ”att han inte ville ljuga äran av honom.”66 

Rätten ”förmanade Johan Bär att hålla inne med sådana ”förargliga expressioner [uttryck] och 

injurier[förolämpningar]” 67 och istället ge en ordentlig förklaring.  Men Bär vidhöll att 

Sparre inte höll sig till sanningen och det med viss frenesi. Han återkom till Sparres vittnesmål 

vid ytterligare två tillfällen där han åter anklagade Sparre för att ha gjort en falsk ed.68  Att 

Sparre själv såg anklagelserna som allvarliga framgår av att han försökte göra en egen 

rättsprocess av saken. Kommissionen remitterade emellertid fallet till en annan instans.69 

Uppenbarligen höll sig Johan Bär vid det här tillfället inte inom det passande, men frågan 

var – om han nu ansåg att Sparre hade fel – vad han hade för alternativ till att beskylla honom 

för edsbrott. Det var faktiskt inte bara ett dilemma som engagerade Johan Bär, utan även 

kommissionen drogs med liknande bekymmer. Hur man skulle förhålla sig till vittnesmål under 

avlagd ed som på vissa punkter uppenbart stred mot varandra kom att bli vårens stora stötesten. 

 Sammanlagt under de drygt två månaderna i Stockholm förhörde man sju vittnen under 

ed, hörde fyra allmänna redogörelser och drev två förhör med de anklagade samt fyra 

konfrontationer mellan vittnen och anklagade. 

    Trots att både förhören och konfrontationerna ofta var långa och utförliga verkade 

kommissionen knappast känna sig så mycket klokare. I augusti 1676 bestämde man sig för att 

skjuta på utredningen till dess att hela flottan (som under sommaren gått ut till sjöss igen) var i 

hamn och till dess att man fått tillgång till alla behövliga dokument. Man tyckte sig sakna skäl 

och bevis för att driva anklagelserna vidare.70 När kommissionen träffades en månad senare, 

den 15 september hade man fortfarande inte fått det begärda dokumentet från kungen om 

                                                 
66 RA, Protokoll den 18 juli 1676, s 29 
67 ibid. s 29 f 
68 RA, protokoll den 22 juli 1676 och den 28 februari 1677 
69 RA, protokoll den 29 mars 1677, s 133 
70 RA, protokoll den 16 augusti 1676, s 83 
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Wachtmeister, Johan Creutz och Claes Ugglas relation efter det första slaget och beslöt sig för 

att göra en ny påminnelse.71 Därefter kom utredningen att ligga i träda ända till våren 1677. 

Våren 1677 – Det som för mina ögon synes vara svart, var vitt 

Den 28 februari 1677 återupptog kommissionen arbetet med utredningen genom att kalla upp 

de vittnen som man ansåg vara av särskild betydelse, däribland Hans Wachtmeister och Gustaf 

Sparre. Nya bakslag uppstod då det visade sig att varken Wachtmeister eller Sparre befann sig i 

Stockholm och att även flera andra vittnen hade fått förhinder. I gengäld kunde man höra 

nyligen hemkomna officerare från det förlista skeppet Svärdet. Kommendören Anders 

Homman och Kapten Olof Nortman hade båda suttit i fångenskap i Köpenhamn ända sedan 

slaget den första juni 1676, men var nu tillbaka i Stockholm. Förhoppningarna om att Bärs 

förhållande i slaget skulle klargöras, kom emellertid snart på skam. Homman och Nortman 

hade inte sett till honom eftersom han hade befunnit sig akter om Svärdet och man hade nog 

med sitt.72 

  Till sist kallade man in alla de närvarande vittnena, allt som allt elva stycken, och två av 

de anklagade: Johan Bär och Christer Boije. Till en början innehöll konfrontationen en hel del 

anklagelser, i synnerhet mot Johan Bär, där tre av vittnena med eftertryck hävdade att de sett 

Johan Bär ligga på lä tillsammans med sin eskader under det första slaget.  

 

Amirallöjtnanten Gustaf Horn: Det är visst att den blå eskadern låg på lä hela dagen. 

Amiral Bär: Inte var jag däribland. 

Amirallöjtnanten Gustaf Horn: Jomen, både ni och eder Eskader. Ni höll intet drögen 

förrän mot aftonen. 

Amiral Bär: Det är intet sant, Gud förbanne mig, var jag icke den första och sista, som 

drögade in på fienden och i träffningen honom närmre än Kronan.  

Amirallöjtnanten Gyllenspak: Jag kunna intet annat se, än ni låg hela dagen till lovart 

men mot aftonen höll ni först drögen. 

Major Taube idem. [instämmer] 

Amiral Bär: Jag ber för Guds skull och den död som Kristus led, att de inte måste 

överila mig. Jag var den förste som höll drögen på fienden, så sant som Gud lever. Och 

jag hoppas att den rättfärdige Guden i himlen skall visserligen giva eders excellenser, och 

den kungliga rätten nåd och upplysning till att rätt skärskåda min sak och höra mina skäl, 

hur oskyldig jag är i det fallet. Om jag intet var så högt anklagad jag skulle väl säga 

sanningen, men nu givas mig intet vitsord. Hade de andra velat följa, så lär det aldrig 

blivit en sådant väsende utav.  

Sekreterare Lovisin: Det borde ju Eder, så som en Amiral att hålla en sådan order bland 

eder eskader att de andra kunnat följa. 

Amiral Bär: Huru kunde det vara möjligt? En part vore hos mig, en part och ibland de 

andra eskadrarna.73 

                                                 
71 RA, Protokoll den 15 september 1676, s 84 
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Johan Bär erkände visserligen både 1676 och 1677 att han hade legat på lä, men bara om  

 

han antingen haft order för sig, eller har honom något särdeles mangel [brist] och fel på 

hans tackel och tåg där till drivit, eljest vore det omöjligt. Han kunde inte ligga på lä när 

han var fienden så nära, och ändå närmre än någon annan.74  

 

I februari 1677 var han ännu mer exakt. Major Taube berättade om det första slaget att Lorentz 

Creutz lagt Kronan på lä då hans son Johan ombord på Merkurius hotades av en brännare. 

Därefter utspelades följande ordväxling. 

 
Amiral Bär svarade: I samma moment höll jag drögen på fienden. 

Amirallöjtnant Gyllenspak: Då vore ni efter och gick söderut. 

Amiral Bär: Nej, intet den gången, men sedan kunde jag intet vända för mina brassar 

och tyg som vore så mycket sönderskjutna.75 

 

Från början drev vittnena en relativt hård linje mot Johan Bär. Men efter en stunds 

diskuterande och argumenterande tog konfrontationen en helt annan vändning. Johan Bär 

uppmanade de övriga officerarna att berätta sanningen och säga orsaken till varför de i första 

slaget inte förföljde fienden som de borde ha gjort. ”[…] orsaken veta ni väl, men det är ingen 

som vill bita räv”76 Därefter förenades officerarna i en synnerligen samstämmig redogörelse 

över den oordning som präglat hela sjötåget. Framför allt irriterade man sig över att Amiralen 

Lorentz Creutz inte gjort rätt tecken.77 

Inte heller denna ovanligt långa, intensiva och utförliga konfrontation tycktes alltså 

bekräfta anklagelserna mot Johan Bär, Johan Klerk och Christer Boije. Istället uppehöll sig 

vittnena mest vid att försvara sitt eget agerande och att beskriva den allmänna förvirringen. 

Claes Rålamb påpekade att det i elden och röken under ett slag var omöjligt för någon kunna se 

allt som hände och berättade om sin egen upplevelse av ett sjöslag.  

 

Den som står fram uti skeppet kan nästan illa märka vad han gör som står akter, och så all 

Contraire[tvärtom], den som akter är, kan intet för den starka eld och röken veta eller se 

vad han gör som framme är. […]man måste för sanning bekänna, att de som då för mina 

ögon syntes vara svart, var vitt.78 

 

Detta blev alltså kommissionens strategi att hantera vittnesmål som stred mot varandra. Man 

ansåg det helt enkelt vara omöjligt för någon i ett slag att kunna hålla uppsikt över vad som 
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pågick omkring honom. Att berättelserna skilde sig åt, berodde på att officerarna trodde sig ha 

sett olika saker, inte på att de medvetet ljög. 

    Kommissionen började under våren bli ytterst medveten om att rannsakningen drog ut på 

tiden. Det var bekymmersamt av två skäl. För det första var flottan beroende av att man snart 

lyckades skilja ut de skyldiga från de oskyldiga så att man hade personal nog till att lägga ut till 

våren. För den andra bidrog den långa rannsakningen till att skapa splittring och osämja mellan 

officerarna. Rätten konstaterade att ju mer man rörde i saken, desto mörkare blev den och att 

folk kunde beskylla varandra bakom ryggen i det privata, men när man skulle upprepa 

beskyllningen inför sittande rätt under ed, sade de plötsligt ingenting.79 Av stor vikt var nu att 

skynda på utredningen och presentera ett domslut. Man diskuterade till och med att lämna över 

hela utredningen direkt till kungen, men så skedde aldrig.80 

Av de tre anklagade framstod Johan Klerk för kommissionen vara den som minst 

förtjänade sin beskyllning. Han påstods ha varit den enda som följt Johan Bär i det andra 

sjöslaget när Kronan förliste och då Bärs övriga eskader övergav honom. Under rannsakningen 

hade ingen beskyllt Johan Klerk för att ha begått några fel och faktum var att han under våren 

1677 av kungen var på väg att befordras. Han hade förhörts mycket sparsamt av 

kommissionen. Det finns vissa uppgifter som tyder på att han hördes i Dalarö, men det förhöret 

finns av någon anledning inte upptaget i protokollen. Förutom den indikationen är det inte 

förrän den nionde mars 1677 som hans närvaro för första gången är noterad.  Den 20 mars 

återkom han, men då för att beskylla Erik Lovisin för orättfärdiga anklagelser i en libell som 

Lovisin hade skrivit. I libellen stod att ”en del av Kungliga Majestäts sjöofficerare förnimmas 

hava avklätt sig den gamla svenska tapperhet, och för sin konung och fädernas land bägge sist 

förlupne sjöcombatter, fäktat som pultroner […]”81  

Johan Klerk reagerade häftigt på dessa beskyllningar.  Erik Lovisin försvarade sig med 

att han aldrig hade nämnt några av officerarna vid namn och menade att Johan Klerk inte hade 

någon anledning att ta åt sig. Men dispyten kring libellen skulle under de följande månaderna 

växa ut till en egen process i processen.  

    Den 30 april började man yrka på en friande dom för Johan Klerk. Rätten kunde inte 

finna något stöd för Creutz anklagelser och knappt två veckor senare, den 12 maj lästes Klerks 
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friande dom upp inför öppna portar där rätten slog fast att han hade fäktat väl.82 Av de 

anklagade fanns nu alltså endast Johan Bär och Christer Boije kvar.  

Sommaren 1677 – Jag kan inte längre komma in i kyrkan 

Konflikten mellan Johan Klerk och Erik Lovisin fortsatte hela sommaren 1677 samtidigt som 

kommissionen försökte komma till beslut angående Johan Bär och Christer Boije. Vid det här 

laget var inte bara kommissionen utan också de anklagade bekymrade över att rättegången drog 

ut på tiden. Den första juni 1677 bad Bär uttryckligen kommissionen att skynda på eftersom 

han ”kunde nästan varken komma i kyrka eller kloster, alla människor peka finger på honom 

och om nöden icke tvingar honom, så torde han inte gå på gatan”83 

    Trots Bärs önskemål dröjde det ändå en och en halv månad innan kommissionens nästa 

sammanträde. Den 23 juli 1677 gick kommissionen igenom hela rättegången med allt material 

för att göra en sammanställning över vad som fanns till Bärs nackdel och vad som fanns till 

hans fördel. Kommissionen slog då fast att den blå eskadern inte hade agerat som den borde ha 

gjort, vilket ju Bär själv också erkände. Bland de främsta punkterna mot Bär fanns just hans 

agerande som eskaderchef där kommissionen menade att Bär inte gjort sin plikt när han låtit bli 

att ange sina underlydande för deras försumlighet. Men där fanns också Bärs inställning till sin 

tjänst. Sommaren 1676 hade Erik Lovisin låtit kalla upp tre civila vittnen som alla hört Bär 

våren 1676 yttra i samtal på borggården ”Huru skall man ha lust till att fäkta, de vill göra oss 

till skälmar och tjuvar allihopa”84 och att han ”föga lust hava till att tjäna längre.”85 Dessa 

uttalanden hamnade nu bland de främsta anklagelsepunkterna emot honom. Viktigt ansågs 

också Wachtmeisters beskyllningar inför kungen i Ystad.  

    Sammanlagt blev det tolv punkter till Bärs nackdel och fjorton punkter till hans fördel. 

Diskussionerna fortsatte även den 24 juli och den 26 juli höll man inom kommissionen en 

omröstning om Bärs domslut. Nio av de elva närvarande ledamöterna röstade för att fria Bär, 

men med reservationen att man borde konsultera kungen.86 De tolv anklagelsepunkterna var 

alltså inte nog. Den 27 juli fördes en liknande diskussion angående  Christer Boije där 

kommissionen menade att Boijes uppsåt ”varit att tappert angripa fienden, ligga ombord med 

danska amiralen, och fäkta som en ärlig soldat havandes där på fått många skott och döda på 

skeppet, som icke kunnat hända om han varit ut ur combatten.87 Samt att i Boijes fall var 
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”Olyckan är större än fauten, och straffet undergår han dagligen”88 Man väntade ändå med att 

fria Boije, trots goda skäl, eftersom man var rädd att amiral Bär då skulle ta illa vid sig. Om 

man friade den ena borde man också fria den andra, tycktes rätten resonera.89 

    Den 14 augusti, efter ytterligare diskussioner och önskemål om att konsultera kungen, 

vilket inte skedde, lästes till sist de två friande domarna upp för både Johan Bär och Christer 

Boije, men kommissionens arbete var trots det ännu inte fullt avslutat. Konflikten mellan Erik 

Lovisin och Johan Klerk kvarstod ännu och Johan Klerk hade nu begärt rekonvention emot 

Erik Lovisin. Johan Klerks begäran avslog emellertid till sist och kommissionen upplöstes så 

den 29 oktober 167790 

Målet med utredningen 

Den kungliga kommissorialrättens utredning tog alltså nästan 16 månader och det finns viss 

anledning att fråga sig vad den egentligen kom fram till. Om man strikt ser rättens arbete som 

en rättsprocess står det klart att kommissionen nådde tveksamma resultat. Alla de tre som från 

början var anklagade friades. Man misslyckades med att, trots ambitioner, genomföra en 

grundlig och ordentlig rannsakning. Officerare som rätten själva ansåg att man borde ställa till 

svars, blev aldrig tillfrågade. En rad praktiska svårigheter tycks ytterligare ha hindrat 

kommissionens arbete. Långa avstånd och bristfälliga kommunikationer medförde att 

nödvändiga vittnen ibland uteblev från rätten. Betydelsefulla brev och dokument dröjde, trots 

att rätten upprepade gånger sände förfrågningar efter dem. Kommissionens ledamöter verkar 

själva ha haft svårt att hitta tid att träffas. Ibland hann det gå över en månad mellan 

sammankomsterna. Det långa uppehållet mellan september 1676 och februari 1677 kunde 

knappast ha gagnat rättsprocessens kontinuitet. Eftersom kommissionen till så stor del var 

beroende av uppgifter hämtade ur vittnenas minnen, måste den långa processen också ha haft 

inverkan på vittnesmålens kvalité. Vittnena riskerade inte bara att glömma viktiga detaljer, det 

mänskliga minnet tenderar ju också att omedvetet stuva om bland sina intryck och faktiskt 

konstruera mer eller mindre falska minnesbilder. Det gavs också gott om tid för officerarna att 

diskutera och prata ihop sig med andra vittnen och på så vis medvetet ändra sina berättelser. En 

liten indikation på att så faktiskt skedde är förändringen av Johan Bärs uppgifter av det första 

slaget. Först nekade han häftigt till att ha legat på lä, sedan sade han sig eventuellt ha legat på 

lä, men bara om han haft order till att göra det, eller varit upptagen med att laga skeppet. Efter 

det halvårslånga uppehållet hösten 1676 erkände Bär att han hade legat på lä och nu visste han 
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också alldeles bestämt när i slaget det skedde och varför. Han hade lagat sönderskjutna brassar 

och skot. Ett annat tecken är att vittnesmål från officerare från samma skepp ofta inte bara 

innehöll samma uppgifter, utan också berättades på liknande sätt efter samma mönster.  

Men kommissionens största problem var knappast att vissa vittnesmål var 

överensstämmande, utan snarare motsatsen. Att de motstridiga utsagorna till sist blev 

kommissionen övermäktiga framgår av protokollen redan under våren 1677. Till sist verkar det 

som om man gav upp själva utredningen och nöjde sig med att oordningen inom flottan varit så 

stor och misstagen bland officerarna så många att det var omöjligt att med gott samvete endast 

fälla tre av dem, varpå de tre friades.  

    Kommissionens arbete tjänade emellertid inte bara syftet att skilja ut skyldiga från 

oskyldiga. Både de anklagade såväl som ledamöterna inom kommissionen påpekade ett 

upprepat antal gånger vikten av en noggrann rannsakning och i synnerhet vikten av att ge de 

anklagade en möjlighet att få försvara sig. Det handlade alltså om rätten till rätten, en slags 

garanti för att ingen skulle dömas ohörd. Denna syn framkommer på olika sätt och vid olika 

tillfällen. De anklagade betygade till exempel gång på gång sin tacksamhet över att 

rannsakningen gav dem tillfälle att bevisa sin oskyldighet.91 Man kan anta att de i och med 

Lorentz Creutz anklagelser mot dem var informellt beskyllda och att deras rykte därför hamnat 

i vanära bland de andra officerarna inom flottan. Rannsakningen gav dem tillfälle till 

upprättelse. Kommissionen var likaså mycket noggrann med att de anklagade alltid skulle 

underrättas och få skriftliga kopior av protokollen de gånger vittnen anförde något till de 

anklagades nackdel. Detta för att de anklagade skulle få möjlighet att besvara anklagelserna. 

När Erik Lovisin i slutet av våren 1677 anförde skäl som inte hade meddelats de anklagade, 

reagerade rätten med irritation.92 Likaså reagerade man över beskyllningar mot personer som 

inte hade någon möjlighet att försvara sig. Till exempel när Major Johan Klerk yttrade sitt 

missnöje över den avlidne Lorentz Creutz:  

 

Vad relationen anlangar, som herr majoren nu inlagt, graverar den samma merendels hans 

excellens salig herr Creutz beder i ty, att den Kungliga rätten sådant täckes noga 

attendera, eftersom ingen är här tillstädes, som på den saliga herrens dödliga avgång 

svara kan. Vore Hans excellens i livet, kan hända herr majoren hade betänkande till att 

göra sådana ord.93 
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 Kommissionen påpekade här det olämpliga i att riktiga anklagelser mot den avlidne Lorentz 

Creutz som heller inte hade några fullmäktiga på plats som kunde försvara honom och tillade 

dessutom att om Creutz vore i livet kanske Klerk skulle hålla inne med beskyllningarna. 

 Major Johan Klerk var mycket missnöjd med advokatfiskalen Erik Lovisin och 

påpekade den 10 maj 1677 att fiskalen fortfarande, efter ett års tid, inte lyckats hitta något som 

styrkte hans anklagelse. Ändå var han ”till liv, ära, heder och välstånd anklagad som en skälm 

och pultron”94 Därför yrkade Klerk på att han nu skulle få sin dom ”efter anklagan, skäl och 

lag, antingen friat eller fällt”. En rätt han ansåg att ”den ringaste torpare i Sverige aldrig 

förvägrad varder.”95  

    Utifrån det synsättet, att rätten skulle erbjuda en arena där man kunde få sina skäl rättvist 

hörda och prövade, tjänade den väl sitt ändamål. Men inte heller detta var kanske rättens hela 

uppgift. I följande avsnitt kommer jag att utifrån rättens retorik diskutera synen på sådant som 

mod och manlighet, plikt och trohet samt heder och ära. Företeelser som jag menar i allra 

högsta grad styrde, inte bara synen på officerarnas agerande i sjöslagen, utan också synen på 

den rättsliga arenan och på rättsprocessens funktion. 
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4. RETORIKEN I RÄTTEN 

 

Av de tre anklagade har jag av naturliga skäl valt att lyfta fram Johan Bär, som var den som 

stod inför rätten flest gånger och som också var den allvarligaste beskyllda. När de övriga 

anklagade kommer till tals skiljer sig emellertid deras strategi och retorik inte nämnvärt från 

Johan Bärs, varför Johan Bär även får fungera som en representant för de övriga två. 

Konsten att försvara sig – Amiral Johan Bär 

Av de tolv anklagelsepunkterna mot amiral Johan Bär från genomgången av 

rättegångsmaterialet den 23 juli 1677 återstod i domslutet den 14 augusti nio stycken, vilka Bär 

sedermera friades ifrån. De tre första anklagelsepunkterna var dock hela tiden detsamma:  

1. Amiral Bär hade inte gjort sin plikt när han lät bli att ange och rannsaka sina 

underlydande efter att de hade övergivit honom i både sjöslaget den 26 maj och 

sjöslaget den första juni 1676.  

2. Amiral Bär hade i flera samtal med civila ämbetsmän uttryckt sitt missnöje med sin 

tjänst och sagt att han inte längre hade lust att tjäna sitt land. ”Huru skall man ha lust till 

att fäkta, de vill göra oss till skälmar och tjuvar allihopa”96  

3. Hans Wachtmeister och Gustaf Horn hade inför kungen i Ystad beskyllt Johan Bär 

tillsammans med Christer Boije och Johan Klerk för att inte ha gjort sin plikt i slaget 

den 26 maj 1676. När amiral Bär borde varit den främsta att gå på fienden hade han 

gjort tvärtemot sina order och gått en annan väg.97  

 

De övriga sex åtalspunkterna rörde i huvudsak sådant som styrkte åtalspunkt nummer tre: 

officerare som sett Bär ligga på lä, inte hörsammat order från Lorentz Creutz och att han 

dessutom skulle ha hindrat sin major Johan Clerk från att gå mot fienden. Johan Bär skulle i 

sitt försvar vara tvungen att dels förklara hur det kom sig att han inte hade angett sina 

underlydande, dels övertyga rätten om att han efter bästa förmåga hade gjort sin plikt i de 

bägge sjöslagen.  

    Liksom alla de övriga vittnena i Dalarö blev Bär ombedd att först göra en relation, en 

kortare berättelse om de två slagen. Vid det tillfället var Johan Bär ännu inte formellt anklagad, 

men däremot grovt beskylld och fullt inställd på att behöva försvara sitt agerande. Han 
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berättade att kungen själv hade ställt sig frågande till beskyllningarna och ”förundrat sig hur 

han hade kommit till en sådan nachlässighet [försumlighet], som tillförende alltid hade visat 

trogna och tappra tjänster.”98 Med eftertryck hävdade Bär att han 

 

så väl uti den första som andra combatten, fäktat som honom borde, och skulle ingen 

ärlig man honom annat bevisa, påståendes att han alltid närmare fienden vore än någon 

annan, men han kunde intet allena uträtta, efter de allesammans vore i confusion99  

 

Efter en mycket kort redogörelse över slaget den 26 maj 1676, gav Bär sitt första omdöme om 

tillståndet i den svenska flottan. Knappast någon hade under det första sjöslaget den 26 maj 

skött sin plikt. Bär konstaterade:  

 
Vi hava ingendera väl fäktat, utan äro alla lika goda. De andra hava fullan [väl] berömt 

sig att de hava slagit fienden, men om så vore, varför förföljde de honom inte? Ty ett 

barn förstår väl det, att den som hava slagit en karl över ända, kan han och snart taga 

hatten av honom.100  

 

Redan i detta inledande vittnesmål återfinns de komponenter som skulle bli en stående del av 

Johan Bärs försvar under hela rättsprocessen. I synnerhet det envisa påpekandet att han ”alltid 

närmare fienden vore än någon annan” Det skulle upprepas åtminstone arton gånger under 

processens gång. Detsamma gällde påståendet att han hade fäktat som en ärlig man, eller fäktat 

som han borde, gärna med anmärkningen att han under hela sin yrkeskarriär visat ”trogna och 

tappra tjänster”.  Bär erkände också från början att han hade blivit övergiven av i stort sett hela 

sin eskader både i det första och det andra slaget. Han kunde ”intet allena uträtta”. Däremot 

skulle han vara mycket försiktig med att ange sina underlydande officerare, trots de misstag 

som han beskyllde dem för. Både kommissionens ledamöter och Erik Lovisin försökte 

upprepade gånger få Bär att räkna upp de skepp och officerare som inte hade följt honom, men 

Bärs svar var i kommissionens ögon långt ifrån tillfredställande: 

 

Jag gör mig intet till målsman uti en annans sak, ej heller har jag den gåvan att stå här och 

munhuggas, men säga rent ut min enfaldige mening. De skola, Gud ske lov, intet hava till 

att säga, att jag har något harhjärta eller att jag i mina dagar haver hållit mig som en 

pultron, varför ni mig utropa. Jag har tjänat min nådigaste kung och överhet både till land 

och vatten som en ärlig karl och blivit i stormen för Köpenhamn illa blesserat, men 

ganska lite njutit därför, här i Sverige. Hans Kungl. Majestät Salig Konungen gav mig då 

fuller sex stycken bondgårdar. Men så snart han lade sina ögon tillhopa, blev de mig 

ifråntagna. Brev och tillsägelser har jag fuller fått, men annat intet som jag kan säga mig 

verkligen hava njutit till godo. Ingen lön har jag heller fått på tre år. Och om jag då 
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ingenting mer får njuta för allt det jag har tjänat så ber jag att få behålla äran. Jag har intet 

att skylla någon människa, men blir jag som en Amiral och Överofficerare hanterat, och 

till min heder och ära restituerat, som jag med Guds hjälp hoppas, medan jag intet ont 

haver gjort, så skall jag gärna säga vad jag vet och mig bör. 101  

 

Johan Bär ville inte gärna ställa sig i åklagarens position och gled undan frågan genom att 

istället åter försöka övertyga rätten om att han tjänat kung och överhet som en ”ärlig karl”. 

Dessutom tog han tillfället i akt att göra rätten uppmärksam på att fått otillräcklig lön. Sedan 

sade han något intressant: Men blir jag som en amiral och överofficerare hanterat, och till min 

heder och ära restituerat så skall jag säga vad jag vet. Det verkar som om Johan Bär, i den 

position han befann sig som anklagad, ansåg att han inte kunde beskylla andra. När Johan Bär 

försökte förklara varför han inte låtit rannsaka sina underlydande officerare genast efter det 

första slaget svarade han att ”Jag kunde det intet göra efter jag själv så svårt var beskylld och 

anklagad”102   

    Johan Bär var inte ensam om att anföra sin egen situation som orsak till att han inte 

kunde ange någon annan. När Johan Klerk blev ombedd att berätta om han visste någon annan 

som agerat felaktigt i de bägge sjöslagen svarade han att han hade nog med att försvara sig 

själv och därför inte kunde beskyllda någon annan103 

       Orsaken till de anklagade officerarnas obenägenhet att ange andra officerare kan vara 

flera. Dels ansåg man kanske det fullt tillräckligt att behöva redogöra för sig själv och sitt eget 

handlande. Man kan också tänka sig att varken Bär eller Klerk som befann sig mitt uppe i en 

allvarlig utredning, ville ställa sig som vittne i en process mot någon annan eftersom det ur 

kollegornas ögon skulle uppfattats som att de försökte skjuta över sin skuld. Denna åsikt 

delades emellertid inte av kommissionen. Kommissionen ansåg att Bär i egenskap av 

eskaderchef borde ha angett de av sina underlydande som misskött sig och låtit rannsaka deras 

agerande. Möjligen fanns det här en militär hederskodex som kommissionen inte var medveten 

om eller valde att inte låtsas om.  

    Johan Bärs ihärdiga undvikande av att redogöra för sina förlupna skepp irriterade 

möjligen kommissionen, men verkade däremot inte undergräva hans trovärdighet eller ses som 

ett medvetet undanhållande av information. De gånger rätten ställde sig tveksam till Bärs 

agerande var istället när Bär beskyllde Gustaf Sparre för att ljuga och därmed begå edsbrott 

och när han blankt nekade till det samtal han haft på borggården våren 1676 där han uttalat sig 

i negativa ordalag om sin tjänst. Det första uppfattades som oförskämt, det andra inverkade på 
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hans trovärdighet.  Att Johan Bärs samtal med civila ämbetsmän vid spridda tillfällen långt 

innan flottans utgång kom att växa ut och bli en av huvudpunkterna emot honom kan vid första 

anblicken tyckas märkligt. Det var inte första gången Johan Bär nekade till ett vittnesmål. Han 

nekade lika ihärdigt till att han hade lagt på lä med Nyckeln före Kronan lade gjorde det, men 

trots att Sparre under ed hävdade att han sett Bär ligga på lä före Kronan och trots att Bär 

senare faktiskt modifierade sin utsaga med att han hade lagt sig på lä för att laga sina skot och 

boglinor, tycktes inte det ha någon som helst inverkan på hans trovärdighet. Protesterandet mot 

de tre civila vittnesmålen som knappast hade något med slagen att göra och som inte heller 

gjordes under ed, togs däremot på största allvar. Rätten menade att Johan Bärs häftiga nekande 

i ett sådant fall, minskade hans tillförlitlighet även inom andra områden.104  Den vikt 

kommissionen lade vid samtalen med de tre civila ämbetsmännen och på Johan Bärs 

uppfattning om sin tjänst tyder på att det inte var Johan Bärs agerande i sjöstriderna 1676 som 

var det mest väsentliga, utan hans intention och inställning till plikten som kungens officerare.  

Därmed hamnar också den möda och omsorg som Johan Bär lade ned på att framhålla sin egen 

tapperhet för kommissionen i ett annat ljus. Det långa citatet från den andra maj 1677 ovan när 

Bär svarade Lovisin att han inte kunde göra sig till målsman uti en annans sak var typiskt för 

Johan Bärs retorik. Han hade inget ”harhjärta”, man kunde inte beskylla honom för att vara en 

”pultron”, han hade alltid ”hållit sig som en ärlig karl” och, som för att verkligen befästa sin 

tapperhet, hade han ”blivit i stormen för Köpenhamn illa blesserat”. Tapperheten knöts direkt 

till ett lojalt och plikttroget beteende där han hade tjänat sin kung både till sjöss och på land 

och det trots att betalningen, i Johan Bärs ögon, varit tämligen mager.   

    Även de faktiska uppgifter han lämnade om de bägge sjöstriderna var ämnade att 

bekräfta det faktum att han hade förhållit sig som en ärlig man. När han till sist erkände att han 

hade lagt sig på lä, var det med motiveringen att han varit tvungen att laga sina sönderskjutna 

skot och boglinor. Han hade inte lagt skeppet på lä för att han varit feg, brutit order eller inte 

velat strida, utan helt enkelt för att ” han då intet kunde vända, emedan både skotet och 

boglinan var all sönderskjutna för honom”105.  

    Det är väl värt att påpeka att Johan Bär stod till svars för sitt agerande i det första 

sjöslaget den 26 maj, men inte för sjöslaget den första juni. Det andra slaget blev därför en 

möjlighet för honom att återupprätta sin ställning som en redbar officer. Efter Kronans 

förlisning hade Johan Bär nästan ensam, eftersom han var övergiven av sin eskader, gett sig in 

i striden vid Ölands södra udde och fäktat, enligt honom själv, i fem glas, alltså två och en halv 
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timme. Det var något som också bekräftades av andra vittnen, även sådana som Hans 

Wachtmeister som ju kritiserat Bär för hans agerande i det första slaget. Att hans uppträdande i 

det andra slaget fick inverkan på hur kommissionen uppfattade hans uppträdande i det första 

slaget var tydligt. Kungen hade sagt sig ursäkta Bär om han i nästa slag lyckades med någon 

”särdeles remarkabel gärning vid nästa occasion [tillfälle] sökande den fauten [felet, misstaget] 

att utstryka och remediera”106 Alltså om Bär lyckades bevisa sin tapperhet i nästa slag så skulle 

han, enligt kungen, gå fri. Kommissionen uppehöll sig länge av den orsaken länge vid Johan 

Bärs agerande i det andra slaget. Hade han gjort tillräckligt för att det skulle räknas som en 

”särdeles ramarkabel gärning”? Att en övervägande del av ledamöterna ansåg att Bär faktiskt 

hade det, fick säkert en stor betydelse för det slutgiltiga domslutet.107 

Både Bär såväl som andra hörda officerare anförde vissa skäl till att de inte förmått göra 

allt det som de hade önskat. Skälen kan delas in i tre kategorier: en övermäktig fiende, skador 

på skeppet och bristen på ordning och disciplin. Enligt Perlestam var ”en övermäktig fiende” 

en godkänd ursäkt i den brittiska flottan för att man strukit flagg eller vikit ur ett slag.108 En 

strängare hållning skönjes emellertid i de svenska sjöartiklarna, där Perlestam menar att plikten 

mot flottan och överheten gick före plikten mot skeppet och besättningen.109 I Perlestams 

undersökning om den svenske kapten Palmgren på skeppet Spes ansåg kungen Karl XII det sig 

att Palmgren under inga omständigheter skulle ha strukit märsseglet. Det verkade som om han 

ansåg att det hade varit ett hederligare beteende att ta strid mot de övermäktiga engelsmännen 

och låtit sig skjutas i sank.110  

     Det hindrade inte att argumentet ”övermäktig fiende” förekom i såväl de anklagades 

som vittnenas försvar för sig själva under rannsakningen om 1676 års sjötåg. Att Claes Uggla 

var omringad av allt för många skepp var ursäkten som användes för att man inte lyckades 

hjälpa honom. Några av officerarna talade också om att man undvek ge sig in i striden eftersom 

det var lönlöst. ”Stenman vägrade [att gå på fienden] sägandes, han gjorde som en skälm och 

ingen ärlig man om han ställde skeppet i fara efter man ser sig ändå intet kunna uträtta.111 Det 

fanns tydligen vissa lägen då det ansågs oklokt att riskera det egna skeppet och den egna 

besättningen.   

    Andra händelser talar snarare för Perlestams strängare tolkning av sjöartiklarna. Claes 

Ugglas agerande med skeppet Svärdet till exempel. Hellre än att låta skeppet hamna i 
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109 Perlestam,2003A, s 210 
110 Perlestam 2004, s 59 
111 RA, protokoll den 18 juni 1676, s 36 
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fiendernas händer och hellre än att själv tillfångatas, lät han skeppet brinna upp. Helt i enlighet 

med artikel 41 i 1644 års sjölag.112 Kanske förebådade han även 1685 års omarbetade sjölag 

där anvisningarna var betydligt mer detaljerade och fartygschefen uttryckligen uppmanades att 

hellre skjuta skeppet i sank, än låta det falla i fiendens händer.113 Ett agerande som såväl de 

andra officerarna som kommissionen betraktade som mycket rättrådigt, klokt och ärofullt.114 

    Det fanns emellertid i 1685 års sjöartiklar (men däremot inte i 1644-års sjöartiklar), 

också förevändningar för att vika ur slaget. Om man kunde bevisa att skeppet drabbats av 

skador antingen i skrovet under vattnet, eller med ”märkelig skada på Master, Segel eller 

annat” kunde ens brutna plikt ursäktas.115 Det handlade alltså om att skeppet gjort obrukbart i 

strid. Detta är förmodligen orsaken till att just sönderskjutna master, stänger, skot, segel och 

skrov så ofta anfördes som ursäkt för att man inte fullföljt sin plikt i striden. Kommissionen 

ifrågasatte heller aldrig påståenden av det här slaget.  

Men det avgörande, det som tycks ha bidragit till att fria alla de tre anklagade var 

problemet med ordning och disciplin. Oordning och förvirring blev kommissorialrättens 

slutomdöme om sjöstriderna 1676, men det är tveksamt om det var kommissionens egen 

slutsats. Bristen på ordning framhölls av nästan alla de hörda officerarna redan från första 

stund.  I Johan Bärs första vittnesmål var det inte bara skeppen som var ”i confusion” utan 

ingenting inom flottan ” beställtes med vederbörligt skick och manér”116. Det var på Bärs 

uppmaning officerarna den 28 februari började beklaga sig om den allmänna oordningen.  

    Det är slående hur Johan Bär lyckades, med taktfulla kommentarer och väl avvägda 

antydningar, leda kommissionen till de beskyllningar och slutsatser han själv som anklagad 

inte kunde säga rakt ut. Intressant nog blev det uppfattningarna om denna allmänna oordning 

som friade honom från den första anklagelsepunkten. Till sist verkade kommissionens 

ledamöter nämligen ha låtit sig nöja med att oordningen uppstått på grund av otydlighet i 

ordergivningen, oerfarna officerare och besättningar samt att en del skepp seglade 

långsammare än de andra.117 Detta var ingenting som kommissionen ansåg att Johan Bär 

ensam skulle lastas för, utan det borde snarare skyllas på generalamiralen Lorentz Creutz. 118  

 Under utredningens gång blev kommissionens inställning till Bär alltmer välvillig. I juli 

1677 när kommissionen sammanställde rättegångsmaterialet lutade de flesta ledamöter åt att 

                                                 
112 RA, Sjöartikel 41 
113 Perlestam 2003A, s 210 
114 RA, protokoll 17 juni, 1676, s 6 
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fria honom. Man framhävde Johan Bärs långa tjänst och stora erfarenhet som officerare och 

Göran Gyllenstierna kommenterade att Bär som nu var   

 

[…]den äldsta efterlämnade Amiral och verket bättre än någon annan av de unga förstår, 

om han ännu icke torde vara en nyttig man för HK M:t och Riket när han blir som en 

Amiral trakterat. Jag märkte att tårarna trycktes ur hans ögon när flottan gick ut, för det 

han intet fick följa med.119 

 

Bärs tidigare meriter och långa erfarenhet spelade alltså roll i rättens bedömning av honom. Att 

rätten tog en slags personlig hänsyn till de anklagade var ett genomgående drag. Bland annat 

försökte man skynda på processen eftersom Boije var hemmahörande i Finland och inte hade 

resurser att dröja kvar i Stockholm hur länge som helst.120 Hänsynen tycktes emellertid sträcka 

sig ännu lite längre. 

     Bär lyckades nämligen aldrig övertyga kommissionen om att han inte fällt de där 

missnöjesorden om sin tjänst på borggården till slottet våren 1676. Däremot blev han av 

kommissionen ursäktad med att orden ”vore uti ingen ond mening skett, utan han hade kanske 

av otålighet sig uti något obetänkte expressioner [uttryck] kunnat utlåta”121. Den förklaringen 

var inte Johan Bärs egen, utan hörde till de slutsatser som kommissionen på egen hand lade 

fram. Om Bär var känd för en viss illa genomtänkt frispråkighet, kanske det bidrog till att 

kommissionen tog mindre allvarligt på vissa av hans uttalanden. Tydligt är åtminstone att 

ledamöterna i kommissionen gjorde skillnad på sådant som verkliga avsikter och sådant som 

möjligen sagts på grund av upprördhet eller sinnesrörelse för stunden.   

    Om Johan Bärs uppträdande inför rätten går det naturligtvis inte att säga mycket. Vi kan 

av protokollen ingenting utläsa av sådant som tonfall, gester eller röstläge. Stundtals verkar 

dock Johan Bär ha varit märkbart irriterad. Han beskyllde Sparre för edsbrott, en grov 

anklagelse som nog kom ur viss frustration och ilska. Kapten Simon Rosenberg som påstått att 

Bär befunnit sig två mil ifrån slaget den första juni, kallade han ”den blinde hund”122. I en 

ordväxling med advokatfiskalen Erik Lovisin lät det vid ett tillfälle så här: ”Ni förstå eder intet 

uppå vad ni nu säger, utan bland det ena ihop med det andra”123 och den 29 maj 1677 höll han 

något som mest kan liknas vid ett sex sidor långt brandtal vars kulmen var en tämligen bitsk 

och skarp anklagelse mot de andra officerarna. 
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[…]Alltså har Advokatfiskalen mig allena intet att tilltala, här är fler än jag igen. Här är 

viceamiralen av Kronans eskader Klerken [Hans Hansson Klerk], här är viceamiralen av 

Ugglans eskader Wachtmeister och dess sekunder, tala dem till, de är så väl skyldige att 

göra reda för sina Eskadrar, och hur de fäktat haver, som jag. Sedan beropar jag mig och 

på Kapten Boman [officerare från Svärdet], att han måtte uppkomma, […] han lär säga 

varför min eskader i det första slaget blev efter, varför min eskader lopp ifrån mig i det 

andra slaget, och hur min viceamiral [Gustaf Horn] oaktat jag sköt och skouade efter 

honom, blev tillbaka och lopp in i Kalmar sund då jag med Klerken [Johan Klerk] allena 

gick på fienden. Han lär och säga, hur en del löpte in i Sandhamn, vilka lastade sin ballast 

överbord, vem som drög in i Västervik och till Östgötaskären. Han lär och säga, vilken av 

räddhåga för fienden, tog ner sin flagga och ville förlöpa skeppet [Gustaf Sparre], Kronan 

till stor skymf och skada, […]Men ingen skall säga sådant om mig, eller att jag lopp, utan 

blev ibland de siste där kvar. 124 

 

 

Dessa mer intensiva och utmanande delar av Johan Bärs försvar hade inte någon inverkan på 

kommissionens uppfattning om Johan Bärs trovärdighet eller pålitlighet. Snarare verkade 

kommissionen ha uppfattat detta mycket offensiva försvar som något naturligt, ja, kanske till 

och med något nödvändigt. Den tänkbara orsaken till detta återkommer jag till.   

Mod och manlighet – att tala om ett sjöslag 

I såväl Johan Bärs försvar som i kommissionens utfrågningar och de andra vittnenas berättelser 

finns det en samstämmighet i hur man valde att tala om själva slagen. En stor del av vittnenas 

berättelser kretsade kring att få kommissionens ledamöter att förstå vad det var som hade hänt. 

Med sjökort och beskrivningar försökte officerarna förklara var man hade varit med sitt skepp, 

hur man hade seglat i förhållande till de övriga och vart de danska och holländska eskadrarna 

hade gått.125  

     Vid vissa tillfällen beskrev man också konkreta händelser som när Kronan avfyrade sina 

kanoner mot den holländske amiralen så att hålet i hans skepp blev så stort ”att man kunde köra 

med häst och vagn igenom”126 Men sådana konkreta skildringar var relativt sällsynta. Det som 

präglade officerarnas berättelser var istället hur man hade uppträtt snarare än vad man hade 

gjort. Att ha fäktat ”manligen” eller att ha fäktat som en ”ärlig karl”, eller en ”ärlig svensk” var 

således det stående sättet att förklara att någon hade skött sin uppgift väl. Motsatsen: att någon 

hade fäktat som ”en skälm och pultron” var samlingsuttrycket för alla tänkbara sätt att inte 

sköta sin plikt. Men vad betydde det då att fäkta manligen? Av officerarna i sjötåget 1676 

fanns ett par stycken som man uppenbarligen tyckte hade gjort sig förtjänt av ett sådant beröm. 

En av dem var Clas Uggla på skeppet Svärdet, som omkom i slaget den första juni. När Hans 
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Wachtmeister i sitt första vittnesmål skulle förklara för rätten hur Clas Uggla hade uppträtt 

sade han att Uggla ”fäktade manligen, med största beröm så länge han kunde, och till dess 

skeppet språng upp”127. Clas Uggla själv gav en definition på vad just det kunde betyda strax 

efter Kronans förlisning när han förmanade sina officerare att ”fäkta manligen. Där är bättre att 

ärligen dö för sin fiende än bliva hängd i Stockholm.” 128 

    Att fäkta manligen tycktes enligt Uggla ha varit likställt med att inte ge upp, att strida till 

sista blodsdroppen och det även om oddsen var övermäktiga. 

     Ordet manlig hade, under stormaktstiden, ett nära samband med just krig. I Åsa 

Karlssons undersökning om den politiska elitens manlighetsideal under perioden 1680-1718 

har hon med hjälp av framför allt begravningsdikter undersökt vilka egenskaper och ideal som 

omhuldades och hyllades av den övre samhällsklassen. I jämförelserna mellan 

begravningsdikter efter ämbetsmän och begravningsdikter efter officerare upptäcker Karlsson 

en viktig skillnad. Dygderna manlighet och tapperhet som framhålls för de högre officerarna, 

saknades helt i beskrivningarna över ämbetsmännen.129 Samma förhållande framkommer i 

Göranssons undersökning av de svenska officersidealen samt i Stadins bok Stånd och genus.  

Manlighet var en specifik militär egenskap, en synonym till att vara modig på slagfältet.130 

Detta stämmer också väl överens med Markgrens analys över våldets roll i det tidigmoderna 

samhället. Det statliga våldet, skriver Markgren, ”begreppliggjordes i maskulinum”131 

Mansidentiteten knöts nära samman med en förmåga att bruka och uthärda våld där det 

tidigmoderna stridssättet dessutom frammanade stora krav på disciplin och stridsmoral. Att 

”stå kvar” blev ett tecken på manlighet.132 Också Perlestam framhäver stridtekniken som 

betydelsefull för de rådande idealen. Perlestam har här undersökt officerare på land men på 

sjön kanske förmågan att stå kvar var än viktigare. 1670-talets sjöslag var oftast rena eldstrider 

Att det krävdes en viss form av motivation för att hålla kvar sitt skepp mitt ibland vinande 

kulor och hotet från brännare var självklart. Visserligen var skeppen häpnadsväckande tåliga 

och mycket svåra att skjuta i sank, men risken för att träffas av kanonkulor och träsplitter måste 

ändå ha ingivit besättningen en plågsam skräck. Kanske underlättades disciplinen då av högt 

hållna ideal. Manlighet blev en fråga om att föra sig rätt i strid, om att beväpna sig rätt och – 

kanske viktigast – att dö på rätt sätt.133 Att dö på rätt sätt innebar i det här fallet att dö för 
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fienden medan man med alla medel försvarade sitt skepp, hellre än att rädda livet och riskera 

att hängas som förrädare i Stockholm. 

    Ordet manlig förekommer i olika former sju gånger i protokollen, men vanligare är det 

att beskriva någons agerande som ”tappert”. Ordet tapper återfinns i olika former och 

konstellationer 27 gånger. Det ingår till exempel i beskrivningen av kommissionens 

huvuduppgift: ”Och efter det är hans majestäts nådiga vilja och åstundan till att grundligen för 

rätta vilka som haver bevisat sin tro och tapperhet uti dessa aktioner, som redliga män och 

patrioter eller icke.134  Länge uppehöll sig kommissionen också vid att diskutera huruvida 

Johan Bärs agerande i det andra sjöslaget var tillräckligt tappert för att fria honom från 

beskyllningarna i det första.135  

      Men det mest använda ordet för att understryka ett önskvärt beteende är ändå ”ärlig” 

som nämns 41 gånger i olika sammanhang. Att vara en ärlig man var sinnebilden för ett rätt 

och riktigt beteende. Det var att fäkta manligen, att inte ge upp eller ge vika. Eller, som i 

Johan Bärs redan anförda vittnesmål den andra maj 1677: ”Jag har tjänat min nådigaste kung 

och överhet både till land och vatten som en ärlig karl”136 I detta uttalande skymtar även 

ytterligare en betydelse av ordet ärlighet. Att vara ärlig innebar inte bara att visa mod och 

tapperhet, utan också att vara lojal. Begreppen ärlighet, manlighet och tapperhet syftade 

nämligen i första hand inte enbart på ett personligt mod, utan kanske minst lika mycket på 

pliktkänsla inför landet och kungen. Den fulla vidden av uttrycket att ”fäkta som en ärlig 

man” kan här bara förstås om man knyter det till den framväxande absolutismen och den roll 

officieraren spelade i förhållande till sin kung. 

Plikt och trohet – Att tjäna kung och fosterland 

Absolutismens uppfattning om rättvisa och ordning lyste igenom i rättens protokoll. Det är 

tydligt att kungen sågs i första hand som sinnebilden för barmhärtighet, oomtvistlig rättvisa 

och makt. Just kungens förmåga att skänka nåd och rättvisa var ett faktum som ofta betonades i 

rättens protokoll, som i följande uttalande av Johan Bär den 12 juli 1676: 

 

Jag kan aldrig tillfyllest berömma Kungliga Majestät höga rättvisa i det hur Majestät så 

nådig och god är att hans Majestät således ville låta efterfråga vem som väl eller illa gjort 

hava.[…]  Skulle och gärna veta, antingen Kungliga Majestät själv eller någon privat 

person är min åklagare. Är Hans Majestät densamma så finner jag mig allt för enfaldig 

och ringa, så som dess allra underdånigaste tjänare och undersåte att säga Hans Kungliga 
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Majestät emot, utan underkastar mig gärna vad hans Majestät som en mild och nådig 

Konung med mig täckes att göra.137 

 

Johan Bär, en femtiosexårig amiral med ett helt livs erfarenhet bakom sig betygade här sin 

underkastelse inför tjugotvåårige kung Karl XI som endast hunnit regera i fyra år.  Men ålder 

och erfarenhet hade i sammanhanget ingen betydelse. Kungen representerade något högre, 

något som inte kunde ifrågasättas. Kanske måste man koppla denna uppfattning om kungens 

roll ihop med tidens allmänna inställning till symboler. Bland andra Peter Englund har betonat 

symbolens oerhört starka och laddade betydelse under stormaktstiden. Det så kallade analoga 

tänkandet138 Kungen var alltså inte bara en kung, en människa, utan också en symbol för något 

långt större: Guds makt på jorden. Likaså var varje kapten, varje kommendant och amiral inom 

den svenska flottan också en symbol för sitt land och sin kung. Detta var anledningen till att 

kapten Palmkvist blev så hårt anklagad när han strök sitt märssegel i engelska kanalen 1697. 

Detta var anledningen till att ligga på lä under ett sjöslag och laga sina skot kunde uppfattas 

som regelrätt förräderi. 

    Det brott som Johan Bär, Christer Boije och Johan Klerk anklagades för var alltså inte ett 

brott mot flottan eller armén eller ens mot krigslagar och sjöartiklar. Det var ett brott mot 

kungen själv.  Lojalitet och viljan till trofasthet blev därför till centrala punkter i 

kommissionens utredning. När Johan Bär oförsiktigt på borggården våren 1676 yttrade: ”med 

vad lust skall jag fäkta, när jag intet får njuta den lilla fattigdomen som överheten har förlänt 

mig”139 var det därför hans lojalitet som ifrågasattes. Med Marklunds ord: ”den krigiska 

manligheten handlade om att strida och dö när kungen kallade.”140 En officer som inte var 

beredd att göra detta, stämplades oundvikligen antingen som feg eller som en förrädare och i 

värsta fall både och. 

    Plikten mot kungen innebar per definition att uppträda manligt och tappert i ett slag och 

att uppvisa en betydande offervilja. En trogen krigsman, skriver Stadin, agerade manligt och 

var beredd på att dö för sitt land.141 Troheten mot fosterlandet var i sin tur något som ansågs 

vara en dygd inpräntad i varje man av naturen själv.142 I  Johan Bärs försvar är alltid ett ärligt 

förhållande i slaget och plikten mot kungen samt troheten mot fosterlandet tätt 

sammanlänkade. Samma tankegångar fanns i Erik Lovisins libell, som Johan Klerk blev så 

                                                 
137 RA, protokoll den 12 juli 1676, s 18 f 
138 Englund 1989, s 47 
139 RA, protokoll den 18 juli 1676, s 33 
140 Marklund 2006, s 264 
141 Stadin 2000, s 142 
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upprörd över: ”en del av kungliga majestäts sjöofficerare förnimmas hava avklätt sig den 

gamla svenska tapperhet, och för sin Konung och fädernas land bägge sist förlupne 

sjöcombatter, fäktat som pultroner.”143 

 Kungen sågs också som en symbol för rättvisa vilket framkommer inte bara i officerarnas 

uttalande om att de är tacksamma över kungens rannsakning och litar på att deras oskyldighet 

ska bevisas, utan också hos rättens ledamöter. Ett upprepat antal gånger diskuterar man om 

man inte borde lämna över hela den komplicerade och allt mer snåriga rättegången till kungen 

själv. I egenskap av kung hade han makt att fria och benåda på ett sätt som rätten inte hade. 

Man tycks också ha varit oroade över att fria de anklagade ifall kungen själv betraktade dem 

som skyldiga. Denna oro var inte obefogad. I rättegången mot kapten Palmkvist framkommer 

att rättens ledamöter lutar åt att fria kaptenen, men sedan kungen aktivt gripit in och begärt att 

han ska dömas till döden tvingas man ändra ståndpunkt.144 Kapten Palmkvist benådades senare 

av kungen vilket understryker att hela proceduren kanske bara var ett sätt för kungen att befästa 

sin position som den högsta domaren och rättvisans beskyddare.145 

  

Heder och ära – Hellre dö för fienden än bliva hängd i Stockholm 

Rättegångsprocessen mot de tre anklagade officerarna rörde alltså inte bara ett försumligt 

agerande i sjöstriderna 1676, de rörde också officerarnas uppsåt och lojalitet med kungen och 

staten. Om tapperhet och manlighet ingick i ett system av ideal för att uppmuntra soldaten att 

stå kvar inför fienden, och troheten ingick i absolutismens föreställningar om människans 

ställning i förhållande till sin kung så var dessa båda föreställningar i sin tur djupt 

sammanlänkade med de rådande uppfattningarna om heder och ära. Vad som till sist stod på 

spel när man inte lyckades uppfylla idealen om manlighet och trohet, var nämligen, med 

advokatfiskalen Erik Lovisins ord: ”de anklagades liv, ära och välfärd.”146 Orden ”de 

anklagades liv” ska tolkas bokstavligt. Det ska även orden om välfärd. Förrädaren miste inte 

bara livet, hans familj riskerade också att mista gods och gårdar. Straffet rörde därmed inte 

bara förrädaren själv, utan också hans hustru, barn, släkt och vänner. Att de tre, i synnerhet 

Johan Bär, därför försvarade sig med viss frenesi är kanske inte så konstigt. Men den oro som 

framträder tydligast i protokollen rörde ändå heder och ära, som följande uttalande av Johan 

                                                 
143 RA, protokoll den 20 mars 1677, s 144 
144 Perlestam, 2004, s 56 
145 ibid. s 59 
146 RA, protokoll den 22 juli 1676, s 37 
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Bär visar: ”[…]så är nu min ödmjuka begäran till denna höglovliga kungliga rätten, att de ville 

anse min skuld och restituera mig till min ära. Jag har intet ont gjort.” 147   

    Det viktiga för Johan Bär tycks vara att inte endast bli frikänd, utan att bli frikänd så att 

han kunde ”restitueras till äran” och alltså återupprätta sitt anseende som en hederlig och ärlig 

officer. Det var viktigare för honom än välfärden: ”om jag då ingenting mer få njuta för allt det 

jag har tjänat, så ber jag att få behålla äran”148 Det var till och med viktigare än livet självt. 

Redan första gången Johan Bär stod inför rätten hävdade han att han hellre ville ”vara död, än 

så bliva beskylld och hanterad som med honom skett är.”149  Att äran sattes högt visade också 

Clas Ugglas agerande i slaget den första juni. Hellre än att rädda sitt skepp men riskera att bli 

ifrågasatt och i värsta fall dömd som ärelös i Stockholm (det som nästan hände Johan Bär) 

föredrog han att låta skeppet brinna upp och lämna sin 670 man starka besättning att antingen 

dö i lågorna, eller riskera att drunkna i havet. Hellre än att bli stämplad som förrädare valde 

han själv att dö.  

    Ära var, som Andreas Marklund skriver, ett mångfacetterat begrepp150. Äran garanterade 

sin bärare ett odödligt namn och på sätt och vis ett evigt liv. Samtidigt var den personliga 

ärelystnaden något som inte ansågs önskvärt. Nej, krigaren skulle drivas av något betydligt 

större, mer osjälviskt. ”Kärlek för Edert Kära Fädernesland, för Guds Namns Äras 

befrämjande, och vår allernådigaste Konungs Tjänst befordran.151 som det stod i ett öppet brev 

till rikets undersåtar 1710 för att mana till folkstorm mot den danska invasionshären.152 Här 

återfinns alltså kopplingen mellan ära och plikten mot kungen och fosterlandet.  

Ära var tätt sammankopplad med hedern. Men där äran handlade om eftermälet, livet 

efter döden, handlade hedern om livet här och nu.  Heder existerade i en social kontext och var 

under 1600-talet ingenting man behövde bevisa – förrän den blev kränkt eller hotad. Då var 

det, som Jonas Liljeqvist visar, desto angelägnare att försvara den.153  För att kränka någon 

annans heder kunde det räcka med några få ord av fel art för att tvinga fram ett försvar. Den 

som då inte stod upp för sin heder när den hotades, riskerade att förlora ansiktet.154  Starka 

skällsord finns också i rättegångsprotokollen. Skälm, pultron, förrädare, hundsfott och tjuv var 

alla nedsättande benämningar som förekom flitigt. ”När jag kom ombord på Kronan hette jag 

                                                 
147 RA protokoll den 2 maj 1677, s 166 
148 RA, protokoll den 2 maj 1677, s 167 
149 RA, protokoll den 17 juni, s 12 
150 Marklund 2006,  Andreas, s 258 
151 ibid. s 259 
152 ibid. s 258 
153 Liliequist Jonas 1999, s 193 
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både tjuv och skälm”155 berättade Johan Bär för kommissionen. Clas Uggla hade ropat till de 

officerare som flydde slaget: ”Se huru de hundsfottarna löpa, se hur de ränner, de tjäna sin 

konung och fädernesland som skälmar och pultroner.156 Gemensamt för skällsorden var att de 

anspelade på brist på mod och tapperhet samt på lojalitet. Skälm betydde en opålitlig, svekfull 

person, en bedragare och förrädare.157 En pultron var någon som lätt lät skrämma sig och att 

betrakta som en feg stackare.158 Hundsfott var ett uttryck av ytterligt förakt, ursprungligen en 

benämning för könsdelarna på en varghona eller tik.  Det användes endast om manliga 

individer och i betydelsen kräk och usling.159 Förutom hundsfott, som bara användes av Clas 

Uggla, förekom inga sexuellt nedsättande skällsord i protokollen. Inte heller tycktes motsatsen 

till bristande mod, och manlighet ha varit en feminisering, vilket stämmer med andra forskares 

analys av att manlighet och kvinnlighet under tidigmodern tid inte var ett motsatspar på det sätt 

det blev under upplysningen.160 En omanlig man var alltså inte detsamma som en feminin man.    

     Liliequists undersökning handlar om bönder och soldater i det tidiga 1600-talets 

Norrland där försvaret för hedern ofta kunde bli våldsamt.  Hedern, skriver Liljeqvist, var nära 

sammanlänkad med fysisk integritet, men ägde också starka emotionella aspekter och 

försvarandet av den tillät starka, impulsiva reaktioner som våld. 161  

         I kommissorialrättens granskande av sjöstriderna 1676 förekom inte fysiskt våld, men 

icke desto mindre kan både rättens, vittnenas och de anklagades agerande ses som olika 

manifestationer av just heder. Ett exempel är när vittnet Överste Brakel betygade att ”när salig 

herr Creutz bannades på Bär, försvarade han sig som en ärlig man, bevisandes att han hade 

fäktat som en rättskaffens tjänare bör.”162 Här betonades med andra ord vikten av försvaret och 

det är kanske i detta ljus man ska betrakta Johan Bärs offensiva hållning. Denna hållning 

förväntades av honom, helt enkelt för att han var i ett läge där han stod upp för sin heder. En 

mer defensiv hållning, en bejakande och ursäktande attityd hade inverkat negativt på hans 

förmåga att övertyga rätten om att han var en ärlig man.  

    Eftersom hedern här var intimt sammanlänkad med förmågan att sköta sin plikt och 

bevisa sin trohet mot kungen och fäderneslandet blev varje beskyllning om bristande lojalitet, 

om att ”ligga på lä” och inte sköta sin plikt, också ett hot mot de anklagades heder och ära. Så 

kanske var Johan Bärs slagfärdiga och nedsättande kommentarer ett led att inom rättens ramar 
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158 ibid. 
159 ibid. 
160 Gaunt, 1999, 20 f 
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använda sig av verbala metoder och strategier för att rädda sitt anseende och återupprätta sig 

själv som en ”ärlig man”. 

    Det till en början intensiva nekandet till att han lagt sig på lä med Nyckeln var alltså 

ingenting som rätten betraktade med misstänksamhet eftersom det ihärdiga nekandet i sig 

betygade att Bär var hederlig och rättskaffens. Nekandet till samtalet på bordgården däremot 

blev till ett slags gränsfall. Rätten ville att Johan Bär skulle förklara sina ord, men Johan Bär 

uppfattade påståendet om samtalen som ytterligare ett angrepp på hans heder och valde att 

försvara sig därefter. Ett val som rätten tydligen inte instämde i. Där anklagades han ju inte för 

att vara en ”tjuv och skälm” och nekandet framstod för rätten istället som en medveten vilja att 

undanhålla information.   

    Ett försvar för sin heder var förstås också Johan Klerks beslut att begära rekonvention 

mot Erik Lovisin. Han menade att Lovisin felaktigt hade anklagat honom för skälm och 

förrädare och ville, genom rekonventionen få upprättelse. Oavsett om Klerk verkligen trodde 

att rekonvention var möjlig eller inte, var begäran i sig ett sätt för honom att tydligt manifestera 

att han stod och upp försvarade sin heder. Samma sak gällde en annan begäran från Johan 

Klerk att ett vittnesmål som gjorts inför krigskollegiet och som kraftigt missgynnade Klerk 

skulle rivas. Klerk ansåg nämligen att vittnet ljög och fick stöd av både Johan Bär och flera 

andra, men kommissionen ansåg att det där fick Klerk lösa med krigskollegiet efter egen 

förmåga.163  Johan Klerks metod att försvara sig verkar ha varit framgångsrikt. Grandin skriver 

att Klerk fick behålla sin tjänst eftersom han i rättegången försvarade sig så väl. Detta 

understryker betydelsen av att försvaret utfördes på ett korrekt sätt, enligt de föreställningar om 

heder och ära som delades av rättens ledamöter och officerarna. 

     Heder och ära kan lätt av misstag reduceras till att bara vara begrepp, men det konkreta i 

dem gör sig påminda vid upprepade tillfällen.  Framför allt är det tydligt att den långa 

rättegången i sig var socialt stigmatiserande. Johan Bär beklagade sig vid två tillfällen inför 

Rätten att han ”kunde nästan varken komma in i kyrka eller kloster, alla människor pekar 

finger på honom” 

    Kommissionens ledamöter tycktes ha haft stor förståelse för just detta, vilket 

framkommer av följande uttalande av Clas Flemming: där han yrkade på att fria Bär: ”Har han 

[Bär] något i den första combatten försett sig, så har han och med de andra år och dag lidit, och 

det kan man väl kalla ett straff.”164 
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   När rätten tidigare det året kom överens om att fria Johan Klerk beklagade Clas Rålamb att 

Klerk ”oskyldigt är så hårt hanterad, men han må väl skattas lycklig, att han inte dog, förrän 

han fick justificera sig.”165  

      Johan Klerk fick så småningom både heder och ära återupprättade. Han trädde åter i 

kungens tjänst, befordrades och blev så småningom amirallöjtnant. Däremot blev varken 

Christer Boije eller Johan Bär anförtrodda nya uppdrag. Trots de friande domarna ansågs de 

tydligen ändå inte som ärliga män. 

 

 

  

 

                                                 
165 RA, protokoll, den 11 maj 1677, s 192 
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5. SLUTDISKUSSION 

 

Den kungliga kommissionens utredning om missförhållandena i sjöstriderna den 26 maj och 

den första juni 1676 var framför allt en rättsprocess för att skilja ut skyldiga från oskyldiga. 

Flottans säkerhetspolitiska betydelse för den svenska stormaktsstaten kan inte nog understrykas 

och konsekvenserna av förlusten i slaget den första juni blev mycket kännbara. Det danska 

kriget kom att flyttas till svenskt landområde. Förbindelserna med provinserna på andra sidan 

Östersjön blev plötsligt allvarligt hotade. Att lyckas reda ut vad som hade hänt och bestraffa de 

ansvariga måste ha uppfattats som centralt. Men kommissionens utredning handlade inte bara 

om de faktiska händelserna. Periodens uppfattningar om mod och manlighet, plikt och trohet 

samt heder och ära inverkade kraftigt på rättens förfarande. Heder och ära, mod och manlighet, 

plikt och trohet är alla begrepp som är intimt förenade med varandra. De ingår så att säga i 

tidens mentalitet som föreställningar med en långsam förändringsgrad och är alla en del i ett 

system av uppfattningar hur en soldat, i det här fallet en officer, bör uppföra sig i strid. På så 

vis spelade de en stor roll för hur de anklagade, de inkallade vittnena och kommissionens 

ledamöter valde att tala om händelserna i de bägge sjöslagen 1676.  

    Manlighet och mod var direkt förknippade med lojaliteten till kungen och staten. Ett 

plikttroget beteende var därför synonymt med att uppföra sig tappert och ståndaktigt. Minsta 

antydan om motsatsen, att man agerat fegt och räddhågat, kunde tolkas som förräderi. Ytterst 

var det detta anklagelsepunkterna mot de tre officerarna Johan Bär, Christer Boije och Johan 

Klerk rörde. Anklagelserna om förräderi var i sin tur ett direktangrepp på de tre beskylldas 

heder och ära. De anklagade måste därför inte bara övertyga rätten om att de handlat korrekt i 

sjöstriderna, utan kanske framför allt bevisa att de var ärliga män och därigenom återupprätta 

sin heder. Eftersom heder och ära, mod och manlighet, plikt och trohet också har med en 

människas inre egenskaper att göra inverkade dessa uppfattningar inte bara på retoriken kring 

sjöslagen utan också på officerarnas uppträdande inför sittande rätt.  De anklagades försvar, i 

synnerhet Johan Bärs, kan därför ses som en manifestation av ett ärligt och manligt 

uppträdande. Hans ihärdiga nekande till påståenden om att han under det första slaget skulle ha 

lagt sig på lä, hans offensiva hållning och ibland de grova och nedsättande omdömen han fällde 

om de som anklagade honom för att inte ha uppfyllt sin plikt, ska ses som ett led i en strategi 

att försvara sin heder. Det ska också hans undvikande att ange namnen på de av hans 

underlydande som övergivit honom i de bägge sjöslagen. Bärs offensiva försvar både 

förväntades och kanske till och med uppmuntrades av rätten. Det hade förmodligen uppfattats 

som märkligare om han inte gått i detta intensiva försvar.  
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Det ska noga understrykas att det faktum att såväl rättens ledamöter som officerarna alla 

tillhörde adeln, vilket säkert hade stor inverkan på själva uppträdandet i rätten. Officerarna 

tilläts göra förhållandevis fria berättelser och tonen mellan rättens ledamöter, vittnena och de 

anklagade var ofta resonerande. Det är sannolikt att ett helt annat förhållningssätt skulle ha 

uppträtt i en domstol där rättens ledamöter och de anklagade kom från olika samhällsklasser. 

Uppfattningarna om mod, manlighet, plikt, heder och ära måste också därför kopplas till adelns 

funktion i samhället och syn på sig själv. Traditionellt ett krigarstånd är det troligt att tapperhet 

i strid hade en något annorlunda innebörd för en adelsman än för till exempel en vanlig soldat. 

Det har emellertid inte varit den här uppsatsen syfte att kartlägga sådana skillnader. Istället har 

undersökningen velat visa hur idéer, värderingar och föreställningar indirekt kan komma att 

inverka på ett händelseförlopp. Dessa kollektiva uppfattningar om heder, mod, manlighet, ära 

och plikt var naturligtvis något som ytterst fick konsekvenser för den enskilda individen. De 

anklagades heder blev av rättegången hårt åtgången, och för somliga kanske aldrig återställd. 

Vid sidan om förlusten av heder och ära, handlade det också om förlusten av ett yrke. Ett yrke 

som man trots klagan kanske ändå hyste en viss stolthet och kärlek inför. Den 26 juli 1676 

fällde Assessor Gyllenstierna följande uttalande om Johan Bär: ”Jag märkte att tårarna trycktes 

ur hans ögon när flottan gick ut, för det han intet fick följa med.”166 

    Uttryckandet av känslor offentligt är en företeelse som liksom allt annat förändrats över 

tid och mellan kulturer.167 Möjligtvis var tårarna ännu ett led i Johan Bärs strategi att övertyga 

kommissionen om sin ärlighet och redlighet. Men det hindrar förstås inte att de var äkta. 
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6. SAMMANFATTNING 

 

Sjötåget sommaren 1676 blev ett svenskt misslyckande. Efter Regalskeppet Kronans förlisning 

och förlusten av sjöslaget den första juni 1676 tillsatte kungen Karl XI en kommissorialrätt 

med syfte att ställa de ansvariga för misslyckandet till svars. Kommissorialrättens protokoll har 

utgjort den här undersökningens grund. Syftet har varit att dels undersöka kommissorialrättens 

arbete, dess organisation, retorik och metoder, men också att analysera de tankemönster och 

värderingar som präglade och styrde dess handlingsmönster. Det står klart att 

kommissorialrättens ledamöter, samt de berörda officerarna, i stor utsträckning delade ett antal 

föreställningar om mod och manlighet, plikt och trohet, samt heder och ära. Dessa 

föreställningar påverkade inte bara det sätt man valde att beskriva sjöslaget och officerarnas 

agerande i strid, utan också hur framför allt de anklagade kom att uppföra sig inför den sittande 

rätten. Rätten framstår i protokollen inte enbart som en arena för skilja skyldiga från oskyldiga 

samt att utdöma straff, utan också som en plats att bevisa och återupprätta en hotad heder.  



 

 52 

7. KÄLL – OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Otryckta källor 

 

Riksarkivet (RA), Kommissorialrätt angående sjöstriderna 1676, ÄK 65,  

 

Riksarkivet (RA) Ämneshandlingar, Militaria, Administrativa handlingar rörande flottan, M 

1788 Sjöartiklar 1644 

 

Litteratur 

 

Ekenstam Claes, ”Rädd att falla: gråtens och mansbildens sammanflätade historia”, i Berggren 

Anne Marie (red), Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, Uppsala 1999,   

 

Elgenstierna Gustaf, Den introducerade svenska adelns ättartavlor 2, Stockholm 1926 

 

Englund, Peter, Det hotade huset, Atlantis, Stockholm 1989 

 

Gaunt David, ”Manlighet: en historisk agenda”, i Berggren Anne Marie,(red), Manligt och 

omanligt i ett historiskt perspektiv, Uppsala 1999 

 

Glete Jan, ”Hur stor var Cronan? Något om stora örlogsskepp i Europa under 1600-talets 

senare hälft”, Forum Navale Nr 55 , Stockholm 1999  

 

Grandin Gunnar, i Johansson Björn Axel (red) Regalskeppet Kronan, Stockholm 1985,   

 

Göransson Göran, Officersideal i Sverige 1560-1718, Lund 1990 

 

Hesslén Gunnar, Det svenska kommittéväsendet intill år 1905, Uppsala 1927 

 

Johansson Björn Axel (red), Regalskeppet Kronan, Bokförlaget Trevi, Stockholm (1985) 

 

Karlsson Åsa, ”En man i statens tjänst”, i Berggren Anne Marie,(red), Manligt och omanligt i 

ett historiskt perspektiv, Uppsala 1999,   
 

Kimmel Michael S, ”Manlighetens ’osynlighet’ i amerikansk samhällsvetenskap”, i Berggren 

Anne Marie (red) Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, Uppsala 1999 

 

Lennersand Marie, Rättvisans och allmogens beskyddare – den absoluta staten, 

kommissionerna och tjänstemännen ca 1680-1730, Historiska Institutionen, Uppsala 

universitet, Uppsala 1999 

 

Liliequist Jonas,”Violence, Honour and manliness” i Lappalainen Mirkka och Hirvonen 

Pekka  (red), Crime and control – in Europe from the past to the present, Helsingfors 

1999 

 

Marklund Andreas, ”Bättre dö än illa fäkta”, i Österberg Eva och Cronberg Lindstedt Marie 

(red), Våld – Representation och verklighet, Lund 2006,  

 



 

 53 

Nilsson Sven A, De stora krigens tid – Om Sverige som militärstat och bondesamhälle, 

Uppsala 1990 

 

Perlestam Magnus, “’Jag lovar och svär’ – Ett plikttroget beteende I de förnyade sjöartiklarna 

år 1685”, I Militärhistorisk tidskrift 2003A,  

 

Perlestam Magnus, ”Ringa prof av behjärtad soldat – Mod, plikt och heder i en marin krigsrätt 

vid slutet av 1600 – talet”, Forum Navale Nr 60, Stockholm 2004,  

 

Perlestam Magnus, ’Fienden hade doch intet det hiertat att attaquera mig’ – Den karoliske 

krigarens syn på ett modigt beteende”, i Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka, 

Stockholm 2003B 

 

Stadin Kekke, Stånd och genus, Lund 2000 s 131 f 

 

Svenska adelns ättartavlor, 1:2,  

 

Svenskt biografisk lexikon 9 

 

Svensson Arthur S, Svenska flottans historia – Örlogsflottan i ord och bild från dess 

grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar, Stockholm 1942, 

 

Taussi Sjöberg Marja, Rätten och kvinnorna, Stockholm 1996, Wendt Einar,  

 

Wendt Einar, Amiralitetskollegiets historia del 1, 1634-1695, Stockholm 1950  

 

Zettersten Axel, Svenska flottans historia del 2 Åren 1635-1680, Norrtälje 1903 

 



 

 54 

BILAGA 1 

 

 

Bilaga 1. Eskadrarna 

 

Eskaderordningen i första slaget den 26 maj 1676. Rekonstruerad efter vittnesmål och 

förhör ur kommissorialrättens protokoll 

 
Skepp Typ Bestyckning Besättning Ledning 

     

Eskader 1     

Cronan 1 124 842 Amiral Lorentz Creutz 

Solen 1 74 465 Amirallöjtnant Hans Hansson Clerk 

Jupiter* 1 70 396 Verner von Rosenfelt 

Draken 1 66 386 Major Gustaf Sparre 

Carolus* 1 60 247 Kommendör Olof Eriksson Borg 

Wrangel 1 60 392 Major Gustaf Horn 

Herkules 1 56 254 Kommendör Klas Edenberg 

Neptunus 2 44 208 Kapten Didrik Grönvall 

Maria 2 44 189 Kapten Erik Boij (Gyldenboj) 

Fenix 2 36 148 Kapten Johan Welamsson 

Sundsvall 2 32 144 Kapten Pål Qvickelberg 

Enhorn 3 16 50 Löjtnant Bengt Blomster 

Konung David* kofferdiskepp 32 152 Kapten Henrik Mattson Prytz 

Perlan Kofferdiskepp 28 90 Kapten Henrik Piper 

Trebröder Lastdragare 12 35  

Mjöhund Lastdragare 10 35  

Sjöhästen Lastdragare 8 26  

Jakob brännare  25  

Svan brännare  21  

Jägaren* brännare  12  

     

Eskader 2     

Svärdet 1 94 670 Amiral Clas Uggla 

Mars 1 72 416 Major Jörgen Taube 

Venus* 1 64 408 Amirallöjtnant Hans Wachtmeister 

Merkurius 1 64 424 Major Johan Creutz 

Hieronymus 1 64 410 Kommendör Mats Dynkirch 

Svenska Lejonet 2 48 221 Kapten Baltzar Fredrik Coijet 

Göteborg 2 48 218 Kapten William Lee 

Spes* 2 48 215 Kapten  

Fredrika Amalia 2 34 171 Kapten Erik Rosenfelt 

Flygande 
Vargen 3 44 173 Kapten Klas Wintz 

Uttern 3 24 71 Kapten Anders Berg 

Jernvågen Kofferdiskepp 24 180 Kapten Henrik Sperling 

Ekorren Lastdragare 12 29  

Posthornet Lastdragare 8 22  

Råbocken Lastdragare 8 22  

Rödkritan brännare  22  

Dufvan brännare  15  
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Eskader 3     

Nyckeln 1 85 445 Amiral Johan Bär 

Äpplet 1 86 453 Amirallöjtnant Christer Boije 

Victoria* 1 80 471 Olof Borg 

Saturnus 1 64 376 Major Johan Clerck 

Cesar 1 60 247 Major Arvid Hammarsköld 

Wismar 2 54 222 Kapten Anders Appelbom 

Riga 2 54 222 Kapten Hans Ekelöf 

Abraham* 2 44 145 Kapten Gustaf Svinhufvud 

Hjorten 2 36 142 Klas Slatte 

Nordstjernan* 2 28 145 Kapten Henrik Erlandsson 

Compagnie 
Solen kofferdiskepp 54 193 Kapten Johan Bogman 

Salvator kofferdiskepp 30 147 Kapten Mårten Olofsson 

Fortuna* lastdragare 12 29  

Gripen lastdragare 8 34  

Sjöman lastdragare 8 16  

Leoparden brännare  48  

Postiljon brännare  29  

Didrik* brännare  18  

     

     

     

Oplacerbara skepp från fjärde eskadern   

Trumslagaren kofferdiskepp 34 129 Kapten Anders Barcklein 

Elisabet kofferdiskepp 12 46  

Konung David lastdragare 10 29  

Måsen lastdragare 8 31  

SUMMA  2195 11421  

* skepp från fjärde eskadern 

Källa: Axel Zettersten/ RA Protokoll 
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Bilaga 2. Kommissionens ledamöter. Närvaro vid rätten. 

 

Ledamöter 
Antal 
sammankomster 

Bielke Sten, Riksskattmästare 33 

Bonde Tord, Riksråd 5 

Coyett. Sekreterare 6 

Ehrensteen, Hovkansler 18 

Falkenberg Landshövding 9 

Flemming Clas, Hovråd 32 

Franc Lorentz, Rådman 23 

Fägerstierna Assessor 2 

Gyllenankar Assessor 19 

Gyllenstierna Göran,  Riksråd 27 

Gyllenstierna Johan,  Riksråd 8 

Kurck Knut, Riksråd 11 

Lovisin Erik. advokatfiskal 15 

Mörling, Assessor 26 

Parmander Jacob, Assessor 33 

Rålamb Clas, Riksråd 29 

Snack Peter,Assessor 33 

Stryk Assessor 12 

Tegnér Olaus, Borgmästare 26 

Utter Magnus, Assessor 23 

Överståthållaren 1 
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Bilaga 3. Personförteckning 

 

Officerare 

Boije Christer – Amirallöjtnant på skeppet Äpplet i tredje eskadern under Johan Bär. 

Förlorade sitt befäl efter kungligt beslut efter sjöslaget den 26 maj, men blev trots det 

kvar på Äpplet. Rannsakades av kommissorialrätten för sitt agerande i sjöstriderna 26 

maj och 1 juni. 

Boman el Bogman Johan – Kapten på Compagnie Solen i tredje eskadern under Johan 

Bär. Kallas in som vittne till Johan Bärs fördel 

Bär Johan – Amiral på skeppet Riksnyckeln och ledare för den tredje eskadern. 

Rannsakades av kommissorialrätten för sitt agerande i sjöstriderna 26 maj och 1 juni. 

Creutz Johan – Major på skeppet Merkurius i andra eskadern under Claes Uggla. Son 

till Lorentz Creutz 

Creutz Lorentz – Ledare för flottan sjötåget 1767 på skeppet Kronan. Omkom vid 

hennes förlisning. 

Bergenstjerna Johan – Amiral på skeppet Victoria, ledare för den fjärde eskadern. 

Död den 20 maj 1676, varpå eskadern delades upp mellan de andra eskadrarna. 

Gyllenspak Anders – tygmästare ombord på Kronan 

Homman Anders –, kommendör på skeppet Svärdet i andra eskadern. Sitter i 

fångenskap i Köpenhamn efter slaget men återkom till Sverige 1677.  

Horn Gustaf – Major på skeppet Wrangel i första eskadern under Lorentz Creutz. 

Befordrad under sjötåget till amirallöjtnant. Vittnar i rättegången. 

Klerk Hans Hansson – Amirallöjtnant på skeppet Solen i första eskadern. Senare 

befordrad till amiral.  

Klerk Johan – Major på skeppet Merkurius i tredje eskadern under Johan Bär. 

Anklagades efter slaget den 26 maj 1676 för att inte ha skött sin plikt och skulle mista 

sitt befäl samt föras i järn tillbaka till Stockholm. På grund av officerarbristen blev han 

emellertid kvar i tjänst. Han friades senare från alla misstankar den 14 maj 1677. 

Nortman Olof – Första kapten på Svärdet i andra eskadern. Sitter i fångenskap i 

Köpenhamn efter slaget men återkom till Sverige 1677. 

Sparre Gustaf – Friherre, född 1649. Amirallöjtnant på skeppet Draken i första 

eskadern under Lorentz Creutz. Vittnar till Bärs nackdel i rättegången. 

Taube Fredrik Evert – Major på skeppet Mars i andra eskadern under Clas Uggla. 

Uggla Claes – född 1614. Amiral på Skeppet Svärdet med befäl över Andra eskadern. 

Omkom vid Svärdets förlisning 

Wachtmeister Hans – Född 1641, Viceamiral på skeppet Venus i den andra eskadern 

under Clas Uggla. Befordrades i juli 1676 till amiral.Vittnar till Bärs nackdel i 

rättegången 

 

 

Kommissorialrättens ledamöter 

Bielke Sten – Riksskattmästare, ledamot i kommissoralrätten 1676. Född 1624 i Åbo. 

Lev amiral 1657 men ägnade sig därefter framför allt åt en civil ämbetsmannakarriär. 

Han blev riksråd samma år 1657 och senare riksskattmästare (1672) 

Bonde Tord – Född 1619. Riksråd. 

Coyet Vilhelm – Född 1647 Hovkansler och sekreterare i kommissorialrätten 
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Ehrensteen Edvard Philipsson – Född 1620. Hovkansler och senare kungligt råd. 

Falkenberg Gabriel – landshövding i Sörmland. Ledamot i kommissorialrätten 

Flemming Claes -  Hovråd, ledamot i kommissorialrätten 

Franz Lorentz – Rådman, ledamot i kommissorialrätten 

Gyllenstierna Johan – född 1635, bror till Göran Gyllenstierna. Riksråd 1668 och 

senare 1679 generalguvernör över de tidigare danska provinserna. 

Gyllenstierna Jöran – Född 1632. Blev Riksråd 1666. En av de pådrivande bakom 

reduktionen vilket senare kom att drabba även honom själv hårt. 

Kurck Knut – Född 1622. Riksråd. 

Lovisin Erik – Advokatfiskal för rannsakningen 1676-1677. Senare landshövding 

Mörling Lars –  Född 1630.Statssekreterare. Assessor i kommissoralrätten. 

Parmander Jacob – Assessor i kommissorialrätten. 

Rålamb Claes - född 1622. Riksråd 1664, överståthållare i Stockholm 1673 och senare 

lagman i Finland. (1680)  

Schnack Petter – född 1632. Kammarråd, och senare landshövding. Assessor i 

kommissorialrätten. 

Stryk – Assessor i kommissorialrätten 

Tegnér Olof – Borgmästare för Stockholm stad. Ledamot i kommissorialrätten. 

Utter Magnus – Assessor i kommissorialrätten 

 

Övriga 

de la Gardie Magnus – Rikskansler i förmyndarregeringen för Karl XI 

Karl XI – svensk kung från och med 1672 

Stenbock Gustaf – Riksamiral, men sedan 1676 inte längre tillåten att leda flottan i 

strid. 
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Bilaga 4. Ordförklaring 

 

adventur – händelse, (här) träffning 

anlangar - ankommer 

attendera – uppmärksamma, ge akt på 

au contraire – tvärtom 

ballast – sten och järn som läggs i hålrummet (allra längst ned i skeppet) för att tynga 

ned skeppet så att det inte ska ligga för högt i vattnet och därmed bli instabilt 

blesserad – sårad 

boglina – kallas idag boliner. Tampar som drar seglets framkant framåt. 

brännare – mindre skepp som lastats med lättantändigt material. I strid krokas 

brännaren fast vid fiendens linjeskepp och antänds i förhoppning om att elden ska 

sprida sig till linjeskeppet 

brassar -  tampar som används att styra stängerna med och därmed förändra hur seglet 

är vänt mot vinden. Se vidare illustration 

combatt - strid 

confusion – förvirring, oordning 

devoir - plikt 

disordre - oordning 

dröga -  dröga mot fienden/hållt drögen på fienden = styra mot fienden, dröga undan 

för fienden = styra undan för fienden,  

eskader – del av en flotta, leds av en amiral 

exculpation – ursäkt 

expressioner - uttryck 

fäktskepp – örlogsfartyg, linjeskepp, krigsfartyg 

faut –fel, misstag 

fullan – väl, förvisso, säkerligen, sannerligen 

gravera – anklaga, belasta 

hundsfottar -  starkt nedsättande uttryck för kräk, usling. Används om manliga 

individer 

injurier – förolämpningar 

libell – skriftlig anklagelse 
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ligga på lä – Den sida av skeppet som är vänt bort från vinden är läsidan. Att ligga på lä 

betyder dels motsatsen till att ligga i lovart (se nedan), dels att ligga overksam.  

lovart –  närmast vinden. Den sida på skeppet som är vänt mot vinden är lovartsidan. 

Det av två skepp som ligger närmast vinden ligger i lovart vilket ger ett fördelaktigt 

läge eftersom man då har möjlighet att kontrollera all vind. Det skepp som ligger i lä 

riskerar att tappa vind till skeppen som ligger i lovart. se vidare illustration 

mangel - brist 

märssegel - andra seglet på stormasten. Se vidare illustration 

nachlässighet - försumlighet 

occation – möjlighet, tillfälle 

predudice – nackdel 

pultron – feg stackare,  

rekonvention – yrkande om ansvar av obefogat åtal 

relation - berättelse 

remarkabel – förnämlig, ypperlig 

sein – tecken, signal 

seinebrev - signalordning 

sjötåg – sjökrig, sjöexpedition 

skälm – skurk, förrädare 

skot – tamp att reglera seglet med. Se illustration 
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Lovart och lä 

 

 
 

Skeppet till höger är det holländska amiralskeppet som just mottagit en bredsida från 

Kronan som alltså är skeppet till vänster. Holländaren ligger här i lovart (närmast 

vinden) medan Kronan ligger i lä. Kronan styr bort från vinden vilket kallas att ”falla 

av” medan holländaren ”drögar undan” från fienden.  

 

Riggen: 

 
 

 

Bildkälla: Oljemålning av Francis Smitheman, Fartygsmagasinet i Stockholm AB

brass 

skot 

märssegel stänger (idag 

kallas de rår) 

Vindriktning 
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Bilaga 5. Kartor 

 

 

Slaget den 26 maj 1676 

 

 
 

Slaget den 1 juni 1676  

 

 
 

 

Källa: Johansson Björn (red), Regalskeppet Kronan, Stockholm 1985 


