
 1

 
Staden Gustavia på ön S:t Barthélemy 1793. 

Commenderad til öen St Bartholomeo 
 

av Christer Johansson 

 
I februari månad 1794 avgick ett fartyg från Göteborg med 24 soldater från stadens värvade 
garnisonsregemente (Stedingkska regementet). Målet för resan var den svenska kolonin 
S:t Barthélemy i Västindien. Mer än 200 år senare avser den kulturhistoriska föreningen 
Westgiöta Gustavianer (www.gustavianer.com) att göra om samma resa. Syftet med denna 
artikel är att berätta något mer om de 24 soldaterna och hur det gick för dem i Västindien.  
 

De kommenderade soldaterna 
 
Av vad som framgår av garnisonsregementets generalmönsterrullor och landskontorets 
räkenskaper så utgjordes den kommenderade truppen av följande personer: 
 
Livkompaniet (Chef Curt von Stedingk, regementschef och ambassadör i S:t Petersburg) 
 

51. Johan Gustaf Barckström Född i Stockholm, 40 år, värvad 1790, 5.10 
lång, ogift, luthersk, bokhållare, 
kommenderad i Finland (GMR 1791) 

78. Håkan Setterberg Född i Norge, värvad 1790, 31 år, 5.6 lång, 
ogift, lutheran, timmerman, kommenderad i 
Finland (GMR 1791) 

95. Antonasai Andreoff Född i Ryssland, värvad 1790, 30 år, 5.9 lång, 
ogift, grekisk-ortodox, ”i högsta måtto liderlig 
och vanartig, rekommenderas till afsked” 
(GMR 1791) 

 
Överstelöjtnantens kompani (Chef Benjamin Malmskiöld, tf. regementschef) 
 

5. Carl Gustaf Storm Värvad 1792 
10. Olof Rask Värvad 1792 
40. Peter Christian Åmott Värvad 1793 
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Premiermajorens kompani (Chef Samuel af Forselles) 
 

54. Ivanoff Svan Född i Ryssland, 29 år, värvad 1790, 6.1 lång, 
ogift, grekisk-ortodox, ”i högsta måtto liderlig 
och vanartig, anhållas till afsked som 
beviljas” (GMR 1791) 

91. Bernhard Laurentius Jonsson Värvad 1793 
95. Anders Lind Värvad 1792 

 
Secondmajorens kompani (Chef Carl Gustaf Planting Gyllenborg) 
 

11. Maxim Taltanof Född i Ryssland, 28 år, värvad 1790, 5.9 lång, 
ogift, grekisk-ortodox, grenadjär vid sitt 
kompani (GMR 1791) 

64. Carl Fredrik Götberg Värvad 1793 
100. Daniel Norstedt Värvad 1793 

 
Kapten Ennes kompani (Chef Axel Ennes) 
 

27. Fredrik Ström Värvad 1792. ”I arrest” i december 1793 
39. Peter Ljung Värvad 1792. Är i december 1793 ”satt till 

förbättring” och återinsatt på sitt nummer i 
rullan 

54. Carl Kvist Värvad 1793. ”För vanart och liderlighet satt 
till förbättring på Elfsborgs fästning” under 
hösten 1793 

 
Kapten Stuarts kompani (Chef Emanuel Stuart) 
 

5. Carl Petter Kvist Värvad 1793 
62. Hans Brandt Född i Norge, 39 år, värvad 1777, 5.8 lång, 

ogift, luthersk, skomakare, kommenderad i 
Finland (GMR 1791) 

63. Anders Hurtig Född i Norge, 39 år, värvad 1773, 5.7 lång, 
gift, luthersk, kommenderad i Finland (GMR 
1791) 

 
Kapten Bäärnhjelms kompani (Chef Ludwig Bäärnhjelm) 
 

49. Carl Dansk Värvad 1794, troligtvis av dansk börd 
59. Johan Fischer Född i Preussen, 48 år, varit soldat i 25 år, 5.6 

lång, ogift, lutheran, strumpbandsvävare, 
kommenderad i Finland (GMR 1791) 

85. Jacob Miguitin Född i Ryssland, 21 år, värvad 1790, 5.9 lång, 
ogift, grekisk-ortodox, ”styf i lemmarna och 
tillika svagt bröst, anmäld av kompanichefen 
till afsked som beviljas” (GMR 1791) 
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Kapten Sahlfeldts kompani (Chef Hindric Otto Sahlfeldt) 
 

4. Jöns Hammar Född i Norge, 40 år, värvad 1789, 5.8 lång, 
ogift, luthersk, kommenderad i Finland (GMR 
1791) 

60. Petter Asp Värvad 1793 
95. Sven Norsk Värvad 1793, troligtvis av norsk börd 

 
Av rullorna framgår att flera av soldaterna var veteraner från kriget i Finland 1788-1790. 
Dessa hade tjänstgjort ombord på den Bohuslänska eskadern och bevistade såväl Viborgska 
gatloppet som slaget vid Svensksund. Sistnämnda slag blev för övrigt en stor svensk seger, 
som ledde fram till freden i Värälä 1790. 
 
Andra soldater med stridserfarenheter var de ryska krigsfångar som tillfördes regementet 
1790. Dessa hade valt att ta värvning vid svenska krigsmakten istället för att sitta som 
krigsfångar. Ungefär 180 ryssar hamnade på detta sätt i Göteborg och av dessa skickades 
sedan fyra vidare till Västindien. Det är här intressant att notera att tre av nämnda soldater 
redan 1791 skulle ha kasserats för svag hälsa och dåligt uppförande. Men istället valde 
regementsledningen tydligen att spara dem för framtida behov. 
 
Ytterligare 4-6 soldater var bördiga från Norge. Under slutet av 1700-talet var det vanligt att 
norska desertörer flydde över gränsen till Sverige och tog värvning i Göteborg. Det förefaller 
sålunda inte helt osannolikt att några av norrmännen hade en sådan bakgrund. Norrmän sågs 
annars allmänt som ett dugligt och tåligt soldatmaterial. 
 
Resterande av de kommenderade soldaterna verkar i huvudsak ha utgjorts av svenskar samt 
några tyskar och en dansk. Sålunda fanns det fem olika nationaliteter representerade i den 
trupp som skickades till S:t Barthélemy 1794. 
 
Som tidigare påtalats i texten så omnämns flera av soldaterna som ”vanartiga” och ”liderliga”. 
Det verkar alltså som att man skickade iväg några av de mer stökiga soldaterna från 
regementet. Resan till S:t Barthélemy kan sålunda beskrivas som en straffkommendering i 
ordets rätta bemärkelse. 
 

 
N:o 54 Carl Qvist, satt innan kommenderingen till S:t Barthélemy inspärrad på Nya Älvsborgs fästning för 
vanart och liderlighet. 
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Resan över Atlanten 
 
Den 1 februari 1794 avseglade den av kronan inhyrda jakten Active från Göteborg till 
Västindien. Utöver de kommenderade soldaterna så medföljde på resan också två tjänstemän 
från S:t Barthélemy, nämligen stadsmajoren i Gustavia Aron Johan Du Bordieu och 
guvermentssekreteraren Joseph Schürer. Dessa hade till uppgift att eskortera truppen över 
Atlanten. 
 
En jakt är ett relativt litet enmastat fartyg vilket medförde att resan gick hårt åt soldaternas 
hälsa. Kommendanten på ön, Carl Fredrik Bagge af Söderby, skriver efter soldaternas 
ankomst att flera blivit sjuka under resan på grund av fartygets trånga utrymmen. Han befarar 
vidare att de efter ”efter alt utseende icke kunna uthärda länge”. Man kan här tänka sig en resa 
med hög sjö, sjösjuka och spyor. Oavsett så bör det ha varit ett misstag att resa med ett så litet 
fartyg. 
 

Livet i Västindien 
 
Bagges farhågor från 1794 bekräftas också i en skrivelse daterad den 1 februari 1795. Han 
skriver då om de sjuka soldaterna att:   
 

”…äro nu icke mera, genom deras redan i Sverige af liderlighet utnötta kroppar, än de 15 
öfvrige , och af dessa lära åtskilliga icke kunna uthärda länge; utom dess äro deras 
moraler så fördärfvade, att de icke kunnat varit annat än utskottet af den Corps de 
tillhörde, ty istället för att enligt Eders Kongl. Majestäts allernådigaste befallning skicka 
ärligt och nyktert folk, har jag icke mottagit annat än liderliga och Skälmar (ganska få 
undantagne) hvilka intet Straff kan corrigera.” 

 
Bagges efterträdare, George af Trolle, skriver vidare den 28 juni 1796 att: 
 

”Den här förlagda Garnisons tillstånd är sådant att jag icke, utan att brista i mina 
skyldigheter, kan undgå at om densamma i underdånighet rapportera; Tjugofyra soldater 
hvilka jag hafver emottagit, äro större delen antingen genom det för dem ovanliga 
climatet, genom sträng tjenstgöring, eller ock liderlighet, sådana, att de mera likna 
skuggor än lefvande varelser. Tio äro…värfvade härstädes, istället för ett lika 
antal…hvilka genom liderlighet och dryckenskap afledo inom de tvenne första 
månaderna efter deras hitkomst. De öfvriga 14 man…hafva i sanning icke vistats här så 
länge, men voro redan så utmärglade vid hitkomsten, att de för de närvarande äro till 
större nästan odugligare än de äldsta. Ibland dessa sednare hafva äfvenväl de flesta 
undergått i Sverige straff för de gröfsta brott, hvilka de äfven här utöfva, aldenstund 
sällan någon vecka går förbi utan att icke klagomål öfver någon af dem föröfvad tjufnad 
förekommer.” Brevet slutar med en anhållan om en ”ny, talrikare och i synnerhet en för 
Svenska nationen mera hedrande garnisons utsändande.” 

 
Livet i Västindien blev alltså ingen dans på rosor för de kommenderade soldaterna. Den 
dagliga tjänsten utgjordes av att hissa den svenska flaggan, stå på post, gå på patrull och olika 
former av arbetskommenderingar. Bodde gjorde soldaterna i en kasern som låg belägen på 
batteri Gustaf III. Denna byggnad var trång och bidrog till att soldaterna i hettan smittade 
varandra med olika sjukdomar. Det var vanligt med epidemiska febrar, bensår och 
bristsjukdomar på grund av dålig kosthållning. Livet bör också ha varit trist då man inte 
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kunde prata de lokala språken engelska och franska. Istället verkar många ha bedrivit fritiden 
med att supa, vilket ofta skedde på kredit då solden heller inte var särskilt väl tilltagen. Detta 
förklarar också de vanligt förkommande ”tjuverierna” som utfördes av garnisonen på ön. 
 
Kyrkböckerna för den svenska församlingen i Gustavia finns bevarade från 1785 och framåt. 
Tyvärr så har kyrkboken delats 1796 vilket har medfört att sidorna har skadats (av smuts, 
mögel eller fukt?) och är svåra att läsa. Endast namnet på en av de kommenderade soldaterna 
kan utläsas, nämligen Johan Barkström. Detta bör vara samma person, N:o 51 Johan Gustaf 
Barkström, som tjänstgjorde vid Stedingkska regementets livkompani 1794. 
 

 
N:o 51 Johan G. Barkström, utdrag ur landskontorets räkenskaper 1792-1794. 

 
Kyrkböckerna blir återigen tydliga att läsa kring sekelskiftet 1800 men då finns inga soldater 
kvar från 1794 års kommendering. Istället framgår att nya soldater kom 1797 och återigen 
1802. Det fanns även en soldat kvar från den första kommenderingen till ön 1785 (som 
ombesörjdes av Carlskrona Volontair-Regemente). Men i övrigt så är alla de äldre soldaterna 
borta. Så antingen åkte de hem efter uttjänad kapitulationstid eller så avled de på ön. Några 
fler spår än så verkar inte de kommenderade soldaterna ha lämnat efter sig. 
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Batteri Gustaf III år 1800 med kasern, krutförråd och vattencistern. 

 
 

 
Utsikt från batteri Gustaf III vid mitten av 1800-talet. 


