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Forord

Denne bog i serien om den danske orlogsflådes historie fra de tidligste
tider og op til nutiden, har til formål, på kildekritisk grundlag at give et
alsidigt billede af orlogsflåden i tidsrummet fra 1660 til 1720.
Når bindet er kaldt »N iels Juels flåde« selvom det giver historien et
stykke ind i rzoo-raller, ligger der deri, at generaladrniralløjtnant Niels
Juel var en af hovedkræfterne ved flådens genopbygning efter 1660 og
efter den skånske krig, og at hans skibe og ån d prægede udviklingen også
under den store nordiske krig til 1720 .
Den første del af perioden indtil Niels Juels død 1697 har jeg tidligere
mere indgående skildret i en biografi om Niels Juel, der udkom i 1977 .
Den anden del indtil 1720 har ikke tidligere været selvstændigt behandlet
for flådens vedkommende på kildekritisk grundlag, og her er således en
del nyt stof.
Kilderne er de orginale dokumenter for de flestes vedkommende hentet i det danske rigsarkiv, og her kan især nævnes de mange skibsjournaler,
der hovedsagelig findes efter 1700. Af tidligere udgivne værker fra den
store nordiske krigs tid kan nævnes de mange og store værker om admiral
Peder Tordenskjold. Den norske kommandør Olav Bergersen har her
udgivet samtlige breve fra Tordenskjold, hvilket naturligvis er en værdifuld kildesarnling. På dansk side kan nævnes en betydningsfuld faglig
vurdering af begivenhederne under det meste af denne krig skrevet af
kommandør Tuxen i generalstabens »Bidrag til den store nordiske krigs
histories, ligesom kontreadmiral Briand de Crevecoeurs bog om Iver
Huitfeldt viser fine faglige aspekter.
Det må endvidere bemærkes, at alle kildegengivelser er omsat til forståeligt dansk med tillempet moderne sprogbrug.
Jeg vil gerne takke de fonde , der har muliggjort denne bogs udgivelse.
Det er Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Den Hielmstierne
Roseneroneske Stiftelse, Forsvarskommandoen og Jul ius Skrikes Fond.
jørgen H. Barfod
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l.

kapitel - Flådens genopbygning

r660 blevet afgørende år både i Danmarks og flådens historie. Frederik
3. havde ved klogskab og ved hjælp af gode rådgivere først stækket den
gamle adels magt og han var den rS.oktober r660 blevet hyldet som arvekonge foran Københavns Slot.
Den IO . januar r66r fik kongen herefter vedtaget enevoldsarveregeringsakten, der afgørende fik brudt adelens dominans, og han undgik
enhver opposition ved at rundsende den til underskrift af adelsmændene
i Danmarkog Norge, Island og Færøerne. På en klog måde havde han
udmanøvreret alle sine modstandere, og han stod nu med sin enevældige
magt, der blot manglede det sidste dokument: Kongeloven. Peder
Schumacher, der var kongens bibliotekar, udførte her, efter at andre
havde forsøgt sig, sit politiske svendestykke. Det blev signeret den r4 .
november r665 og derefter blot gemt af vejen.
En anden væsentlig ændring i forbindelse med enevældens indførelse var ændringen af administrationen fra det gamle kancellisystem
til den moderne kollegieadministration. For så vidt var det allerede så
småt begyndt med oprettelsen af admiralitetskollegiet i r655 og krigskollegiet i r65S, og i november r660 var Henrik Bjelke udnævnt til
præsident i admiralitetskollegiet og Hans Schack til præsident i Krigskollegiet.
Den gamle administration havde blot haft en deling i Danske Kancelli
og Tyske Kancelli for henholdsvis danske og udenlandske anliggender,
men nu indrettedes administrationen efter faglige sagsområder. Det
gamle rigsråd blev ikke afskaffet , men dets beføjelser faldt bort, og Højesteret, der oprettedes i marts r66r må vel være det, der kom nærmest en
afløser for rigsrådet, men også dette indrettedes som en art kollegium.
Også Danske Kancelli og Tyske Kancelli beholdt deres navne selvom de
indrettedes som kollegier, men Danske Kan celli tog sig fremover blot af
kirke, undervisning o.lign. , medens Tyske Kancelli udelukkende beskæftigede sig med udenrigspolitikken.
Mest betydningsfuldt var vel nok Skatkammerkollegiet, hvor Hannibal
Sehested blev rigsskatmesteren, der skulle lede finanserne . Over det hele
y

Frederik 3. ([.1609, kg. 1648-1670)
Eftermaleri tifKarl v.Manders
værksted. (Foto Rosenborg)

svævede i de første år Statskollegiet, som bestod af cheferne for de andre
koll egier og som var direkte rådgivende for kongen . Dette afløstes dog
under Christian 5. af Geheimekonseillet .
Mens modsætningerne m ellem adelen og de såkaldt e ufri stænder
skærpedes, var kongehuset blevet et samlingsmærke for folket , og det var
IO
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af den største betydning, at den københavnske borgervæbning under
Frederik Thuresens ledelse var både kongetro og adelsfjendtlig. Danmark
havde undgået det dødsstød, som den svenske konge havde rettet mod
landets hjerte, og som ville have forårsaget Danmarks ophør som en selvstændig stat. Danmark var imidlertid havnet i en bundløs gæld, hvor alle
dets indtægter knap kunne dække renterne. Desuden havde der været
pest og hungersnød, og også krigshandlinger havde ramt befolkningen
hårdt. Suppleret med førkrigstidens dårlige konjunkturer, bl.a . for landbruget, havde det dannet grobund for det sidste års begivenheder.
Alt dette måtte naturligvis også have betydning for det danske forsvar.
I de følgende år 1661 til 1662 foreg ik en mindre reduktion af hæren, der
jo var meget udgiftkrævende, men samtidig kastede man sig over et
omfattende fæstningsbyggeri som en hollænder, Henrik Ruse, blev indkaldt til at stå for.
Derimod var flådens stilling formelt blevet forbedret, idet man nu
måtte se det som en nødvendighed at få den genopbygget efter krigen.
Sveriges grænse var nemlig nu rykket helt tæt på den danske hovedstad,
og det måtte være en betingelse for Danmarks forsvar at beherske Øresund for at kunne hindre et svensk angreb. En absolut overlegenhed til søs
måtte blive et krav for landets sikkerhed, og derfor var det påkrævet at få
en genopbygning af flåden sat i gang, men desværre viste der sig i den
første tid også andre politiske hensyn.
I sommeren 1661 skulle Prins Christian til Norge for at modtage arvehyldingen der, og i den anledning blev en mindre eskadre nødtørftigt
udrustet. Det var TRE LØVER, hvorpå Prinsen selv skulle være sammen
II

med rigsadmiral Henrik Bjelke, LINDORMEN med Hannibal Sehested,
ærkebispen og rigsmarsken, NELLEBLADET med rigskansler Peder Reedtz
samt SORTE BJØRN, en jagt og to galioter. Den svenske resident Gustaf
Duvall skriver i den anledning: »De andre skibe, som ligger ved Holmen
ser helt ilde ud. Jeg var selv ombord på dem i går. Nogle af de største vil
koste lige så meget at reparere, som de er værd. Den, der havde inspektion på Holmen, havde mig med sig.«(I)
To af skibene sendtes videre for bl.a. i Drammen at hente tømmer til
Bremerholm samt forskelligt privat gods . Således fik Peder Bjelke efter
skibenes hjemkomst i september tilladelse til på Holmen at hente det
tømmer, som han selv havde ladet indskibe i Norge, og som tilhørte ham .
Niels Juel fik ligeledes lov til at beholde det medbragte stuveved, og desuden måtte et par skibsløjtnanter fa 100 fyrre dele og 5 favne ved, som de
havde haft med fra Norge.Der var åbenbart flere formål med dette lille
togt.(2)
Tils yneladende viste kongen ikke den store interesse for flåden i 1661,
men der tilgik dog en lille jagt MYNDEN i dette år. Flåden havde ellers en
varm fortaler i Hannibal Sehested, men i juli 1661 blev han som nævnt
sendt til Norge, og derfra blev han beordret videre til England. Først den
8. februar 1662 var han atter i København, og det er muligvis ham, der
nu omsider fik flåden bragt ud af det ødelæggende dødvande. Den svenske resident Duvall skrev således hjem til Stockholm den 8. marts 1662:
»Hr, Sehested skal have demonstreret Hans Maj. hvorledes det rige umuligt på denne måde kan bestå, thi som det nu går til, så er der revenuerne
knap til Hans Maj .s taffels underhold og betjenternes lønninger, og imedens må flåden, som meget andet nødvendigere lide skade, og af forsømmelser og vanskøtsel fordærves. e-"
Gør man status for skibene i 1662 ser det således ud:
FREDERIK
94 stk. bygget 1649
SOPHIA AMALIA
100 stk . bygget 1650
PRINS CHRISTIAN 91 stk. bygget 1650 omdøbes 1667 til PRINSESSE
CHARLOTTE AMALIE og omdøbes igen 1673 til
ENIGHED
TREFOLDIGHED
60 stk. bygget 1642
SVANEN
60 stk. bygget 1647 var en gave fra Hannibal
Sehested og hed oprindelig HANNIBAL,
omdøbtes 1658.
T RE LØVER
64 stk. bygget 1656
12

I. G. Duwalls breve d. 17/7
166 1. Bøggi ld Andersen I side
3 6 I.
2. Sjæll. Tegn. 1661 d.IS/g.
20/g. 28/g og 27/1 I.

3· G. Duwalls breve d.8/3
1662 .

TRE KRONER
60 stk . bygget 1632 omdøbes 1665 til NELLEBLADET
VICTORIA
56 stk. bygget 1647
NORSKE LØVE
52 stk . bygget 1634
SPES
52 stk . bygget før 1648
LINDORMEN
50 stk . bygget 1654
SORTE RYTTER
52 stk. bygget 1636
Desuden var der 3 middelstore skibe (20-50 stk.) :
SORTE BJØRN
36 stk. bygget ca. 1635
NELLEBLADET
34 stk. købt 1635 hed indtil 1654 GAK MED
KØBENHAVN
32 stk . bygget 1656 udlejet til Saltkompagniet.
Endvidere et par mindre skibe (under 20 stk .):
VILDMANDEN
16 stk . bygget 1658
EGERN
16 stk. bygget 1658 hed indtil 1660 ELEFANTEN.
samt 4 jagter:
PAPEGOJEN
LINDORMEN
MYNDEN
DRONNINGENS JAGT
Foruden 5 koffardiskibe m.v,:
galiot ST. PEDER
PRINSENS GALIOT
HVIDE LØVE
bojert SORTE HUND
bojert HABET
stykpram NOAH ARCH
stykpram ARCH NOAH
en viktualiepram
en ny stykpram.
Det vil kort og godt sige, at der blot fandtes 12 større orlogsskibe, 3
middelstore og et par mindre. Ligeledes var antallet af faste søofficerer
også ringe på dette tidspunkt. Foruden rigsadmiralen Henrik Bjelke var
der admiralen på Holmen Niels Juel samt viceadmiralerne Jørgen Bj ørnsen og Nikolaj Helt samt chefen for Tøjhuset Marquor Rodsten. Herudover var der kun 18 kaptajner og 4 løjtnanter.
Den 24 . marts 1662 fik Henrik Bjelke, Niels Juel,Jørgen Bjørnsen og
Kornelius Kruse kgl. ordre til at: »1 skal hurtigst muligt tilstille os en fortegnelse på hvor mange og hvad for orlogsskibe i vores flåde findes, som
bedst kunne times, og bekvemmeligst færdiggøres til at sejle med i fore13

Henrik Bjelke (1615-1683)
Rigsadmiral. Blev 1648 lensmand
på Island, 1653 admiralforflåden i
Sundet, 1657 rigsviceadmiral, 1660
præses i admiralitetet, 1662
rigsadmiral. Maleri af Abraham
Wuchters. (Foto Frederiksborg)

stående sommer og derhos opsætte en vis capitulation, hvorledes I agter,
at ethvert skib kunne i krigstid med billighed og Os til profit fortfragtes
specificerende tillige med ethvert skibs drægtighed og antal stykker. P.S.
Desuden skal I tilstille Os et nøjagtigt overslag over, hvad hvert skib vil
koste at reparere.s'"
Kongen havde en plan om at sende Hannibal Sehested til Frankrig
med en eskadre, hvor han dels skulle søge en venskabstraktat og dels søge
at udleje skibene. Den 3. april gav han de 4 herrer ordre til, at »l skal, som
I allerede har gjort, opsætte og straks tilstille Os en capitulationsprojekt på
efterfølgende skibe alene, nemlig SVANEN, VICTORIA, TRE CRONER, NORSKE LØVE, LINDORMEN og SPES, så at der i foruden den forrige obsement
er, bliver beregnet en admirals traktement under hvis kommando nævnte
skibe bør stå og de tilhørige srykker.s'"
Eskadren kom dog ikke af sted, hvorimod Henrik Bjelke med et par
fregatter var på Færøerne og Island for på kongens vegne at modtage
hyldingen.

4. Sjæll.Tegn. 1662 d.24/3
5. Sjæll.Tegn. 1662 d. 3/4

6. Sjæll.Tegn. 1662 d.24 /3 og
G .Duwalls breve d .2olS og
28 / 5 1662

7. Peter Cham bers breve d.
61I2 1662
8. B ø ggild Andersen I side
34 8.

Det gik ikke særlig godt for flåden, og man kan kun gisne om årsagen.
Hannibal Sehested havde ikke mere den tidligere indflydelse på kongen,
og han var helt ude af billedet, da han den 13. maj 1662 afrejste på sin
amb assade til Frankrig og var borte helt til den 12. marts 1664. Ganske
vist blev Henrik Bjelke i maj udnævnt til rigsadmiral men sam tidig hører
man fra Duvall: »Forleden fredag har man aftakket alle kaptajner, løjtnanter og andre officerer på flåden, og i fremtiden vil man ikke holde mere
end 500 matroser. De afskedigede officerer har laet et fjerdingårs gage.
D et er sagt mig, at man atter vil opsøge de bedste blandt dem og tage dem
i tjene ste påny. Derimod mener andre, at Møller og Klingenberg i
H amburg har accorderet med kongen om at underholde flåden og forsync den med alt nødvendigt for en vis årlig sum. «(6)
Et andet vidnesbyrd om de vanskelige forhold giver svenskeren Peter
Chambers i en af sine indbe retninger til Carl GustafW rangel. Om efteråret havde et svensk skib haft haveri og og bedt om hjælp i form af mast
og tovværk fra Holmen. H enrik Bjelke havde i den anledning givet de
fornødn e ordrer, men da han en måned senere af Chambers erfarede, at
skipp eren endnu ikke havde laet det ønskede, skal Bjelke have udtalt:
»Det ved Djævelen, hvorledes det nu går til. Der er så mange regenter, at
man ikke ved, af hvem man skal lade sig regere«, og »flere ord, som det
ikke tjener at skrive,« tilføjer Chambers i sin rapport.t"
Det er ikke så mærkeligt, at den nybagte enevoldskonge blev ombejlet
og påvirket fra mange sider. D et var desværre for flåden kun i den første
tid, at den flådevenlige Hannibal Seh ested kunne påvirke kongen, og man
må se udv iklingen på baggrund af rivaliseringen mellem ham og rentem esteren Christopher Gab el. Sehesteds afvigende meninger med hensyn
til encvoldsarvereger ingsakt en bragte ham i modsætning til sine kolleger
og til kongen. Det blev derfor afgø rende, at kongen viste mere tilbøjelighed til at støtte sin nyskabte enevælde på en stærk hærmagt , der yderliger e kunne sikre hans person .(8)
Kongen søgte i 1662 til flådens ledelse at finde en person, som fuldt ud
ville være ham tro . I den forb indels e faldt hans øjne på en undersåt , der
opholdt sig i Nederlandene, nemlig Cort Adeler, som var født i Brevik i
Norge i 1622 . Han havde været i venetiansk tjeneste fra 1645 til 1660 og
var der blevet Tenente Generale og Markusridder, og da han slog sig ned
i Nederlandene blev han i 1662 gift for anden gang med Anna Pelt , der
var en datter af den store hollandske købmand Aernoult Pelt. Forbindelsen til ham kom i stand gennem den københavnske købmand Jonas
Trellund, hvis hustru var i famili e med Anna Pelt.Jonas Trellund, der var
15

en nær ven af Christopher Gabel, udnævntes i 1662 til admiralitetsråd, og
de politiske forhandlinger førtes ikke af nogen søofficer, men af den
øverstkommanderende i Norge, general Ahlefeldt, der da stod i et vist
modsætningsforhold til kredsen omkring Sehested, Henrik Bjelke og
Niels Juel, som var Sehesteds søsrersøn.v'
Ahlefeldt blev sidst på året sendt til Nederlandene for at indlede forhandlinger, men selvom de førte til et positivt resultat havde Adeler åbenbart andre forretninger, der først skulle afklares, da han bl.a . stod i et vist
forhold til den venetianske republik. Han havde ikke tid til at rejse til
Danmark for at blive præsenteret for kongen, men kom først til København den 8. august 1663.
Forinden var der imidlertid kommet liv i flåden igen, hv ilket måske
også kan kædes sammen med Jonas Trellunds udnævnelse til admiralitetsråd. Man går således straks i gang med reparationerne af EGERNET og
VILDMANDEN samt galioten ST. PEDER, idet man allerede den IO.marts beder Poul Klingenberg om et lån på IOO rdl. Det ses også af, at man i 1663
påbegynder en række regnskabsbøger og registerbøger for f.eks. kgl. skatkammer, tømmerskriveren og materielskriveren, samt Søetatens Hovedbog, hvor der føres en nøje oversigt over indtægt og udgift for hvert skib,
værksted, beholdning og varesort. (IO)
Efter at Cort Adeler var kommet til København blev forhandlingerne
formelt ført til ende, og den IS. september 1663 udnævntes han til rigsviceadmiral eller som den officielle titel hed generaladmiralløjtnant, og en
af hans første opgaver blev at ansætte en skibbygmester på Holmen. I
Holland fik han da fat på Thies Hermansen v.d . Burg, som straks kom til
København og allerede i januar 1664 var i fuld gang på Holmen. Den nye
tid blev på en måde også understreget her, idet man fra nu af nummererede nybygningerne, og byggenr . I blev givet til fregatten DEN FLYVENDE
HJORT der blev færdig i 1663. (11 )
Da vinteren kom måtte en del byggearbejder på Holmen indstilles.
således måtte en for- og agterende af en nybygning, der var påbegyndt i
november, tages i hus for regn og snes skyld. Forinden isen lagde sig i
Sundet, nåede man dog sidst i november at modtage et nybygget orlogsskib OLDENBORG, som Claus Reimers havde bygget i Neustadt. Desuden
var der i 1663 tilgået flåden en ny jagt, DRAGEN, og fra Norge overførtes
de to norske jagter TRE KRONER og AGGERSHUS. (1))
Byggenr. 2 blev opsat ved Vejerporten midt i februar 1664 og den 2.
marts blev der sendt bud til alle lensmændene om at sende »de fanger, der
er dømt på livstid eller til jern, og som er stærke nok, til Holmen for at
16

9. Bøggild Andersen side 388389, P. H olck side 9Z.93 og
95·
IO . R eg.bog c.kg\. Skatk.
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IZ . Peter Charnb ers breve d.
4hz 1663, Reg.bo g c.kgl.
Skatk.6 3-6 4. ].H.Barfod:
Orlogsflåden si.zo f.

Cort Sivertsen Adeler. (16zz-1675).
F. i Norge, 1637 kadet i den
hollandske flåde, 1641 i veneziansk
tjeneste, 1645 kaptajn herog deltog
i krigen mod tyrkerne. Udnævnt til
St.Marcus ridder i hvis dragt han
sespå billedet. 166] genera/admiral
i Danmark. (Foto Frederiksborg)

arbejde.« Admiralen på Holmen Niels Juel og admiral Nikolaj Helt førte
tilsyn med skib bygningen, der nu kom rask i gang . Allerede i marts og
apr il blev byggenr. 3 og 4 opsat , mens der stadig var arbejde med reparationer af de gamle skibe. Peder Chambers fulgte selvfølgelig interesseret,
hvad der skete og rapporterede hjem: »Det er alt for løjerligt at se på
Holmen, der saver de sønder de kostelige egebjælker, som er kommet fra
17

Preussen, til planker. Jeg har aldrig set sådan maner på køle, som dem her
ligger. Han gør dem med en bugt midt i, så skibet må straks stikke op i
riggen.« Formålet var imidlertid at udnytte den brydning, som skroget
blev udsat for ved stabelafløbningen, til at la kølen ret. (I) )
Cort Adeler var i lang tid i Nederlandene for at hverve folk og at indkøbe materialer til skibbygningen og herfra tog han til Norge for at
igangsætte den galejskib bygning, der havde hans store interesse. Først i
juni 1664 er han i København for at kunne deltage i et admiralitetsmøde.
I løbet af 1664 var 4 skibe løbet af stabelen. Byggenr. 2 var en lille fregat
GRØNLAND, nr. 3 var fregatten SPITSBERGEN, der dog allerede samme år
fik navneforandring til HAVFRUEN, nr. 4 var orlogsskibet PRINS JØRGEN
(også kaldet PRINS GEORG), og om nr. 5 skrev den svenske gesandt
Lilliecrona: »1 lørdags løb et skib af stabelen, som i kongens nærværelse,
med de sædvanlige ceremonier, under paukers og trompeters lyd og med
præstens velsignelse blev kaldt CHURPRINSEN. Den engelske ambassadør
var også til stede.« Mens det stod på stabelen var det iøvrigt kaldt SLESVIG.
Det kan endvidere bemærkes, at det er en af de la gange, hvor man hører
om ceremonier ved en stabelafløbning, men det fortælles dog også, at den
kongelige familie var til stede, da GRØNLAND løb af stabelen. (14)
Desuden havde Cort Adeler iAmsterdam købt ST. MICHAEL på 36 stykker, og Christoffer Gabel havde købt galioten UNGE TOBIAS. Herudover
tilgik i 1664 endnu en galiot ST.ELISABETH og enjagt LINDORMEN. Alt ialt
gav det en pæn forøgelse af flåden, så ekvipagemesteren i sit regnskab nu
kunne opsætte en liste over 23 orlogsskibe og fregatter, 7 jagter, 4 galioter
og I bojert.I'"
Opgøret mellem Danmark og Sverige havde gjort, at Frankrig, der
under Louis XIV var under stærk ekspansion, som hidtil ville støtte sig til
Sverige, der var den stærke magt i ryggen på det habsburgske monarki, og
ikke til Danmark, hvad både Sehested og Peder Griffenfeld ellers håbede
på og arbejdede for. Hvad sømagterne angik ønskede både England og
Nederlandene nu status quo i Østersøområdet, idet deres interesser lå i en
fri handel uden restriktioner ved Øresund. England var i sine kampe med
Nederlandene ved at erstatte den gamle hollandske dominans i området,
men spørgsmålet var hvilken side Danmark skulle tilslutte sig.
Som nævnt var der vidtskuende politikere, der fandt, at Danmark
burde knytte sig til Frankrig for at kunne isolere Sverige, og desuden
fandt de også en tilknytning til det fremstormende England som ønskelig.
1652 havde der været en kortvarig krig mellem England og Nederlandene, og nu trak det atter op til et opgør mellem de to nationer.
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Den hollandske eskadre på BergellS
red. Tegnet af van de Ve/de.

16 . G .Lilliecron as breve d. 7/3
1665. Bøggi ld An dersen side
44 1 og 443.
17. ]. H .Barfod: N iels ]uel side

79 tf.

I februar 1665 blev der indgået en ny kontrakt med Claus Reimers i
Neustadt, der, endnu inden det forrige skib TRE CRONER var helt færd igt,
skulle bygge et endnu større skib, der siden fik navn et PRINS CHRISTIAN
og i øvrigt i 1673 omdøbtes til CHRISTIANUS QUINTUS. Der blev således
gjort meget for at fa flåden i bedre stand end den var før svenskekrigene.
Helt uden gnidninger fandt det dog ikke sted, for da Christopher Gabel
den 7. marts vendte hjem fra en udenlandsrejse »har han sikkert fundet,
at noget under hans fravær er passeret, som inquiterer ham, eftersom han,
siden han første gang var på slottet, har lukket sig inde, og heller ingen
fremmede kommer til ham«, skrev den svenske resident Lilliecrona. Man
kan da også se, at den engelskorienterede Seh ested under Gabels bortrejse
havde sørget for , at en stor leverance af proviant og materiel til flåden ikke
gik til Gabels nederlandske venner, men til den engelskfødte David
Melwin i Helsingør. ( 16)
Den 4. marts havde England givet Nederlandene sin krigserklæring,
og begge lande øgede nu presset mod Freder ik 3., der dog ønskede at se
udfaldet af de første kampe før han valgte side . Midt i j uni kom så nyhederne om det første søslag ved Lowestoft den 3.juni, hvor 103 nederlandske skibe under admiral Opdam var tørnet sammen med 109 engelske
under hertugen afYork. Opdam omkom og hans flåde, der blev splittet,
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mistede mellem 25 og 35 skibe , mens englænderne blot mistede et skib.
Den almindelige stemning i København var derfor til fordel for England
og mod de krævende nederlændere. Kongen lod sig da friste til at indgå
en hemmelig aftale med den engelske gesandt vedr. de nederlandske
ostindienfarere, som snart ville vende hjem. Sandsynligvis ville de lægge
vejen uden om England og søge at samles i en norsk havn for derfra at
blive eskorteret hjem. Planen var da, at da de rigt ladede skibe sikkert ville
søge ind til Bergen, og når en engelsk flådeafdeling derefter angreb dem
skulle fæstningen i Bergen forholde sig passiv for at byen ikke skulle blive
skadet, hvorefter Frederik 3. og englænderne skulle dele byttet. (17)
Det var imidlertid vanskeligt at fa fastlagt alle plan ens enkeltheder på
kort tid , da det tog nogen tid at fa sendt ordrer til Bergen og meldinger
til London. Begivenhederne udviklede sig derfor ikke som tænkt. Det
blevet kapløb med tiden, og brevene til den engelske flådechef og til
kommandanten på Bergen nåede først frem den 7. august efter at det
engelske angreb var foregået den 2 . august. Fæstningen havde forsvaret
nederlænderne og engl ænderne havde måttet trække sig tilbage .
Derved kom Danmark nu modvilligt til at vælge side for Nederlandene. I Bergen havde man iøvrigt været i gang med at bygge 3 galejer
efter Adelers ønske. I juli var der her blevet betalt 2 rdl. 2 mrk for en
tønde »go t øll «, der blev »fo r tæ re t« den dag galejerne blev sat i vandet.
Arbejdslønnen beløb sig til 1356 rdl 15 sk., mens materialerne til de 3
galejer blot kostede 1229 rdl 2 art IO sk., men hertil kom reparationerne efter det engelske angreb, der kom til at beløbe sig til 25 rdl. 26
sko (18)
På Holmen var der dette år 1665 bygget ihærdigt. Byggenr. 6, blev
fregatten HUMMEREN på 24 stykker, og byggenr. 8 tilgik ligeledes i 1665.
Det var orlogsskibet NORSKE LØVE på 64 stykker. Imidlertid byggede man
også 2 orlogsskibe til Frankrig. Det var byggenumrene 7 og 9, der
afleveredes i 1666 og medens de byggedes havde navnene FREDERIK og
SOPHIA. Herudover tilgik imidlertid til flåden, også i 1665, den lille BON
EVENTYR på 16 stykker samt galioterne HAABET og ØSTERSSKALLEN, men
den sidstnævnte byttedes dog bort for ST. MATHIAS, der dog blot nævnes
dette år. Endvidere købte kongen for 4000 rdl. orlogsskibet DELMENHORST, som Valdemar Daa havde bygget ved Skelskør, - endvidere er der
på skibslisterne i 1665 opført en forgyldt jagt til kongen og en tyrkisk
galej med navnet FREDERIK foruden NORSKE HUND og en tyrkisk galej nr.
I samt en venetiansk jagt ved navn GONDOLEN. (19)
De interne stridigheder mellem Gabe! og Sehested var åbenbart
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voldsomme i foråret 1665, hvor det så ud til at Sehested havde vundet
slaget. Residenten Lilliecrona gengiver således en række rygter. Han
skrev bl.a. »Hr . Hannibal skal træde til en højere charge«, mens han
tidligere havde noteret, at »Henrik Bjelke skulle avancere til premierministers karakter, og Cort Adeler da være rigsadmiral. « Men selvom
den dansk-engelske handelstraktat omsider blev afsluttet den 29. april
som en sejr for Sehesteds politik, skete der hverken omplaceringer
politisk eller inden for søetaten. Lilliecronas bemærkninger i marts
om admiralernes uenighed hører derfor blot til i de politiske rygters
puslespil. De uheldige begivenheder ved Bergen førte imidlertid til en
dansk-nederlandsk alliance og en påtvunget krig med England, der
dog først kom i eft eråret 1666 .(20)
De urolige forhold forårsagede at søetatens budget svulmede op, og
kun takket være nederlandske subsidier kunne man klare de store udgifter. Den 21. februar 1666 deltog pr ins Christian i et admiralitetsmøde,
hvor man udarbejdede et budget for flådens ekvipering og underhold i de
følgende 9 måneder. Det blev i et efterfølgende møde noget korrigeret og
nærmere bestemt til følgende poster. v"

20. G .Lilliecronas breve d.]/4,
17/4 og 25/5 1665. Bøggild
Andersen side 449 .
21. Adm.Prot. 1666 d.21/2 og
26/2.

Kobber- og jernstykker samt forsk .
ammunition
210.4 29
Tovværk
II5·795
Hamp og div. andre materialer
62.857
Sejldug
4.7 68
Proviant for 9000 md. i 9 mdr. foruden de
påbudte contributioner
168.950
Tømmer til rep arationer, kølhaling, til de nye skibes
færdiggøring samt til bygning af pramme, både og
10.976
andre små fartøjer ved Holmen
Ølfade og tønder til flåden samt 3 nye kar til
Bryggerhuset
12.900
hvorved de nødvendige leverancer ialt blev
586.676
og hertil kom lønningerne:
Skibsofficerrenes og søbetjentenes løn og
kostpenge i 9 mdr.
277.272
Tømmerløn
18.000
Smedeløn i den store smedje
3·600
Nagelsmeden
1.620
Snedkeren
810

112 rdl
112 rdl
rdl.5 mrk.
rdl

rdl

rdl
rdl
rdl. 5 mrk.

rdl
rdl
rdl
rdl
rdl
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Spinderne i Reberbanen
Hvervningen vil koste
Så lønningerne beløb sig ialt til
Desuden var der en gældspost:
Dagløn til håndværkerne på Holmen beregnet
til den 2412 1666
Løn til Bremerholms, Tøjhusets, Provianthusets
og Bryggerhusets betjente beregnet
til den 6/r 1666
Desuden gæld til forskellige
Herved kom den samlede gæld på

2.160 rdl
8.000 rdl
311.662 rdl

6.325

rdl

66.403 rdl 5 mrk.
Il5.890 rdl
188.618 rdl. 5 mrk.

Alt ialt beløb det samlede budget sig således til 1.086.757 rdl. 5 mrk.
Budgetter er imidlertid en ting og realiteterne ofte noget andet, for
samtidig i februar 1666 skrev den engelske gesandt Talbot hoverende
hjem om flådens vanskeligheder: »Ingen vil påtage sig flådens forsyning
med levnedsmidler, da de, som den foregående sommer havde overtaget
leverancen, endnu ikke havde faet deres penge. Deres matroser i Jylland
og Holsten (hertugdømmerne) deserterer i stort antal til hollænderne for
at slippe denne forsultne tjeneste.« - »Der er hverken ankre, tovværk eller
sejl til den flåde, som de praler så meget af, ikke engang har de så meget
som kul til at smede ankrene eller hamp til at forfærdige tovene. « Desværre viser møderne i admiralitetet, at det ikke var helt forkert tale, og
man måtte bl.a. tage kanoner fra Københavns volde til skibene. Den 8.
juni skrev den svenske gesandt Lilliecrona, da også hjem: »M an længes
ellers ikke så meget efter de hollandske skibe, som efter de skibsredskaber,
de fører med. Hollænderne måtte gerne beholde deres skibe. hvis de ville
give flere penge. «(22)
Fra Nederlandene lejede Danmark 8 skibe til at supplere vores flåde.
Det var MIDDELBOURG, DOESBOURG, GROENINGEN, FAISANT, BOURG VAN
LEYDEN, LEUWARDEN, DAMATIEN og HAERDERIN. Desuden købte kongen
det hollandske skib AGATHA, der siden blev omdøbt til FÆRØ. Da de hollandske skibe var ankommet, er det helt andre toner, som lyder fra
Lilliecrona, da han den 12 juli skriver: « Deres flåde er velforsynet med
alt«, men han tilføjer dog »- men ikke med kanoner og groft skyts«.(2 J )
I 1666 fik kongen fra Norge endvidere orlogsskibet GYLDENLØVE, som
statholderen havde ladet bygge, og det omdøbtes til MAGELØS. Endvidere
fik man fra hollænderne et priseskib CÆSAR AUGUSTUS samt af Hendrik
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24. G .LilIiecronas breve d.
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Møller en mindre fregat FORGYLDTE FISK. Den vigtigste tilgang var dog
orlogsskibet TRE KRONER , som var bygget i Neustadt.Ved stabelafløbningen var der blevet uddelt brændevin, og to præster havde holdt en prædiken og givet skibet navn. Det gamle skib af samme navn havde da om
sommeren faet overmalet sit navn og i stedet faet prentet navnet NELLEBLADET for 8 rdl. Af andre skibe, der tilgik flåden i r666 var en hollandsk
galiot, DET GAMLE LAM, og en anden galiot, DET UNGE LAM, samt skuden, LINDORMEN, men alle disse 3 nævnes kun i dette år, og kan derfor
blot være lejede, mens skuden RØDE LØVE optræder i regnskaberne flere
år fremover ligesom en ny viktualiepram. I r666 finder man yderligere to
nye tyrkiske galejer nr. 2 og nr . 3 samt galej DUCHANDEN, en liden galej
og ADELERS GALEJ.(2 4 )
Cort Adeler havde forelsket sig i galejerne, som han lod bygge flere af.
I det følgende år r667 tilgik ikke færre end 6 nye galejer: ORMEN, FLYVENDE AND, LOSSEN, FORGYLDTE DRAGE, DRAGEN og SORTE HUND. Endvidere tilgik der af mindre fartøjer i r667 jagterne ODDEREN og MAAGEN
samt dronningens slup og Prins Jørgens sejlslup foruden ketzen ESPIONEN
og smakken ABRAHAMS OFFER. (25)
Englænderne generede den dansk-norske skibsfart ved den norske
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kyst, hvorfor admiral Helt den II . oktober afsejlede med en eskadre for
at hindre disse chikanerier. Imidlertid kom han her ud for en voldsom
storm, hvor de to danske skibe NORSKE 'LØVE og ST.MICHAEL forulykkede, og det kom slet ikke til træfninger med englænderne dette år.Vinteren 1666-67 blev hård og langvarig, så skibene måtte ligge fast i havnene, hvorved søkrigen med England i praksis var indstillet. Isen lå fast i de
danske farvande, og så sent som den 27. marts måtte man »vække« isen
mellem havnen og toldboden for at kunne slæbe nogle orlogsskibe uden
for bommen. Dette hindrede dog ikke arbejdet med at hverve bådsfolk,
og der blev da også nedlagt forbud mod at danske eller norske søfolk
måtte gå i fremmed tjeneste.
Da kongen ønskede den bedste uddannelse til sine søfolk antog han
den 1. februar 1667 Bagge Wandel til at holde navigationsskole i København . Han skulle årligt have 400 rdl. for at lære Hans Majestæts folk alle
slags søkorts og søinstrumenters, søbøgers og søtiders brug og alt andet,
hvad »gode styre- og søerfarne mænd bør at vide og forstå.«, hvorefter
han blev indskrevet i Holmens rulle. (26)
Da skibene om foråret blev udrustet, var det først og fremmest de lejede nederlandske skibe, der blev sendt afsted, mens ekviperingen af de
danske gik lidt trægt. Det var derfor også to nederlandske skibe, der deltog i den eneste træfning, som fandt sted mellem englænderne og den
danske konges søstridskræfter. På vejen fra Bergen til København mødte
FAISANT og HAERDERIN den 17. maj en engelsk fregat PRINCESS i nærheden af Marstrand. Under den dramatiske fægtning blev chefen på PRINCESS skudt, hvorefter næstkommanderende overtog kommandoen indtil
han mistede begge ben. Så fungerede skipperen til også han blev dødeligt
såret, og herefter holdt kanoneren det gående i 3 timer før kampen blev
afbrudt. Ligeledes FAISANT'S kaptajn faldt. ?"
Krigstrætheden meldte sig hos både England og Nederlandene, som
havde andre interesser. England udrustede kun mindre eskadrer mod den
nederlandske handel, mens den hollandske admiral de Ruiter benyttede
sig heraf til angreb op ad Themsen. Med 64 store og en del mindre skibe
hærgede han kysten helt op til Gravesend og afbrændte de der liggende
halvt afriggede orlogsskibe. Da underretningerne herom nåede København kom der fart i udrustningerne, og admiral Helt gjorde klar til et togt
nordpå. Flåden blev imidlertid opholdt i Sundet af modvind, og admiral
Helt blev smittet af en epidemi, som opstod ombord på skibene. Den 24.
juli måtte han bringes syg i land, og han døde allerede den 8.august.(28)
De Ruiters operationer bragte fart i fredsunderhandlingerne, så de
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blev afsluttet i løbet af en m åneds tid. Meddelelserne herom nåede København i slutningen af juli, og fjendtlighederne skulle indstilles den 5.
september. Det var dog med blandede følelser man hørte om freden, for
dels betød det ophøret afsubsidiepengene fra Nederlandene og dels betød
det, at man måtte skr inlægge planerne om generobring af Orknøerne,
som Christian 1 i 1465 havde sat i pant for en medgift for sin datter.
Kravet var blevet fremført på fredskonferencen, men forgæves, da man
ikke ønskede nye stridsspørgsmål, som kunne forlænge krigen. England
erhvervede sig imidlertid ved freden de hollandske kolonier i Nordamerika New York , New Jersey og Delaware, mens Holland fik Surinam i
Guyana i Sydamerika . Allerede den 29. juli gav Frederik 3. ordre til returnering af de lejede skibe til Nederlandene.P'"
Den ro.juli 1667 indberettede Cort Adeler til rigsadmiral Bjelke: ,)1 går
ved 4 klokkeslag om morgenen kom en løjtnant fra skibet TREFOLDIGHED
til mit hus og fortalte, at skibet samme nat havde faet en læk om bagbord
ved fokkemasten og var i færd med at synke. Jeg beordrede da. at løjtnanten skulle tage alle folkene fra PRINSJ ØRGEN til hjælp for at redde skibet,
og derefter forjeg straks selv ombord i TREFOLDIGHED, hvor jeg fandt 6 fod
vand og at en planke ved kølen var sprunget op. Jeg forhandlede med admiral Juel herom og fik fra de andre skibe 4 pumper samt en del baljer.
Desuden sænkedes for om boven under køl en først blinden og siden fokken og endelig blev skibe t læns , hvorefter det blev varpet ind på mudderet
ved FREDERIK. 1 dag har jeg ladet tage stykkerne ud af det og skudt stængerne og regner med at fa det til bradbænken til kølhaling inden to dage.
Ellers er skibet eller noget i det ikke i ringeste måde blevet be skadiget. e'r"
Vinteren 1667-68 var mild, og allerede i slutningen af januar begyndte
man at kølhale de første 4 skib e, men arbejdet med klargøringen af de
skibe, som skulle ud denne sommer, gik kun langsomt. En af grundene
hertil var pengevanskeligheder. Den 20 februar skrev Lilliecrona således:
') - at størstedelen af matroserne m åtte søg e at tjene føden i staden og
forleden torvedag råbte de højt om, at de ville udplyndre Amagertorv,
hvis de ikk e fik noget at leve af.«(JI )
1 1668 fik man atter kontakt med den danske guvernør i Trankebar, idet
man omsider fik et opmuntrende brev fra Eskil Andersen Kongsbakke, der
var blevet guvernør i 1655. Den 14. april forelagde admiralitetet for kongen en skrivelse om »den slette tilstand, som de danske kolonier i Ostindien må være i, da der ikke er sendt secou rs i 35 år,« og man anmodede om
at måtte afsende en fregat. Den 4. maj gav kongen tilladelse til at afsende
FÆRØ, og Bagge Wandel fik ordre til at »forfærdige og forskaffe så mange
25

søalmanakker som til den ostindiske rejse behøves«. Der blev bagt og brygget og anskaffet gaver til rejsen, og den IO. oktober kunne fregatten afgå
med Cort Adelers søn, den 2I-årige kaptajn Sivert Adeler som chef.(p)
I 1668 købte kongen af Gyldenløve fløjten TRE KRONER, og samme år
købtes også jagten HAVHESTEN, og fra Norge tilgik i øvrigt i 1669 fregatterne GYLDENLØVE og FLYVENDE FISK, der begge var bygget af Cornelis
Thomsen. I Neustadt byggede Claus Reimers fregatten HAABET og på
Holmen i København var man i gang med byggenr. II og 12. Det var
CHARLOTTA AMALIA og fregatten JÆGEREN, der dog begge først var færdige
i 167 0 . (Jll
Årene efter krigen var magre år for flåden . Pengemidlerne var små og
udrustningerne derfor også kun fa, og tilmed var der ikke tilstrækkeligt
med penge til reparationer, vedligeholdelse og lønninger. Søetatens gæld
voksede. Endelig i juni 1669 forhandlede admiralitetet om »kap taj ner n es
og løjtnanternes deres store nød, at de næsten intet til livs ophold har og
ej længere på den måde subsistere kan, men i største elendighed med
hustru og børn må forgå.« Resultatet blev, at man indstillede, at der måtte
gives en kaptajn to skipperkost og en løjtnant en skipperkost indtil videre,
dog således at dette blev trukket fra i den løn, man skylder dem. (34l
Når pengene er små, giver det langsomt arbejde og løsere disciplin,
især når folkene ikke far deres løn. Det er da også betegnende, at en af
Frederik 3.S sidste handlinger overfor sø etaten beskæftiger sig hermed.
Den 3.januar 1670 skrev han til admiralitetet: »Eftersom vi kommer udi
erfaring, hvorledes med den fri adgang på Holmen, som hidindtil ved
forsømmelse sig har indsneget, slig misbrug sker, at enhver uden undersked (forskel) der indgår og frit alting beser, og i så måde stedets tilstand
og beskaffenhed af fremmede endog udforskes og udkyndiges , da er vores
allernådigste vilje og befaling, at I i den anledning gør at herefter ingen,
være sig hvem det være kunne, som ikke på Holmen har at bestille, varder tilladt der ind at komme uden vores særtilladelse, eller og med mindre
da noget nødvendigt ærinde der har at forrette, hvilket da før st Eder har
at anmelde.(Jjl
Den 9. februar 1670 døde Frederik 3.
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32. Ad m .Reg.bo g c.kgl .
Skatk.67-68 side 274-2 76,
Adm .Prot. d.q/3 1668, Sjæl!.
T egn. d .22 / 7 1668 samt Da.
Kane. C nr. 23 Kon cepter og
indlæg tilostind . sager d.14/4
1668.
33. Sj æll. Te gn . d.315 1669 ,
Adm .Korr.Prot. side 3 d. 1912
1670, Reg.bog c.kgI.Skatk.6667 side 296-307 , Skatk . VI
kasse- og regnsk .væsen afregnin ger 1660-79, VIII nr. 179,
j.H.Barfod : Orlflåden side 29 f.
34. Adm.Forh .Prot. side 35 d.
28/6 t6 69.
35. Sjæll. T egn. d, 301r 1670.

2.

kapitel - Nye tider for flåden

Efter Frederik 3.S død den 9. februar 1670 kom der for første gang et
kongeskifte uden indblanding fra adelen. Den nye konge, Christian 5,
viste sine egne interesser, og kongeskiftet kom derfor til at betyde en
omvæltning på mange områder. Under Frederik 3. havde kampen om
indflydelse på kongen ofte været hård, men siden Hannibal Sehested var
blevet sendt til Paris, hvor han døde i efteråret 1666, havde Christoffer
Gabel ubestridt beklædt den politiske førerstilling i Danmark. Hans interesse for flåden var ringe, og hvor vanskelig en opposition mod ham var,
ses af den svenske gesandts udsagn, da han i maj 1669 skrev hjem: »D en,
som taler noget imod Gabel eller hans familie , ham er Danmark for snævertc.!"

l.

G .Lilliecronas breve d.

12/5 1669
2.

G .Lilliecronas brev e d.

10/ 12 1668
3· J. Pauli d. 12/4 1670 i
Da.Saml. II rk. 3 bd . side 35,
Fr. v. Brandt d. 2812 1670 i
D . Mag. IV rk. 6. bd. side 75.,
Sj'll. Tegn. d. 2312 1670 .

Tronskiftet betød, at Gabels modstandere prøvede at fa en politisk ændring. Der var store forventninger til den unge konge, og det var da også
den unge generation, som forsøgte sig. Norges statholder Ulrik Frederik
Gyld enløve og kancelliråd Peder Schumachers ideer vandt frem og fandt
genklang hos kongen, og da begge forstod sømagtens og flåden s betydning, kom det også til at betyde en ny tid for søetaten. Allerede i 1668
havde de unge prøvet at trænge frem med deres tanker, der bl.a. resulterede i oprettelsen afkommercekollegiet, men da modstanden dengang var
dem for stor, havde kollegiet blot ført en hensygnende tilværelse.(2)
D er gik kun et par uger efter Frederik 3.S død før den brandenburgske
gesandt, Frederik v. Brandt, den 26. februar skrev hjem: »D et ser ud til ,
at Gabel ikke mere som tidl igere skal lede sagerne alene, id et kongen
daglig holder råd med Retz, Bjelke, Kørbitz og Parsberg.« Englænderen
J. PaulI noterede da også den 12 . april: »Gabels yndlinge bliver dagligt
afskedigede, og danske adelsmænd forfremmes i dere s sted.« I øvrigt havde kongen allerede den 23. februar 1670 vist sin interesse for flåden ved
at bede admiralitetet om følgende .P
I . Fortegnelse på hele flåden og hvilke, der er tjenlige tilorlog og til
koffardi , både dem der ligger stille eller er i fart.
2 . Hvor mange er det nødvendigt at bygge hvert år p.gr. af, at nogle
bliver for gamle?
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Christian 5. (j.1646,kg.1670-99)
Efter maleri afAbraham Wl/chters.
(Fot.Rosenborg)

3· Hvorledes kan de orlogsskibe, der er tjenlige til koffardi gøre gavn
4·
5·
6.
7·
8.
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i fredstid?
En rulle på skibsofficerer og søfolk, der nu er og hvad der resterer
af deres løn fra sidste reduktion i r662.
En rulle på hvor mange, der bør være samt deres løn og kost.
Hvorledes exerceres vore underofficerer og søfolk med mindst bekostning i fredstid for at gøres kapabel ?
Hvorledes inddrages bedst de søfolk som tjener i fremmede lande?
Hvad midler behøves årligt til flådens og hele søetatens underhold?

9. Hvorledes kan de fornødne materialer bedst købes og betales?
Hvor mange metal- og jernstykker og hvor meget ammunition
findes til flåden ?
II. Hvor mange stykker af hver slags og ammunition behøves, og
hvordan kan de bedst ras ?
Det var væsentlige spørgsmål, som admiralitetet fik at besvare, men
trods den megen interesse for flåden varede det dog nogen tid før tovtrækkeriet mellem de mange, der søgte at ra indflydelse på kongen, var
slut til gavn for søetaten. Hen på efteråret så det ud til, at en koalition
Schumacher, Gyldenløve og statholderen i hertugdømmerne Frederik
Ahlefeldt fik dannet det triumvirat, der indtil videre fik den afgørende
indflydelse på Christian 5. I hurtig rækkefølge udstedte kongen de nye
instruktioner for statsstyret. Det gjaldt for Danske Kancelli, Højesteret,
admiralitetskollegiet, krigskollegiet, Skatkammerkollegiet, Tyske Kancelli
og i september for commercekollegiet. (4)
Der var ikke noget usædvanligt ved instruktionen for admiralitetet,
selvom den var vidt forskellig fra den hidtil gældende, som var helt tilbage
fra 1655. Dengang var instruktionen dog holdt i mere almindelige vendinger, som en usikker famlen over for det nye, man skulle forsøge sig
med, mens man nu, efter 15 års prøvetid, kan se, at alt var sat i nøjagtige
punkter afpasset efter de erfaringer, der var gjort:(S)
I. Kollegiet skulle træde sammen hver onsdag og torsdag og ingen
måtte udeblive uden lovlig grund. Fredag formiddag skulle sagerne
derefter forelægges kongen.
2. Admiralitetets hovedopgave var at påtage sig flådens conservation,
forbedring og formering og sørge for, at den var vel forsynet med
ammunition, stykker, proviant, mandskab o. s.v. Det fastsloges
endvidere, at bortset fra Tøjhusets chef skulle alle officerer og betjente på Tøjhuset, Provianthuset og Bryghuset stå under admiralitetskollegiet.
3. og 4. drejede sig om regnskaberne, og 5. fastslog, at da søfarten
ofte ikke kan tåle forhal ing , ville kongen, »hvis tvistigheder og deferentzer indfalde kunne« selv straks afgøre sådanne stridsspørgsmål.
6.,7. og 8. drejede sig om indk øb, mønstring og inventariebøger, og
9. fastslog, at admiralitetet også skulle føre tilsyn med Holmens
bygninger og Skipperboderne.
IO. og II. var om inspektion af havnen og materialer til flåden, mens
12 . fastslog, at kun kongens skibe måtte ligge ved Holmen.
IO .

4· J. Lin dbæk: Aktstykker I
side Il3 .
5. RA , Instruktioner og bestallinger, trykt i Arsberetn. f. det
kg!' Geheimearchiv " side 185
ff.
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13. indeholdt ordre om, at ingen skibe måtte anvendes til andet end

det sædvanlige uden kongens tilladelse.
14. stod der, at dersom et nyt skib skal bygges, skal admiralitetet først

meddele det til kongen, derefter opsætte en charter og levere denne til skibbygmesteren. Hvis det drejer sig om et capital orlogsskib ,
skal der desuden først laves en model, efter hvilken skibet skal forfærdiges, og intet må siden ændres, før hele admiralitetet har forhandlet derom.
Endelig fastsloges det i IS. og 16. at admiralitetet skulle udfærdige søpas
til skibene og at alle justitssager først skulle behandles af Holmens Ret før
de evt. appelleres til admiralitetet.
Tilsyneladende var det blot den praksis, som havde udviklet sig, der nu
blev sat i punkter, men samtidig fik søetaten et nyt budget pr. I . juli 1670,
idet de enkelte poster dog først blev nøjere ansat ved et budget, som
skulle følges fra 1. januar 1671. Dette sidste lød på følgende :(6)
Der skulle tilgå søetaten 76 .169 rdl. af de norske kontributioner,
69.809 rdl af Norges told, 30.000 rdl aftjære- og trælasttienden, 7.800 rdl.
af kobbertienden og 250 rdl af jernværkstien den, hvilket vil sige, at der
fra Norge skulle tilgå ialt 184.028 rdl. Hertil kom 9000 rdl. afIslands afgift
og besejling og fra Danmark skulle ydes 62.000 rdl. af proviantskatten,
8.153 rdl. fra amterne, 1000 rdl. fra vrag i Jylland og 35.622 rdl. fra
stempelpapiret.
Allerede sidst på 1670 viste Gyldenløve sin interesse for flåden, da
der den 23. november var hovedmønstring af alle Holmens,Tøjhusets,
Provianthusets og Bryghusets folk , hvorefter den svenske gesandt
indberettede: »1 forleden lørdags fandt her på Skibsholmen en mønstring sted, hvor også statholder Gyldenløve var til stede, og der befandt sig 800 bådsmænd, som bliver til stadighed bespist på Holmen,
og 300 mand bekommer deres månedspenge. De nye skibe, på hvilket
intet er bygget, siden de løb af stabelen, det ene forleden år, det andet
i år, er nu med en hollandsk bygmester mester Mathies betingede, at
han skal bygge dem færdige for 3.700 rdl., og vil samme bygmester
tage på sig at opsætte samme år to skibe og fuldbygge dem for en vis
pengesum. « (7)
Det var imidlertid ikke så nemt at ta gang 1 arbejdet, for den velunderrettede svenske gesandt skrev den 24. marts 1671, at selvom der udfoldedes store bestræbelser på at fa orden på de økonomiske forhold, så bemærkede han, at skibsofficererne endnu har »at fordre 2 a 3 års gage og
at skibene er meget slet vedligeholdte.« Der var stadig rivalisering mellem
3°

6. Sjæll . Tegn. 1677 d. 26/I
nr. 96 og C.Christiansen I side
535 ·

7. G. Lillieeronas breve d.
28/II 1670 .

8. RA.Admiralitetets
forh and l.pra t. 167 I.
9. RA. Adm . Korrespon dance
Pra t . d . 29/4 167 I.
IO . RA. Skibsj ournaler nr. I,
Bestallingsbog nr. 3 side 220 ,
Ad m . Prat . 1667 d . Ih side
220 , d. 15/8 1671, og R eg.bog
contra Skatk. 1670-71 d.15/8
1670 side 38.

forskellige grupper af personer, og muligvis er det dette forhold, som
resulterer i, at der i foråret udnævnes 4 nye admiralitetsråder, nemlig handelsmændene Henrik Møller, P. Pedersen Lerche, Hans Nansen og hollænderen J. Hoegenhoeck samtidig med at man for sidste gang ser Poul
Klingenberg give møde i admiralitetet. (8)
I april 1671 giver admiralitetet ordre til indkøb af forskelligt materiel til
Bagge Wandels navigationsskole. Listen indeholder 30 numre, hvoriblandt
kan nævnes en »ptolernæisk sphera«, en »corp enicansk sphera«, ditto glober, atlas, astrolabier, kompasser, kort, nye bøger og andet materiel. (9)
Navigationsskolen var oprettet under Christian 4., og Bagge Wandel
var allerede blevet dens leder i 1647. I 1650 foretog han et togt til Færøerne med »sex af Hans Kongl. Majestæts folk, mine disciple,« men svenskekrigene har åbenbart sat en stopper for skolen indtil Frederik 3. den I .
februar 1667 atter gav Bagge Wandel tilladelse til at holde navigationsskole i København »for at lære Hans Majestæts egne folk alle slags søkorts
og skibsinstrumenters, søbøgers og søtiders brug og alt andet, hvad gode
styre og søerfarne m ænd bør at vide og forst å.« Imidlertid kendes ikke
navne på de 12 karle før Johan Schinkel, der blev ansat den ry.august
I670 .Ved den næste ansættelse fortæller admiralitetsprotokollen lidt mere.
Den I9/r0 1670 står der: »An gav sig Johan Søfrensen Glad , født i Bergenshus Amt på Østerbødgaard, og nogen tid med hollandske skibe har
sejlet, lyst at have, sig til søs capabel at gøre derved hans fædreland at
tjene, og begærede at han nogen hjælp til sligt at forts ætte måtte forundes,
thi blev resolveret, at førnævnte person måtte antages for en af de 12
karle, som er bevilget sig udenlands at forsøge sig til søs capabel at gøre,
og fra dato at nyde IOO rdl. til årlig pension, som han nu og for et år skulle
gives, derimod skulle han sig på lige måde som velb.Johan Schinkel gjort
har, reversere hvorom her vidtløftigen er protokolleret. e''?'
I 1671 ant ages yderligere 6 unge karle til uddannelse. Det var den 3/4
Frederik Gjedde, den 17/ 4 Gregers Friis , den 22/5 Axel Juel, den 21/8
Jacob Hansen Ciccius, den 2/II Axel Seefeld og den 27/rI Jørgen Bjørn.
Fra efteråret 1671 betegnes de som lærlinge. Om »de 12 karle« skulle følge
Bagge Wandels undervisning før eller efter deres udenlandsrejse er ikke
klart. Christian 5.S første regeringsår, der på så mange områder var præget
af nyskabelser, blev ligeledes betydningsfuld for søetaten med planerne i
forbindelse med de oversøiske kolonier. Christian 4.S ostindiske kompagni
havde ikke overlevet svenskekrigene og først i 1668 sendte man atter et
skib ud til Ostindien. Det vendte i 1670 hjem med så gode nyheder og et
så forholdsvis godt resultat, at det blev besluttet påny at oprette et ostindisk
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Æresdigt til ære for kaptajn
Christian Bjelke, derhavde været i
Ostindien med skibet MA GELØS. Teksten lyder: "DORI
Æredia til Den Høj Eddel
Velboren Mand/ltiftig oe søefaren
seehelt capitein Christian Bieieee
som henreisteAnno 1669den
trediffte Oetober, med det Cstindiske Skib HQlifHesten Ol med
Mageløs efter treAars Periculoes
Rejse Lykkeligen er hjemkommen
fra Danneborg paa det Land
Churmandel. lntragangem . « Og
linder billedet står: " Under den
Melodie "Kommer i Cimbriske
Helte medÆte :« Prentet i
Kiebenhavn Aar 1672. «

1 i. RA.Da.Kanc.C nr. 23
Koncepter og indl 'g til ostindiske sager, samt Sjæll. Tegn.
d.IO/12 1672 ., Adm.Prot.d.
21/9

og 1611 2 167 1, d. 19/6 og
23/8 1672.
12. RA.Søetat en I Krigskane. 1
kgI.Eksp.søet.vedk. 1673 nr.
2 1- 56 .

kompagni, og da det var vanskeligt at samle penge, gik kongen selv med
iver ind for projektet, idet både han selv og kongelige familiemedlemmer
indskød de første store pengebeløb. Den 9. oktober var de 24 participanter
samlede og man valgte seks direktører, og blandt dem var Cort Adeler og
Jens Juel, hvorefter man straks gik i gang med at udruste skibet MAGELØS.
Det var således nye opgaver, der blev pålagt flåden. I 1671 fik kaptajn Bernt
Berentsen ordre til afsejling med FORTUNA til Ostindien sammen med
OLDENBORG, MAGELØS og fregat HAVHESTEN. De fire skibe blev iøvrigt i
1673 foræret til kompagniet.
Desuden fornyede man også det gamleVestindiske kompagni og i 1671
fik kaptajn Zacharias Hansen ordre til at sejle tilVestindien med FERØE og
fløjten DEN FORGYLDTE PELICAN og medbringe Jørgen Ifversen, som
skulle være guvernør på St. Thomas. Endvidere oprettede kongen den IO.
december 1672 et afrikansk kompagni, »sorn den guineiske kyst kunne
lade besejle og handel derpå drive.« Disse to sidstnævnte kompagnier blev
forenede til eet kompagni. (II )
Tankerne om en fornyelse af søetatens ledelse fandt kongen nødvendig, og han nedsatte derfor den 18. februar 1673 en marinekommission,
hvis hovedopgave blev at ændre styrelsen, idet søetaten fremover skulle
ledes af »en fornemme ministri« fremfor af et med »tit og ofte differente
meninger bestående collegii«. Kongen tilføjede tilmed: »Iøvrigt vil Vi, at
I tilendebringer denne kommission uden forsømmelse og derfor hver
dag, undtagen hellige og postdage flittig kommer sammen på Holmen.«
Det bevirkede da også, at den allerede den 21. marts, altså kun godt en
måned efter sin nedsættelse, kunne afgive sin relation med nye udkast til
instruktioner for søetaten, (12)
For fremtiden skulle søetatens sager »afgø res på en kortere måde«, og
admiralitetet skulle blot mødes een gang hver måned samt når noget forefaldt, »hvor hele collegiets mening er fornøden.« Rigsadmiralen fik større
magt, idet søetaten »herefier indtil på videre anordning alene under rigsadmiralens direktion skal forvaltes, og han fik som daglige hjælpere tilforordnet en renternester og en commissarius , der hver dag om sommeren
kl. 7-8 og om vinteren kJ. 8-9 skulle være til stede hos rigsadmiralen på
Holmen. De 3 mænd var rigsadmiral Henrik Bjelke, renternester Chr.
Gcrsdorf, der var Griffenfeldts svoger, og mønstercommissarius Albert
Schumacher, som var Griffenfeldts bror. Den 17. april 1673 udstedtes Instrukser for admiralitetskollegiet, rigsadmiralen, renternesteren ved søetaten og commissarius ved søetaten, hvortil kom den j r.juli en instruks
for zahlmesteren.
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N iels [uelmed elefantordenens bånd
over sin TIIstning.(1629-1697) Efter
Illa/eri på Frederiksborg. I hollandsk
tjeneste 1652-54, dansk sø'!fficer
1655, Holmens admira/1657,
genera/adllliralløj tna/lf 1677.

Christian 5. var oft e på Holmen, og han kunne også fa tid til at forlyste
sig her. D en 29. april noterede den vel informerede svenske gesandt således: » I går forl ystede kongen sig en mil herfra m ed 5 små fregatter, der
i sejladsen søgte at tage luven fra hina nd en og desuden brugte der es stykker og m usketter m ed løst krudt, som havde det væ ret alvor. Kongen var
selv på HAVFRUEN og havde hos sig admiral Adler, P RINSJ 0RGEN og rigsadmiral Bjelke var på VILDMANDEN, Gyldenløve førte sit eget skib
MERCURIUS , admiral Juel kommanderede på JÆGEREN og admiral Rod34

sten på FLYVENDE HJORT. De chargerede der fra kl. IO til kl. 4 lystigt mod
hverandre og gjorde adskillige attaquer, blandt hvilke skibet HAVFRUEN
sejlede bedst, og derefter MERCURIUS, som er en pinas på 30 stk..Admiral
Juel og admiral Rodsten skulle have entret hinanden uden at bruge våben, men vejret var alt for stærkt til at, de kunne komme så nær sarnmen.«
Kommissionens arbejde gav sig også udslag i en række oversigter over
flådens tilstand i 1673, der er bevarede, og det kan vel være af interesse at
se nogle af dem i uddrag. Den kgl.designation på indtægt og udgift til
søetaten ser således ud:
Indtægt
Udgift
rdl.
rdl.
Islands afgift
9·000 Lønninger til 2374 pers .
9 0 .0 0 0
Proviantskatten og
Proviant til 2318 pers.
9°·000
saltskatten i Danmark
10.000
53 . 0 0 0 Tømmer
Norske contribution
20.000
Hamp
af amterne
10.000
32. 0 0 0 Jern,sten, kul og spiger
af stæderne
8 .000 Sejldug
5 ·000
Kobbertienden
1.000
Hårdug
til
flag
8
0
0
7.
Tolden i Norge
809
Beg
og
tjære
69 .
3·000
Tjære og tømmer, lastAndre materialer
4 .0 0 0
tiende
3 0 . 0 0 0 Kostpenge til kaptejner
Stemplede papirintrader
30. 0 0 0 og styrmænd
4. 0 0 0
26 .000
I .OOO Dagløn til skibbygning
Vrag i Jylland
Consumption i Danmark
30. 0 00 Et nyt skib årligt på
Anden indtægt
18 .000
29· 141 40-50 stk .
Stykker og ammunition
15. 000
Ekstraord. udgifter
4. 000
Ialt rdl.
300.000
3 00 .000
Desuden er der en fuldstændig oversigt over flådens skibe med stykker
og bemanding.
De seks først nævnte på listen er: SOPHIA AMALIA, PRINS CHRISTIAN,
DRONNING CHARLOTTA, PRINSESSE CHARLOTTA, PRINS JØRGEN og
PRINSESSE ANNA SOPHIA. De skiller sig ud fra de andre ved, at de hver
har 2 kaptajner, 2. løjtnanter, 2 skippere, 2 styrmænd, 3 tømmermænd,
5 ruehuggere, 2 sejllæggere, 2 skibsskrivere, I præst, 2 kokke, 3 trompetere, 2 mestermandssvende og bortset fra ANNA SOPHIA 3 pødkere,
hvor de fleste andre skibe har færre af hver art. løvrigt er bemandingen således:
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stykker

SOPHIA AMALIA
PRINS CHRISTIAN
DRONN.CHARLOTTA
PRINS.CHARLOTTA
PRINSJØRGEN
PRINS.ANNA SOPHIA
CHURPRINSEN
NORSKE LØWE
TRE CRONER
TRE LØWER
CHRISTIANUS IV
FRIDERICUS III
SVANEN
GYLDENL0VE
NELLEBLADET
DELMENHORST
FER0E
KjØBENHAFN
HOMMEREN
HAVMANDEN
HAVFRUEN
FORGYLDTE FISK
NYE FREGAT
NYE FREGAT
JÆGEREN
VILDMANDEN
HJORTEN

102
86
7°
74
78
68
72
86
74
58
60
60
52

52
54
46
4°
34

32
3°
24
26
26
26
22
22
22

bådsmænd

264
224
204
2°4
214
2°5
213
234
214
II9
121
121
106
106
III
97
78
59
59
61
31
31
31
31
33
13
23

arkeli-

soldater

I alt

120
100
80
80
100
80
80
100
80
60
60
60

515
429
381
385
4 15
381
383
4 28
384
259
26 3
263
228
228
237
2°3
182
142
142
142
92
92
92
92
92
70
82

mestre
og bøsseskytter

9°
64
56
60
60
56
60
64
60
52
54
54
45
45
5°
40
4°
3°
3°
30
20
20
20
20
20
18
20

5°
5°
5°
4°
4°
3°
3°
3°
20
20
20
20
20
20
20

Desuden to nye skibe eller hvis tre mådelige skibe skal besættes med
folk da behøves:

210

~u

60

360

Det vil ialt blive 30 skibe med 1396 stykker og mandskab ialt: 6962.
Hertil skal flåden forøges med IO defensionsskibe, nemlig fra København:
CHRISTIANUS QUINTUS, nye Kj0BENHAVNSVAABEN, CHARITAS og HAABET
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samt fra det søndenfjeldske Norge et stort skib: CHRISTIANIA og fra Bergen: CHRISTIANUS QUINTUS, CHARLOTTA AMALIA, PRINS FRIDRICH, GVLDENL0WES W AABEN og ST. FRANSISCUS.Til at besætte ovennævnte defensionsskibe regnes ca. 800 personer fra skippere til bådsmænd og pødkere
samt 200 bøsseskytter og 200 soldater. Hele flådens bemanding vil da
være ialt 8162 personer.
Disse kan tilvejebringes på følgende måde:
Fra Holmen, Tøjhuset, Provianthuset og Bryggerset
De bådsfolk, som købstæderne skal skaffe
Regiment de Marine i Norge
H vervede bådsmænd og bøsseskytter
Fra Norge at udskrive
Fra garnisonen eller landfolket, soldater
I alt
Hertil 30 kaptajner, 46 løjtnanter og 9 præster
I alt

2000
952
1000
1500
905
1720
8077
85
8162

mand
mand
mand
mand
mand
mand
mand
mand
mand

Til denne flåde på 40 skibe er det da nødvendigt at rekvirere udover de,
der er ansat ved søetaten:
I6 kaptajner til 40 rdl mdl.
i alt 640 rdl
25 løjtnanter til I6 rdl mdl
i alt 400 rdl
40 styrmænd til I2 rdl
i alt 480 rdl
i alt 8250 rdl
I500 matroser og bøsseskytter hverves 5 1/2 rdl
952 bådsmænd fra stæderne I rdl.i alt
i alt 952 rdl
84 mand: 24 bartsker
I2 rdl
6 præste
IO rdl
6 rdl
30 trompeter
24 skibsskrivere
4 rdl
i alt
624 rdl
6000 mands proviant IO danske skilling daglig
18.750 rdl
30 kaptajners og 30 løjtnanters kostpenge
900 rdl
ekstraordinære udgifter
5.194 rdl
Hele flådens udredning koster udover den ordinære
udgift månedlig ca.

4°.000 rdl.

Det var ikke helt billigt at holde en flåde, men man var klar over nytten
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af den, og der blev gjort nøje rede for alle forhold i 1673. Derfor gennemgik man også samtlige ansatte under søetaten og vurderede hver enkelt
person og for kaptajner og nedefter blev resultatet, at 3 kaptajner fortsat
skulle have 400 rdl. i løn. Det var Christian Bjelke, Søfren Orning og
Carsten de Rechter. Derimod skulle 8 kaptajner, som hidtil havde fået
400 rdl. reduceres til 300 rdl., mens IO andre fortsat skulle have 300 rdl.
Blandt dem kan nævnes Halduor Andersen, der rar lov at beholde sin løn,
idet han har tjent sig op fra bådsmand og skipper til kaptajn. Zacharias
Hansen Bang skulle reduceres til 250 rdl. og Hans Nissen, Peter Bjørn og
Richard Stud skulle nøjes med 200 rdl., mens Thomas Andersen, der hidtil havde fået 200 rdl. »måtte være fornøjet med 150 rdl.«
Løjtnanterne fik 150 rdl. årligt, og ligeledes gennemgås materialskriver, vejer, malere m.v. og om de 4 admiralitetsopvartere står der: »Vi synes, at skal der endelig være en, er I nok.« Om Hans Mortensen« står der
i opgørelsen, at han er en meget gammel mand, der har tjent længe og
ikke kan mere på grund af alderdom, men anbefales til 100 rdl. resten af
livet.« Endvidere menes det, at styrmændene, »der er årstjenere, bør alle
kasseres, da det er tilstrækkeligt at antage dem til togterne med månedsløn.« Overalt reduceres og afskediges. Det gælder således også Bagge
Wandel og Medicus ved Holmen, Dr. Friderich Hammerich »kan vel
afskaffes«. Så galt kom det dog ikke til at gå. Selv skibbygmester Mathias
Hermansen foreslås reduceret fra 625 rdl til 400 rdl., »hvis Hans Majestæt
vil give så meget.« Videre bedømmes tømmermænd, billedhuggere og
snedkere, smede og rebslagere, foruden de ansatte ved Tøjhuset, Provianthuset og Bryghuset. (IJ)
For admiralernes vedkommende var der tilsyneladende ikke nogen reduktion, og deres årlige løn opgives således: rigsadmiralen og generaladmiralen fik hver 5000 rdl., admiral Niels Juel fik 2000 rdl., viceadmiral
Jens Rodsten 1000 rdl. og viceadmiral Jørgen Bjørnsen 900 rdl. årligt.
Det var en grundig gennemgang af alle flådens forhold, der da også kom
til at betyde en opretning afbåde økonomi og personelforhold. Desuden
betød kommissionens arbejde tilmed en foryngelse af flåden. I løbet af
1673 blev byggenumrene 14, 15, 16 og 17 gjort klar på Bremerholm, og
efterhånden som de løb af stabelen fik de to orlogsskibe navnene
Cl !RISTIANUS QUARTUS og FRIDERICUS Tr:RTIUS og fregatterne navnene
FALCKEN og LOSSEN. Samtidig kom dette år fra Eckernførde de mindre
fregatter HVIDE FALCK og SPRAGLEDE FALCK, der begge var bygget af
Eggert Frobøse, og endelig kan nævnes skibet MERCURIUS, som Gyldenløve havde købt i Holland og som siden blev omdøbt til ANTHONETTE. (14)

Plan overKøbenhavn 1670
omsluttetaf voldene og med de to
fæstninger Kastelletog Christianshavn vendt mod søsiden. (Gigas
Samling,Kgl. Bibi. 717fol.)

13. RA.Kgl.Eksp.I673 nr. SI.
14. Søet.I krigskanc.kgl.Eksp.
1673 nr. 5,22 og 23 samt Reg.
bog c. Zahlm. 1673-74 side I,
100 og 409.

I det hele taget forekom det ofte, at skibe blev omdøbt. Eeks . hændte
det flere gange , at et ældre skib med et »fo rnem t« navn måtte ændre dette,
når et nybygget skib skulle overtage det. PRINS CHRISTIAN fra 1650 måtte
således i 1667 skifte navn til PRINSr:SSr: CIIARLOTTr:, hvorefter det i 1673
endnu engang blev degraderet til ENIGHED. Navneforandringen kunne af
andre grunde også blive en forfremmelse . PRINS CHRISTIAN fra 1667 blev
i 1673 til CHRISTIANUS QUINTUS og avancerede således sammen med personen.
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På Holmen arbejdedes med flid på skibene og svenskeren, der stadig var
interesseret i arbejdet måtte i maj 1674 indrømme, at »skibsflåden her ser
langt bedre ud end den gjorde for 2 år siden. De vil kunne udruste 22
skibe på mindst 40 stykker samt de 2 små fregatter.« Hvad angik arbejdet
i smedjen, rebslageriet og alt til brug for skibsredskaber havde kongen i
øvrigt befalet, at disse afdelinger skulle ordnes som i Christian 4.S tid med
al udrustning til de enkelte skibe oplagrede samlet hver for sig, så kongen
bedre kunne se, om admiralitetet kunne bringe en så stor ekvipage til
veje, som de hidtil havde hævdet.
Den svenske gesandt Lilliecrona studerede grundigt alle skibene på
Holmen, og han tog i juni 1674 mod Københavns statholder Jørgen
Bjelkes tilbud om at føre ham omkring på flåden. Ved Holmens Bro lå 3
orlogsskibe færdige, og »i lejet talte jeg 8 skønne fregatter, alle optaklede,
men uden stykker, og desuden var der 6 utaklede. På CHRISTIANUS
QUINTUS blev han vist rundt af admiralitetsråd Gyldensparre, GrifIenfelds
adlede bror, der tidligere hed Albert Schumacher. Admiral Adler skulle
have vist ham rundt, men denne var der ikke, da »han om natten havde
befundet sig noget upasselig.« »Dette skib kan føre 96 stykker, hvoraf det
underste lag allerede var besat med halve kartover, der nylig er støbt, vel
udpolerede og bar denne konges navnetræk. Det mellemste lag havde
endnu ikke sin fulde bestykning. De 18 pundige var for størstedelen fra
Christian 4.S tid foruden nogle, som Frederik 3 havde ladet støbe.« Spejlet
er prydet med kongens billede.
I 1672 var Louis 14 af Frankrig begyndt krig mod Holland, og i det
hele taget var disse år præget af Louis 14.S magtstræb og vitalitet. Han
havde ført krig mod Spanien og nu blev hans modstandere også den tyske
kejser og Brandenburg, og i 1675 blev desuden de nordiske lande indblandet. Danmark havde den jojuni 1674 forpligtet sig ved et forsvarsforbund
til at holde et vist beredskab mod til gengæld at få subsidier fra Spanien
og Nederlandene. Samtidig havde Frankrig fået Sverige knyttet til sig, og
sidst i december 1674 brød svenske tropper ind i Brandenburg.
Danmark var nu forpligtet til at gribe ind i krigen, men på GrifIenfelds
råd stilledes dog først den betingelse, at Nederlandene og Spanien forinden skulle betale de lovede subsidier og Brandenburg skulle begynde
fjendtlighederne. Desuden ønskede man en fælles operationsplan, og det
betød, at forhandlingerne trak ud til den 3. maj 1675, da det besluttedes,
at Danmark skulle udruste 16 orlogsskibe, der sammen med 9 hollandske
skulle operere i Østersøen.
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15. G .Lilliecronas breve d.
21/5 og 15/6 1674.

3. kapitel - Den skånske krig

l. N ed erl.RA.Staten General
nr . 5920 korrespond . med
J ac.le Ma ire d.16/7 1675 side
81. H ist. Ti.VIII rk . 5 bd .
side 255. , RA Sø et. I
Kri gskan c. 5 ind k.sager vedr.
søet. 1655-97 (Kan e. In dk.)
1675 deliberationes nr.4 .5.6.
Sø er, II Adm .kontoret 2
Adm .dagl. forh .prot.
(adm .prot.) r675 d .22/7 og
28/7. ].H.Barfod: N iels Juel
side 370.

Krigen var nu en kendsgerning, og fra Nederlandene ankom i juli 1675
syv orlogsskibe og en jagt under kommando af kommandør Jacob
Binckes. Kongen nedsatte da med ham selv som formand en kommission,
hvis opgave det var at fastslå flådens opgaver og forhold i det hele taget.
Resultatet blev, at 12 danske og de 7 hollandske skibe skulle krydse mellem Rygen og Bornholm, og først når forholdene var afklarede, skulle
man stå op i Østersøen, men kommandoforholdene kom til at vække
diskussion . Kongen resolverede, at Cort Adeler skulle være øverstkommanderende over flåden , som skulle bestå af tre eskadrer. Adeler skulle
føre den mellemste, corps de Bataille, N iels Juel den højre fløj og Jens
Rodsten den venstre, og kongen ville da vise kommandør Binckes den
ære, at han skulle være den fjerde i anciennitet med karakter af viceadmiral og følge Cort Adeler.
Det var kommandør Binckes absolut ikke tilfreds med, idet han hævdede, at da to flåder var knyttet sammen skulle han have andenpladsen,
men da han havde ordre til at følge kongens befalinger, ville han lade sit
krav falde, men til gengæld intet flag føre. H an mindede endvidere om,
at hans ordre lød på, at han sk ulle anta ste alle svenske skibe , og hvis kongen gaven anden ordre og ikke ville bryde med svenskerne, da blev han
nødt til at følge sin instruks fra Nederlandene. Den vanskelige herre gav
anledning til spekulationer, og på det andet kommissionsmøde den 28.juli
blev der »ræssoneret over den hollandske kornmandør.«
Ved det tredje kommissionsmøde be sluttede kongen, at Binckes skulle
føre venstre fløj i stedet for Jens Rodsten, som skulle blive i Sundet m ed
sin eskadre. Endelig den 13. august kl. 8 morgen afsejlede flåden. ( I)
I et brev fra Cort Adeler afsendt den 24. august nær Bornholm meddeler han, at orlogsskibet FRIDERICUS TERTIUS, der var blevet forsinket,
omsider var kommet. H an var imidlertid højst utilfreds med dets tilstand,
da det var helt læk og næppe kunne holdes flydende ved to pumper. Cort
Adeler inspicerede selv skib et: »Pumpen, som står ved stormasten, er ikke
boret, og der er hverken 3 eller 4 tommer søm i skibet, ej heller pump elæder, ikke andet end tynde barkehuder til at klæde vantet med, talg at
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smøre portene er der heller ikke. Det må være skipperens skyld, at han
ikke ved udredningen har fordret alt, hvad der var fornødent.c'"
Det blæste op til storm, og da man havde hørt at svenskerne nærmede
sig forblev man afventende ved Bornholm. Det var dog falsk alarm, og
mens man utålmodigt ventede, bredte der sig en snigende og dødbringende sygdom blandt besætningerne. Man var et par dage ude på kryds,
men den II. september blæste det atter op, og det hårde vejr holdt sig i
SO. Man havde dog forbindelse med kongen, der var i Rostock, og da
denne ønskede en landsætning af tropper i Skåne sendte Adeler ham et
kort, hvor han havde indtegnet, hvor det var muligt at landsætte tropper
og hvor, der var vanskeligheder. (J)
Mens man ventede blev det særlig galt den 20. september: »Om eftermiddagen begyndte det hårdt at blæse, hvorefter vi tovet firede, råerne
kryds, vores forstenger strøg og 4 stk kanoner for af skibet til bag ved
hytten flyttede. - Om aftenen begyndte det hårdt at storme, så vi al
nederstrøg hvad vi kunne foruden den store rå. - Det stormede så stærkt,
at vi for vort anker drev, hvorfor vi endnu et anker måtte lade falde, eftersom vi schoutbynacht Bjelke ganske tæt for boven var drevet, så han
blev tvunget sit ankertov at kappe, og såsom han noget af drev kom vi
igen til anker.« Om morgenen begyndte vejret at bedres, og der blev givet
ordre til at la fisket Bjelkes anker op igen, men den følgende dag tog
vinden atter til. Den 23. september måtte »vores tømmermand hugge
rytteren for af galionen, eftersom skibet for dens store tyngsel meget
hårdt i søen faldt, så og var den ganske løs, at vi befrygtede, at den med
den hele galion måtte underfalde, hvorover fokkemasten udi stor fare
skulle stå. «(4)
Samtidig var sygdommen blandt mandskabet taget til. »Vi har brug for
friske folk, da der er mange syge i flåden: PRINS JØRGEN har 14 døde og
60 syge, FRIDERICUS III har 14-15 døde og 60 syge, CHARLOTTE AMALIE
har ca, 50 syge, CHRISTIANUS IV har over 50 syge og nogle døde og de
andre skibe ligesådan. Jeg frygter, at endnu mere indfalder, da en stor del
ingen klæder har på deres legemer.« Den I. oktober skrev Cort Adeler
atter til admiralitetet: »Det er en meget smitsom sygdom, der er så stærk,
at når de blot har ligget en dag, er de så kraftesløse, at de ikke kan røre
nogen lemmer, og mange har en stor raseri. Dersom det fortsætter kan vi
næppe regere skibet.e'v
Det var måske et held for flåden, at svenskerne havde haft besvær med
at la deres flåde klar. I begyndelsen af september havde kong Carl II. raset
over, at flåden ikke var kommet ud endnu, og kongen måtte skrive både
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2. Indk. adm. nr.8 d.24/8 1675
3. Kanc.indk. 1675 delib. nr.
12 og 19, Adm.prot. d.24/8
1675
4. Kanc.indk. 1675 delib. nr.
32 og indk.adm.r oj j nr. 15
d.23/9.
5. Indk. adm. 1675 nr. 20 d.
l/IO.

den 17. september og den 27 . september før flåden endelig den 9. oktober
stod til søs fra Dalarø. Også her havde man imidlertid uheldet med sig.
Den IO. oktober kolliderede JUPITER med det mindre skib POSTILLON, der
måtte til Visby for at reparere, og dagen efter tabte STORA KRONAN sit
anker, der trak det 623 meter lange svære ankertov med sig. Også proviantbeholdningerne havde man vanskeligheder med, ligesom der tillige i
den svenske flåde opstod sygdomme foruden at stormene også ramte den.
Mange skibe kom i drift, og lastdrageren ELEFANTEN kolliderede først
med admiral Ugglas flagskib MERCURIUS og siden med orlogsskibet
DRAKEN for endelig at ende på kysten, hvor det blev slået til vrag. Flere
af skibene mistede enten master, ankre eller både, og det var en ilde tilredt
flåde, der besluttede sig for at vende hjem. Den 22 . oktober var den tilbage ved Dalarø. (6)
Da Adeler omsider fik underretning om, at den svenske flåde var stået
til søs, fandt han det nødvendigt at sejle mod Stevns for at la frisk mandskab ombord. Kommandør Binckes havde flere gange opsøgt Adeler for
at la lov til at sejle til Danzig for at ledsage nogle koffardiskibe hjem og
den 22. oktober måtte Adeler bede admiralitetet om ordre herom. Imens
var det endelig lykkedes for Adeler at komme under Stevns den 22 . oktober.v'
Den 30. oktober måtte Adeler imidlertid skrive til rigskansleren:« Jeg
har ved 3 ugers tid mig noget svagelig befundet. Ikke desmindre skal jeg
så længe de mindste kræfter hos mig er til Hans Majestæts tjeneste
contribuere, hvis mig muligt er og mit liv for Hans kgl. Majestæt vove.
Befalendes Gud min sjæl.« Og ligesom for at understrege denne meddelelses alvor fulgte denne triste oversigt:
PRINS GEORG
CHARLOTTA
CHRISTIANUS IV
GYLDENL0VE
FRIDERICUS III
6. SV.RA. Flot tan s H and l.
Sjoexp .Afd.a Val. 7 nr . I l ,
Z cttersten bd . 2 side 46 I -467.
7. Kanc.indk. 1075 nr . 39
d .12/1O, Indk .adm .r o-rj nr. 25
d .1 Ilia, nr. 27 d .r Sv t o ag nr.
28 d . 22/10.
8. Kan c.indk. 1675 nr . 49
d.jo/j o.

80 syge
73 »
15 1 »
60 »
140 »

LINDORMEN
HAVFRUEN
NELLEBLADET
CHRISTIANIA
STOKFISKEN
Ialt
og døde ialt

27 syge
42 »
55 »
64 »
7 »
699 syge
72

Desuden er der endnu 2-300 , som sig nogenledes igen kommer, men har
ganske ingen kræfter. (8)
Den I. november blev generaladmiral Cort Adeler beordret til København med flåden, og da denne den 2. november lå ved Dragør, tog Adeler
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afsked med officerer og mandskab og blev bragt syg i land, efter at han
forinden havde overgivet kommandoen til Niels Juel. Adeler var meget
afkræftet, da han om aftenen nåede sit hjem, og lægerne, der tilkaldtes,
formåede intet. Allerede den 5. november kl. 8 morgen udåndede han.
Først 3 måneder efter, den 4.februar 1676, blev han bisat i Holmens Kirke
med det storslåede ceremoniel og den pragt, der tilkom ham i kraft af
hans høje stilling. Hans betydning for den danske flåde i den tid , han var
tilknyttet den , har uomtvistelig været stor, og selvom de søslag, han havde
deltaget i, alle var udkæmpet fjernt fra Danmark i venetiansk tjeneste, var
hans bedrifter alligevel kendt her.
Cort Adeler var velan skrevet i Nederlandene og efter hans død skrev
den nederlandske gesandt hjem, at efter generaladmiral Adelers død »er
der kun blevet lidet stof tilbage til en erfaren søhelt og anfører.« Men
hollænderen havde uret, og hans tro på, at kun hollænderne duede blev
hurtigt gjort til skamme af en dansk søofficer, Niels Juel. (9)
Den 26 . januar 1676 gav kongen admiralitetet befaling om, at flåden
dette år skulle udrustes og ekviperes stærkest muligt. Desuden skulle den
gerne have en admiral, som alene ved sit navn kunne vække opmærksomhed, og GrifIenfeld henvendte sig derfor til hollænderen Cornelis Tromp,
der havde gjort sig bemærket under krigen med England. For GrifIenfeld
var det imidlertid blot et træk i hans kamp for at fa Danmark flyttet over
som Frankrigs forbundsfælle , da han anså Frankrig som den kommende
europæiske stormagt. GrifIenfelds spil, der med Tromps ansættelse som
mellemled skulle ende med en dansk-fransk alliance, blev imidlertid
kuldkastet, da man i Tyskland opsnappede et brev herom fra den danske
gesandt i Frankrig til den franske gesandt i Danmark. Den II. marts kl. 9
morgen blev GrifIenfeld arr ester et, og desuden havde kongen den 28.
februar sendt den officielle krigs erklæring til Sverige. ('0)
Det havde nær forårsaget et afslag fra Tromp, men endelig den 21 .
marts kunne gesandten i Haag meddele kongen, at Tromp havde tiltrådt
ansættelsen , og den 4. april skrev han hjem:« Admiral Tramp har selv
været på Kamperhooft, som er matrosernes børs, så at sige, eller samlingsplads, for at engagere dem. De ville alle gerne følge ham, men de råber,
at det er ubilligt, at de skal trakteres ulige med deres kammerater, som
allerede er i kongens tjenesie «, idet Meyeu.roue forklarer, al hall holder
fast ved de II Gylden. Han fortsætter: »Jeg kan for øvrigt ikke nok som
prise hr. admiral Tromps nidkærhed for Eders kgl. Majestæts tjeneste, og
den iver han lader se til at befordre de 15 skibes udrustning og forderligste
udløb.e':"
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9. N ederI. RA.Staten General
nr. 592 I korespo nd . m j ac le
M aire d.2512 1676 .
IO . j .H .Barfod : Ni els juel side
133- 136.
I I. RA. Ty.Ka ne . NederI.
C. Gesandtskabsarkiver, envoye
exctr , H . M ey ererone,Protokol
de la H aye 1676 d.21/3 og
4/4.

Cornelis Tromp.(16z9-91) Hollandsk admiral, blev 1676 ansat i
den danske soetat somgeneraladmiral, tifskediget 1678. (Foto
Odogsmuseet}.

På Bremerholm var der fuld aktivitet, og »ko ngen er hver morgen tidlig på Holmen for at se, hvorvidt det er rykket frem med skibene. « Den
23. marts fik NielsJuel sin instruks for togtet, og den 28. marts hejste han
kommando på CHURPRINSEN. Den I. april lettede han med eskadren med
følgende skibe:

12. RA.Niels Juels kop ibog •
samt bemanding og kanontal
fra indberetn. af le Maire d.
2817 1676 i Ned.RA. Staten
General nr.592Io

CHURPRINSEN
68 stk. 492 md. CHRISTIANUS IV
58 stk. 353 md.
GYLDENL0VE
54" zY3 II
NELLEI3LADET
54" 293 "
DELMENHORST
44" 215 " SVENSKE FALK
46" 216 "
LINDORMEN
46" 216 "HaMMEREN
32" 160 "
galioterne ORANIENBAUM og BON ADVENTURE, krejerterne FORTUNA og
ST.JACOB samt snau FIRE KRONEDE LILIER.(u)
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Niels Juel sejlede først mod Dornbusk på Rygen, hvor der blev ødelagt
et par galioter, og derefter blev kursen sat mod Ystad, »da vinden havde
føjet sig.« Han skrev hjem og beklagede sig over skibenes tilstand og om
at fa sendt nogle tæpper til folkene, »efterso m de ligger her i kulden og
har intet at tildækkke sig med, såvel som nogen klæder, skjorter, sko og
strømper, eftersom et parti af folkene er hartad nøgne. «
Desuden manglede der folk og endog styrmænd, og til Gyldensparre
tilføjede han: »B eder også, at der må sendes til folkene 100 pd . sirup og
en del svedsker, der fattes samt kalk og disk til CHRISTIANUS rv, og at den
farve efter indlagte fortegnelse måtte medsendes, eftersom farverne er
mest gået af, og al træværket derover kunne fordærves i sornmer.c '"
Samme dag, den 7. april, sluttede endnu 4 skibe sig til eskadren. Det
var :
CHRISTIANIA
HVIDE FALK

54 stk. 283 md. HAVMANDEN
26 " 104 " SPRAGLEDE FALK

Samtidigp/antegning '!f Visby
Slot.(Rigsarkivet, Landetaten.
Krigskanc.Mappe til Gllr.j .s
krigslristorie).

38 stk . 190 md.
18

"
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Da Niels Juel kort efter fik underretning om, at der ville komme 500
svenske ryttere til Gotland, besluttede han at komme dem i forkøbet.
Den 20. april gjorde Niels Juel klar til afsejling. »Admiralen passiarede
først et hvidt flag,« samlede skibscheferne og læste kongens ordre for
dem, der gik ud på at han skulle søge at bemægtige sig Gotland. Han lod
nu vaje »et blåt flag og skød et skud, og derefter lettede han sit anker og
vi andre med, når klokken var IO.« Der står videre i CHRISTIANIAS journal
for den 22 . april: »Vi satte vore br amsejl til og alt det vi havde,« og det gik
nu så hurtigt det lod sig gøre op langs den svenske kyst mod målet. ( 14)
De mødte to svenske skibe, der imidlertid undløb, men næste morgen fandt man skibene, der havde gemt sig i en krog ved Stenshavn på
øen Utlængen. Nogle af de mindre skibe varpede sig nu ind mod
dem, og skydningen begyndte kl. 8 om aftenen, da kaptajnen på det
ene af skibene satte det i brand. Samme skæbne var også tiltænkt det
andet, men løjtnant Hans Bertelsen Vold kom ombord og fik afbrudt
den brændende lunte, som førte til sprængstoffet. Da skibene den følgende morgen kom udsejlende med det ene svenske skib CARITAS,
»foer admiralen ind til dern« og i glæde over kampens resultat gav han
straks løjtnanten »for hans mandigheds skyld kaptajnløjtnants charge
for at animere de andre.«( ls)
Flåden fortsatte herefter forbi Øland mod Gotland og nåede Karlsø
den 28. april, hvor »vi lod ankeret falde på 14 favne vand.« Krejerten ST.

13. RA.Niels Juels Kopibog
d.7/ 4 1676.
14. RA. C H R ISTIA N IA j ourn al
d .20/4 1676.
15. RA. C H R IST IAN IA journal
d .24/4 1676, Niels Juels Kopibog d. 24/ 4 1676.

blev sendt til farvandet udfor Stockholm for at skaffe nyheder om
den svenske flåde. Samme dag samledes landofficerer og menige soldater
på nogle af de mindre skibe, hvorefter de allerede næste morgen skred til
angreb. De gik i land ved Klintehavn, »hvor guvernøren og kommandanten personlig mødte med en 600 mand af landfolk«. For at støtte angrebet
blev der skudt fra skibene, og en af kuglerne »tør riede mellem guvernøren og kommandanten, hvorpå guvernøren havde sagt til bønderne om at
retirere op ad skoven, og han selv tog hesten mellem sporerne og tog ad
Visby, hvorpå kommandanten fulgte ham og dermed løb alle bønder hver
sin vej ad skoven.ev'"

JACOB

16. RA.Niels lu els Kopibog
d.28/4 og 29/4 samt
].H.Barfod: Niels juel side 14I.
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Medaille slået i anledning af N iels
j uels generobring af Gotland den
i .maj 1676. (Natio nalmus.
møntsamling).

Eskadren lå en dag for Klintholm, »og som vejr og vind ikke vil føje
sig,« skrev Niels Juel, »rn ått e jeg formedelst vor stilling blive liggende for
anker til om andendagen, nemlig den 30. april, da jeg om eftermiddagen,
som vinden begyndte at blæse lidt, gik til sejls og kom sent om aftenen til
anker for Visby med Eders kg!. Majestæts flåde.« Den I. maj begyndte
skibene at beskyde kastellet, og GYLDENL0VE beskød Visborg Slot »på det
sted, som guvernørens logernenter var,« og virkningen var god, for da
oberst Bertelsen inden stormen på slottet sendte en trommeslager, der
opfordrede Kastellet til at kapitulere, gik de straks ind derpå, dersom
skydningen fra skibene ville høre op.(17)
Niels Juel skrev i godt humør den 2 . maj til rigadmiralen: »Det er en
navnkundig dag, nemlig Philipi Jacobi , som dem deres lejevohning blev
opsagt at de skulle forhuse, som dog på samme tid plejer at flytte og fattes
ikke videre end de ikke er en fjerding år tilforn var udsagt, thi vi kom
dem uadvaret og uformodentlig på halsen. « Denne dag blev der kl. 12 fra
slottet »skudt victorie« og Hans Majestæt kongen af Danmarks flag blev
hejst . Major Billenberg blev af Niels Juel sat som kommandant på Visborg
og gotlænderen Thomas Wallenstein satte han som commissarius over
øen, ligesom han indsatte forskellige andre folk i øens administration.
Efter at have organiseret styret forlod Niels Juel atterVisby med flåden
»efiersom det ikke en bekvem og sikker red var for flåden , og de svenske
har den bedste vind til at udgå med, ogjeg har fuldkommen kundskab, at
de lå færdig med 40 skibe i Dalarøen, hvorfor jeg ikke turde hasardere
Eders kg!' Majestæts flåde.« I første omgang nåede han dog ikke længere
end til Karlsø på grund af vinden, men herfra fik han endnu ordnet forskelligt på øen og fik ført den svenske biskop, borgmesteren, dommeren
og andre civile betj ente bort.(18)

17. RA.N iels Juels Kopibog
d .2/S 167 6 .

18. RA.CHRISTIANIAjoumal
d .2/S 1676, Niels Juels Kopibog d.2/S. 16/5 til kg. og d.
S/S. II/S og 12/5 til rigsadm.

19· RA.N iels J uels Kopibog
d. 21 5 til kg.
20. RA.Niels Juels Kopibog
d. 161 S, C HRISTIANIAjo urn al
d. I SI S IS76, N ederl.RA. Staten General nr . S6 18, breve fra
admiralerne i 1676 . Almond e
d.161S og 31/S 1676.
21. RA.Niels j uel s Kopibog
d .16 1 S og 201 5 til rigsadm.,
CHRISTIANIAj ou rnal d.191S og
281 S 1676, Nederl.RA. Staten
General nr . S618 d. 6I S 1676.
22. RA .C HRISTIANIA j ournal
d .2 11 S 1676, ]. H .Barfod: N iels
J uel side l SI ff.

N iels Juel måtte imi dler tid være forsigtig, for han ville være den svenske
flåde langt underlegen , og han fortæller at de danske skibe, der var sendt
til skærene ved Stockholm, havde fået penge og tob ak med. »D e svenske
er hel begærlig efter tobak« , så danskerne kunne købe sig til oplysninger. (19)
Tromp havde imens haft travlt i Holland, og omsider kom også den
nederlandske hjælpeflåde, men dog i små afdelinger, som var sendt afsted
efterhånden som skibene var klar. Den 30. april nåede Ph ilip van
Almonde til København med de 3 første skibe og en brander, og den 4 .
maj kom yderl igere 5 skibe med CornelisTromp som passager. Han fik en
fyrstelig modtagelse, og der saluteredes fra dc danske orlogskibe i havnen.
Tromp blev modtaget af kongen og efter nogle afslutt ende forhandlinger
underskrev han sin kontrakt den 8. maj 1676. Den 9. maj sendtes admiral
Almonde afsted med de ankomne 8 nederlandske skibe , og med ham
fulgte det dan ske HAVFRUEN, katten ST.JORIS og 2 galioter. De nåede i god
behold til Niels Juel, som endnu lå ved Karlsø den 14. maj. (20)
Så snart vinden var til det , søgte Niels juel mod Bornholm. men samtidig skrev han til rigsadmiralen, at »vi er ganske ilde forlegen for folk
besynderlig med de soldater, som er så slet og falder i sygdom. « En del var
døde og omkring 100 lå syge. D em ville han sætt e i land på Bornholm
sammen med de syge søfolk, og ejendommeligt nok noterer han den 16.
maj: »H er er endnu en mægtig kulde« og det »har for fa dage siden frossen fing ertyk is.« Endelig den 20. m aj slog vinden om til NO som signal
til, at flåden måtte lette. Samme dag var Jens Rodsten kommet fra K øbenhavn med endnu 3 danske skibe TRE LØVER, FRIDERICUS III og KØBENHAVN samt muligvis ydcrligere et par hollandske skibe.? "
Henimod aften den 21. maj nåed e flåden Bornholm og lod ankeret
falde NV for Hasle på 20 favn e. Også den 19. maj var den svenske flåde
stået til søs fra Elfsnabben, og efter de misl ykkede foretagender sidste år
havde kong C arl ikke udnævnt en søoffice r, men en dygtig civil emb edsmand, friherre Lorentz Creutz, der end ikke var landmilitær. Han havde
overtaget kommandoen den 15 . apri l og stod nu med sin sto re flåde på 2 3
orlogsskibe på 50 stykker og derover, 21 fregatter på mindre end 50 stykker, IO galioter og 6 brandere med ialt 12 .000 mand ombord. D en 24 .
m aj, da den danske flåde lå på kr yd s mellem Bornholm og Øland fik de
to flåders brandvagter føling med hinanden, og omsider den 25. maj
m ødtes flåderne.(22)
Da Niels juel fik øje på fjenden drejede han mod NV d.v.s. med kurs
mod Sundet, og flåden kunne vel have haft en mulighed for at undslippe.
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For dette talte, at han ikke kendte Almonde og ikke havde haft øvelser
med de hollandske skibe, og imod talte, at det kunne være ganske godt at
prøve sig mod svenskerne inden Tromp overtog kommandoen. Han satte
derfor kursen mod jasmund, men begge flåder kom kun langsomt frem
og først ved solnedgang var flåderne kommet ganske nær hinanden, »rnen
som de dog blev ungefehr en mil til luvart fra os, resolverede jeg at vende
mod fjenden«, skrev Niels juel, og i CHRISTIANIAS journal står der: »- så
vendte vi over stag og sejlede NNO om, og de meste af vores sejlede
gennem den sidste længde af deres flåde.« Af de afskårne skib e blev den
svenske brander DIDRIC erobret af SVENSKE FALK, mens en brandenburgsk
eskadre, som var på vej til København bemægtigede sig en anden brander
LEOPARD, da denne flygtede.
Den ringe vind forårsagede, at den utrænede svenske flåde ikke formåede at holde sig samlet i mørket og Niels luel talte 7 skibe færre den næste
morgen. Niels juel vendte atter mod svenskerne og kom ind i hans flåde,
som passeredes fra for til agter. De danske skibe blev hårdt ramte og især
gik det ud over Almondes skib, der blev så svært tilredt, at han måtte flytte
sit flag over på GIDEON. Niels juel fandt det nu heldigst at afbryde kampen
mod den stærkere fjende og holdt kl. 14 kurs mod Sundet. Creutz med
CRONAN søgte at følge, men da de fleste svenske skibe holdt sig i passende
afstand blev kanonaderne afbrudt omkring kl. 15, hvorefter de to flåder
skiltes .(')
Almonde rettede beskyldninger mod nogle danske chefer og samtidig
beklagede Niels juel sig over, at Almonde ikke havde fulgt hans ordrer.
N iels juel løste imidlertid sin opgave smukt, idet hans flåde var intakt, og
han havde udført den ubehagelige opgave som den svage part samtidig
med at han havde formået at lave ravage i den svenske flåde .
Det måtte nu være Tramps opgave hurtigst muligt at komme til
flåden, men først den 26 . maj afsejlede han fra København med 5
danske og 4 hollandske skibe. To dage senere ankrede han hos Niels
juel ved Falsterbo og overtog kommandoen over hele flåden, som han
inddelte i 3 eskadrer: ('4)
r.eskadre med admiral Niels juel på CHURPRINSEN m . 68 stk. samt
CHRISTIANUS IV 58
GVWHNL0VE
54
ANNA SUPHIA
DELMENHORST
44
NELLEBLADET
54
LINDORMEN
KØBENHAVN
36
HOMMEREN
J2
ANTONETTE
CARITAS
34
FIRE KRONEDE LILLlER 4
STOKFISKEN og ABRAHAMS OFFER
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62
46
26

23. J .H .Darfo d: Niels J uel side
151-154.
24 . RA.Kanc.lndk. 1676 VI
nr. 1 kg!. eksp . 1676 T ramps
brev til kg.d .28/ 5 1676, journal d. 28/5 1676, Drev fra
Almonde d. I2/6 1676.

2. eskadre med admiralgeneral Cornelis Tromp på CHRISTIANUS V m . 80
stk. samt
TRE LØVER
64
CHARLOTTE AMALIE 64
OO STERGOO
60
ENIGHED
66
FRIDERICUS III
CAMPEN
44
64
SVENSKE FALK
46
CHRISTIANIA
FRISlA
36
54
HAVMANDEN
36
HAVFRUEN
26
SPRAGLEDE FALK
18
Louvs og T'HoEN
jeskadre med admiral Philip Almonde på DELFT m. 62 stk. samt
WAESDORP
68
DORDRECHT
46
AKERBOOM
GIDEON
60
JUSTINA
64
NOORTHOLLAND
CALEB
40
UTRECHT
38
HVIDE FALK
28
PERLEN
8
LEONORA
D ELFT

25 · RA .N iels Juels Kopibog
d.4/ 6 1676, Trornps Brevb og
d. 6/6 1676, Sv.RA . Sjoex p.
Afd.B vol 7 nr. 7 c.
admiralernes beretning sign af
6 chefer.

60
44
26

Den 30. maj lettede flåden ved daggry og rundede Falsterbo rev fo r en
sydvestlig vind, og omkring kl. IO fik man fjenden i sigte »mi dt i farvandet imod Ystad forud til lu vart«. Svenskerne, der var klar over, at den
danske flåde var blevet forstærket, besluttede - trods deres talmæssige
overlegenhed - at retirere mod Øland, og en spændende kapsejlads begyndte. Om natten i ly af mørket ændrede de tilmed kurs, så de næste
morgen var ude af sigte.
Ved middagstid den 31. maj »om kri ng kl.I2 så vi den SO for os«. »Vi
j agede den ved solens nedgang forbi Ertholmene, og den I. juni om formiddagen op langs Ølands sydkyst. Kl. II var vi sejlet så tæt ind på den,
at vi tvan g den til at blive og gøre front mod OS. « (25)
Den svenske søfiskal And. Gyllenspaak sendte sen ere en indberetning
om slaget til kong Carl og skrev heri bl.a .: »H ver og en afvore gjorde sit
bedste med alle sejl for at slippe bort, og nogle sejlede deres stænger
overbord. Det store danske admiralskib, som Tromp førte, sejlede selv
femte lige efter os, dog til luvart, og det tredje skib fra ham førte et
viceadmi ralflag.« Men forfølgerne kneb ind mell em sven skerne og land
og tvang dem derved til slag. »Straks efte r måltidet kom hs. excellence
Creutz op på skansen igen med de andre officerer. I det samme skød
admiral Uggla et skud: »J eg vendere. D a svor hs. excellence en ed og
sagde: »hwar tusan w ill han nu tage v ågen?« og be faled e i lige måde at
skyde et skud, at skibet vender. Der var vel en og anden derimod og især
den gamle kaptajn Peer Gabrielsen, der sagde, at om vi vender i dette
hårde vejr med dette ranke skib, så sker os vist en ulykke.«
Gyllenspaak var ifølge hans egen beretning også klar over den far51

lige situation, og efter at have udtalt sin mening løb Peer Gabrielsen
ned »og befalede artillerikaptajnen at han i hast skulle tage de stykker
ind, der stod ude om bagbord agten om storrnasten.« Næppe var imidlertid udførelsen af ordren påbegyndt førend skibet begyndte at vende.
»Da sprang jeg op på skansen, hvor hs. excellence hr. Creutz - og de
andre officerer stod, og bad for Guds skyld om, at de ville stryge sejlene, - men ingen svarede mig.« »Vi var da så nær den danske admiral
med sine 5 store kapitalskibe, at vi skulle begynde at give fyr på hverandre« - »i det samme hældede skibet, så rælingerne sank ned i vandet,
og vandet stod straks ind gennem lugerne i skibet. Samtidig opstod
der ild i krudtkisten, som stod i storlugen, hvorved skibets styrbord
side samt master og kahyt sprang i luften«. »Creutz holdt i mesan52

Slaget ved Øland den 1. juni 1676.
I forgrunden synker det svenske
admiralskib STORE KRONAN og
SVÆRDET erstukket i brand cif en
brander. (Tapet til Rosenborgs
Riddersal.)

Medaille slåer i anledning af slager
ved Ø land den i.juni 1676.

(NariollaIIII IIS. Montsamling}

vantet, indtil vandet gik over ham, da befalede han sin sjæl i Guds
hænder og slap. Jeg var med ham og vi fulgtes ad til bunden . «
Gyllenspaak fortæller videre, at han blev bjærget ved I8-tiden og blev
bragt til Kalrn ar,
CRONANS forlis gik så hurtigt, at Tromp ikke nåede at affyre et eneste
skud imod det, og han fortsatte derefter mod admiral Uggla på SVÆRDET.
Her kom også Niels Juel snart og lagde sig på den anden side af svenskeren. Efter gensidig kanonade i ca. 4 glas gik SVÆRDETS stormast overbord,
hvorefter det strøg for Tromp. Imidlertid havde branderen T'HoEN uden
ordre lagt sig ombord på fjenden, der havde strøget, hvorved den blev
stukket i brand og opbrændte.
Efter således at have mistet 2 admiralskibe begav hele den svenske
flåde sig på uordnet flugt. Klokken var da omkring I 8. Fem andre
svenske skibe havde søgt at hjælpe admiral Uggla, men da SVÆRDET
kom i brand søgte enhver at redde sig bort. SOLEN flygtede ilde tilredt
og gik senere på grund ved Vestervik , hvor den dog nogle dage senere
kom fri igen. SATURNUS slap væk uden væsentlige skader, men
NEPTUNUS kunne ikke følge med og blev indhentet af Niels Jue!' Han
skriver herom: »N EPTUNUS blev taget under min kanon, men jeg
kunne ikke komme til det, formedelst jeg havde fået skade på min
stormast , hvilket sig godvilligt gav, og roede nogen hollænder derhen
meJ deres slup og fik det, så vi som fører flaget (d.v.s .flagmændene
eller admiralerne) sk al altid tage imod hug, og de andre løber af med
byttet, dog jeg formener at ra min part deraf før end jeg slipper det. «
Også det svenske HIERONYMUS undslap, hvorimod JERNVAcEN måtte
overgive sig, da det blev erobret af ANNA SOPHIA.
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Under den almindelige flugt gik flere på grund, men undslap. Fregatten ENHORN og nogle mindre skibe EKORN, GRIPEN og SJåHESTEN blev
erobrede, mens flåden blev helt spredt. Nogle søgte ly i Kalmar, men de
fleste nåede Stockholm. Adskillige af dem var ilde tilredte, og da RIKSAPPLET løb ind i skærgården, fik det sit banesår ved at løbe på en klippe og
sank snart efter.
Slaget var foregået under helt uordnede former fra først til sidst, da
Tromp ret tidligt havde givet ordre til, at enhver skulle gøre sit bedste
for at gå løs på fjenden. I den kapsejlads var mange danske skibet sakket agterud. Forfølgelsen spredte således den allierede flåde , og først
den 19.juni var man atter samlede ved Falsterbo. Niels Juel var stærkt
utilfreds med forløbet og omtaler bl.a. i et brev til rigsadmiralen: »så
ved Gud, at det ikke er min skyld, at vi jo gerne skulle have været i
skærene, eftersom jeg fastelig tror, at vi skulle have jaget de svenske en
sådan feber på deres hals, at alle de doctores i Stockholm ikke skulle
have været gode for at kurere dem i år og dag igen. Vi rar så have
tålmodighed, efterdi det ikke er sket.« Han anbefalede videre, at rigs54

Samtidig tegning af den danske
hærs landgang ved Råå den 29. juni
1676. Kystenforoven er Sjælland
med Amagerog Købellhavn.
Desuden seslallgs kysten: A lt
Wartol/, Gyldellllllld, Skovshoved,
Tårbæk, Papirmølle, Vebæk,
Ru ngsted, KrogAa , Humlebek,
Dalager, EngelhoJ, Kronenborg,
Helsenor. 1 Sundet ses Hven ogpå
Sk ånesiden kan Ilævlles Landskrone
og Helsenborg.
Teksten til hejre lyder: »Ihre
Kongl. Mayst. Z II D ennemarck mit
dere Anll ee Uberfahrt von
Copenhagen und Landung atif
Sdioone bei Raa, eine halb Magt
von H elsenborg AmlO 1676 der29
Maj ."

D efølgende bogstaver er vanskelige
at identificere på kortet, men ifølge
teksten angiver »A" det admiralskib
hvorpå kongen var, og »B"
admiralskibet hvorpå overfeltmarskallen var, "C" angiver de
orlogsskibe, der havde knægtene til
Landshrone, »D" er irfanteriet,
»E" kavaleriet til høj refl øj og »F"
kavallereiet til venstrefløj. {Rigsarkivet, Landetaten, Krigskanc.
Mappe til Chr.y.s krigshistone.)

26 . J.II.D.rfod: Niel, Jud side
156-160.

27. RA.Niels Juels Kopibog d .
30/6 1676 til rigsadm .•
H åndskriftsaml. IV nr. 132
Diarium.

admiralen fik kongen til at lade Tramp indgive en »relation ind til
Hans Majestæt« om »hver deres comportement i sidste slag, og især
hvordan den hollandske flåde sig forholdt, eftersom han har en fiscal
med sig som sligt skulle observcre. e'r"
Tramp fik da også den 23. juni ordre til at indsende en relation om
officerernes forhold, men først en måned senere, den 23. juli, svarede han
undvigende: »Den ærgelse og skam.jeg har over de danske og hollandske
officerers slette opførsel i sidste bataille, har gjort mig uskikket til at gøre
nøjagtig undersøgelse desangående,« hvorfor han bad om almindelig pardon for alle. Mon der var noget, som han ikke ønskede at fa frem? Midt
i juni hed det således i Stockholm: »Siden slaget har fjenden holdt sig
udfor Dalarøen med sin hele flåde eller med en del af den. Havde Gud
ikke slået ham med blindhed, synes han med to eller tre tusinde mand at
kunne have gjort, hvad han ville.«
Nu låTramp imidlertid med flåden ved Stevns den 20.juni, da der blev
holdt krigsråd, og den næste dage lettede den. Den 23.j uni ved Io-tiden
ankrede flåden mellemYstad og Trelleborg, idet det var meningen, at man
her skulle foretage en afledningsmanøvre, så der blev trukket svenske
styrker mod øst, mens Christian 5 satte over Sundet for at gå i land i
Skåne. Den 27.juni gik man i land ogYstad overgav sig straks . Det var
dog ikke rigtigt lykkedes at blive en afledningsmanøvre, for da den svenske konge lige skulle til at afsende en styrke til hjælp for Ystad fik han
underretning om, at en stor transportflåde var ved at afsejle fra Sjælland,
hvorfor han holdt styrken tilbage .
Alligevel lykkedes det den danske konge uden væsentlige hindringer at
landsætte sin hær ved Råå Syd for Helsingborg den 29. juni. Tropperne
blev sat over med omkring 500 skuder og galioter beskyttet af 12 orlogsskibe, der var delt i to eskadrer med en på hver fløj. lalt overførtes ca.
14.500 mand.P"
Efter den 19. juni var admiral Almonde rejst hjem for efter ordre at
overtage kommandoen over den hollandske middelhavsflåde. Hollænderen kaptajn Poort havde derefter haft kommandoen over den hollandske
eskadre indtil viceadmiral Cornelis Everseri den II . juli kom til flåden
med fem skibe . Også han ønskede forret frem for Niels juel, men dette
blev dog forhindret.
Fra Norge søgte man også et angreb mod Sverige, idet der sendtes en
hær som indesluttede Gøteborg. For tillige at blokere byen fra søsiden
afsendtes den II. juli Marquor Rodsten med 7 orlogsskibe fra Sundet.
Den 17.juli løb imidlertid KØBENHAVN på grund i skærgården og nogle
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Model'!forlogsskibet SOPHIA
bygget på Holmen og
tiigåetflåden 1650 med 100 stykker.
Deltog i defleste slagunderDm
skåtlske krig.

AMALIA ,

af den svenske admiral Sjobl ads mindre skibe fik det danske orlogsskib
stukket i brand, så at det sprang i luften. Den danske eskadre forblev uden
for skærgården, men kunne ikke hindre, at en svensk transportflåde løb
ind til byen. Kongen blev så opbragt over sagen, at Rodsten blev afsat som
eskadrechef.
D en 17. juli holdt Tromp krigsråd, da han af kongen havde laet ordre
til om muligt at erobre Rygen , og nogle dage efter afsejlede flåden mod
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det nye mål. Det gik dog ikke så nemt, fordi den understøttelse, som
skulle komme fra Brandenburg lod vente på sig, og samtidig var man
udsat for både sygdom og uvejr. Med det foregående års epidemi i erindring forstår man frygten for en gentagelse, når Niels Juel skriver: })- her
går daglig en stor del medieamenter med, eftersom sygdommen tiltager.
Jeg har sendt 100 mand til Bornholm og nu på 4 eller 6 dages tid faet 36
igen .«(,8)
Den 8. august stormede det for alvor. Alle skibene måtte stryge deres
stænger. Først gik det ud over viceadmiral Eversen, hvis ankertov brast og
han drev efterhånden ude af sigte af flåden. Senere knækkede
CHRISTIANIAS ankertov, men »vi lod straks vores tøj anker falde.« Om natten og den følgende dag blæste der fortsat en storm fra VNV, og i
CHRISTIANIAS journal står der: »- mod aften brød GVLDENLØVE hans tov,
mod solens nedgang drev Tramp os forbi, i den første vagt drev os nok et
skib forbi, som har sluppet hans anker.« Derefter løjede vinden noget af,
men stormen holdt sig dog til den r6. august. D e fleste skibe mistede
deres både eller fik dem slået i stykker, og næsten intet skib slap for at fa
beskadiget tov og anker. ('9)
4 hollandske og det danske GVLDENLØVE måtte efter stormen sendes til
København for at blive reparerede, og da styrkerne fra Brandenburg ville
komme så sent, at Tramp fandt aktionen mod Rygen for risikabel, landsatte han de danske landgangstropper ved Wismar og satte kursen mod
Bornholm med flåden . Da han ved denne tid fik nyheden om uheldet ved
Gøteborg sendte han yderligere Christian Bjelke med 3 orlogsskibe til
København for at rigsadmiralen her kunne disponere over dem , om de
skulle til Gøteborg. Den 28 . august ankrede Tramp ved Nexø. v"
Da der nu indløb meldinger om trusler mod Gotland besluttedeTromp
den 3.september at sende Niels Juel med IO skibe til øen for at aftale med
guvernøren om øens forsvar og om forsyninger. Samtidig sendte Tramp
yderligere 4 skibe til København for at de muligvis kunne bruges mod
Gøteborg, og dermed havde Tramp faktisk halveret sin styrke. D esuden
havde han opnået, at alle danske orlogsskibe var sendt bort, så han kun
havde hollandske tilbage foruden DELMENHORST og CHRISTIANUSV, hvorpå han selv var. Niels Juel fik dog kontraordre og var den 4. september
atter ved flåden, idel Tronip havde aet ordre til at angribe en skanse ved
Carlshavn. Det blæste imidlertid en hård kuling af SO i de følgende dage,
og Tramp fandt nu at risikoen ved et angreb var for stor, hvorfor han 9.
september gik under sej l med hele flåden og nåede allerede næste dags
middag til ankers i Køge Bugt.!"!
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Derefter opstod den diskussion, der fandt sted hvert år, når de hollandske skibe havde været i de danske farvande til hjælp for den danske flåde.
Hollænderne ville hjem i god tid inden vinteren, og i Danmark ønskede
man at bruge dem så længe som muligt. Resultatet var derfor hver gang:
Uvirksomhed. Da rigsadmiralen, der havde været bortrejst, den 30. september kom til København, fandt han de nederlandske skibe på reden.
Han optog forhandlinger med dem, men mod deres stejle holdning virkede Bjelkes overtalelser ikke. De ville end ikke under hjemrejsen støtte
eskadren ved Gøteborg.
Når Tromp ikke ville, måtte Jens Rodsten, der nu var forsinket og
yderligere truet af ustabilt vejr, gå i gang med opgaven ved Carlshavn.
Angrebet lykkedes for ham med forbløffende hurtighed, og efter at han
den 4. oktober var gået i land overgav svenskerne sig allerede den 8.
oktober. Herved kom han i besiddelse af to nye skibe, som var under
bygning. De blev siden bragt til København, hvor de blev bygget færdige
og fik navnene VICTORIA og CARLSHAVN.(3 2 )
Mens krigslykken hidtil havde fulgt de danske våben, fik kongen pludselig en betydelig modgang i Skåne.
Feltmarskalk Weyher døde den 14. oktober, netop som Carl II begyndte sin fremrykning, og den danske hær havde i den følgende tid en
udygtig ledelse . Derfor blev der stadig brug for mandskab, og sidst i november begyndte man at presse matroser til hæren. Under slaget ved
Lund, den 4. december 1676, deltog nogle matrosbatailloner under oberst
Cicignon, men de kom med halvanden times forsinkelse og deres indsats
blev derfor af ringe værdi. Tilmed måtte de betale blodigt for deres deltagelse. Slaget blev skæbnesvangert for Christian 5, der trak sig tilbage til
Landskrona og trak resten af hæren bort fra Skåne. (33)

32. RA.Kanc.Indk.1676 vm
brev fra J .Rodsren d .7/1O og
26!Jo 1676, og fra H .Bjelke d.
19/ 10 1676.
33. N .P .Jensen: Den Skånske
Krig side 162.
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4. kapitel - Niels Juels sejre

1. N iels Juels Kopib og den 2/6
til ko ngen .

Kong Christian havde sidste år ærgret sig over flådens langsomme udrustning, så han nedsatte derfor en kommision den 26. januar 1677, der fik
ordre til »straks og ufortøvet vores Holms og flådes tilstand at undersøge«
og gøre »sådan anstalt, at flåden kunne komme betids ud.« Der blev sat en
kaptajn og en løjtnant til at tilse arbejdet ved hvert skib.
Cornelis Tromp deltog endnu den 6. februar i et admiralitetesmøde,
men afrejste den 8. februar til Nederlandene for at påskynde hjælpeflådens afsendelse, foretage diverse indkøb og hverve bådsfolk. Blandt andet
hans private affærer var medvirkende til , at flåden kom endnu senere afsted end i 1676.
I Danmark regnede man selvfølgelig m ed, at nederlænderne ville
komme senest i maj ligesom i 1676, og man håbede da, at de forenede
flåder kunne holde den svenske eskadre i Gøteborg adskilt fra hovedflåden i Stockholm. Det var derfor foruroligende, da man fik melding
om, at den svenske hovedflåde allerede midt i maj lå klar m ed 30 skibe til
afsejlin g, og at blot isen ved Dalarø hindrede den. Samtidig forlød det
også , at den svenske Gøteborg eskadre den 20 m aj var klar til afsejling.
I København erfarede man forholdsvis hurtigt, at admiral Sjøblad
havde forladt Gøteborg, hvorefter Niels Juel fik øjeblikkelig ordre til at
afsejle med sin flåde. Den 23. maj lå han ved Stevns, da han fik ordre til
at konvojere nogle tropper fra Rostock. Han afsendte et par af orlogsskibene og nogle fregatter, der kom tilbage den 28. maj medbringende en lille
svensk galiot LIDEN JÆGER på 6 stk . H an var da den 25. maj lettet med
flåden og stået sydpå forb i Møen , og netop den 28. maj , fik han melding
om, at svenskerne lå ved Korsør, men p å grund af den ringe vind kunne
han intet foretage sig. Hans eskadre bestod på dette tidspunkt af følgende
skibe : CHRISTIANUSV 85 stk. med Niels Juel ombord, CHURPRINSEN 74
stk., GVLDENL0VE 50 stk., ENIGHED 62 stk., LINDORMEN 50 stk. , CIIIlISTIANUS IV 54 stk. , CHRISTIANIA 54 stk., CHRISTIANSAND 40 stk. , NEPTuNUS 42 stk., HaMMEREN 37 stk. og H AVFRUEN 30 stk. , men inden slagets
begyndelse kom endnu to orlogsskibe, NELLEBLADET 52 stk, og H AVMANDEN 34. stk. tilbage til flåden . ( l)
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Den svenske eskadre var ligesom Niels juel sinket af det stille vejr, og
hans styrke bestod af ADMIRANT 52 stk med admiral Sjøblad, CALMAR
CASTEL 72 stk., WRANGELS PALAIS 38 stk ., ENGEL GABRIEL 44 stk., HAvFRUEN 48 stk., ANDROMEDA 52 stk. , ROSEN 44 stk., GUSTAVUS 48 stk. og
LILLE GRIPEN 12 stk . samt advisjagterne DIANA og VENUS foruden 3 brandere. Fra ANDR.OMEDAS skibsjournal, der er ført af P. Rosenholm ses, at da
»CALMAR CASTEL meget ilde sejlede, og de andre skibe måtte holde hos
det, avancerede fjenden stæ rk t og kl.ca .8 om aftenen begyndte r~ m ar
skyde som varede indtil det blev helt mørkt. « Inden mørket helt skjulte
skibene lykkedes det imidlertid for kaptajn Drejer på ENIGHEDEN at erobre det svenske WRANGELS PALAIS. (2)
Ved daggry den J. juni lå danskerne til luvart og Niels Juel var sammen
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Sl aget ved Møen den 5. juni 1677
efter maleri af Ciali S Mainicnen. I
forgrunden til venstreses Orlogsski.
bet CHRtSTtA NUS QUtN71JS med
Ni els jllel . (Fot.Frederiksborg
1\1I1seu/II).

2 . SV.RA Plottaus H andlingar,
Sjoexp , Afd.B vol.z, nr. 8 A
R osenholms relation og
A NDROMEDAS journal. saml
ENIGHEDENS journal d.

31/ 5 1677 .

Christian Bjelke (1645-94) efter
maleri cifjakob Coning. Hall blev
lejtnant 1666 og 1668 haptajn, 1676
scoutbynacht ogsamme år viceadmiral, 1678 admiralitetsråd, 1682
admiral. (Fot Frederiksborg
Muset/m)

med et par små fregatter kommet nærmere den svenske eskadre end de
øvrige. Straks ved daggry havde han gentaget sit signal om, at enhver
skulle gøre sit bedste mod fjenden, da samlede taktiske manøvrer var
vanskelige med den ringe vind, der var. Først brugtes kanonerne mod de
agterste svenske skibe, men derefter fortsatte Juel mod det svenske admiralskib ADMIRANT, del fulgtes a[ANDROMEDA. Selvom det gjorde sit bedste
for at komme bort, blev efter nogen tid dets forstang skudt over bord, og
dets merssejl skudt i sønder. Rosenholm på ANDROMEDA, der imens var
kommet et stykke forud, ville nu gå over stag for at støtte sin admiral,
men »den gemene mand ville ingenlunde fatte noget tovværk sigendes, at
6r

de ikke ville gå tilbage og lade sig slagte som svin, hvorfor jeg ikke kunne
komme til at gå over stag.« ADMIRANT måtte da efter et par timers fægtning overgive sig til Niels Juel.
Imens havde viceadmiral Christian Bjelke på CHURPRINSEN med to
sekundanter angrebet CALMAR CASTEL, der ved 4-tiden måtte stryge sit
flag. Herefter gav imidlertid chefen sin konstabel ordre til med to skud at
skyde hul i skibsbunden, så Bjelke, da han opdagede det skyndsomst måtte sætte skibet på grund på Falsters sydspids. Bjelkes harme over det skete,
der var imod de uskrevne love, forårsagede, at Bjelke siden ansøgte kongen om, at Chefen måtte blive fængslet indtil han havde erstattet det økonomiske tab, som Bjelke og hans folk havde lidt ved at prisen gik tabt.I "
Det næste skib HAVFRUEN blev erobret af kaptajn Cornelis de Witt på
LINDORMEN, mens de øvrige skibe gjorde deres bedste for at slippe bort.
Det lykkedes dog for Niels Juel at få ram på ENGEL GABRIEL og at få
tvunget også dette skib til at stryge. Imens satte kaptajn Drejer på ENIGHED efter et af de flygtende skibe, GUSTAVUS, der dog undslap ad Østersøen til ligesom ANDROMEDA og branderen ST.DAvID. Niels Juel måtte da
for sit eget vedkommende opgive videre forfølgelse, idet han under kampene havde fået en del skade på sejl, tov og andet redskab, og det lykkedes
ingen af de andre skibe at nå den sidste rest af den svenske eskadre. (4)
Frederik Rothkirck på det svenske ROSEN skriver: - »rnen som ingen
flere var igen end mit betroede skib ROSEN og GUSTAVUS kunne vi ikke
mere udrette, især da ROSEN, som havde mistet sin blindrå og fokkemast
ved skydningen og havde fået to skud under vandet, havde stor møje med
at holde læns med baljer og pumper. GUSTAVUS tog sin kurs ad Østersøen,
og jeg, som umuligt for fjenden kunne komme om Falsterbo rev, gik til
råds med alle officererne og besluttede at hazardere gennem Sundet,
hvilket også skete, men begge advisjagterne, som var så langt bag efter, at
jeg ingen assistens kunne give, blev taget af fjendens brandvagt. Den 4.
juni komjeg her ud for Gøteborg havende med mig i følge LILLE GRIPEN
og en brander.« ROSEN var sluppet forbi Kronborg og det derved liggende
orlogsskib NORSKE LØVE ved at sætte engelsk flag, hvorimod kaptajn Johan Schinckel på SVENSKE FALK, der lå ved Landskrona, fattede mistanke
til de to jagter, der blot havde omviklet deres flag. Han indhentede og
erobrede Jem. Den tredje brander havde ligeledes søgl al slippe gennem
Øresund, men blev taget på Malmø red. <sl
Det vigtigste resultat af kampen var, at Niels Juel havde nået sit m ål,
nemlig at hindre Gøteborg-eskadrens forening med hovedflåden i Østersøen. Kun to orlogskibe og en brander var sluppet igennem til Østersøen,
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og af disse var GUSTAVUS stærkt beskadiget. Samtidig var et orlogsskib
med LILLE GRIPEN og en brander tvunget tilbage til Gøteborg og svenskerne havde mistet ialt 2 orlogsskibe, 3 fregatter, 2 jagter og I brander.
Efter slaget samledes de danske skibe i Køge Bugt. CHURPRINSEN var
det mest skadede skib, idet stormasten var blevet ramt ligesom sidste år, da
Niels Juel førte den, og han tilrådede derfor nu, at den blev fornyet . Tabene i mandskab var heldigvis heller ikke store. For eks. havde CHRISTIANUS V, der havde været i uafbrudt kamp, blot I død og 2 kvæstede.
Niels Juel var dog ikke tilfreds med alle skibschefernes opførsel og i
modsætning til Tramp, som sidste år ikke ville anklage sine egne, ønskede
Niels Juel at stå så stærkt som muligt før det afgørende slag mod den
svenske flåde. Der blev derfor afholdt krigsret den 18. og 19. juni på
CHRISTIANUS V og til de tilstedeværende chefer kom admiralerne Marquor og Jens Racisten, schoutbynacht Piil og kaptajn Span. Følgende
domme blev afsagt:

Kaptajn Jan Piipen på NELLEBLADET blev dømt fra sin charge uden pas
og afsked og skulle tilfiskalen give 3 måneders gage og have sin rest hos
kongen tabt.
Kaptajn Jan Falck på CHRISTIANSAND blev dømt, da han ikke ret
forstod admiralens signal og skulle have to måneders gageforbrudt tilfiskalen.
Kaptajn Johan Lund på HOMMEREN og viceadmiral Morsing på GYLDENLØ VE dømtesfor at have brugt deres slup uden ordre til et '!f en anden
erobret skib, og den førstnævnte skulle bøde 20 rdl. til fi skalen og den
sidstnævnte 2 måneders gage.
Kaptajn Hoeck på CHRISTIANIA, som også var anklaget, blevfrikendt .
Til sidst står der i dommen: »Kaptajn Jan de Vogel, der varpå NEPTUNUS, er mod min vilje draget bort fra fl åden efter besat vagt. Derover
er resolveret, at han skal udråbes ved trommeslag inden 8 dage at COI11parere i fl åden eller lide derefter på artiklerne, som synes at villegå ham
på livet. «
Det er tydeligt, at de to kaptajner Jan Piipen og Jan de Vogel åbenbart
havde forbrudt sig groft, mens de andre blot havde gjort sig skyldige i
disciplinære forseelser.
Niels Juel sendte nogle skibe til farvandet mellem Rygen og Falsterbo,
for at de skulle varsko, hvis de fik øje på fjendtlige orlogsskibe, og imens
gjorde han alt for at fa udbedret skaderne på skibene. Efter flere gange at

have bedt om at blive af med de svenske fanger, besluttede han endelig,
da han ikke turde vente længere, at officererne skulle sendes til Køge
indtil de kunne blive afhentet. Den 7. juni modtog Niels Juel ordre om
at ankre nærmere Dragør, og samme dag lettede flåden og lagde sig »omtrent 5 fjerding mil fra Dragør.s'"
De svenske skibe og fanger blev sendt til København og samtidig bad
Juel om at ra friske folk, flere skibe og iøvrigt om at få forskellige mangler
afhjulpet. Den IO.juni skrev han til kongen bl.a.: »Når vi skal ankre her i
dette farvand, vil det være her omtrent midt i farvandet mellem Stevns og
Falsterbo, thi at ligge inde i Køge Bugt er ikke tjenligt, eftersom fjenden
der med sådan vind kunne komme, at vi ikke kunne komme til sejls.s'"
Niels Juel var ivrig efter at komme til søs med flåden, og det var kun
udredningerne i København, som sinkede ham. Han skriver således den
13. juni til rigskansleren, rigsadmiralen og rigsmarsken, at så snart han
havde 24 skibe hos sig, og når flåden endelig havde fået, hvad den behøvede af tovværk, ammunition, planker og øl, »da holdt vi til vores allernådigste konges og Herres tjeneste gavnligt, først at undsætte Gulland og
derefter søge, hvad Gud den Højeste vil forunde OS«.(8)
Den 17. juni var Christian 5 med jagten ENHORN på besøg hos Juel,
men sejlede samme dags eftermiddag tilbage, og under samtalen blev det
besluttet, at Niels Juel kunne stå til søs med flåden så snart den var fuldt
udrustet. Det var derfor en ret irriteret Juel, som den 19. juni atter skrev
til de højædle og velbårne herrer: »Hidtil har jeg ikke fået et ord til svar
på nogle af mine skriverier.« Han savnede stadig både krudt og lod. (8)
Endelig den z r.juni fik Niels Juel underretning om den svenske flåde.
En englænder fortalte at han havde været ved den for 4 dage siden ca. 6
mil hinsides Bornholm og at den bestod af45 skibe ialt, hvoraf 30 kapitalskibe og resten advisjagter, brandere og viktualieskibe. Også nogle af de
udsendte danske skibe vendte tilbage med oplysninger. Niels Juel havde
derfor rådslagning med admiralerne Rodsten, og »vi har fundet for godt
og besluttet et holde Eders Majestæts flåde mellem Falsterbo og Dragør,
så vi så vidt muligt kan søge luven fra fjenden.« Til rigsadmiralen skrev
han bl.a.:»- at vi endnu ikke har fået vores ammunition er ikke min skyld,
eftersom jeg ofte har skrevet derom.s'"
Desuden skrev han den z j.juni til de høje herrer: »Skibet FRIDERICUS
TERTIUS kom i går til flåden med en hob nøgne svenske folk på, som skal
fordeles i flåden. Det havde været langt bedre, om de var bleven i land, da
jeg befrygter, at de skal tilføre os en sygdom, og det er heller ikke godt
at have fjenden både inden og uden borde.sv"
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Den 22. juni holdt Niels Juel generalpassiaring (krigsråd) og uddelte
seignebreve og rangerordrer. Han inddelte flåden i 3 eskadrer således.?"
I .eskadre:
LINDORMEN
NORSKE LØVE
FRIEDERICUS III
A NNA SOPHIA
CHRISTIANUS IV
HOMMEREN
DELMENHORST
HAVMANDEN
BONTE FALK
GRØNNE JÆGER
BON EVENTYR
NORSKE LØVE
2.eskadre:
CHRISTIANSAND
CHURPRINSEN
ENIGHED
CHRISTIANUS V
NEPTUNUS
MARIA
TRE LØVER
HAVFRUEN
POSTILLIONEN
FORGYLDTE FISK
KONG DAVID
VENUS

1I. N.].Kopibog 24/6 1677 og
Kanc.Indk. 1677-78 nr . 511.

3. eskadre:
SVANEN
GYLDENLØVE
LOSSEN
CHRISTIANIA
TRE CRONER
NELLEBLADET
CHARLOTTA AMALIA

50 stk. 212 md.
86 " 56 8
52 " 260
58 " 360
54 " 27 2
4° " 152
5° " 200

"

3°
18

"

4
4

"
"

154
brander
galiot
galiot

kpt. Corn. de Witt
viceadm. H.span
kpt. Ifver Hoppe
ad m . Marquor Rodsten
kpt. Corn Bomfeld
kpt. Johan Lund
sbn. Jan Ejlersen
kpt. Zacharias Bang
kpt. Peter Carlsen
ljt. Anton Frandtzen
ljt. Chr. J. Molstad
skp. Berent Siuertsen

40 stk. 174 md.
74
62
84
4°
3°
58
3°
18
8
IO

4

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

kpt. Jan Falck
viceadm. Chr. Bjelke
" kpt. Andreas Drejer
adm. Niels Juel
567 "
180 "
kpt. Fr. Gedde
120 "
kpt. Hans Lazarusen
286 "
sbn. Floris Carstensen
kpt. W van Meurs
" kpt. van Flieringen
5°
brander kpt. H . Heldom
galiot
ljt . Niels Laholmb
advisjagt skp. Amon Jensen
454
260

"

58 stk. 340 md. kpt. Isaac Theunissen
viceadm. Peter Morsing
56 " 268 "
" kpt. Peter Thomsen
3° " 84
kpt. Jacob Hoeck
54 " 23° "
adm. Jens Rodsten
68 " 4 20 "
kpt. Gisbert Jansen
52 " 267 "
2
sbn.
Matties PiiI
58 " 32
"
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HVIDE FALK
SVENSKE FALK
UNGE PRINS
KLEINE JÆGER
ST. JOHANNES
DIANA

30
40

"
"

6 "
4 "
4 "

102 "
20 3 "
galiot
galiot
galiot
advisj agt

kpt. Johan Behn
kpt. Johan Schinckel
skp. Berend Petersen
ljt. Jørgen Carstensen
ljt. Andres Jonassen
skp. Peder Larsen

Disse 27 orlogsskibe og fregatter var dog ikke alle samlet den 22.juni.
HAVFRUEN var i Kiel og andre var ude at krydse. Efter krigsrådet den 23.
juni lettede flåden samme aften og sejlede sydpå til Stevns , hvor den ankrede i eskadreorden. Mens han ventede på gunstig vind benyttede han
endnu engang lejligheden til at bede om at fa sine mangler afhjulpet. Han
ønskede bl.a. et parti skjorter og klæder til nogle nordmænd og til de
svenske, Ilsom reventer er helt nøgne«.(I2)
Endnu vidste han ikke, hvor den svenske flåde befandt sig, og han udsendte derfor atter nogle skibe for at fa nøjere viden. Den 28. juni, da
vinden gik i SO sendte han jagten VENUS til Rostock for at advare transportskibene mod at løbe ud. Herfra skulle den sejle videre til Kiel med
ordre til HAVFRUEN om straks at søge hjem til flåden. Vejrguderne drillede
Niels Juel, så han hver anden dag måtte flytte flåden mellem Stevns og
Skåne for stadig at være på vagt for at kunne fa luven fra fjenden. Samtidig
benyttede han iøvrigt lejligheden til at rangere (d.v.s. øve formation) med
skibene og endelig den jo.juni, da han havde fjenden i sigte i læ af Møen
holdt han flåden midt i farvandet mellem Stevns og Falsterbo. ( I)
Niels Juels breve og ordrer i disse dage viser tydeligt, at han var opsat
på at møde fjenden så snart vind og strøm var gunstige for ham. Det
nødtvungne ophold forårsagede imidlertid, at man stadig fra København
blandede sig i hans dispositioner, og her rådede der uenighed om, hvorvidt Niels Juel overhovedet skulle have lov til at angribe. Rigskansler
Frederik Ahlefeldt var meget bekymret for flåden. Den 28. juni sendte
Niels Juel endnu et brev til genera1commissariatet, der den 23.j uni havde
hævdet, at Niels Juel var blevet forsynet »rned et og andet«, men hertil
svarede han, »at en del skibe er ikke mere end 14 dage provianterede, som
jeg og de herrer deputerede alt har notificeret«. Desuden bad han om at
fa sine lanterner sendt »eftersorn jeg ikke har en lanterne at gøre seyn
(d.v.s. signal) med, hvoraf den hele flåde kunne komme i confusion om
natten.«

Imidlertid gik vinden den 29. juni om i NV med en stiv kuling, og
skulle flåden have vinden i ryggen, måtte den atter flyttes. Niels Juel
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12. R A.Krigsrådsproto kol 23/6
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Skitse af slaget i Køge Bugt, hvor
del ses, at kampen ved vendingen
under Stevns Klint og sir/en Øer
gennembnlr/det bliver delvis uordnet
f ør de svenske skibe tagerjlugten. 3
af dem søgerfra Stev/IS mod Nord,
IIIetIs resten søger mod øst og nogle
standses af Falsterbo Rev.
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14. Fr. Ahlefeldts brev trykt i
Ch r. Bru un : N iels Ju el og ho llænd ern e side 65 .
15. Sv.RA. Flot tans
H andl.,Sjoexp .Afd .B vo l.z nr .o
a og a r. I l Horns brev e,
iøvrigr ].H.Barfod: N iels Ju cl
side 186 fE

benyttede lejligheden til at indø ve formation med skibene og gik til ankers mell em M øen og Stevn s på II favne om aftenen . D en jo.juni sendte
Niels Juel et ekspresbudskab til København om, at den svenske flåde var
nær, og rig skansleren skrev øj eblikkelig efter at have modtaget det til
kongen, at da m an nu vidst e, at den holl andske hjælpeflåde var på vej , så
bad han om kongen »aller n åd igst ville anbefa le admiralJuel så vidt muligt
ikke at indl ade sig i slag, men holde sig i sikkerhed og afvente hjælp eflådens ankornst«. Vi kender ikke kongens reaktion bortset fra, at han
sendte diplomaten Jens juel til flåden. ( I ~)
Den sven ske flåde havde den 9.juni forladt Dalarø m ed Henrik Horn
som chef. Den r j .j un i havd e den nået Øl ands sydspids, hvor den ankrede
og fik forst ærkning af det nybyggede KALMAR samt af resterne af Gøteborgeskadren, nemlig ANDROMEDA og GUSTAVUS. Den 15. juni var flåd en
atter lettet og Horn kr yd sed e mellem Christian op el og Bornholm for at
indøve m andskabet, indtil han den 24. j uni ankrede under Møen. D erefter tog han atte r et k ryds mod Bornholm og kom først tilbage den 29.
juni. Den jo.juni om morgenen drej ede vinden »til vor favør,« hvorefter
han lettede og stod op mod danskerne. Den svenske flåde bestod af følgende skibe.!"'

I. eskadre:
VICTORIA
WRANGEL
SATURNUS
MARS
CAROLUS

84 stk. 480 md.
Il
Il
64
40 0
Il
Il
64
380
Il
Il
43 0
74
56
Il

WISMAR
RIGA
HJORTEN
FLYGANDE W ARGEN
ANDROMEDA
FRIDERICA AMALIA
ELISABETH
TRUMSLAGAR
ST.JACOB
DRuFvAN
MjØHUNDEN
EKORREN
RABOCKEN
ST.JOHANNES
2.eskadre:
SOLEN
VENUS
MERCURIUS
HERcuLEs
SPES
SVENSKA LEjONET
PHONIX
KONG DAVID
P ARLAN
ST.JOHANNES
BJØRNEN
LAURENTIUS
GRIPEN
LILLE FORTUNA
LUNA
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adm.gen. Henrik Horn
adm.1jt. Gustaf Horn
sbn. J. Clerck
major Dynkirk

52
46
34
56
52
32
18

18

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

IO

Il

12

Il

4
4

Il
Il

25 0
250
230
150
23 0
25 0
150
100

Il
Il
Il
Il
Il
Il
II
Il

130
20

Il

17
32
26
20
22

Il

Il

Il
Il
Il
Il

72 stk. 470 md.
Il
410 Il
64
66 Il 4 0 0 Il
Il
260 Il
54
Il
210 Il
46
Il
Il
23 0
52
Il
Il
150
34
Il
Il
140
32
II
18
100 Il
Il
22
Il
22

8

Il

8

Il

IO

4

Il
Il

44
25
29
20

Il
Il
Il
Il

kmd. A. Appe1bohm
kpt . H. Appe1bohm
kpt. D. Grønvall
kpt. Klas Slatte
kpt. Thomas Marshall
adrnljt. Rosenholm
kpt. Kr. Wernick
kpt. J. Gerdtsson
kpt. Rickstacker
brander
brander
boiert
boiert
boiert
boiert

adm. H. Clerck
adm.1jt. G. Sparre
sbn. M.Anckarhjelm
kmd. Olof Ersonborg
kmd. Anders Jacobsen
kpt. Fr. Coijet
kpt. J. Ekenberg
kpt. H. Prytz
kpt. H . Piper
brander
brander
Luierl
boiert
boiert
boiert

j.eskadre:
NYCKELN
JUPITER
DRAKEN
ST.H IERONYMUS
CÆSAR
KALMAR
GØTEBORG
ST.MARIA
GUSTAVUS
SOLEN
SALVATOR
DANSKA SVAN

?
FORGYLDA FALKEN
FORTuNA
GRONA DRAKEN
SJOMAN

16 . Niels Probst i M arinehist.
T idsskr. 1992 nr . 2 side 3-23 .

88 stk . 450 md
68 " 4°° "
64 " 39° "
It
7 2 " 390
60 " 24° "
66 "
52 " 220
50 " lID
4 8 " 200
22 " IOD
22 " 140
18
20
IO

Il

IO

"
"
"

8
4

44
50
25
20

adm. H . Wachtmeister
adm.ljt. Rosenfeldt
sbn. E. Taube
kmd. J. Taube
major E. Rosenfeldt
kmd. J. Bogman
kpt. Will . Lee
kpt. E.Boy
kpt. Olof Andersson
kpt. A. Hyssing
kpt. M . Olufsson
brander
brander
boiert
boiert
boiert
boiert

Det må her bemærkes, at den ovenfor angivne orden ikke er slagorden.
Desuden skrev Horn til kongen efter slaget, at CAROLUS, MARIA og
GØTEBORG til forskellige tider var blevet udkommanderet på brandvagt
og var kommet så langt fra flåden, at de ikke mere kunne finde denne.
Heller ikke den danske flåde var fuldtallig, da HAVFRUEN som omtalt var
i Kiel, og BONTE FALK og galioten ST.JOHANNES nåede heller ikke tilbage
til flåden inden slaget.
Da mørket var faldet på, gjorde de to flåder sig begge klar til kamp, og
de holdt for små sejl i farvandet. Allerede om aftenen gik imidlertid et
svensk skib HIERONYMUS på grund ved Stevns klint, men det lykkedes at
fa det af igen om natten . Da det blev morgen har de to flåder sandsynligvis ligget med den svenske flåde til luvart på kurs mod Stevns og med den
danske flåde nordligst.Vinden har været SSV og med denne vind har de
sejlet bidevind for bagbords halse, hvilket vil sige at eskadreordenen for
den danske flåde har været med Marquor Rodstens eskadre i front, dernæst Niels Juels eskadre og sidst Jens Rodstens eskadre.v?'
Ved slagets begyndelse har Jens Juel fra en jagt fulgt dets gang, og det
er muligvis hans øjenvidne beretning til kongen, der har overflødiggjort
en rapport fra Niels Juel efter slaget.Ved Stevns gik et svensk skib DRAKEN
atter på grund samme sted som det første gik på grund om natten »ud for

Detaille afgobelin , der viser slaget i
Køge Bugt den 1. JIlli 1677. Forrest
til venstreses det svenskeorlogsskib
MARS, derbliverentret ogerobret af
TRE LøVER. Anbringelsen af
skibene og deres placering er ligesom
ved detfo regående angivet af
dekorative grunde. (Tapet til
Rosenborgs riddersal).

Eskesti under klinten for Sigerslev strand.« Der havde for inden været en
heftig skudveksling mellem flåderne, og Horn havde troet sig så overlegen, at han havde givet ordre til at cheferne skulle benytte enhver lejlighed til entring, »til hvilken ende jeg hurtigt lod fordele til skibene efter
proportion de 600 knægte, som var destinerede til Pommern«, så enhver
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uden videre kunne gå løs på fjenden. Krudtrøgen havde dels forårsaget
svenske branderangreb, men uden held, og dels, at Marquor Rodstens
eskadre var faldet mere i læ på grund af vind og strøm uden at Horn
havde bemærket det. Den dukkede atter op ved Stevns, hvorfor Horn
troede, at der var kommet forstærkning til Juel. (17)
Chefen på DRAKEN , schoutbynacht Taube, blev angrebet afflere danske
skibe, og Niels Juel kom således også selv til at deltage i erobringen af
skibet, hvilket man kan se af priseregnskaberne. I forbindelse med den
heftige ild, der havde været rettet mod CHRISTIANUS V, besluttede Niels
Juel at flytte sit admiralsflag over på FRIDERICUS III, der netop var kommet til i Marquor Rodstens eskadre. Admiral Horn, der så sig trængt ved
Stevns vendte nu med flåden mod øst forfulgt af Niels Juel, og da den
svenske flåde på grund af begivenhederne var kommet noget i uorden
benyttede Juel sig heraf, og da der sandsynligvis samtidig kom en vinddrejning skar han gennem den svenske flåde og fik derved afskåret 16
skibe, der nu også blev angrebet af Marquor Rodstens eskadre efter at
denne havde laet frigjort sig fra kampene ved DRAKEN.
Niels Juel var blandt de første i søkrigshistorien der gennemførte denne
manøvre ved at bryde gennem fjendens linie. Han havde som tidligere
nævnt, søgt at gennemføre samme taktik allerede den 25. maj 1676, men
dengang med mindre held, blandt andet fordi mørket var ved at falde på .
Horn skriver siden i sin rapport til den svenske konge, at »fjenden mødte
os med stor resolution«, og der udvikledes sig en hårdnakket kamp. »På
begge sider blev så grummelig fægtet, at stykkerne gik som trommestikker
på 100 og flere trommer, thi begge parter gav hinanden hele lag. «
Under den voldsomme kamp kolliderede Spans skib NORSKE LØVE
med Jens Rodstens TRE KRONER, hvorved dette skib fik drejet gallionen
og bovsprydet af. Senere mistede NORSKE LØVE sin storstang og fik nogle
skud i vandgangen, så den måtte trække sig ud af slaget. TRE LØVER med
schoutbynacht Floris Carstensen blev stærkt beskadiget, men nåede at la
gjort det svenske skib MARS manøvreudygtigt. så det måtte overgive sig
til ham. Det var også gået hårdt ud over Marquor Rodstens skib ANNA
SOPHIA, der blandt andet mistede sin stormast. Viceadmiral Chr. Bjelke
entrede og tog det svenske orlogsskib CÆSAR.
[oRIDERICUS III med Niels Juel var stærkt engageret, og på et tidspunkt
skal det have været omgivet af 6 fjendtlige skibe, der hamrede løs på det,
men da Niels Juel bl.a . blev sekunderet af CHARLOTTA AMALIA måtte han
på et tidspunkt atter flytte sit flag herover, hvorfra han da ledede den sidste
del af slaget. Ved j-tiden om eftermiddagen fandt Horn stillingen så
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uholdbar, at han anså det for klogest at retirere. Han skrev selv herom: »1
værende combat blev vore skibe skudt meget redningsløse, de som endnu
kunne holde luven var formedelst Guds nådige hjælp og den højeste flid
i stand til at salvere sig, men hvad der kom i læ eller blev stikkende på
grund fandtes ingen midler til at hjælpe, thi vi kunne ikke længere resistere, men måtte trække os bort fra combatten, hvilket skete med så god
orden, da vi havde sendt de havarerede skibe forud.«
Da Horn begyndte flugten, var det blæst op til en hård kuling med
regn. Dette i forbindelse med den almindelige forvirring gjorde, at navigationen blev vanskeligere, hvorfor nogle af de svenske skibe ikke kom
klar af Falsterbo Rev, som de kæmpende flåder efterhånden var kommet
temmelig nær, idet strømmen satte dem op mod det . FLYGANDE W ARGEN
gik således på grund her, og det blev senere taget af CARITAS, der omsider
var nået frem til kampene fra København. WRANGELS PALAIS og GLOCKSTADT, der ligeledes var blevet sendt til hjælp nåede dog ikke de kæmpende flåder. Endnu et svensk skib måtte give op under flugten. Det var
SVENSKA LE]ONET, der efter Horns rapport »begik en stor galenskab«, da
det pludselig vendte om og gik lige tilbage mod den danske flåde, hvor
den lod sig tage af kaptajn Drejer på ENIGHED. De svenske skibe sejlede
imidlertid bedre end de danske , og da mørket faldt på tabte Niels Juel
følingen med fjenden, men man fortsatte dog østover i nogen tid. Han
havde besluttet at ville forfølge fjenden og sendte derfor bud tilbage til
København, om at la sendt ammunition og proviant snarest, og om at de
hollandske skibe uden ophold måtte blive beordret til at støde til ham.
Den næste dag ved S-tiden, da Niels Juel var på højde med Bornholm,
besluttede han sig alligevel til at vende om, da han anså svenskernes forspring for at være for stort. Møjsommeligt måtte han krydse tilbage, da
vinden var blevet VNV, og da flåden atter nærmede sig Stevns, gik der
tilmed en hård strøm imod, så det kom til at tage adskillig længere tid at
komme tilbage end at komme østpå. Den 4. juli nåede flåden omsider
Nord for Stevns, og ved S-tiden samme dags morgen ankredes ved Dragør.(18)
Den svenske flåde havde den jjuli nået Ølands sydspids, hvorfra admiral Wachtmeister med en del af skibene søgte ly i Kalmarsund, mens Horn
fortsatte nordpå med resten. Den r r .juli nåede han Elfsnabben - nøjagtigt
en måned efter sin afrejse.
Der var imidlertid også nogle svenske skibe, som havde søgt at flygte
nordpå gennem Sundet. Det var tre af det grundstødte skib DRAKENS
sekundanter, der var kommet i læ af de danske skibe. Det var ST.HIERO-
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NYMUS, MERCURIUS og KALMAR. Det sidstnævnte var imidlertid så uheldig sammen med den lille jagt GRIPEN at gå på grund nær Malmø, og de
to andre orlogsskibe søgte at hjælpe dem af, men da var deres skæbne
beseglet. Samme dag var nemlig den hollandske hjælpeflåde kommet til
Sundet, og Henrik Bjelke underrettede hurtigst muligt hollænderne om
de tre orlogsskibes flugt nordpå.
Tromp, der var med den hollandske hjælpeflåde. sendte 3 af sine skibe
gennem Drogden Syd om Saltholm, mens 3 andre skulle gå Nord om for
at hindre enhver flugtvej for svenskerne. Uheldigvis gik det ene skib på
grund i Drogden, hvorved denne del af ekspeditionen blev forsinket så
meget, at de andre skibe kom til at kæmpe alene mod svenskerne. Disse
slog bravt fra sig trods deres umulige situation, men måtte til sidst give op,
da en brander blev sendt mod dem. Schoutbynacht Anckarhjelm sprang
i søen fra sit skib MERCURIUS, som blev erobret af kaptajn Cornelis
Tielos på CAMPEN, og denne fik selv bugseret branderen væk uden at den
beskadigede skibet. Samme kaptajn erobrede også ST.HIERONYMUS hvor
chefen var blevet dræbt under kampen, mens det tredje skib KALMAR
forsvaredes med megen ihærdighed indtil kaptajn Bogman lod det stikke
i brand, for at det ikke skulle falde i fjendens hænder, mens han reddede
sig selv og de fleste folk i bådene ind til Malmø. Det sidste af de svenske
skibe, jagten GRIPEN, blev ødelagt på stranden, og mandskabet reddede
sig i land. (19)
Materielt betød slaget, at 7 svenske skibe samt galioten GR0NA
DRAKEN, der blev erobret af en af Niels Juels kapere, samt nogle
proviantskuder blev indlemmet i den danske flåde . Herudover mistede
svenskerne KALMAR,jagten GRIPEN og antagelig tre brandere, og desuden var deres tilbageværende skibe blevet slemt tilredt. Niels luds to
lysende sejre den I . juni og den I. juli betød således, at Danmark
erhvervede sig 8 store orlogsskibe, 3 fregatter, 2 jagter og nogle mindre fartøjer og herudover mistede svenskerne yderligere 2 orlogsskibe,
I jagt og 3 brandere.
Sejren var et resultat af en fremragende taktisk præstation og den fik
den største strategiske og politiske betydning for krigens videre forløb,
idet den bl.a. tilintetgjorde svenskernes plan om at slå den danske flåde,
inden hollænderne kom til hjælp. Hvis den danske flåde var blevet sat ud
af spillet, ville den hollandske flåde næppe have været i stand til at fravriste
svenskerne herredømmet i de danske farvande. Ved sin sejr holdt Niels
Juel Sundet rent og muliggjorde en fortsat forbindelse til den danske hær
i Skåne, mens en modsat udgang ville have gjort hærens stilling ganske
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uholdbar. Niels Juel vandt således ikke alene et slag, men også det fortsatte
herredømme til søs, hvorved han kunne vanskeliggøre svenskernes transporter over Østersøen og samtidig sikre den danske hærs bevægelsesfrihed.
Desuden var sejren af den største nationale betydning. Niels Juel havde
sejret uden fremmed hjælp, og det kom for den danske flåde i tid en fremover til at spille en afgørende rolle. Det blev nu danskere og nordmænd,
som blev toneangivende, så flådens institutioner kunne udvikles på et nationalt grundlag og med nationalt personel, hvor kommandosproget kunne være dansk.
Sejren blev modtaget med beundring i England, men med en lidt anden tone i Nederlandene. Den danske gesandt skriver således hjem , at »da
mange købmænd havde store summer anbragt i Sverige var man bange
for, at Danmark ville la for stor indflydelse i Østersøen.« Denne holdning
forklarer da også en del af hollændernes optræden med deres hjælpeflåde.
Naturligvis fejredes sejren i Danmark. Til dem , der ha vde udmærket sig uddelte kongen tapperhedsmedaljer. De blev slået i guld og
sølv og i nogle tilfælde fæstet i en kæde om halsen. Desuden lavede
Christopher Schneider en kæmpemedalje, der målte 12,8 cm i diameter. Stempelstikkeren havde den under arbejde i adskillige år, og h an
fik den tilsyneladende først færdig i tiden 1683-86, da Niels Ju el modtog den .
Kongen havde iøvrigt selv overværet en del af slaget, idet han fra lejren
ved Malmø havde b egivet sig til Skanør, hvorfra han så godt det lod sig
gøre b etragtede kampene. Da han samtidig havde laet rapport fra Jens Juel
kunne han derfor allerede ved Niels Juels hjemkomst den 4.juli lykønske
ham med den »herlige viktorie uden stor skade på vore skibe og uden
megen forlis på folk.«
Efter hjemkomsten sendte Niels Juel kongen et brev, hvori han meddelte, at når han var kommet tilbage, var det for at reparere, »og viktualere, eftersom de fleste afEders Majestæts skibe er meget slet forsynede
med proviant, så jeg ikke har kunnet forfølge fjenden længere end til
Bornholm.« Han anklagede således commissariatet for, at de ikke trods
hans talrige opfordringer havde sørget for at forsyne flåden. Desuden rettede han en ankl age mod Troml', der havde jaget hans folk ud af hans
prise DRAKEN, som var sendt til København. »Det forekommer mig mærkeligt, da generaladmiralen ikke har været i bataillen og heller ikke hans
underhavende.« »Jeg havde ikke formodet at skulle udsættes for slige insolentier.«
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NielsJuels våbenskjold.

Ponrætmedaille af Ni elsjuel (Fol
Na tionalmuseets Mentsamling).

Niels ]uel angav flådens tab i menneskeliv således i sit brev til admiralitetet:
døde kvæstede
døde kvæstede
I.eskadre
2.eskadre
ANNA SOPHIA
CHRISTIANUS V
6
8
17
36
NORSKE LØVE i Kbhvn.
CHURPRINSEN i Kbhvn .
DELMENHORST
12
TRE LØVER
3
3
5
LINDORMEN
CHRISTIANSAND
2
o
9
3
FRIDERICUS III
12
ENIGHED
32
4
3
CHRISTIANUS IV
IO
NEPTUNUS
O
O
7
HaMMEREN
2
POSTILLONEN på kryds.
8
Ialt
61
80
17
30

j.eskadre
døde kvæstede
TREKRONER i Kbhvn.
CHARL.AMALIA
13
4
GYLDENLØVE
16
3
SVANEN
13
9
LOSSEN
I
CHRISTIANIA
5
7
HVIDE FALK
O
SVENSKE FALK
2
8
Ialt
29
69
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Det kendte samlede tab var således 76 døde og 2U kvæstede. Hertil
kommer tabene på de tre admiral- og viceadmiralskibe, der var sendt til
København, og da disse havde deltaget i de hårdeste kampe, kan man
skønsmæssigt ligestille dem med de skibe, der havde lidt størst tab, og
man rar da , at der ialt må have været op mod 100 døde og 275 kvæstede.
Svenskernes tab er ikke kendte, men alene de skibe, der gik tabt, havde
en besætning på over 2500 mand, hvoraf dog nogle fra skibene ved
Malmø reddede sig i land. Hertil kommer tabene fra de øvrige skibe,
hvoraf nogle havde været i brand. Det samlede svenske tab må derfor
anslås til at ligge op mod ialt 3000 døde, kvæstede og fangne.
Den 4. juli udnævnte kongen endvidere Niels ]uel til admiralgeneralløjtnant og hans stjerne steg kraftigt i de følgende år. I april 1678 blev
han geheimeråd med sæde i kongens råd, den IO/I 1679 fik han vicepræsidentcharge i admiralitetet, og den U/3 1679 blev Niels]uel elefantridder, den fornemste orden, det var ham muligt at få,
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Endvidere fik NielsJuel en ganske god fortjeneste ved sine erobringer:
1 676

KONG DAVID
2200 rdl. gav i tiende penge 220 rdl .
CARITAS
5638 ti
ti
563 ti 4 mrk.
FORTUNA
800 It
It
80 It
For de 2 sidste fik Niels Juel dog udbetalt hele takseringssummen mod »at
fornøje de interesserede. «
1/6 1677
AMIRANTE
12.818 rdl . gav i tiendepenge
ENGELEN
7. 658 It
It
HAVFRUEN
8. 185 ti
ti
WRANGELS PALAIS 8.374 ti
It
VENUS og DIANA 1.200 It
It
for en kaptajnspart af AMIRANTE og ENGELEN

I281 rdl.
765 It 4 mrk.
818 It 3 ti
837 ti 2 ti
120 ti
It

for 4 metal 6 pd. s stk. i AMIRANTES kahyt

117 1677
DRAKEN
23.716 rdl . gav i tiendepenge
ti
MARS
25.261 It
ti
JULIUS CÆSAR
19.334 It
ti
SVENSKE LØVE
10.461 ti
It
FLYVENDE ULV
9.67 2 ti
for en kaptajnspart af DRAKEN
for 2 metal 12 pd.s stk. i DRAKENS kahyt

600

It

2371 rdl. 3 mrk.
25 26
It
2
1933
1046
9 67
800
895

Niels Juel fik ialt 22.460 rdl. , hvortil i 1679 kom 600 rdl. i prisepenge for
LAXEN. Kongen slap dog for at betale ham alle disse penge, idet han i 1678
tilstod Niels Juel efter dennes ønske »fo r hans megen tro og villige tjeneste i denne fejde allerunderdanigst bevis, at må til sin ejendom bekomme
alt det rytterbøndergods, som på Tåsinge under provinsen Fyen og Nyborg amt beligende er ,« hvilket vil sige, at Niels Juel fik en part iValdem ar
Slots hovedgård og noget spredt bøndergods. Han fik godset for 40 rdl.
pr. tønde med tilladelse til ikke at tage det i brug før der blev fred. Men
selve slottet fulgte ikke med. Det måtte han købe særskilt. Alt var imidlertid forsømt, vanrøgtet og forfaldent, da Niels Juel overtog det, så alene
naturen kan have lokket ham.
Slottet havde haft en meget omskiftelig skæbne, og det havde lidt be76

Tegnillg af Valdemar Slot på
Tåsinge som det så ud i 1754. Niels
[uel erhvervede detfor en del af sine
prisepenge, da det varforfaldendtog
forsømt. (Fot. Nationalmuseet)

tydelig skade, da det under svenskekrigene tidligere havde måttet huse
IOD svenske ryttere med deres heste. I 1678 ejedes slottet af 2 københavnske forretningsmænd Henrik Nielsen Holst og Wensel Mathiesen. Af dem
købte Niels Juel Valdemar Slot »m ed påstående grund og åfindende materialer« for 258 rdl til hver ifølge skøde den 5/8 1678 .(21)
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5. kapitel - Danskere og hollænderne

Den nederlandske flådes ankomst åbnede atter striden om rangen mellem
hollændere og danske admiraler. Striden var så intens, at den medvirkede
til en forsinkelse af flådens afsendelse. Løjtnantadmiral Willem Bastiansen
Schepers, der kom som chef for den nederlandske hjælpeflåde fordrede
rang foran Niels Juel, og han ønskede altid at føre avantgarden. Desuden
forlangte han, at der i krigsrådet skulle sidde lige mange danskere og hollændere.
De 14 dage, mens Niels Juel var i København, prægedes således af kiv
og strid, diplomatiske noteudvekslinger og et tovtrækkeri mellem Bastiansen, Tromp og danskerne, men rigskansleren erklærede, at Tromp ikke
skulle betragtes som en dansk admiral, men som en admiral for de allierede og at Bastiansen derfor skulle have plads efter den danske admiral
Niels Juel.
Den o.juli 1677 fik Tromp sin instruktion og samtidig fik han meddelelse om, at Jens Juel skulle følge med flåden som kommiteret og overvære
krigsrådene. Tromp var meget fortørnet over at skulle have en kontrollør
ved sin side, og sendte den 13. juli kongen en længere indberetning
herom, men allerede to dage senere fik han et afvisende svar fra Christian
5. Om forholdet mellem de to nationer fortæller også en lille episode,
som Niels Juel var ude for, da han havde en samtale med den hollandske
gesandt le Maire. Han skriver herorn:« Den hollandske resident har gjort
os en ræsonnement, at dronning Christina (af Sverige) havde anbefalet
generalstaterne, at Øland ikke måtte ruineres, da det var hendes
livgeding, men vi svarede ikke et ord dertil, men lod det gå ind af det ene
øre og ud af det andet.s'"
Den 20. juli lettede Niels Juel med den danske flåde, men der manglede endnu 7 skibe, som man ikke havde laet klargjort, og tilmed måtte
han sende FRIDERICUS III og DELMENHoRsT tilbage til København, da
deres master var så beskadigede, at han ikke ville afsejle med dem. Dagen
efter afsejlede også den hollandske med admiral Bastiansen, hvorefter de
mødtes ved Bornholm den 22. juli. Den hollandske flåde bestod da af 6
orlogsskibe på 60-76 stk. og 4 på 40-50 stk samt 2 snauer, 3 brandere og
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en galiot. Den følgende dag var den hollandske admiral og viceadmiral
ombord hos N iels Juel og han fortæller »rned et glimt i øjet«: »D e blev til
måltid, og vi gjorde dem al den ære og gode vilje, vi kunne. « De aftalte
bl.a. det videre togt og det blev besluttet, at de to danske eskadrer med
Niels Juel og Marquor Rodsten skulle sejle Nord om Øland ind i sundet
og den hollandske skulle, når den antog, at danskerne var ved nordspidsen , sejle ind sydfra. M ålet for flåderne var i første omgang Kalmar, hvor
man håbede at kunne gøre det af med de svenske orlogsskibe, der havde
søgt tilflugt her. (l)
Den 26. juli gik den danske flåde under sejl for en nordvestlig vind,
men da den den næste dag drejede til ONO blev det et strengt kryds op
mod Øland. Først den 31. juli nåede man til en ankerplads ved Svenske
Jomfru, og dagen efter stod man ind i Kairnarsund og ankrede ud for
Borgholm. Der blev sendt en mindre styrke i land både på Smålandssiden og på Øland. Den 3. august kom Tramp til flåden med 4 danske
skibe, og man sejlede nu nærmere den svenske kyst for at undersøge
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mulighederne for at nærme sig de svenske skibe. Tromp, Niels og Jens Juel
og Marquor Rodsten begav sig på et par mindre skibe så nær til den
fjendtlige kyst som muligt. De så da, at de fjendtlige skibe lå godt gemt
bag nogle klipper og i indløbet var sænket flere skuder.Viceadmiral Span
undersøgte også forholdene nærmere om natten, og han konstaterede, at
der på Skibstømmerholmen var opkastet et batteri, der kunne bestryge
hele farvandet, at voldene var stærkt bestykkede og farvandet vanskeligt
at pejle. Det viste sig således umuligt at komme dem på nært hold, og i
stedet for blev alle soldaterne den 6. august landsat en halv fjerding mil fra
byen, hvorefter de afbrændte forstaden, der bestod af over IS0 huse og II
vejrmøller. Man var gået til værks med en uhyggelig grundighed uden at
man havde laet lokket svenskerne til at vise sig .h )
Derefter gik det ud over Øland. Omkring 2 .500 bådsfolk og soldater
blev landsat den 8.august, og dagen efter erobrede man en skanse med 4
kanoner. De følgende dage satte Bastiansen over 800 mand i land, og de
to styrker gik da op langs henholdsvis østkysten og vestkysten og brændte
og plyndrede alt, hvad der fandtes. Den grusomme plyndring foregik
indtil den 17. august uden at man fra svensk side mødte den mindste
modstand. Man var da nået til Borgholm Slot og begyndte angrebsforberedelserne her. Alle anstrengelser viste sig imidlertid for utilstrækkelige, ogTromp mente da også, at det var nødvendigt med mere mandskab.
Niels Juel skrev til kongen og udtalte sin utilslørede mening om forholdene: »- dog må vi allerunderdanigst berette, at det synes som om en
del har liden lyst til at gøre noget. De daglige udtalelser vi hører er, at det
er sildig på året, farligt at hasardere de svære skibe mellem klipperne,
skibene er ilde provianterede, in summa en del vil gerne løbe, for som i
fjor at bravere i søen og så gå hjem, og det ser ud til, at der er andre, som
lettelig lader sig overtale dertil.« Det var derfor ikke nogen overraskelse,
at Tramp ved et krigsråd den 24 . august mente, at det nu var så sent på
året, at man måtte tænke på skibenes sikkerhed. Tromp afsejlede da den
26. august med 6 skibe, l brander og l jagt, og han tog hele den nederlandske eskadre med sig hjem. (4)
Juel var nu atter sin egen herre, men han kunne ikke lade være med
overfor genera1commissariatet at fortælle, at splittelsen af flåden bl.a. var
forårsaget af mangel på proviant, og han bad derfor om øl og brød til de
skibe, der var tilbage. Niels Juel sendte nu folk både til Småland og Øland
for at hærge og plyndre. En styrke på IS0 mand i 9 både var gået i land
ved Dorhultvig (nuvær. Oskarshamn), »hvor borgerne fra Kalmar holdt
deres veksling med bøndeme.« Man fandt her 16 pakhuse og adskillige
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andre bygninger, og man opbrændte deres boder, hvori »d er fandtes en
del tobak, nogle kobberpenge, 20 master, egetømmer til et fuldkommen
skibs bygning, af alle slags fyrreplanker vel til 20 skuders ladninger.« Det
var en rig høst, de danske voldsmænd gjorde, og »vo res befandt sig vel
derved, thi der var den bådsmand, som vel fik for 40 rdl .«
Derefter sejlede man til Vestervik, som man nåede om aftenen den 30.
august. Både slottet og byen blev nemt erobret, da borgerne var flygtet ,
og alt blev brændt »så intet blev stående igen. « Han havde også planer om
at give Norrkøping samme bekomst, men blev forsinket. Det var en ringe
trøst for ham, at hans blotte tilstedeværelse i disse farvande, selvom han
var uvirksom, havde indflydelse på svenskernes dispositioner. Han erfarede således fra fanger, at der var kommet en del folk fra Finland til Stockholm, »rnen da der var skræk på hele søkysten, turde de endnu ikke sende
samme folk ned til Skåne. «
Niels Juel manglede proviant ikke blot til flåden, men også til Gotlands
forsyning. Han bandede over den sendrægtighed, som blev udvist fra
København, og den 2. oktober efter en hel måneds uv irksomhed skriver
han til rigsadmiralen og beklager sig. Der er de sidste to dage kommet tre
tomme skuder fra København . »De godtfolk henviser mig nu til Wismar
efter øl, havde de gjort det for to måneder siden, havde det været en
anden sag, men nu at hente det 80 mile herfra, da vi snarere kan komme
hjem end derhen, synes noget sildig.« »Hvern der er årsag er mig ubevidst,
men det er vist, at al den tid jeg har tjent Hans Majestæt, har skibene
aldrig været slettere og værre forsynet.«
Da Tromps og Bastiansens eskadrer var kommet til København sendte
kongen dem til at overføre danske tropper til Rygen. Kongen fik udrustet
en landgangsflåde på 6 orlogsskibe og 34 transportfartøjer, som den r.
september indtog 4.600 mand tropper. Kongen gik selv ombord på
FRIDERlcus TERTIUS og under Tromps ledelse sammen med den hollandske eskadre blev kursen sat mod Rygen. Landgangen begyndte den 7.
september og det meste af øen blev erobret, men da flåden i oktober
vendte tilbage til København fortsatte Bastiansens eskadre til Nederlandene. Kort tid efter kom også Niels juels eskadre til Holmen.
I november begyndte admiralerne at diskutere planerne for det næste
års operationer. Der var dog ikke noget særlig nyt i dem. Det drejede sig
om, at la flåden ud så hurtigt som muligt, at angribe Gøteborg, at sikre
hæren i Skåne og at flåden skulle »alarmere i Sverige, Finland og andre
kyster«.
I foråret 1678 havde Nederlandene imidlertid laet et ultimatum af
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Gobelin visende landgangen ved
Rygen den r.september 1677. Pra
venstre ses NEI.I.EBUDET,
FRIDERICUS TERTIUS og PRINS
j0RCE1':forrest i billedet, (Tapet ti!
Rosenborgs riddersal)

Frankrig, og man var her ikke uvillig til at underhandle om fred, og det
besluttedes derfor, at der i 1679 ikke skulle sendes nogen hjælpeflåde til
Danmark. Dette i forb indelse med utilfredsheden med Tramps optræden
gjorde, at der nu førtes forhandlinger om hans afgang fra Danmark. Den
udenrigspolitiske baggrund for Trornps ansættelse var faldet væk, og Niels

juel havde vist, at danske admiraler kunne klare sig alene mod svenskerne.
Selvom Tromp undskyldte sig med at forsinkelsen i 1677 skyldtes »der
kleine Bastiansen «, som han angreb temmelig hårdt, så endte det dog
med, at Tramps ansættelse under den danske konge ophørte. Referatet af
det sidste møde slutter med: »- og vi skiltes derpå i al venlighed og høflighed. s'?
Den 13. maj 1678 var Niels luelombord på CHRISTIANUS V for at forsikre sig om flådens tilstand . Om bord på skibene var der ført : flæsk, kød,
bergefisk , smør, gryn, brød, salt, br ændevin , dyppesmør , øl, eddike og lys
samt til hver mand for 6 måneder kom der 3 pd. tobak, 6 potter brændevin og 2 pd. svedsker. De suden kan man her også se den påklædning
søfolkene skull e have :
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
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kjole af klæde
skjorte af hørlærred
par bukser af lærred
nattrøje
par ho ser, islandske
par vanter
par sko
engelsk hat
rød bådsm andshue
m ed hvid kant
hængemåtte
køjedækk en

til 4-4 I h rdl.
til
4 mrk.
til
4 mrk.
til
2 rdl.
til
I mrk.
til
5 1/3 sko
til 4 I h -5 mrk.
til
5 mrk.
til
til
til

af vadmel
blå
af vadmel

til
til
til

færøske
islandske

til 18 sko
til 4 sko

7 mrk.
3 mrk.
4 mrk.

3 mrk.

sletdl
5 mrk.
I

Hvorledes disse varer har været fordelt angives ikke, men det er bemærkelsesværdigt at se to arte r hovedbekl ædninger : en engelsk hat og en
rød båd smandshue med hvid kant. (6)
Efter at også kongen havde været ombord for at inspicere sin flåde gik
Niels juel under sejl om eftermiddagen den I. juni. Også den svenske
flåde vovede sig ud, og Hans Wachtmeiste r havde kommandoen . Han
nåede den 13. juni Kalmarsund, hvor flåden ankrede.
Niels juel var sejrssikker, hvis det att er kom til kamp, og han skrev
hj em: »D et kan vi Ed ers M ajestæt forsik re, at aldrig havde Eders M ajestæts forfædre bedre flåde, når den er samlet , aldrig var der bedre helbred ,
og aldrig bedre samdrægtighed .« Den svenske flåd e lod sig ikk e lokke ud ,
og den danske satte da kurs en m od Rygen, hvor man dels ville forsænke
indløbene ved Dornbusch, så de svenske kap erskibe ikke kunne komme

ud, og dels »b rin ge fjenden i alarm. « Her lå flåden da fra den 27.juni til
den den 4.juli fik ordre til at gå til Christianstad, men en storm hindrede
afsejlingen. Han skriver herom til rigsadmiralen: »Om aftenen k1.9, som
vi begge står på overløbet for at se efter skibenes tilstand, brast GYLDENLØVES tov, derpå straks MARS, SVENSKE LØVES, FRIDERICUS IILs,
CHURPRINSENS, DELMENHORSTS, CHRISTIANUS IV .s, HAVMANDENS,
ENIGHEDENS og så vores. Branderen FORGYLDTE FISK, en af kattene, måtte
kappe deres anker for os andre. Imidlertid gjorde hver sit bedste og fik ny
ankre og tov ud, hvilket Gud ske lov også kom ud og holdt. PRINS JØRGEN, som næppe i sammenligning med de andre bevægede sig, så vi på et
øjeblik miste sit bovspryd, og alle hans master gik over borde. Dog er ikke
blevet dræbt nogen ved sådan stor confusion uden to mand og kvæstede
5-6 mand, blandt hvilke er oberst Tropp, som er helt blesseret. MARS
m istede samme nat i stormen sit bovspryd og sin fokkernast.ev'
Det gik således hårdt ud over skibene, og Niels Juel måtte sørge for, at
både PRINS JØRGEN og MARS blev slæbt til København efter at uvejret
omsider den 8.juli var taget noget af. Den c .juli begyndte stormen dog
igen og efter en uges omtrent uafbrudt storm kunne flåden endelig den
r j . j uli gå under sejl. Foruden de tidligere nævnte skader måtte man desværre erkende to forlis, nemlig galioten ST.PEDER og en hollandsk skude,
der begge var ladet med øl. Der blev reddet fra dem 14 læster øl og fra
galioten desuden sejl, redskab og folk, men fra skuden kun 3 mand. »Det
var Guds nådige hj ælp, at skaderne ikke blev større, thi vejret var uførlig
og i 9 dage så at sige uden al oplad,« skrev Niels Jue!' (8)
Den I8.juli nåedes kysten ved Christianstad, og dagen efter sendtes en
styrke i land for at gå mod Carlshavn. Tilfældigvis havde Carl II netop da
sendt IS0 dragoner til byen for at hente proviant, og de angreb netop efter
at byen var afbrændt og styrken på tilbagetog. Da »glernte en stor del
officerer deres ære og løb fra deres tropper som skæ lm e, endog så vildt, at
de gemene blev stående og ophidset råbte efter deres officerer, og skød
efter dern.« lait mistedes 97 m and og 31 såredes. Den 29 juli var styrken
tilbage ved flåden, og der blev i den følgende tid holdt kr igsret. Oberst
Stuart blev dømt fra sin charge ligesom major Herbst og kaptajn v. Hatten, og af flådens mandskab blev konstabelsmat Hans Larsen dømt til at
have forbrudt 2 måneders gage og desuden skulle han springe 3 gange fra
råen og herefter fare for en gemen matros. Endvidere blev også skibsløjtnant Heinrich Jacobsen dømt til at springe 3 gange fra råen og straffes
for masten med 50 slag samt at have forbrudt sin gage og gå på Holmen
et år i boldt og jern, hvorefter han skulle bortjages »for ubekvem .ev'
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d.IO-13 /7 og 13-1 417 1678,
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d.ro/B 1678, Krigskane. indk .•
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Maleri afjens jue! (1631-1 700) i sin
dragt somgeneraladmiral i 1699.
Han er bror til Nielsjuel, blev 1655
sekretær i Danske Kancelli, 1666
resident i Stockholm, 1675 direktør
f Vestindisk-Guinesisk Kompagni,
1680 ambassadør i Stockholm,
1684-85 i Nederlandene, 1693 atter
i Sverige, 1699generaladmiral og
præsident i admiralitetet. (Frederiksborg Slot)

Efter at de n danske styrke i Christianstad den 4. august havde kapituleret til svenskerne var de r ikke mere at gøre for flåden her, og Niels Juel
forberedte da atter et angreb på Rygen . Omsider loved e kurfyrsten af
Brandenburg også at komme m ed nogle tropper, og den 28. august kr ydsed e flåden Nord for Rygen. Den 31. august kom endelig proviantskibene fra Køb enhavn m ed øl og forsyninger til den efterhå nden helt
tørlagte flåde, hvor folk en e i den sidste tid havde mått et dr ikke vand m ed
fare for epidemier. Et par dage før var således viceadmiral Morsing død af
»en hidsig syge«.
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Omsider den II. september fik Niels Juel melding om, at kurfyrstens
folk var indskibet og klar til overførsel på sydkysten ved Palmerort, og
dagen efter gik da folkene fra den danske flåde fra borde ved den lille
fiskerby Witby. Ved det hurtige angreb fra dansk og brandenburgsk side
var den svenske general Kønigsmark stillet overfor en stor overmagt,
hvorefter han veg tilbage mod Stralsund, mens de allierede styrker besatte
øen. Den danske flåde havde fuldført sin opgave, og den 25. september
lettede den for hjemgående og ankrede næste eftermiddag ved Møen. ( IO)
Nu skulle togtet imidlertid endnu en gang plages af uvejr. Den 28.
september tog stormen mere og mere til. CHRISTIANUS V.s fokkerå blev
strøget om natten, og nu »lagde vi os for to tov, strøg vores store rå ned,
skød begge vore stænger, og det var da et forfærdeligt vejr af SV,« Om
natten blev det en »flyv en de storrn«. Efter et kort ophold den 2 . oktober
fortsatte stormen næste dag . »M od middag fik vi en forfærdelig storm.
CHRISTIANIA kom drivende af på os og ret for boven, hvorfor vi m åtte
kappe vores anker for harn. « MARS mistede sine to ankre. Ogs å de følgende dage holdt stormen sig, og det var kun med besvær og flere ophold
at flåden nåede ind p å reden til København.
Den IS. oktober kapitulerede også Stralsund, idet kurfyrsten havde givet svenskerne fri afmarch. Den 4. december afsejlede transportflåden på
24 fartøjer fra Peerremunde med ca. 3.500 soldater og omkring 600 kvinder og børn. I mørket skulle fartøj erne rette sig efter agterlanterne på det
brandcnburgske konvoj skib, men ved en vending nær Bornholm mistede
de fleste af skibene lanternerne af syne, og m ens kun to skibe fulgte bran-

denburgeren, fortsatte de øvrige mod fyret på Bornholm.Alle disse skibe
strandede, og da strandvagten antog det skete for et forsøg på landgang,
begyndte redningsarbejdet først da det blev lyst. Over 1800 mennesker
omkorn.!'"
Denne vinter foregik forhandlingerne roligt og uden vanskeligheder. For første gang ses det, at det besluttes ved officersudnævnelserne, at ikke to skal have deres udnævnelse dateret samme dag, men
»stadig en en dag yngre end den anden. « 2 løjtnanter og 5 kaptajnløjtnanter blev forfremmet til kaptajner, 8 løjtnanter til kaptajnløjtnanter, og til løjtnanter udnævntes 2 skippere, 2 styrmænd, I kvartermester og I sejllægger foruden , at der blev nyantaget I kaptajn og 4
løjtnanter. Samtidig blev der aftakket 4 kaptajner, hvoraf en »for sin
questur og alderdorn«, I branderkommandør, I kaptajnløjtnant og 17
løjtnanter. Søetatens personel blev opgjort til 6080 mand, hvoraf der
var 1744 årstjenere og 4336 m ånedstjenere .i'"
Det havde været Louis I4.S mål at skille sine forbundne modstandere,
og det var lykkedes. I 1678 havde Frankrig sluttet fred med Nederlandene
og med Spanien, og den danske flåde kunne nu risikere at stå overfor en
fælles fransk og svensk flåde . Frankrig holdt fast ved, at dets forbundsfælle
Sverige ikke måtte lide tab ved krigen, og dette vanskeliggjorde naturligvis våbenstilstandsforhandlingerne. Den tyske kejser havde hidtil støttet
Danmark og Brandenburg, men oprør i Ungarn og trusler fra Tyrkiet
tvang nu kejseren til en fredsslutning den 5. februar 1679 , og kort efter
sluttedes også fred mellem kejseren og Sverige.
Louis 14 krævede fuldstændig erstatning til Sverige og alt erobret skulle
tilbagegives til Sverige. Det var lige godt for streng en mundfuld for en
sejrrig Christian 5, så våbenstilstanden udløb den I. maj uden resultat.
Den franske hær truede nu Danmark sydfra, og den var foreløbig rykket
frem mod Brandenburg, der blev tvunget til fred den rc.jur», Danmark
stod derefter alene.
Den danske flåde var klar til at modtage den ene eller den anden flåde,
der måtte komme. Niels Juellå i Sundet og fik den 31. maj sin kgl. instruktion for et togt i Østersøen, Kongen var dog klar over, hvor det nu bar hen,
så Niels Juel fik den 17. j uni ordre til at rasere og demolere Visby fæstning
på Gotland. På det tidspunkt lå flåden på ialt 36 skibe til ankers mellem
Stevns og Falsterbo. En eskadre på 6 fregatter blev sendt ud for at fa kundskab om den svenske flåde. Den 24. juni fik den svenske admiral Wachtmeister med sin flåde på 28-29 skibe kending af den danske eskadre, og han
begyndte straks jagten, og vandt støt og roligt ind på danskerne indtil vin-

88

[ I. Sch wedischen Volcker
Schiff Bruch be i Bornholm,
trykt r 679. iøvrigt ].H.Barfod :
N iels Juelside 239- 242.
1 2 . Adm.Prot, d.r r/j r [678
og 7II r679 .. Krigskane. Indk.
r678 d .301I2 nr . 48.

13· Sv.RA.Flottans Handl. ,
Sjoexp, Md.B vol. 8 nr.l a,
Journal for den svenske flåde
24/ 6 - II!? 1679.
14. J .H .Barfod : N iels Juel side
248-52, Kane. Indk. d.25/7
1679 til kg.

den pludselig sprang til danskernes fordel til NV og eskadren delte sig.
Samtidig blæste det op til storm, så svenskerne måtte opgive jagten. ( I )
Samme aften nåede en af fregatterne tilbage til flåden - og nu skulle
spillet vende. Trods stormen beordrede Niels Juel flåden til at lette og efter
blot nogle fa mils sejlads fik man de svenske krydsere i sigte, hvorefter
forfølgelsen begyndte. Først den 26. juni ved daggry fik han im idlertid
Wachtmeister i sigte . De hurtigste af de danske skibe nåede på skudhold
af de svenske, men det lykkedes dog kun at fa erobret et enkelt svensk skib
LAXEN, idet viceadmiral Span fik det afskåret, og da det ved middagstid
blev klemt mellem NORSKE LØVE og ANNA SOPHIA blev det tvunget til at
stryge flaget . Forfølgelsen fortsatte og fredag den 27. juni om morgenen
standsede Wachtmeister imidlertid op mellem Chritianopel og Ø lan ds
sydspids og rangerede, som gjorde han klar til at slå. Han trak sig dog blot
længere ind i Kalmarsund, og danskerne fulgte og kom om aftenen til
ankers ca. I 112 mil fra den svenske flåde.
Det var et meget vanskel igt farvand , hvor Wachtmeister kunne gemme
sine skibe uden at det kunne lykkes for Niels Juel at komme dem nær.
Skær og landbaserede batterier gjorde et angreb umuligt, og heller ikke
ved at ofre et orlogsskib lykkedes det. ENIGHED var blevet så læk, at man
ikke kunne regne med at den kunne nå København, og da man de suden
havde konstateret, at indholterne var så rådn e, at en reparation var umulig, besluttedes det at sænke skibet i indløbe t , hvilket skete den 2 . juli .
Forinden havde man dog fjernet alle kobberstykker, ankre, tovværk, sejl,
ammunition og proviant. I stedet for søgte man mod Øland, og da man
den zo .jul i opdagede en mindre svensk eskadre blev forfølgelsen optaget
og det lykkedes at stikke orlogsskibet RI XNYCKELN i brand, så det sprang
i luften. Af en besætn ing på 550 mand samt yderligere 250 mand blev af
svensk erne kun reddet ca. 50 mand, mens danskerne bjærgede et par og
fyrre. »Resten gik i den dybe kældere. Fangerne berettede, at de havde
haft over 200 døde indenbords foruden dem, der var kastet overbord,
inden skibet sprang i luften. Også en svensk fregat blev skudt i brand og
overdelen opbrændt, men den voldsomme kamp gav N iels Juel anledning
til at rose sit mandskab. Han skrev således til kongen: »J eg kan med sandhed og underdanigst for Eders Majestæt ikke noksom i synderlighed berømme viceadmiral Sp ans gode conduite og tapp erhed, såvelsom kaptajn
Bomfelt og Bille. Alle de andre afvores kaptajner har sig vel signaleret,ja,
af gemene har nogle composteret sig sådan , at j eg har honoreret dem med
officerscharger, på Eders Majestæts allernådigste behag og confirma tion ,
for at an imere andre dermed. evv

Det indre af et N yboderhus setfra
entreen gennem køkkenet tilgården.
(Tegning af Asger Baifod)

Ekspeditionen ind i det nordlige KaIrnarsun d var ellers langt fra gået
efter Niels Juels ønske, og da vinden også havd e drillet ham satte han nu
kursen mod Gotland. Her forberedte han evaku eringen og slottets ødelæggelse, og satte derefter kursen sydpå for at h olde gåen de m ellem Bornholm og Øland. Den 24. august fik Niels Ju el brev fra kongen om , at der
var sluttet våbenstilstand med kongen af Sverige.
Danmark havde søgt at splitte de to forbundne lande, men Frankrig var
trofast mod sin forbundsfælle, og de endelige fredsbetingelser blev fastlagt
den 2. september i Fontainebleau i Frankrig og afsluttedes den 7. oktober
i Lund. Alle erobrede landsdele og byer skulle tilbagegives Sverige d.v.s.
hele Bohuslen, Landskrona og Helsingborg samt Gotland og Rygen.
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Det var en bitter fred efter de mange sejre, den danske flåde havde
høstet, men ikke desto mindre blev krigen et vendepunkt for søetaten.
Flåden havde hidtil faet mandskab dels ved udskrivning og dels ved
hvervning og mellem 6.000 og IO.OOO mand havde hvert år været beskæftiget på Holmen eller på skibene. Freden var derfor knap nok sluttet før
kongen den 29 . september 1679 udstedte det såkaldte »Søfolkenes frihedsbrevc.Ved dette gav kongen søfolk ret til at nedsætte sig, hvor de ville
i købstæderne og at de måtte der være fri »for alle borgerlige og bys bestillinger samt tynge og pålæg,« hvis de til gengæld lader sig indrullere,
således at kongen altid kan bruge dem, om det blev nødvendigt. (Il)
Man håbede, at den nye ordning kunne sikre mandskab til flåden, og
man regnede med, at de danske øer og købstæder på denne måde kunne
stille omkring 2000 bådsmænd, der skulle være godkendt af en søofficer.
Hvert år ved juletid ville det blive meddelt, hvor mange, der skulle bruges
i tjenesten den følgende sommer. Endvidere udstedte kongen en ny instruktion for admiralitetet, og også søofficerskorpset måtte vurderes, idet
man måtte se i øjnene, at der måtte ske en voldsom reduktion. 38 kaptajner
måtte blive, 24 skulle aftakkes, 7 kaptajnløjtnanter måtte blive, 18 skulle
aftakkes og 19 løjtnanter måtte blive, mens ikke færre end 82 skulle aftakkes . Den stærke reduktion var naturligvis et voldsomt indgreb, og man
benyttede da lejligheden til at udfærdige anciennitetslister for de officerer,
som forblev i søetaten.(161Ialt blev antallet af betjente i søetaten følgende:
1575 md.
Ved flåden og som går i søen
Tøjhuset
562 "
Compagnie de Marine, som bl.a. skal holde vagt på Holmen ryo "
Holmen og som ikke går til søs
55 "
Bryggerhuset
34 "
Proviantgården
72 "
Indrulleringen i Danmark og Norge
4000 "
hvoraf i fredstid regnes udskrevet til sejlads i 8 mdr.
1500"
Holmen et antal daglønnere, hvortil der er afsat 52 .000 rdl årligt .
Endelig er afsat IOOO rdl. årlig som rejsepenge til unge folk fra søetaten.

IS · Kg!. eksp. d. 29/9 1679.
Kane . lndk. d.30 /9 1679.
16. Kan e. lndk. d. ISII 2 1679 .
Kg!. eksp. d.9/ I2 og ISII 2
1679·

Endvidere gav man også pension til en del af de aftakkede. Kaptajn
Poul Jostesen, der var 70 år og havde tjent i 40 år fik IOO rdl. årligt , og et
par kaptajner, der var 67 år og begge havde tjent i 23 år fik ligeledes 100
rdl. årligt samt kaptajn Cort Jansen, som blot havde tjent i 16 år. Desuden
fik 8 skippere, 56-77 år gamle, der havde tjent i 24-57 år 40 rdl. årligt. 4
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andre skippere, 62-80 år gI., der havde tjent i 14-48 år fik 30 rdl. årligt og
3 skippere 58-64 år gamle, som havde tjent i 29-44 år fik 20 rdl. årligt.
Videre var der 2 højbådsmænd, 2 mater, 6 skibmænd, 6 quartermestre,
der hver fik 20 rdl, årligt, mens 30 gamle og svage hver fik 16 rdl, årligt.
lalt udbetaltes der i pension 1700 rdl. årligt. (17)
Mange nye instruktioner blev udstedt i 1680 til de forskellige instanser
i søetaten, og desuden tog man sig også af bådsfolkenes boliger. Straks
efter Christian 5.' s tiltræden havde han i 1671 laet ordnet forholdene for
Nyboder, der under hans far blot havde ført en urolig tilværelse med
beboere, der ikke havde noget med søetaten at gøre. I 1671 var alle fremmede blevet udsagt af deres boliger i Nyboder, og af de 575 huse var tre
huse afsat til skolen i Lavendelstræde samt tre huse til bager Poul Meyer
i Balsamstræde og to i Salviestræde. Den orden, der var ved at komme i
forholdene blev imidlertid afbrudt af krigen, som fik administrationen til
at tænke på andre ting. Først i 1679 i admiralitetets instruktion ser man
atter interessen for Nyboder afspejlet. Her står, at man skal iagttage, at alle
søetatens bygninger »ved magt og lige holdes« og i tide med mindste
bekostning repareres, og at de »søbetjente, som bedst fortjener eller af
nødtørftighed har det fornødent og ingen andre i skipperboderne og de
nye boder at bo forundt vorder.ev'"
Man kan sammenligne beboernes fordeling i 1668, da de første husbøger oprettes og i 1680:
1680
1668
2
6
Officerer (kaptajner og løjtnanter)
skippere, underskippere og styrmænd
63
37
højbådsmænd, - mater og quartermestre
36
96
20
konstabler, - mater, skib mænd og -rnater
42
II
bådsmænd
132
arkelimestre, - mater og underarkelimestre
39
47
bøsseskytter
64
78
II
trornslagere, trompeter, skrivere
13
16
80
ruehuggere, sejllæggere, bødkere og -svende
rebslagere,-svende, andre søfolk og håndværkere
23
25
mestermand,-svende, profos, under og fangefoged
6
7
I
udenfor søetaten
64
8Il
602
I alt
Det ses således tydeligt, at sø etatens folk har laet flere boliger og desuden
at flere af de 590 huse er blevet delte til to familier. (19)
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Man måtte også se på materiellet.Antallet af skibe var blevet væsentligt
forøget både ved erobringer og ved køb, men også ved nybygninger.
Samtidig havde man dog også mistet en del skibe og ialt så det således ud:

1676
1677
1678
1679
Ialt

zo. Adm .Prot. 1679 d. r z ro,
I 8lro og z 8lro.

Orlogsskibe
og fregatter
tilg. afg.
2
9
14
3
3
5
8
2
12
34

Jagter og
galejer
tilg. afg.
o
5
2
4
o
IO

5
8

andre

l alt

tilg. afg
21
5
14
5
6
o
8 14
43 30

tilg. afg.
35
7
IO
32
4 12
16 21
87 50

Den skånske krig tabtes diplomatisk ved forhandlingsbordet på grund
af truslen fra Frankrig, men for flåden havde krigen været sejrrig. Flådens
opbygning før krigen var blevet udført af det dansk-norske firkløver
Henrik Bjelke, Cort Adeler, Niels Juel og Nicolaj Helt, men to af dem
var nu faldet bort og Bjelke var en gammel mand. Niels Juel m åtte i
fremtiden støtte sig til nye mænd, nemlig Sehested og Gyldenløve.
Skibsmateriellet blev i 1679-80 underkastet en grundig undersøgelse.
Først og fremmest lagde man de store orlogsskibe »inden bommen«, nogle blev beordret til reparation, og fra alle skibene blev svære tove udtaget
og lagt i forvaring i hvælvingerne under Provianthuset, ligesom også
jernstykkerne blev taget på land. Derefter blev der nedsat en kommission
på 12 mand, som skulle besigtige og vurdere 13 af skibene, der enten
skulle afhændes eller gives til nogle betjente i tjenesten. (>0)
De mange nye skibe krævede imidlertid også bedre plads end den man
havde til rådighed. Derfor var hele admiralitetet den 7.juni 1680 ude for
at finde en bekvem plads til skibene. »Dybet på pladsen ved Toldboden«
blev godkendt, og den følgende dag rettedes en anbefaling til kongen
herom. l løbet af efteråret fortsattes planlægningen af en forpæling i en
bue fra Toldboden til Christianshavn. Kongen, der var meget interesseret,
deltog selv i drøftelserne og undersøgelserne, og i en instruktion vedr.
pælebygningen nævnes »den prik, som Hans kgl. Majestæt selv lod sætte,
hvor og den store pram skal lægges.« De yderste pæle skulle stå så nær
hinanden, at ingen både eller joller kunne komme igennem. Herefter
begyndte man at foretage visse opfyldninger øst for den nye orlogshavn,
og i 1685 var batteriet »Neptunus« færdigt, så man kunne inddrage fregattenjÆGEREN, der hidtil havde ligget som vagtskib her. Endvidere fortsatte
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man i de følgende år med skabelsen af en række bastioner øst og syd om
flådens leje ligesom man fortsatte opfyldningen til den nye Holm. (21)
Holmen skulle imidlertid også på anden måde moderniseres. I begyndelsen af september 1680 gav kongen tilladelse til, at bradbænken ved lejlighed måtte flyttes samtidig med, at der byggedes en kran til kølhaling.
Desuden måtte graven renses, og der skulle rejses en ny bygning til takkel
og tovværk, men mest betydningsfuldt var det, at kongen den 16. november beordrede anskaffelse af materialer til opsætning af en dok efter
Hofmans anvisning. I januar 1681 udfærdigede generalkvartermester Hofman tegninger til nogle vandmøller og et pumpeværk, der skulle benyttes
ved dokken. Det var en nyskabelse, hvor man var ikke kunne forudse de
vanskeligheder, der stadig sinkede arbejdet. Kongens utålmodige henvendelser om arbejdet hjalp ikke, og senere på året blev den nyudnævnte
generalkvartermester Ole Rømer knyttet til projektet for at klare de forskellige vandtekniske problemer. (22)
Svenskerne fulgte med i alt, og i foråret 1681 rapporterede gesandten
hjem: »For enden af den (kanalen) skal bygges en sluse bekvemmelig til
skibbygning, så man ikke har besvær med at sætte skibet i vandet fra land,
men ved vandets ind- og udløben af slusen nemt flytter det, hvilket man
for den ubekvemmelighed, der er ved Holmen, er nødt til at praktisere.
Da det største skib NORSKE LØVE skulle skydes ud, kom det til at sidde så
hårdt i grunden, at det umuligt var kommet løs, hvis ikke en storm fra
Vest havde hjulpet.e'"
I forbindelse med den aktivitet, der herskede i dette for ideer så frodige
første fredsår må også nævnes flådestationerne uden for Holmen. Krigen
havde vist ønskeligheden af en flådehavn i Østersøen, og allerede i 1676
havde Bagge Wandel undersøgt mulighederne ved Bornholm. Han indgav også en indgående rapport om sagen, bilagt kort, men mere kom der
ikke ud af det, mens krigen stod på. Det drejede sig om I) et sted ud for
Vestermarie kirke (ved Arnager), hvor svenskerne ville have havn, da de
havde landet, 2) et andet sted, der måske var Hammersøen, og 3) ved
Ertholmen.Videre gav han en grundig beskrivelse afhele den bornholmske kyst. I 1680 blev sagen taget op igen, hvor viceadmiral Span og major,
ingeniør Clarij afgav et forslag til fæstning og flådehavn ved Ertholmene,
men først i 1683, da det atter trak op til krig med Sverige fik kaptajn Niels
Barfoed ordre til at overvintre ved Arnager med fregatten STJERNEN for at
undersøge forholdene. Resultatet blev at man koncentrerede sig om Ertholmene og den 4. oktober 1684 gav kongen ordre til, at fortet Ertholm
skulle kaldes Christiansø. (24)
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MedailIe slået j anledning af
planernefor den nyej1ådehavn.
(Nationalmuseets Mentsamling}

Ogs å i Norge udbyggedes i disse år en flådebase. Det var først ved
Frederikshald, hvor kongen lod bygge et par snauer og galejer i 1683 . Her
oprettedes ved holmen Isegran både et orlogsværft og en flådehavn, hvis
første chef var Cornelis de Witt, men det hele flyttedes i 1687 til Christiansand. Endelig må også nævnes søetatens forpost mod vest, den Gliickstadske Ekvipage, hvor der siden 1671 havde været fast stationeret nogle
mindre skibe, fregatter og galeaser. Desuden lå her også et marinekompagni på 150 mand. Chef for orlogsstationen var fra 1681 schoutbynacht
Matthias Paulsen. (ll)
Samtidig fortsatte man naturligvis med skibbygningen. I 1680 afløb
som omtalt orlogsskibet NORSKE LØVE, der var på 82 stykker samt nogle
mindre skibe. Som flagskib for den fornemme flåde ønskede kongen
imidlertid at fa bygget et skib, der skulle bære hans eget navn og være
større og flottere end ethvert af dem, han allerede ejede. Den 28 . oktober
1681 resolverede han, at et sådant stort skib skulle opsættes på Holmen og
bygges af mesterskibbyggeren Thies Hermansen v.d.Burgh, som havde
gjort »afridsningen« til det. I hollandske mål skulle det være:
lang over stævnen
vid
»holden i rornmet«
fordækket høj fortil om borde
høj ved den store luge
høj bag
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kane. 5 ureg. sager 1685 d. 16/
6. Sj æll . Tegn. 1671 d.IO/ 7,
Krigskane. kgl .eks p. 1672
d.28/9 og 168 I d. IO/ 8,
No.RA Regn skap ssager nr.
174 H olmens Iseg rans
ma teria l- og p enge regnskab
1683-8 6, samt Tidsskr.f. Søvæs.
1912.
26. lndk. sager til krigskan e.
d.28/ 10 1681, d. 1773, 1I/5,
28/3 og 7/4 1682, Krigskan e.
kgI. eksp . d. 28/I o 1681,21 /3,
3 1/ L 8/ 4 og 13/5 1682, KgI.
BibI. E xtraord, månedlige relatio ner 1683 side 399.

176 fod
46 "
19 "

7

"

7 1/2 "
8 "

Arbejdet kom dog ikke til at gå så glat. Det gik mester Cornelis ære for
nær, at han skulle bygge efter sin kollegas plan, og efter en strid fik
Cornelis da lov til at bygge efter sin egen model, blot han overholdt de
fastsatte mål. Cornelis havde nemlig opdaget, at Thies Hermansen ikke
havde fulgt sin egen godkendte plan, og efter at have indberettet det
måtte en kommission tage sig af sagen. Den z r.marts 1682 blev det store
nye skib opmålt og m ålene sammenlignet med modellen. Herved fandt
man så store afvigelser , at skibet ikke var så vel proportioneret, som det
burde være, og for at ændre det ville det være nødvendigt, at der fortil i
boven blev afrevet 5 planker. Der blev rejst tiltale mod Thies Hermansen,
men på grund af hans lange og tro tjeneste lod kongen tiltalen falde, så
han slap med at blive afskediget af tjenesten. Det store skib CHRISTlANUS
QUINTUS løb af stabelen den 23. oktober 1683.(16)
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6. kapitel - Fredstidens flåde

Ved den skånske krigs udbrud havde Sverige ene støttet Frankrig, mens
en omfattende europæisk koalition var ved at dannes mod Louis 14.S
vælde. Med den største dygtighed var det lykkedes for diplomaterne at
skille modstanderne og at fa sluttet fred med dem en efter en. De nordiske
lande havde begge måttet bøje sig for Frankrigs styrke og Louis 14.S vilje,
men selv svenskerne var utilfredse med Frankrigs ledelse af fredsforhandlingerne. Samtidig var danskerne utilfredse med Nederlandene dels på
grund af deres optræden til søs og dels på grund af deres separate fredsslutning.
Selvom der da i 1679 takket være svenskeren Johan Gyllenstierna
havde hersket en skandinavisk ånd, blev dette undergravet af andre, og
Sverige søgte efter Gyllenstiernas død i 1680 nye alliancer. I september
1681 indgik Sverige forbund med Nederlandene, og i oktober 1682 med
Østrig. Endvidere fik Danmark i marts 1682 sin alliance med Louis 14,
efter hvilken Frankrig lovede at betale 200.000 rdl. årligt i subsidier, og
Frankrig gjorde, hvad det kunne for at øge modsætningerne i Norden.
I vinteren 1682-83 forberedte Danmark sig derfor atter med krigsudrustninger, og noget lignende skete i Sverige. Den 16. marts 1683 døde
rigsadmiral Henrik Bjelke. Han blev begravet den 2. april og Niels Juel
havde givet ordre til, at hvert skib skulle skyde 9 skud med 12 punder, »og
det at begynde fra SORTE RYTTER og siden i rad efter hinanden med flag
og gøs på halv stang.« Det var en særdeles afholdt chef, der gik bort, og
det var nu Niels Juel, som stod alene i spidsen for flåden. (,)
Kongen viste stor interesse for flådens krigsforberedelser og lod sig
jævnligt ro rundt til skibene både i april og maj. Den 17. maj var kongen
atter i flåden, og der blev efter Niels Juels ordre skudt 3 skud med 3
punder og 3 skud med 12 punder. Den sidste del af salutten har åbenbart
ikke været ordentlig forberedt af DRAGONENS chef, for han skrev i sin
journal, at han skød den med skarpt, fordi han ikke i hast kunne nå at fa
skarpen derfra. Det har næppe været helt rart at være i nærheden, hvis
sådanne uheld jævnligt kunne hænde. løvrigt er det vel interessant at se,
at da kongesalutten lød den 29. maj var det således, at Niels Juel afgav 27

r. Adm .C .Gen. 1683 d.I2/3,
Skibsjournaler nr. 7 DRAGONEN
d.2/4 1683·

Skibsjournal nr . 7 DRA GOd. 171S 1683. F R lDERI CUS
III og VICTORIA d.291S 1683 .
3· Kanc .lndk.d.zri/o, 3/7.
31/7.24/8.2 818 og 22/9
1683 . Kgl. reg. d .27/7 1683
og skibsjourna ler nr . 7. SVÆR2.

NEN

MEREN .

4. j.H .Barfod : Flåden på N iels
Juels tid side 48

skud, admiralerne og viceadmiralerne hver 9 skud, schoutbynachterne
hver 6 skud og de øvrige skibe hver 3 skud. (1)
Frankrig havde lovet at sende en flåde til Danmark, og Sverige søgte at
fa en hollandsk flåde til Østersøen. Det blev den franske flåde, som kom
først. Den 26. juni om formiddagen nåede franskmændene Sundet med
13 orlogsskibe, 2 fregatter, 4 brandere og 2 proviantskibe under Marquis
de Previlles kommando. De troede faktisk, at krigen allerede var udbrudt,
men så langt var man dog endnu ikke nået . Niels ]uel sendte opklaringsskibe ud både i Østersøen mod den svenske flåde og til farvandet mellem
Skagen og Marstrand mod den hollandske. Da der intet skete kom den
forenede flåde først til sejls den 14. august, men bl.a. ringe vind forårsagede, at man ikke var nået længere end til Stevns den 20 . august, og først
den 27 . august nåede flåden til ankers ved Sandvig på Bornholm. Alt
foregik imidlertid fredeligt, og man vendte atter næsen hjem efter, således
at den franske flåde ankrede den 21. september på Københavns red, hvor
den afleverede nogle lånte jernstykker og indtog de syge folk, der tidligere havde været landsat. Den 3. oktober stod franskmændene atter nordpå gennem Sundet. (J)
Forholdet mellem de nordiske lande bedredes atter, og selvom Frankrigs provokerende udenrigspolitik bragte Danmark i fare for en indblanding, lykkedes det at holde landet fri . Da Wilhelm af Oranien i 1688
foretog sin invasion i England havde Louis 14. muligvis regnet med, at
man ville være så optaget af dette, at han med sine tropper kunne rykke
ind i en del af det rhinske Kurphalz, men den tyske kejser, der ellers havde
nok at gøre imod tyrkerne, tog kampen op . r krigen, der varede helt til
1697 fik Frankrig både kejseren, Nederlandene og England imod sig,
mens kun Danmark forblev dets allierede. Denne gang ønskede Louis 14
imidlertid ikke noget angreb fra Nord, og han opfordrede Christian 5 til
i stedet for at udsone sig med Sverige. r resten af kongens regeringstid var
der da også fred mellem de nordiske lande.
r 1680 var et stort nyt orlogsskib NORSKE LØVE på 82 stk. bygget på
Holmen og i oktober 1681 løb fregatten SVÆRMEREN på 18 stk . af stabelen, og desuden tilgik dette år fregatterne TOMLEREN og SVÆRDFISKEN.
Der tilgik også en ny jagt til Det Vestindiske Kompagni foruden en pram
DUNKRAFT og ketzen HVIDE SVANE.(4)
Krigsforberedelserne i 1683 afstedkom imidlertid et ønske om forsvarets reorganisering. Den 31. marts 1683 udstedte kongen en ny instruktion for et genera1commissariat, der omfattede både hær og flåde, og da
krigsfaren var drevet over i 1684 blev der givet ordre til en omfattende
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reduktion både af skib e og personel. Dette sidste kom tilsyneladende helt
bag på admiralitetet. Man rar et indtryk heraf fra den svenske gesandts
rapport: »D et mærkeligste er, at med disse søofficerers kassation er tilgået
så tyst og hemmeligt, at hverken admiralerne Juel, Bjelke eller Span har
vidst det ringeste derom, førend det var sket, men kongen har alene
iværksat det på geheimråd Sehesteds intentioner. <C Helt galt var gesandtens mening ikke, idet admiralitetet, da det har modtaget kongens ordre
skriver, at man må gøre opmærksom på, at der blandt de aftakkede var en
kaptajnløjtnant Seerup, som var i Bergen med CARITAS, hvorfor admiralitetet bad om penge til at han kunne rejse hjem og en anden sendt op.

Kort over Cl.Holm fra 1686
beliggellde mellem til hojre Nyhavn
kanalen agforaven til venstre
graveIl, der i dag er en gade,
Holmens Kanal. Til venstre
angives: Byrse (Barsen), Over
kanalen sesen korsformet bygning.
Det er Holmens kirke. På den
lange kanal står der, atgravelI eller
kanalen erfordybet, og ved Kongens
T Oni stå, der, at l>a «,(cb«( og »c«
angiver et stykke af graven, derer
opfyldt efrer kgl.ordre for to år siden
af hensyn til kom mandantens hl/s
»d« og »e«. Den fi rkantedegård
Syd for torvet er H ans Excellence
Gyldenløvesgård. N I/ Charlotteborg. På Skivsholnten erallgivet
fo rskellige af.flådens bygninger.
(Rigsarkivet, Kallc.lndk.1685
d.181I2.)

5· Kg!. Eksp. nr. 134 d . 1/12
1684. Sv.RA Leijonc1os breve
d. 13/12 1684.

6. Kgl.Eeksp. nr.4S.46.47
d .20 13 og 21/3 1685. Kgl.reg .
d .6 / 1 1685 .

7. Kg!.Eksp. d . 12/ 4 1685.
8. Adm.C. C en. d .ro/ j 1686.

Desuden boede en del af de aftakkede officerer og betjente i Hans
Majestæts huse , og det var umuligt for dem her i december at finde anden
bolig. v"
Reduktionen kom til at omfatte ialt 43 officerer af ialt 1I0 fast ansatte.
Niels Juel eller de øvrige admiraler havde åbenbart ikke den store indflydelse på kongen. Det var Christoffer Sehested, som første gang var knyttet til søetaten i 1677 som medlem af generalcommissariatet for sø- og
landetaten, og som medlem af det i 1683 dannede generalcommissariat,
der påvirkede kongen i hans afgørelser. Siden Christian 5.S tronbestigelse
var der sket ændringer i organisationen 1670,1673,1677, 1679, 1683, og
nu i januar 1685 ønskede kongen atter søetatens forhold drøftet. Det kom
til at betyde, at generalcommissariatet atter ophævedes og i marts 1685
udnævntes i stedet for nogle deputerede for søetaten, som overtog en del
af admiralitetets opgaver. Sehested sad som deputeret som den faktiske
leder af søetatens personel- og materielforvaltning, mens Niels Juel havde
de rent sømilitære opgaver.(6)
Da Sverige nu trods freden var slået militært, og da hertugen af Gottorp fortsatte sine intriger mod kongen, fandt Christian 5. i 1684 lejlighed til at besætte de hertugelige enklaver i Slesvig. Derved havde han
atter forenet hele Slesvig under den danske krone. De europæiske magter
var imidlertid imod denne egenrådighed, og da kongen tilmed i 1686
angreb Hamborg fik de i 1687 indkaldt til en kongres, og efter lange
diplomatiske stridigheder måtte Christian 5. i juni 1689 indgå et forlig i
Altona. Dette forlig, efter hvilket han måtte tilbagegive hertugen alt, fik
betydning for Frederik 4. i 1700 . Den 12. april 1685 skrev de deputerede
til kongen, at de havde bedt om rigtige inventarier på alle kongens skibe
og fartøjer og om officerernes ekvipageregnskaber. De m åtte da konstatere, at nogle af regnskaberne var helt tilbage fra 1677 , »og nogle m åske
ældre, når der videre ransages, men mange dagbøger eller materielregnskaber var borte og ædt af rotter. Tilsyneladende var der et syndigt
virvar, hvor det var umuligt at udrede trådene, og kongen besluttede
derfor, at »for at alting nu for een gang kan komme i tilbørlig rigtighed«,
ville han for denne gang lade det passere. (7)
Samarbejdet mellem de deputerede og admiralitetet har ikke altid
været det bedste, og i 1686 måtte admiralitetet konstatere, at ikke færre
end 7 af de søofficerer, som de deputerede havde fordelt på skibene til
sommerens udrustning, ikke kunne anvendes: 2 var sygemeldte, 2 var rejst
til Ostindien, I var rejst til Vestindien , I var rejst til Norge, l var rejst
udenlands og I var aftakket.(8)
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Trods alt blandede admiralitetet sig i personelsagerne, da det den 6.
november 1686 foreslog kongen at der skulle skabes en fast rangorden for
søofficererne. Den usikkerhed, som de tidligere års forhold havde skabt ,
mente man kunne afhjælp es ved at kaptajnerne fordeles i tre klasser, og at
alle »kaptaj ner i I. klasse må have kaptajnkommandørs rang , og de kaptajner, som farer for opperkaptajner på admiralskibene, lige rang næst
efter dem, for så lang tid de samme tjeneste forretter, såvel kaptajner af 2.
og 3. klasse og siden kaptajnløjtnanter og løjtnanter må følge hinanden,«
som listen forklarer. Kongen bifaldt straks listen, der herefter blev det
grundlag, hvorpå man i fremtiden skulle bygge rang- og avancementsspørgsmål. Listen omfattede II kaptajner af I. klasse, IO af 2. klasse og 7
i 3. klasse. Foran disse stod Niels Juel og admiralerne, schoutbynachterne
og kommandørerne.(9)
Søofficererne blev dog stadig vurderede. I 1688 fik de forskellige skibschefer således ordre til at indgive en rulle på alle ober- og underofficerer
»m ed forsvarlig underretning, foruden nogen undseelse ved hver persons
navn, om hans bequemhed eller ubequernhed,« og fra 1690 er bevaret
admiralernes konduitelister. Muligvis hænger det sammen med, at kongen den 22.februar 1690 gav ordre til, at landetatens og søetatens økonomiske administration atter skulle adskilles. De deputerede og admiralitetet
fik nye instruktioner. Herefter skulle admiralitetet igen tage sig af personellets forhold, og Admiral Span fik selvstændig myndighed, da man
genoprettede embedet som Holmens admiral, og han skulle bl.a . tage sig
af skibbygningen. (IO)
Den store aktivitet, der herskede i begyndelsen af 168o-erne blev naturligvis fulgt med interesse af den svenske gesandt, og ved 1682-årets
slutning opregnede han 54 orlogsskibe, store og små fregatter, og han gav
i et særligt bilag en speciel omtale af 23 af dem.i'"
SORTE RYTTER

aldeles uduelig

SOPHIE AMALIA

dito og kølen
tvært afbrudt

JULIUS CÆSAR

ikke kølhalet
siden det
blev taget
udueligt
dito

FÆR0
HVIDE FALK
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FLYVENDE ULV

skal være gået til
Island .
S0HUNDEN
god og plejer at
bruges til
advisjagt
ELEPHANTEN
gammel, men
kan bruges.
udueligt
HIERONYMUS
FLYVENDE HJORT kølhalet i fjor
CHRISTIANSAND kan ikke bruges

9. Adm.C.Gen. d.6/II 1686,
kg!. Eksp. d.6/II 1686.
I O. Sj æll, Tegn. d.2212 1690,
kg!. reso!. d.II / 3 1690.
II . Wilh. J.Coijets breve til
kg!. Maj. d.4/r2 1682 Litra C

AMERANTE
TRE LØVER
CHRISTIANUS
QU INTUS

HAVMANDEN
CHRISTIANUS
QUARTUS
NELLEBLADET

12. Indk.sager d.2312 1682 nr.
4.31 .32 .33,56 .57.1 57 og 220.
kg!. eksp. d .2812 1682 og d.
312 1683·
13. ].H.Barfod: Flåden på
Niels J ucls tid side 50 f,
Krigskane. kg!. eksp. 1683-84
nr .13 I.

ikke kølhalet siden det blev taget
gammelt og
NORDSTJERNEN
næsten udueligt SVÆRDFISKEN
gammelt, meget FLYVENDE FISK
tyndt og dårligt
bygget, skal nu
MAKRELLEN
kølhales og
repareres.
gået til Vestindien
kan ikke bruges
uden stor
reparation
kan passere, er
færdigt

til andet end
brander
god og kølhalet
dito
kaldes ellers
barcelonge, er
god og nu i søen
god og bygget på
samme måde som
FLYVENDE FISK

Som før nævnt var der i 1682 opstået uoverensstemmelse med den
gamle skibbyggerThies Hermansen, og det var derfor Cornelis Thomsen,
der færdiggjorde den nye CHRISTIANUS QUINTUS, som løb af stabelen den
23. oktober 1683.
Det andet store projekt, man var i gang med var den nye dok, men her
havde man vanskeligheder med at gøre den så tæt, at der ikke trængte
vand ind, og forskellige fagfolk fremførte deres betænkeligheder. Bl.a.
mente Ole Rømer, at dokken var for lille, og kongen resolverede derfor,
at den skulle bygges større efter Rømers forslag. Alligevel gik alt ikke
planmæssigt. Den 3. februar 1683 gav kongen ordre til, at der skulle skaffes mursten og kalk, så dokken kunne forfærdiges efter Hofmans plan
med murværk, og hermed sluttede r.kapitel af dokkens historie, for man
fik nu travlt med krigsforberedelser. (12)
Sidst på året 1682 gav kongen ordre til, at Herman Thiesen v.d .Burg
skulle rejse til Norge for der at bygge 4 snauer og 3 galejer. Det blev i
1684 til snauerne Ø RNEN og LOSSEN samt galejerne CHRISTIANUS
QUINTUS og NORSKE LØVE. Imens løb i 1683 to mindre fregatter af stabelen på Holmen i København. Det var PACKAN og BLAA REIGER (der 1684
omdøbtes til HEJREN) begge på 26 stk., ligesom der samme år tilgik 3
barcalonger på 16 stk .: FLYVENDE ABE, ANDRIKEN og SNARENSVEND . (I)
I 1684 tilgik desuden fregatten SLESVIG på 50 stk. samt jagten GACK
MED. Den fornyelse af flåden, der således foregik i ro So-erne forårsagede
naturligvis også afgang af en del af de gamle og veltjente skibe. Mest be101
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mærkeIsesværdigt er det dog, at kongen den I . december 1684 erklærede,
at alle søetatens koffardiskibe skulle afhændes, og at ingen skibe mere
skulle udrustes til koffardi bortset fra skibe til afhentning af tømmer. Det
må vel siges at være en ret epokegørende beslutning, men typisk for den
udvikling flådens materiel har gennemgået fra flådens fødsel. Det tog da
også nogen tid at la ført den ud i livet, og den blev aldrig helt gennemført.
Der afgik dog ikke færre end 14 koffardiskibe i 1685. Kongen ønskede i
stedet for en flåde med mange ældre og mindre brugelige skibe at la en
flåde, der var slagkraftig og moderne, og han understregede det ved i efteråret 1684 at beordre bygningen af et stort skib af I. rang og 2 fregatter. (' 4)
Imidlertid hindredes beslutningen af, at man ikke havde tømmeret ved
hånden og man måtte i 1685 nøjes med reparationer. SVENSKE DIDRIK og
SORTE RYTTER sænkedes ved det store bolværk, for at de kunne bryde
isen foran det nylagte batteri ved Holmen. Den gamle skibbygger
Cornelis Thomsen var efterhånden plaget af sygdom, så kongen måtte se
sig om efter en afløser. »Skibbygmester Shelton er ved at blive antaget i
tjenesten her« fortæller den svenske gesandt, »brugende hertil den engelske envoyen, som i forgårs talte med kongen herom. Også Sehested (hvilken oraculum er ved Holmen) og Gyldenløve var der.« Han tiltrådte den
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14. Kg!' eksp . 168J-84 nr.1 29
d . 15/4, nr.IJI og IJ5 d.22/8
1685. samt nr .112 d .26/8 1684,
Adm C. Gen. d.2112 1685 og
indk. sager 1684 nr . 30.

Rids til en kanon approberet af
kongen den 14110 1693. På
tegningen står: »Efter denne afrids
sko/fire og tyve tolvpundige
jemstecher på Børtings jernværk
snarest nndigt støbes ogforfærdiges .
Kiebenhojn denl4 Oaober 1693.«
{Rigsarkivetfot.}

15. Indk. sager 1686 nr. 144 d.
21 /4 . A.Leijonclos breve 1685
d . I8I 12. Kgl eksp. 1686 d .1312
nr. 153.
16. Ekvipagem. Bog c .
mat er ielskr. 1686 og 87 og
1686-91, Adm .C. Ge n.16 88
d .24/7. kgl.eksp . 1686 nr. 143
d . II Ir 2, Indk.sager 1687
m.18 d.20/r2. A. Leijonclos
breve 1686 d.31 5.
17. ] .H.Barfod: Flåden på
N iels ]uels tid side 56 ff.

13. februar 1686 med IOOO rdl. i årlig løn og 100 rdl. til husleje og ildebrændsel, hvad der var en stor løn på linie med en schoutbynachts løn. (I l)
Hans første opgave blev byggenr. 1 orlogsskibet PRINS FREDERIK, der
blev påbegyndt i februar, mens byggenr.2 var af en speciel konstruktion ,
der løb af stabelen allerede den r .rnaj. Den svenske gesandt skriver om
den: »1 forgårs den 1. maj løb den galiot af stabelen, som Shelton har
inventeret på særdeles maner og bygget til at kunne landsætte i hastighed
ryttere med. Den er så stor, at 60 heste bekvemt kan rummes der under
overløbet og et kompagni soldater ovenpå foruden IO svære kanoner.
Disse sidste skal beskytte landstigningen, hvis nogen vil sætte sig derimod. Kølen af samme galiot skal være helt plat bygget og ikke ligge dybere i vandet, end at den kan gå ind på 6 fods vand. Da den blev skudt af
stabelen, åbnedes boven, og der kastedes en bro ud , for dermed bedre at
vise, hvorledes landstigningen skulle ske.« Beskrivelsen minder meget om
invasionsfartøjerne under 2. verdenskrig. Skibet fik navnet SECKEPIBEN,
men dens levetid blev kun 5 år. I det hele taget ser det ud til at Shelton
eksperimenterede, for hans byggenr. 5 kaldtes en »gallerfregatte«, der fik
navnet PHOENIX, og i 1687 byggede han en jagt med galiotmast, galiotjagten. (16)
Som bygge nr. 3 fuldførtes fregatten HECLA på 26 stk . og i 1686 fik
Shelton ordre til at bygge en jagt KRONEN til kongens personlige brug,
samt en anden jagt bygge nr. 4, der løb af stabelen 1687 og fik navnet
ELEPHANTEN (siden ændret til AURORA og igen til FRØKEN ELSKEN) . Endvidere tilgik i 1687 den lille W ECKOP på blot 8 stk ., i 1688 orlogsskibet
OWENBORG på 52 stk . og brigantinen NÆSVIS samt nogle mindre skibe.v"
Shelton fortsatte med i 1688 at bygge en bombarderpram nr. 1 og desuden en båd , der benævnes »b åd en med de to køler« foruden forskellige
specielle pramme. Foruden disse og nogle orlogsskibe skulle han også reparere ældre skibe, og det kunne også skabe diskussion. Da CHRISTIANUS
QUARTUS i 1687 skulle repareres foreslog han nemlig en ny metode, hvorved han hævdede, at der kunne spares ca. halvdelen af træet og en tredjedel af jernværket, og desuden ville denne metode sikre skibet i 30 år,
mens den gaml e metode kun kunne sikre det i IO år.Bølgerne gik højt i
admiralitetet, idet Niels Juel og Chr. Bjelke gik ind for den nye metode,
mens Span holdt på den gamle metode som den bedste, og kongen har
næppe haft det nemt, når han skulle tage stilling til dette specielle skibstekniske problem.
Også i 1689 var der diskussioner, da det 25 år gamle PRINS GEORG
skulle repareres. Resultatet blev i hovedtræk følgende: »Skib et skal afskæI03

res bagover hvælvingen så meget som ske kan, dog således at roret kan
hænges af og til skibet.'( »D en øverste hytte aftages for at lette skibet.'(
»Bakken aftages for at lette skibet, hvorved og finkenettet kommer bort«.
»Der tages et stykke af halvfordækkets . »For at lette skibet mere fortil
lægges en bug forpå .'( »Masterne i skibet skal forsættes, hvilket lettest kan
ske, når skibet først er fortømret.«Ved reparationen ville skibet ialt miste
6 stykker, men til gengæld ville skibet blive »bekvernmere og stivere
under sejl, så det behøver ikke så meget ballast.'( Den 14. januar godkendte kongen det. (18)
Da søetaten i 1690 omorganiseredes og Admiral Span blev Holmens
admiral fandt Shelton åbenbart, at modsætningsforholdet mellem de to
måtte forårsage, at han selv trak sig tilbage. Den 2. april takkede han
kongen for alt og bad om at la kongens anbefaling »til hans broder kongen
af Storbritannien,« hvor han nu agtede at rejse hen. Interessant er
Sheltons tilføjelser» - og somjeg fornemmer, at de højædle herrer deputerede ved søetaten begærer, at jeg mine afridsninger på de skibe,jeg har
bygt, såvel som mit bestallingsbrev skal give fra mig, så vil jeg allerunderdanigst formode, at Eders Majestæt det ikke vil tilstede, eftersom det er
den ting, som skal forsvare mine forretninger om nogen påtale, som jeg
dog ej vil formode, i fremtiden skulle ske.'( Hans stilling blev overtaget af
Jan Schudt.(19)
I 1690 fik han bygget snauen MAAGEN på 20 stk. og i 1691 en jagt
ELEPHANTEN og ellers blot nogle mindre skibe. I 1692 tilgik det store orlogsskib DANNEBROG på 94 stk., der afløb som det første skib på den nye
holm, Nyholm. Derefter kom i 1693 NELLEBLADET på 52 stk., i 1694 snauerne MAAGEN og ØRNEN på 20 stk . samt jagten POSTILLON, samt i 1695
SYVSTJERNEN på 8 stk. Derefter kom atter nogle store skibe i 1696. Det var
orlogsskib ene PRINS CARL og PRINS VILHELM på 54 stk. samt LOVISA på 78
stk., og endvidere købtes i 1696 og 1697 fregatten SØHUNDEN og nogle
koffardiskibe. I 1698 byggedes på Nyholm PRINS CHRISTIAN og SOPHIA
HEDVIG på 76 stk. , og som nr. IO på den nye holm skulle bygges flådens
flagskib. Det blev opsat i 1699, men nåede ikke at blive færdigt før kong
Christian 5.S død, og skibet fik da navnet FRIDERICUS QUARTUS. (20)
Det var efter 1690 de deputerede, der direkte blev overordnet Holmens admiral, og det ville sige, at det var dem, der skulle bevilge penge
til bl.a. skibbygningen. Desværre var økonomien ikke blevet bedre. Indtægterne til flåden var faldende og Span fik vanskeligheder med at la de
fornødne penge til materialindkøb. Den 27. september havde han specificeret sine ønsker overfor de deputerede, og han havde rykket for svar
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18. Adm .C.Gen.d.28h l og
1687. d.20h2 1689.
Indk .sager d. 14h 1690.
19. Adm .kgl.resol. 1690 nr. 9
og lod. 1 1/ 3. Indk.sager 1690
nr. 148 og 159 d. 2/4.
Kanc.indk. d.2 513 1690.
20. ].H.Barfod: Flåden på
Niels Juels tid side 70.
2/ 12

den 7.november, den j.december, den 28. februar og igen den z .april
1692. I det sidste brev bad han om at a at vide, hvilke af følgende poster,
der skulle stå urørt: I. det nye skib, 2.reparationen af MARS, 3. reparationen af ANNA SOPHIA eller 4. kalfatringen i flåden. De deputerede svarede
den 7. maj og sagde, at alle fire poster skulle »rned lige flid og succes
kunne fortsættes«. Span sendte hele korrespondancen til kongen, der svarede, at han ikke tvivlede om, at de deputerede ville gøre deres yderste
flid for at skaffe det fornødne . Deres stilling var dog heller ikke den bedste, for samtidig rykkede flere leverandører for deres penge, og nogle truede endog med at opsige deres kontrakter, hvis de ikke fik den gamle
gæld betalt. Spans rapport fra sidst i 1692 var iøvrigt heller ikke opmuntrende. Han skrev: »Flåden bliver daglig gamlere, så en hel del af skibene
gør det ikke længere.« »Fløj teskibe til at hente tømmer har de deputerede
endnu ikke anskaffet, så jeg er bange for, at der også vil blive mangel på
materialer til kommende år.« »Gud give de i tide vil hjælpe« . Han sluttede
med at sige, »Sum m en på hele sagen er denne: kommer der ikke anderledes hjælp end der har været i dette år, og flåden skal ligge hen i tre år,
så kan den siden ikke reddes i ti år.«(21)
I 1693 ser man da også med tørre tal, hvor ringe det stod til med søetatens økonomi for personellets vedkommende: til den I Ira resterer
officerernes løn med 6 kvartaler, ialt 36.535 rdl. Fra kaptajner til lærlinge
har levet i sådan nødtørftighed, at de undertiden har aet af tømmermændenes armbøsse (fattigbøsse).

21. Indk.sager 1692 nr . 44 d.
7/ 5, nr.49 d.12/ 5 og nr .13 013 1. 1693 nr.z-o , N ors ke
br ev e nr. 17 d.16/12 1694.
Ad m .C. Gen. d.z o/z 1695.

Gemene årstjenere resterer fra rZro 1686 31/12 1988 (9 kvartaler)
samt månedsløn fra 1/12 1691 - 30/9 1693
(22 måneder)
Gejstligheden resterer indtil l/IO 1693
Civilbetjentene resterer
Ekvipagen på Elben og Christiansands søetat
resterer i alt
Daglønnerne resterer fra I4lrO 1689-31/12
1691, de gl.
og de nye fra 2/1 1693-30/9 1693
Leverandører resterer
Fra kornfragter resterer
Extraudg. som officerernes kahytspenge,
månedstjernes afregning

106·56 rdl.
134.7 14
1.080
7.7 8
7. 279
10.9 63
15. 223
42 . 810
1.085
5.4 20

"
II

"
"

II

sko

" 94 "
" 49 "
" 78 "
67 "
II

"
10 5

Extraudg. 1692: 30.960 rdl 39 sk.
og
1693: P .155 rdl 37 sk., ialt
Summa

63·II5
4P·601

"

"

"

De deputeredes virke havde således ikke været nogen succes , og det er
vel grunden til, at man allerede i 1694 atter danner et generalkommissariat for land- og søetaten. Hver etats sager skulle dog behandles separat,
landetatens uden for Holmen og søetatens på Holmen. Desuden udarbejdedes en ny instruktion for Holmens admiral. Den 27 . december 1694
døde admiral Henrik Span og afløstes som Holmens admiral af Chr. Ernst
v. Støcken, og den 8. april 1697 døde generaladmiralløjtnant Niels Juel,
der afløstes som præsident i admiralitetet og som generaladmiralløjtnant
af Ulrik Chr. Gyldenløve. Den svenske gesandt skrev hjem: »Den salig
herre var meget estimeret og afholdt af kongen, og han efterlod hos alle
her en stor berømmelse, som han og var en meget from og redelig mand
og ligefrem uden nogen facon. « (»)
Den flåde, som disse mænd havde opbygget bestod ved århundredets
udgang af følgende skibe:(2l)
Orlogsskibe på 50 stk. og derover:
kanonantal byggeår
FRIDERICUS QUARTUS

IlO

CHRISTIANUS QUINTUS

IOO
94
84
84
84
82
82
78
78
76
76
74
70
68
62
60
60

DANNEBROG
PRINS FREDERIK
ELEPHANTEN
CHUR PRINSEN
NORSKE LØVE
PRINS GEOR G
LOVISA
MERCURIUS
PRINS CHRISTIAN
SOPHIA HEDVIG
MARS
TRE KRONER
TRE LØVER
SVANEN
FRIDERICUS TERTIUS
ANNA SOPHIA
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1699
1683
169 1
1686
166 7
166 4
1680
1664
1696
1674
1697
1697
1666
1666
1689
1648
1672
1669

udgår
17P
17 17
17 10
1717
1708
17IO
17 15
17 17
1745
1720
1737
17 28
17 17
17 12
17 2 8
17 16
17 14
17 15

22. lndk.sage r [693 d.7/i l nr .
163. 1694 d.27 12 nr.z t r, d.
12/6 nr . 176- 177, Leijonclos
breve d.1 8/6 1697.
23. J H. Barfod: Orlo gsflåden
på N iels ] uels tid side 71 f.

CHARLOTTE AMALIE

56

16 69

CHRISTIANUS QUARTUS

56

1672

17 19

GYLDENLØVE

56

1669

17°9

PRINS CARL

54

1696

1737

OWENBORG

54
52

1696

1734
17 2 8

NELLEBLADET

52

1693

TUMLEREN

52

1682

174°
17 16

SVÆRDFISKEN

52

1682

17 2 2

SLESVIG

50

16 84

17 I I

SVENSKE HAVFRUE

5°

1666

17 0 8

LINDORMEN

5°

1654

17°5

48

1668

DELMENHORST

46

1665

17 13

NEPTUNUS

44

16 74

Sø HUNDEN

4°
34

1697

17 16
17 13

1677

17°2
17°°

PRINS WILHELM

1688

17 12

Orlogsskibe fra 20 - 50 stk.:
ENGEL GABRIEL

Gluckstad)
HUMMEREN (i Gluckstad)

DRAGONEN (i

34

1665
1670

HVIDE FALK

34
28

16 7 3

17 16

HEJREN

26

168 3

17 12

JÆGEREN

LOSSEN (i Norge)

26

16 84

17 18

PACHAN

26

16 83

17 17

HECLA

26

1686

POSTILLONEN

20

1694

MAAGEN

20

1694

17 0 6
17 15

ØRNEN

20

1694

17 15

Orlogsskibe under 20 stk.:
SVÆRMEREN

18

1681

PHOENIX

16

168 7

SNARENSVEND

16

168 3

ANDRICKEN

16

168 3

flYVENDE ABE

16

VINDHUNDEN

16

168 3
1677

VANDHUNDEN

14

167 2

HAVFRUEN (i GlGckstad)

12

1697

17 18
17 17
1720

10 7

SYVSTJERNEN
WECHOP (i Norge)
FLYVENDE FISK
MAKRELLEN

8

8
8
8

1695
1687
1689
1677

172 2
17 2 2

Desuden var der i Norge galejerne CHRISTIANUS QUINTUS, NORSKE
LØVE, FREDERIK, DUCHANDEN, LINDORMEN og en ny galej fra 1697 samt
skærbåd nr. 2. Ved Holmen var der følgende jagter: KRONEN. der var
Kongens jagt, FRØKEN ELSKEN, GACK MED, CHARLOTTE AMALIA, ELEPHANTEN og POSTILLONEN samt i Gltickstad var der følgende jagter: PRINS
FREDERIK, DER JUNKER og STØREN.
Endvidere fandtes ved århundredskiftet 18 koffardiskibe. Det er en kat:
DEN GRAA KAT. fløjterne: HVIDE FORTUN og ST. JOHANNES samt en fløjtskøjte, Der var galioterne: KRUSET, CITRONEN,POMMERANTZEN og ENIGHED, krejerten SORTE KAT, branderne HELENA og HAABET foruden RINGENDE JACOB, STOKFISKEN og RAUFNEN. Endelig fandtes der i Norge
galioten VINDHUNDEN og brigantinen NÆSVIS.
Herudover var der en række specielle fartøjer. Der var således 8 sandbåde med navnene: KARPEN, BRASEN, ULKEN, STENBIDER, SNEGLEN,
IGELEN, QUABEN og LiNDORMEN. Der var 7 viktualiepramme: KRABBEN,
SCHRUBEN, FLYNDEREN, ØSTERS, GRYNPOSEN, FLÆSKEBALJEN og PUMPERNICKEL, vagtprammen ARCH NOA og en del stykpramme: SKILDPADDEN,
ROCKEN, HVALFISKEN, SVÆRDFISKEN, HELLEFYNDEREN, DUNKRAFT og
SKOU. Herudover en pælebukkepram, 4 begpramme. en kranpram, en
bombarderpram, 3 Møenspramme og en muddermølle med IO pramme.
Krigen i Europa gjorde, at den danske udenrigshandel nu måtte beskyttes mod de hyppige overgreb, der især fra engelsk side fandt sted. Da
Sverige var i samme situation lykkedes det omsider at nå et virkeligt
væbnet neutralitetsforbund mellem de nordiske stater ved en traktat undertegnet i marts 1691. De skulle begge beskytte købmandsskibene og
hvis det fandtes for godt, at nationernes krydsere eller konvojer stødte
sammen og fulgtes ad, da skulle der kastes lod om hvilken kommandør,
der på den første rejse skulle føre kommando, og siden skulle de skiftes. ('4)
Sø etatens administration var efterhånden vidtfavnende, for udover
flådestationen på Holmen og ved Christiansø var der også både Norge og
Gluckstad, I løbet af 1684 var der blevet opbygget to batterier på Christiansø og to på Boøen, så de sammen dækkede indløbene fra Nord og
Syd. Desuden blev man færdig med et stort provianthus samt fæstningens
centrum, det store cirkelrunde tårn i 3 stokværk. Christian 5 lod i ariled108

24. Søet. Div. afsk. m .m.
1536-18tl nr .Sa B. nr. IO
25. Korr.bog ang. Chr.ø d.
i21I2 1684. kgl.eksp . d.14/IO
1684. Kanc.indk. nr. 45 og 67.
Anker A . Kofoed: Chrø.s historie 1962 side 29-30.

Den nye vej [Toldbodvej}. Teksten
lyder:«Anno 1695 harjeg anlagt
denne vej somgårfra Kongensgade
til Toldboden . Vejen i ny København er 140 fod lang,« Fodstien.
SOIll den også kaldtes blev anlagt for
»at mandskabet ikke behøver at gå i
lerag vand til midt på benene, så at
helbredet svækkes og klæderne
fordærues .« {Foto Kobenhavns
Stadsarkiv}

ning af den nye flådehavns indvielse slå nogle fornemme medaljer med
aftegninger af Christiansø . På den mindste stod bl.a.;!·s>

Ertholmene, hidtil fi skernes tjenerinde
nu Østeneens beherskerinde
hidtil ugæsifri ved sine klipper
utilgængelig ved sine skær,
nu 1684 ved Chr. Vs mere end herkuliske bedrift
10 9

Fæstningstårnet på Christianse.
(Rigsarkivet,Kalle. indk. ur. 44 g.)

ØSTERsøens beskytterinde
de søfarendes ti!f1ugt, rigernes pryd,
fra sin klippeborg aver denfjendtligheden,
venner modtager den mildt,
kaldes herefter Christiansø .
I Norge er tidligere omtalt flådestationen ved holmen Isegran ved
Frederikstad. I 1687 flyttedes værftet og flådestationen til Christiansand.
Her byggedes bl.a . i roooerne en fregat til søetaten, men dens skæbne
blev kort, idet den forliste under sin første rejse fra Christiansand til
København under en storm natten mellem den II. og 12 . december 1694.
Man satte alt ind på at ra bjærget skibet, og der blev endog brugt dykkere
til hjælp. »Den norske søetat« havde af personel en schoutbynacht, en
ekvipagemester, en skibbygmester, en mestersvend, en materialskriver og
3 løjtnanter foruden underordnet mandskab. Der var endvidere stationeret 2 snauer.u større galejer, 3 mindre, 2 galioter, I bojert, I brigantin og
110

Plan til bifæstnillg en på Cluistianse
1685. (R igsarkivet, Kaneinde.
1685 m. 44 b)
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3 skærbåde samtidig med , at der i 1690 stod en fregat på stabel.

26. Kanc.indk.d .j Zf 1691 ,
Søet. ,Søkr igskanc., Ureg. sager
til søkrigskanc. d .23/r 169 1,
Leijonclos breve d .21/7 1690 .
Norske Breve nr. 17 d . 1612
1694 og nr. ro samt
Adm. Ko pibo g Gen . d. 2012
1 6 9 5.

Endelig var der i Glil ckstad en vic eadmiral som chef over I fregat og
6 ja gte r foruden mindre materiel som sluppe r, båd e og en mudderpram.
Her var ansat foruden viceadmiralen 3 kaptajner og 2 løjtnanter samt
underordent personel.P"
Skibe, flådestationer og officerer er betydningsfulde elementer i en
flåde, men mandskabet er uundværligt , når skibene skal regeres og anvendes i kamp, og det m å derfor være passende at se på udviklingen for bådsmænden e siden 1660.
I rooo-erne havde m an skaffet sig mandsk ab ved udskrivning i købstæderne og ved hvervning, og denne hvervning var i stor udstrækning også
sket udenlands , især i Nederlandene. Det var dog først da flådens opbygning kom i gan g og da krig var en mulighed i 1665, at man hvervede i
større målestok. Fra en opgørelse i 1666 ses, at bådsmændene da lønnedes
m ed 21 rdl. , sej llæggersvende med fra 30 til 40 rdl. , skibmæ nd med 30 rdl.
III

ligesom højbådsmænd, og bødkere blot med 20 rdl. mens pødkere fik 12
rdl. (27)
D en svenske gesandt, der nøje fulgte ud viklingen i 166 6 skrev den 22 .
februar, at nu blev der bespist 1000 m atroser på Holmen , og den 5. april
anslog han antall et af hvervede og udskrevne matroser til ialt 5 0 00 mand,
afhvilke alene 3400 var »antegnede her på Holmen. « D en IO. maj fortalte
han, at der var kommet 600 af de 3000, som skulle komme fra Norge,
men den 31. maj berettede han , at de norske karle var begyndt at løbe
bort. »1 går hentede man 9 fra Helsingør, men nogle er kommet over til
Skåne.« Den z r ijuni kan han imidlertid meddele, at mange af de norske
søfolk lå syge på skibene, og en m åned efter, den 2 . august, at sygdommen
på flåden nu havde taget en sådan overh ånd, at »de i nogle aftene r har
ladet 6-10 personer begrave.« Sygdommen fortsatte året ud , og admiralitetet erklærede i 1667 , at årsagen var »form edelst mangel på klæder, thi de
fleste er helt nøgne, foruden at de har været syge, og endnu er en stor del
syge, så de endelig behøver klæder. « Mulighederne for at helbrede ha~
heller næppe været store, selvom man i 1666 havde udskrevet bartskærere
fra en række danske byer. (28)
Det var ikke ukendt, at man udleverede klæder til mandskabet, og i
1669 , da HAVHESTEN skulle på et længere togt ses af regnskaberne, at der
blev udl everet sko, hoser, vanter, skjorter, kjoler, lærredsklæd er, vadmelsklæder, hatte og sengedækkener. Folkene i kongens galejer, blev i 166 8
iøvrigt særlig fint udstyrede , og regnskaberne fortæller, at der til 312 person er, som skulle ro galej erne skulle indkøbes.P"
R ødt og gult tråd til at sy kroner på ærm erne,
182 røde kirseys huer og 130 blå klædehuer,
IO alen gult tøj til topp er og 9 alen kiersey til topp er.
Til de fornemt udstyrede galej er indkøbtes samtidig:
til en himmel over kahytten på galej O RMEN :
26 alen skarlagen til gardiner om 2 senge,
3 bænk edyn er til galej OR MEN,
196 3/ 4 alen rødt kirsey i halv bredde og
74 112 alen i hel bredde til skanseklæde,
og på galej ORMEN og FREDERIK skulle dette stafferes m ed stjerner af hvid
kirsey.
I 1670 mønstredes på Holmen 1313 bådsmænd, 52 kvartermestre, 26
højbådsmænd, 24 skibmænd og 60 pødkere, hvoraf de 12 skulle være i
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27. Søer .II Adm.kontoret 4.
div. •dm .sager 1655-79 nr.86
extract d .6/r 1666.
28. Sjæll.Tegn. 1666 d.I2/3,
Ad m.korr.prot.I 1667 d.15/rO
side 95. G . Lilliceronas diverse
breve fra 1666 og d .23/8 1667.
29. Reg.bog c.kgl .skatk. 1669
d.29/ 1o og 1667-68 side 44·

30. Adm.Prot.I670 d .S1r2 side
SO, Indk.sager 1677-78 læg S I I
d.29!I2 1674.Søet.III
komm.ko nt . 9. fundats og
gavebreve Søk væsehuset ang.
1669- 1821. Chr.V .s fundats
d.23/ I2 1674.
3 I . Ind k.sager til krigskane.
167S d. jc/ ro nr . 49.
Adm .Prot. r677 d.221r r.
)2 . Kg!' eksp. r677-79 nr.z ,
Adm.Prot.r o-rc d.312, Beregn .
ang. flådens proviantering og
bemanding r678 d .6/ S. Søer.
UI.S regninger og breve vedr.
indkøb til flåden 167S-77 d.
Ih . 1812 og 2912 1676.

Holmens Skole, der var fader- og moderløse børn, 24 som opløbere og
24 , der skulle oplæres på reberbanen. Efter epidemierne i r666-68 blev
Kvæsthuset flyttet fra Bremerholm til Børnehuset på Christianshavn, og
i r674 fornyede Christian 5 Kvæsthusets fundats. Der blev hårdt brug for
Kvæsthuset og bartskærere under Den Skånske Krig, hvor epidemier og
sygdomme ofte hærgede flåderne, og i r675 måtte som før nævnt admiral
Cort Adeler bukke under for en af dem. (JO)
I januar r676, da der skulle skaffes mere mandskab ønskede man at
tilvejebringe dem dels ved hvervning og dels ved at udskrive fra købstæderne. Man ønskede således hvervet 3400 mand i Holland og r600 skulle
skaffes fra Slesvig, Holsten, Ribe, Sild, Før, Gluckstad, Hamburg, Wismar, Rostock og Lubeck.Til gengæld ville man ikke hente mandskab fra
Norge. »Nyt folk af Norge at udskrive og med dem, når de nedkommer,
flåden straks at besætte, forårsager efter vores allerunderdanigste mening
sygdom, og giver fast lige stor bekostning og ingen tjeneste. « Hvad angik
udskrivningerne fra købstæderne forlangte admiralitetet i r677, at bådsfolkene skulle være forsynede med klæder både ulden og linned, nemlig
r lærredsklædning, r god klædeskjole, 3 skjorter, 3 par strømper og 2 par
sko til hver. (JI)
Da hvervningerne begyndte i r679 understregede Niels juel vigtigheden af at hverve i Holland: »Der behøves 20 gode constabler, som på
ingen steder bedre kan ras end i Holland, da de constabler, der duer, er
næsten enten norske eller engelske, som drager til Holland for at lade sig
hverve. «. Havnebyerne i Nederlandene blev betragtet som en art markedspladser, hvor man kunne finde mænd af alle nationaliteter, mænd,
der søgte eventyret, og mænd, der søgte uddannelse i søfarten. Der var
vel ingen egentlig uniformering, men udleveringen af klæder kunne dog
tendere herimod. Bl.a. ses det, at der i r678 blev indkøbt 2000 stk. røde
bådsmandshuer med hvid kant. løvrigt viser en liste over priser på beklædningsgenstande, som blev indkøbt til søetaten lidt om, hvad der var
nødvendigt. v"
Klædekjoler kost. 4-4 rl2 rdl.
Et par sko kostede 4 ri 4-5
Lærredsklædn kost.
r r 13 sletdlr. Lærredsbukser kostede
4
Vadmelskjoler kostede
7 mark Lærredstrøjer kostede
4
Vadmelsbukser kostede
4 mark Nattrøjer kostede
2
r par islandske
Køjedækken kostede
5
hoser kostede
r mark Hørlærredsskjorte
4
r par færøske
Blå kostede
3

mark
mark
mark
rdl .
mark
mark
mark
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hoser kostede
I par islandske
vanter kostede

18 skill.

4 skill.

Hængemåtte kostede
Røde huer kostede
Engelske hatte kost ede

sletdlr.
3 mark
5 mark
I

Farvalldet ved Christiamand i
Norge 1697. Mali ser !I0/IIIW lIIed
den kgl. Hutk, d.v.s. redforflådell.
(Rigsarkivet Seetaten.leanc.indk.
1697 lir. 601)

Vedrørende den pro viant mandskabet ombord på orlogs skibene fik,
fremgår det af regnskaberne, at flåden stedse blev forsynet med flæsk,
kød, bergefisk, smør , gryn, ærter, br ød, salt, dypp esmør og øl, edd ike
samt skibsøl. Øllet spilled e en ganske væsentlig roll e fremfor vand, idet
vandet hurtigt blev ødel agt , mens øllet bedre kunne holde sig, hvorved
man søgte at undgå epidemier. D a Niels Juel under Den Skånske Krig lå
i Østersøen ses det ofte, at han hjemsendte nødråb om at fa øl bragt.
F.eks.: »Jeg har ikke mere øl i skibe t end fo r to dage, og en del af de andre
skib e må allerede dr ikk e vand , hvilket skal forårsage os mere sygdom.«
Udover disse nødvendigh eclsart ikler fik man dog også opmuntring som 2
pund svedsker, 3 pund tob ak og 6 potter brændevin pr. mand i 6 måneder.(n)
Straffene var hårde, og som et eksempel kan nævnes , at Hendrick Jacobsen den 29. august 1678 blev dømt fordi han havde lagt ud fra kysten
med sin båd i stedet for at bjærge folket fra landet. Han dømtes til at
springe fra råen 3 gange, og desuden skulle han have 50 slag for masten,
sættes et år i jern og endelig fort abe sin gage. Dommen blev stadfæstet
den 3. september 1678 , hvo refter han straks blev sat i j ern .(l4l
Endvidere kan man omtale folk en es avancem entsmuligheder, der ganske naturligt var stør st under kr igene. H vis m an blot tager året 167 8 ses
det , at til løjtnanter er udnævnt 2 m atros er, I sej llægger, I kvartermester,
Ikonstabelmat, 2 højbådsmænd samt 7 konstabler, 7 styrmæ nd og IO
skippe re. Desuden udnævntes I skipper til kaptajnløjtnant og 20 løjtnanter til kaptajnløjtnanter, mens 8 løjtnanter og 6 kaptajnløjtnanter blev
kapt ajner. Det kan hertil bem ærk es, at af disse 66 avan cem enter må de 30
be tr agtes som en art springavanceme nter, hvor mellemli ggende grad er
forb igås.Yderligere kan det bem ærkes, at det ikke blot forblev ved disse
avance me nter, men nogl e af folkene tog siden yderligere et avancement,
som f.eks. Cornelis Ju stesen fra H øjer, der i 1676 var konstabel, i 1677
løjtnant og i marts 1678 blev kapt ajnløjtnant. (35)
I 168 9 understreged e Gyldenl øve iøvrigt forskell en på at være søvant
og at være en god orlogsmand. Han skrev: »Det navn, som man i almindelighed tillægger søfolk et er gode og dygtige søfolk, m en det navn synes
mig må nærmere forklares, for der er stor forskel på at være søvant for det
er alle norske langs søkysten , og at være vel befaren, for det navn hører
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til dem som længe på kapfarten, på fremmede lande har tjent, hvoraf en
del finde s i Norge. Med disse to slags var Hans Majestæts flåde forleden
år mestendels besat, men kun fa af dem af den tredj e og rette slags, som
kaldes orlogsgaster eller bådsm ænd, der har tjent tilorlogs og ved hvad et
orlogssk ib tilhører og hvorledes man i batailler og søfægtninger sig forholde skal. Dette er nemlig for skellen mellem søvante folk , befarne folk
og rette orlogsmænd. sv?
I 1696 beh andled e m an im idlertid et nyt og spændende forslag til at
sikre sig søfolk til enhver tid . Man havde nemlig planer om at indrette
hele øen Møen og Bogø til bådsmandskvarterer, idet kongen indbød alle
søfolk til at nedsætte sig på disse øer. De og deres børn ville da være fri
for skatter og håndværkere og handlende ville fa lige privilegier med
II S

bådsfolkene. Til gengæld skulle de være klar til at stille til søtjenesten, når
det ønskedes. Der blev opført huse , som i indretning svarede til
Nyboderhusene, men der var desuden tilføjet et husrum til en ko, idet der
til hvert hus blev knyttet en kålhave og fri græsning for en ko samt hø ,
brændeved m.v. Der var allerede II9 huse klar og en del af beboerne fra
Nyboder flyttede da også hertil. Kaptajn Schønnebøl blev udnævnt til
chef for bådsfolkene på de to øer. (37)

37. J.H. Barfod : Nyboder side
153 ff.
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7. kapitel - Krig og fred

Danmark og de nordiske lande kunne ikke undgå at være stærkt afhængige af, hvad der foregik i det øvrige Europa.
Den phalziske arvefølgekrig, der var begyndt ved Frankrigs angreb i
1688, var endt i 1697, da alliancen mellem England, Nederlandene og den
tyske kejser samt Spanien imod Louis 14.S ekspansionistiske politik endelig fik en fred i stand. Frankrig måtte her anerkende Wilhelm 3 af Oranien
som konge i England, og Nederlandene opnåede visse handelsfordele,
mens Frankrig fik tildelt Strasbourg.
Til gengæld var Spanien blevet stærkt svækket under Karl 2 . Spanien
havde hidtil været et verdensrige, der beherskede hele det vestlige Middelhav med størstedelen af Italien foruden at det ejede havne på den
marokkanske kyst. Desuden havde Spanien besiddelser i den nye verden,
Florida, Cuba, flere vestindiske øer og store dele af Sydamerika foruden
Filipinerne og andre øer i Stillehavet. Imidlertid ville Filip 2 .S mandslinie
uddø med den svagelige kong Karl, og både Louis 14 og Habsburgerne
stod på spring som arvtagere via kvindelinier.
Da den franske prins Filip af Anjou efter Karl 2 .S død i efteråret 1700
drog til Madrid og her antog navnet Filip 5., havde Østrig, England og
Nederlandene allerede forenet sig i et angrebs- og forsvarsforbund imod
Frankrig. Den spanske arvefølgekrig, der nu tog sin begyndelse kom til at
vare fra 1701 til 1713.
Samtidig med dette kaos i den vestlige del af Europa skete også store
ændringer i den østlige del.
Polen havde i midten af rooo-tallet laet vedtaget, at blot et enkelt
medlem af rigsdagen, som bestod af adelige, alene kunne hindre enhver
beslutning. Derved var faktisk en udvikling sat i stå, og det kom til at
betyde, at i tiden 1652 til 1764 nåede kun 7 af de ordinære 55 rigsdage at
tage en beslutning. Overfor denne »polske rigsdag« stod en konge, der i
1697 havde købt sig til værdigheden ved bestikkelser. Det var kurfyrst
August af Sachsen, der ønskede yderligere berømmelse ved bl.a. tilbageerobringen af Livland.
Hermed kom Polen på kollisionskurs med Sverige. Karl 12. sendte i
sommeren 1699 tropper til Gottorp for at støtte sin søster Hedvig Sofie ,
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som året før var blevet viet til hertug Frederik af Gottorp. At Gottorp
således fik svensk hjælp fandt den unge konge Frederik 4 var en provokation mod Danmark, og sammen med den polske konge indgik han da
i september 1699 et angrebsforbund imod Sverige. Den 25. november
sluttede czar Peter af Rusland sig hertil. Det følgende år begyndte Polen
med et mislykket forsøg på et overrumple Riga , og for en dansk indmarch i Gottorp gik det ikke bedre efter at hæren den 26. april omsider
havde indesluttet Tønningen. Man kunne ikke erobre den.
Mens kong Frederik endnu opholdt sig på Sjælland udstedte han den
8. maj en forordning om landeværn på øen, og allerede den IO . maj begyndte borgerne i København at besætte vagterne. Kongen begav sig nu
til Holsten, og det var meningen, at den danske flåde ved et angreb fra
Sverige skulle tage sig af forsvaret af øerne. Derfor indkaldtes i januar
1700 danske og norske defensionsskibe og den IO. april beordredes snauerne FLYVENDE ABE, PHOENIX, MYNDEN og ANDRICKEN sammen med fregatten ØRNEN til Østersøen for rekognoscering mod den svenske flåde.
Desuden sendtes den l. maj kaptajn D.].Wilster med fregatterne HEYREN,
LOSSEN og MAAGEN til Riga for at støtte den polske general Fleming, og
den 8. maj blev snauen FRØKEN ELSKEN sendt til Store Bælt som vagtskib.
Et par dage før var endelig den store danske østersøflåde udrustet med
den blot 22-årige generaladmiralløjtnant Ulrik Christian Gyldenløve som
chef på CHRISTIANUS QUINTUS. (,)
Kong Frederik gav endvidere ordre til, at admiral v. Paulsen i
Gliickstad skulle lade 2 jagter krydse mellem Altona og Gliickstad for at
sikre imod overraskelser fra svensk side . Kommandørkaptajn F.Heldt var
stationeret på fregatten HUMMEREN ved Neumuhlen, hvor han var så
uheldig at fa fregatten erobret af svenske og luneborgske tropper. En
krigsret afskedigede ham siden for affæren. (2)
Imidlertid ville Wilhelm 3 af England, der var optaget af konflikterne
med Frankrig, ikke uvirksomt se til , at der blev uro i Norden. De to
sømagter England og Nederlandene overvejede situationen ved en konference i Haag med Sverige som garanter for Altonaaftalen, og målet var
en fælles aktion for at skaffe Holsten fred. Derfor afsendtes en deklaration
herom til Frederik 4. den 28. maj og sam tidig besluttedes afsendelsen af
en fælles flåde til de danske farvande. Den bestod af IO engelske og 13
hollandske orlogsskibe under kommando af admiral Rooke og med den
i Danmark kendte admiral Almonde som chef for de hollandske skibe.
Lørdag den 22. maj passerede kongen Store Bælt på vej til Holsten.
FRØKEN ELSKEN »brasede straks op og kippede vimpel til kongen var pas118
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seret, fyrede så 9 skud, brasede så af igen.« Mandag den 24 . maj lettede
den danske flåde for at sejle til Østersøen, og Gyldenløve meddelte til
kongen, der var i Holsten, at han havde sendt 3 fregatter på kryds i Kattegat for at indhente efterretninger om de engelske og hollandske eskadrer. Med sig havde han den deputerede ved General-Commissariatet,
II9

etatsråd Ole Hansen, der bl.a . havde faet ordre af kongen til at holde øje
med, hvorledes folkene blev behandlet ombord på flådens skibe . H an
skull e således også tilse, at folkene fik alt, som var blevet tildelt dem, og
i øvrigt sør ge for at befordre enighed og god forståelse mellem officererne. D esud en skull e han se til, at de syge blev forplejet på ho spitalsskibet indtil de kunne sendes til København. Det var fregatten SØHUNDEN,
som man den 8. maj havde faet ordre til at apt ere »til et hosp italsskib i
flåden med 120 standkøjer eller sygesenge.« Man kan måske undre sig
over, at Ole Hansen har haft en myndighed, som en politisk kommissær
fra det 20 . årh , men må vel også tage i b etragtning, at flådens chef var ung
og uerfaren , men det er imod al fornuft, at m an ikke giver den, der er
chef den fulde myndigh ed . (J )
Efter at flåden var lettet meddelte Gyldenløve i sit brev den 24 maj , at
den gaml e veltjente generaladmiral Jens Juel var afgået ved døden dagen
før. D en 26. maj lå flåden til ankers ved Sandvig på Bornholm og herfra
krydsede man frem og tilbage til Karlskrona, for at se, hvad den svenske
flåde foretog sig. Kongen havde den r. j uni modtaget de allieredes erklæring, og han sendte straks ordre til Gyldenløve om snarest at forføje sig til
Sundet med flåden. D enne fik brevet den 8.juni og afsejlede straks, så han
den 12 j uni atter lå m ed flåden ved Dragør .i"
D e allierede flåder var først stået ind ved Gøteborg, hvor Rooke mødte
Karl 12 . , som ivrede efter et hurtigt angreb på Danmark, men Rooke
må tte henholde sig til sin instruks, de r udelukkende gik ud på at fa genoprettet freden i N orden, og han nægt ede at stille sig under den sven ske
admiral Wachtmeisters kommando. Karl 1 2 ilede tilbage til sin flåde, der
den rri.juni afsejlede fra Karlskrona m ed 34 orlogsskibe, II fregat ter samt
en del småfartøjer. Kongen var ombord hos Wachtmeister på KONUNG
KARL på I08 stk. og aftalen med Rooke var, at svenskerne skulle sejle
gennem Store Bælt og forene sig med de allierede Nord for Sundet, da
man ikke turde løbe gennem Sundet med de store skibe.v'
For Danmark var det im idlertid en stærk ulempe, at den enevældige
konge befandt sig så langt fra begivenhederne i Sundet, og i Holsten var
det ikke lykkedes kongen at storme Tønningen. Belejringen trak i langdrag, m ens fremrykkende svenskere og brunsvigere samt hollændere rykked e frem til undsætning. Også her var der imidlertid en ejendommelig
passivitet.
Da Gyldenløve er kommet tilbage til Sundet lægg er han sig m ed flåden
helt op ved indsejlingen Syd for Kronborg, mens han stadig står i forbindelse med kongen pr. br ev, der tager mindst tre dage at komme hver vej.
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Der var jo ingen krigserklæring, så cheferne for den engelske og hollandske eskadre samt den danske flåde behandler hinanden høfligt. Den 27.
juni kan Gyldenløve således fortælle kongen, at de allierede blot ligger 2
112 mil herfra opankret ved Lappen Nord for Kronborg, og »admiral
Gedde og etatsråd Ole Hansen er gået derhen for at anbringe hos den
engelske og hollandske admiral, det som i Eders kg!' Majestæt allernådigste ordre er ommeldt.e'"
Den 2.juli kan han imidlertid meddele til kongen, at den svenske flåde
nu er stukket til søs og foreløbig er ankret ved Bornholm. De umulige
kommandoforhold fremgår desuden af brevet, da han skriver til kongen,
at »de deputerede i kg!. Majestæts fravær har tilskrevet mig, at flåden for
at dække København og Amager, skal lægge sig på Reden. Jeg beder om
kg!' Majestæts allernådigste ordre derover. « Jeg mener, at vi bør ligge ved
Middelgrunden, for længere inde »da lå vi noget ilde til at forhindre de
fremmede eskadrer sig med den svenske at conjungere.« (7)
Karl I2 .S store ønske var at ødelægge den danske flåde for at fa frit spil
i Østersøen, og da danskerne nu havde trukket sig ind i Øresund måtte
svenskerne følge efter. Karl 12 gik i land ved Ystad og tog til Malmø og
den 27. juni kunne Wachtmeister ankre ved Limhamn. Dette blev da
årsag til at Gyldenløve flyttede sig nærmere København, som før omtalt,
og de allierede flåder fulgte da straks efter ind i Sundet og ankrede Nord
for Landskrone. Gyldenløve sendte da den II .juli atter admiral Gedde og
etatsråd Ole Hansen til admiral Rooke, idet de udtrykte deres håb om, at
det ikke kom til fjendtligheder sålænge den danske konge forhandlede.
Kong Karl beordrede imidlertid nu Wachtmeister til at forcere Drogden eller Flinterenden, hvilket var anset for et særdeles farligt farvand
med uopmålte grunde, som var ukendte for svenskerne. Wachtmeister
anså det derfor for nødvendigt at hjemsende 6 af de mest dybgående
skibe, og natten til den 14 juli stod han da igennem Flinterenden med
resten af flåden, idet blot I grundstødte og sendtes hjem. Samtidig sendte
admiral Rooke sin sekretær til Gyldenløve for at forhandle. Det var dog
uden resultat og ved et krigsråd den ry.juli anså man det for nødvendigt,
at den danske flåde blev trukket tilbage til Københavns red, »for ikke at
risikere den mod overrnagten,« da det nu var kommet så vidt, at svenskerne var blevet forenet med de allierede. (8)
Da kong Karl ikke havde mulighed for at ramme den danske flåde, og
da hans egen nu tilmed var svækket efter hjemsendelsen af de 7 største
skibe, var der for ham kun en mulighed tilbage for at fa den ødelagt,
nemlig ved at erobre København. Allerede den 29. marts havde Holmens
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admiral v. Støcken imidlertid laet ordre til at klargøre bombardergalioterne, og det fik man nu fordel af. 6 af dem samt 4 stykpramme blev sendt
til flåden. Den zo.juli forsøgte svenskerne et bombardement afhovedstaden, dog uden held. Kanonaden havde varet fra middagstid til ved 2-tiden
om natten , men kanonaden havde ikke den ønskede virkning, da de
fjendtlige skibe ikke turde nærme sig p.gr. af ilden fra stykprammene.
12 3

»U di samme bombarder ing faldt der 4 i vores flåd e, såsom en ud i skib et
PRINS C HRISTIAN, hv ilken blev dæmpet af en Hamborg matros. « »E n
an den faldt i CHURPRINTZEN og slog igennem udi arkeliet, hvor den tørnede på et stykke og blev af en hvervet constabel samt en bøsseskytte
optaget og kastet ud gennem en srykp ort.« »En tredje faldt i NORSKE
Løvs og en matros døde« Chefen Just Juel skriver her om dens ejendommelige færd rundt i skib et , at den faldt »in d over fokkerøstet, og slog
gennem siden af skibet, traf lige oven på hjulet af en 12 pd,s rappert.
Hjulet og axelen af rapperten blev af bomben slået i små grus . D erpå slog
bomben videre ned gennem dækket lige på en bjælke, med bolte og alt
løs , så det fløj fra styrbord til b agbord. Derpå faldt den ned i en kuglekr ans, som lå fyldt med 18 pd.jernkugler, hvor den tabte sin kraft, og da
det antændte rør var brudt af, da den kom tværs ind , da bomben kom i
siden af skibet, så kunne den ikke springe og gøre videre ulykke end den
havde gjort på skibet. « »D en fjerde faldt ved mesanrøstet på FRIDERICUS
III og slog et 4 pd.jernstykke så vidt som var uden for skibet ganske af,
og to matroser, som sad i en jolle, blev læderet på hovederne.«
Den 2I.juli meddelte Gyldenløve da til kongen om fjendtlighederne,
og allerede den 23.juli svarede kongen tilbage, at han nu måtte angribe
fjenden . Svenskerne forsøgte endnu engang bombardement den 26.,27.
og z S. j uli, men ligeledes uden held , idet prammene atter kom til at gøre
udslaget . (9) Det var især disse, der udmærkede sig:

ARe N OA
med 6 stk . 24 pd. metalstk., 8 stk 18 pd . j erns tk.
Il
Il
HELLEFLYNDEREN " 4 " 36 pd.
6 " 18 pd.
Il
Il
HVALFISKEN
" 6 " 36 pd.
6 " 18 pd.
Situationen var ejendommelig, da koffardiskibe, også engelske og hollandske, samtidig passerede Øresund og betalte deres told.
Svenskerne for søgte landgang ved Skovshoved, og tre skibe PHOENIX,
MAKRELLEN og snauen FLYVENDE FISK sendtes til stedet og fik standse t
landgangen sammen med styrke r til lands, men derefter blev de j aget væk
af nogle svenske freg atter. Siden forsøgte svenskerne også at gøre landgang på Amager, men hell er ikke her lykkedes det. (IO)
Karl 12. ønskede andet end forhandlinger, og han fik Rooke bevæget
til, at de allierede flåder skulle dække overførslen af svenske tropper til
Sjælland. Den 24. juli blev der indskibet 3000 mand ved Landskrone på
7 skibe og 5 fregatter, mens Karl 12. fulgte operationen på jagten SOFIA.
Dagen efter forsøgte man landgang ved Tibberup bakker, men en dansk
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eskadron, der stod på stranden måtte først splittes af skibsartilleriet. En
stærk storm kom til at sinke landgangen, og først den 6.august var alle i
land. Kongen begyndte nu marchen mod København.
Ved Øresund kunne Gyldenløve ellers intet foretage sig, men blot være
meddeler til kongen om begivenhedernes forløb. Den o.august underretter han således kongen om, at ca. 50 svenske skibe, store og små, heraf 6
orlogsskibe, er kommet til ankers ved de allierede. »Der må vel være ca.
600 mand kavalleri og infanteri. Jeg erfarer netop, at de svenske koffardiskibe løber op ad bugten ved Rungsted Krog. "CII)
Situationen var nu så truende for Frederik 4., at han den 18. august
følte sig tvunget til at indgå et forlig i Traverithal i Holsten, hvorefter han
måtte anerkende aftalen i Altona fra 1689, og således tilbagegive hertugen
alt i Slesvig . For Karl 12, der rykkede mod København, og ikke var nået
længere end til Rungsted Kro med sine tropper, var det nu for sent til at
forsøge et angreb. Selvom hans styrke efterhånden var vokset i antal til
omkring 10.000 mand med kavalleri og artilleri, måtte han stoppe, da der
kom meddelelse om, at Frederik 4 havde sluttet fred i Holsten med hertugen af Gottorp. Admiral Rooke fik beskeden om freden den 20. august,
og han holdt da den 23 . august krigsråd med svenskerne, hvor han meddelte Karl 12., at de allierede eskadrer nu ville trække sig bort, men hvis
Karl 12. ville forlade Sjælland med sine tropper ville han gerne hjælpe
med transporten . Kong Karl m åtte da meget mod sin vilje indskibe sine
tropper igen, og så snart svenskerne havde forladt Sjælland forlod de allierede flåder da også de danske farvande, og den svenske flåde trak sig den
8. september atter tilbage til Østersøen,( 11)
Karl 12. var således blevet helt afhængig af sine allierede. Det var den
hollandske og engelske sømagt, der havde afgjort sagen, idet ingen af de
to lande atter ønskede at den samme magt besad begge bredder af Sundet
og iøvrigt ikke ønskede ufred i Norden. Endnu engang var det andre
europæiske stater, som havde dikteret en fred mellem de nordiske lande.
Der var et lille efterspil som følge af den kontrol med behandlingen af
mandskabet, der var indført. Da mandskabet på orlogsskibet PRINS FREDERIK havde klaget over at grøden var for tynd, blev der den 7.juni 1701
afsagt dom over kaptajn Cornelis Justesen for »mishandling og urigtighed
som ved spisningen er forøvet". Han mistede sin resterende gage til
Sø etatens Quæsthus og m åtte betale søfiskalen 20 rdl. samt admiralitetets
fyrbøder og bud hver 2 rdl. og fremtidig »holdes for incapabel at betro
kaptajn charge." Også kommandørkaptajn Michel de Voss p å ELEPHANTEN
»skulle miste sin kommandørkaptajn charge og kasseres af kongens tjene125
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ste, samt betale søfiskalen 30 rdl. , protocollist Peder Jørgensen 12 rdl. ,
assessor Sidenberg 20 rdl. samt admiralitetets fyrbøder og bud hver 3 rdl.
Ligeledes fik kaptajn Peter Besemacher en tilsvarende dom og mistede sin
kaptajns charge, og også skibsskriverne fik hårde domme for misbrug af
provianten.( I )
Året havde givet visse erfaringer, og man måtte nu indstille sig på de
nye forhold, hvor den danske flåde fik nogle fredelige år. Den 26 . j anuar
1701 foreslog Gyldenløve at lærlingenes antal øgedes til IOO samtidig med
at deres undervisning lagdes i en fast timeplan og deres sejlads blev reguleret. Som chef for dette Søkadet Kompagni foreslog han kommandør
Christen Thomesen Sehe sted . »Ville jeg allernådigst formode, Eders kgl.
Majestæts søetat i så måder med dygtige og fornødne officerer med tiden
kunne blive formeret , så man ikke skulle have fornøden, når Eders kgl.
Majestæts flåde gik i søen, at søge efter månedsløjtnanter.« Ved en resolution af 26 . februar bifaldt kongen forslaget, og den 9. april foreslog
126
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Tegning af lIavigationsskolm på
hjomet afHummergade og
Ulkegade i Skipperbodeme. I den
underste etage er beboelse ogdet ses
afplanen, at der i venstrehjerne
foroven er indgOllg til obesetvatotiet.
I øverste etage , derses f orneden
angives, at det ene mm ertil
navigatiotlSskolen og det andet til
soe1ficerskollegiet.
(R igsarkivet,Seetaten,Kane.i ndk.
23/6 1696)

13. Kgl.Eksp.Sk .oj nr. 94,95
og 96 d.7/6 1701 og
Krigsk.lndk.. Sk.507 d.13/5
1701.

Et snit gellllem navigationsskolens
observatorium. Tårnets Ilojde fra
jorden til øverste platform er
beregnet til 2) alen, (Seetaten,
Kanc.indk. d.2)/6 1696)
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Gylclenløve videre »den kulør klæde lærlingene efter Eders kgl. Majestæts
allernådigste vilje skulle bære formenes at være grå med rød underfor og
messingforgyldte knapper, og på opslagene såvel som ærmerne små
guldgalIoner. Desforuden en bandeler og en sort kårde og hatte.« I maj
1705 forelagde Gyldenløve to prøver »af kadetternes ny mundering, den
ene således som underofficersmundering skulle være, og den anden hvorefter de andre kadetters mundering skulle være. Underofficerernes mundering, der bestod af kjole, vest, bukser, hat og strømper kostede 60 rdl,
for hver, mens de øvrige »72 kadetters mundering, som kompagniet nu er
stærk blot kostede 51 rdl. 4 mark 8 skilling hver.«
12 7

Lærlingene skulle samles kl. 6 IIz hver morgen på Holmen og »alle gå
i bønnen kl. 7 i Holmens Kirke.« Frederik 4. approberede forslaget den
26 april 17°1. Til det således nystiftede kadetkompagni knyttedes foruden
kommandør Christen Thomesen Sehested som chef endvidere kaptajn
Jørgen Bille, kaptajnløjtnant Otto Jacob Thamsen, løjtnant Christen
Thomasen Carl og professor Jørgen Dinesen.Yderligere blev det fastslået,
at de 12 ældste og først i rullen stående skulle have en årlig løn på 100 rdl.,
mens alle de øvrige skulle have matrostractement i penge. ( 14)
For at nå tallet 100 fremlagde Gyldenløve den 29. april en liste på 34
personer, der har »søgt lærlingeplads og var blevet udsøgt og erkendt de
dygtigste, samme pladser at betjene.« De er alle fra 15 til 27 år undtagen
de to sidste nævnte på listen, der er 15 og 12 år, idet der for den sidste
bemærkes, at han er »ubefaren, faderen har været skibsbarberer, antaget af
Hans Majestæt selv,« For hver enkelt person står angivet alder, om han er
befaren eller ej, og hvem der er faderen. Som nr. I står Hans Jensen
Snedorph, der synes selvskreven som lærling: »21 år, forstår sin navigation
og matherie, kom hjem fra Vestindien og Guinea med afg. kaptajn.
Grabner, faer med skibet SOPHIE HEDVIG for løjtnant, gik med sidste skib
ad Ostindien for 3. vagt.« Desuden kan nævnes nogle fa af de andre: nr.
9 » Jacob Heggelund, 23 år, befaren, faderen er købmand i Holmestrand.«
nr. 17 »Peder Soelberg, 22 år, har noget faret, faderen er købmand på
Bragenæs. « nr. 18 »[ens Andersen, 18 år, befaren forstår sin navigation,
faderen er skipper i kongens tjenesre.« nr. 19 »[ ohan Hansen Møller, 19 år,
ubefaren, faderen er skovrider på Møen.« På listen bliver personerne efterhånden yngre og yngre, og man kan undre sig over, at nr. 32 er godkendt, men han må vel have haft andre egenskaber, idet der blot står:
»Laurits Johansen Dysterop, 15 år, ubefaren.« ( Ij )
Fra den IO. maj 1701 findes en liste over samtlige 100 lærlinge, hvor alle
de 34 førnævnte også er medtaget, men det varer ikke længe før der
kommer frafald blandt lærlingene. Allerede den 21. maj viser v. Støcken
utilfredshed med nr. 99 og 100 på listen, Chr. Frederik Brynnum og
Troels Hansen Walder »den ene formedelst at hans far er en høker og
kældermand boende her ved Stranden, hvor han sit skilt udhænger, og de
andre hans kammerater, som mestendels er fornemme mænds børn, hvad
undseelse med ham at omgås og gøre tjeneste. Den sidste formedelst at
han er både vel stor af positure og derhos alderen, har og ingen behagelig
mine, men ser ud at inc1inere til liderlighed, så jeg næppe tror, at Eders
kgl. Majestæt selv skulle have nogen gefald udi hans væsen, i fald det
måtte allernådigst behage at se hans person.« Imidlertid er den sidst128
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nævnte angivet som lærling endnu i 1702, da der fra admiralitetet sendtes
et brev til kongen, hvori der klagedes over »adskillige ryggesløse personer
i kadetkompagniet, som hverken med gode eller onde kan styres eller
bringes til at gøre godt, men forfalder af en liderlighed een og anden, og
er capable både selv at gøre ulykker og forføre det hele kompagni med
mindre de betids derfra bliver udryddet. «Admiralitetet anmodede derfor
om, at kadetterne Troels Hansen Wolder og Johan Zellmann måtte blive
afskediget af tjenesten, og den 19. september 1702 ses det, at »søkadet
Troels Hansen Wolder er efter hans ansøgning forløvet af tjenesten.« Han
blev således ikke afskediget, hvad så end grunden har været. I''"
Freden i Danmark og de kr igeriske forhold i Europa gjorde, at de mere
modne kadetter fandt , at de m åske lærte bedre ved at søge ansættelse i en
af de krigsførende flåder. Derfor ses det allerede den 9 . februar 1702, at ti
navngivne kadetter får tilladelse til at »søge sejlads i fremmede flåder.«
Året efter skriver admiralitetet atter til kongen, at »da der er mange kadetter, som søger udrejse for i fremmede flåder at få erfaring«, så indstillede man 18 navngivne kadetter til »at de måtte søge tjeneste i England
eller Hollande. Desuden ansøgte man kongen om at »en af de små fregatter må bruges til undervisning af kadetter og professor Dinesen medfølge
til undervisning i navigationen.(17)
I forbindelse med kadetternes udenlandsrejser er det i øvrigt værd at
bemærke, at admiralitetet i 1705 fastslog, at ekvipagemster judiehær fortsat
skulle »inforrnere kadetterne«, men der skulle være en af kadetoberofficererne til stede »for at holde dem til opmærksomhed og stilhede.
I første klasse skulle de lære »at gøre en tegning af adskillige slags skib e og
fartøjer førend de rejser, så de udenlands kan føre andre deres facon på
papir«.Admiralitetet ville desuden udvælge 5-6 af de dygtigste hertil, så de
kunne være sikker på , »at de ved vores søetat bestandig forblive ville«. Kort
sagt, man ville have lidt gavn af deres udenlandsrejser ved at få oplysninger
om de fremmede flåders skibe og deres konstruktion. I marts 1705 gav
kongen således tilladelse til at 2 underløjtnanter og 17 kadetter fik tillad else
til at rejse udenlands for »at søge fremmede potentaters søtjeneste.« Kongen gav dog i januar 1706 ordre til, at alle søofficerer i udlandet til stadighed skulle holde admiralitetet underrettet om deres opholdssted. På dette
tidspunkt var kaptajnerne Peter Hjort og Andreas Dreycr i England, mens
kaptajn Chr. Carl Gabel var i Frankrig. Endvidere var der I løjtnant og 9
kadetter i England, 3 løjtnanter, I underløjtnant og 14 kadetter i Holland,
og i Frankrig var der blot r underløjtnant. ( ' S)
Trods de voldsomme begivenheder rundt i Europa fik endnu i februar
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1708 en række officerer tilladelse til at rejse udenlands for at gøre tjeneste
i fremmede flåder. Det var kaptajn Hans H. Bjørn, en kaptajnløjtnant samt
8 løjtnanter og underløjtnanter. Sejlmager N. Westphal, der havde lavet
»ridsninger på adskillige slags sejl, især Hans kgl. Majestæts orlogsskib
WENDENS sejl, Ny DELMENHORSTS lige størrelse med PRINS CARL, galiot
sejl, spiljagt sejl og huggert sejl«, fik den 2. marts 1708 lov til at rejse til
»Holland og England eller andre steder for at se, hvad forandringer, der
m åtte indfalde sejlmagerhåndværket vedkommende,« men kun i et år.
Derimod fik equipagemester judiehær tilladelse til at rejse i 2 år, og »im edens er underløjtnant Peter Hansen som adjutant ved skibbygningen,
mønstringen og andre forretninger på Holmen hos vores admiral v.
Støcken.ev'"
I 1703 foreslog Sehested i et brev til kongen, at der skulle udnævnes
nogle nye kadetter, da antallet for tiden blot var 90 . Desuden skrev han,
at »der er en hel hob af kadetterne forløvet på landet hos deres forældre
alene af mangel på brødet«, og han foreslog derfor at give dem »et tra cternent«, som han tidligere har omtalt, »så kunne man holde dem nærmere
til deres exercitie.« Sehesteds forslag var dog ikke i overensstemmelse med
admiralitetets, og kongen blev i den følgende tid bombarderet med breve
fra begge sider. (20)
Admiralitetet fastslår således i et brev til kongen den 26. j anuar 1704,
at »der i Eders kgl Majestæts søtjeneste underholdes 88 oberofficerer fra
kommandører til løjtnanter inc1usive, og derimod er et antal af søkadetter, nemlig IOD personer«. Det foreslås derfor, at man lader 3 vakante
pladser stå åbne, og derefter lade tallet falde til 80 kadetter.« Til gengæld
var der også kadetter, som fortrød deres indrullering ikadetkompagniet,
og derfor bad om at måtte blive slettet igen. I december 1705 skrev
Sehested således til kongen om en kadet, der »fra kompagniet ønsker sig
dimitteret, såsom bemeldte kadet intet kan fordrage søen, og iøvrigt er af
en svagelig konstitution. e'" !
Holmens admiral v. Støcken fandt, at det var mere rimeligt at reducere
antallet af kadetter til 62 og at lægge de afgåedes gage til de kadetters, som
blev tilbage, bl.a . fordi det tilmed ville være van skeligt nok at la avancement til de 62 mand.Trods gentagne indstillinger til kongen fik Sehested
ikke sin vilje , og i marts 1705 fastslog den kgl. resolution v. Støckens
forslag, idet der tilmed føjedes en bestemmelse om, at for hver 4-5 kadetter, der blev avanceret skulle der også avanceres en skipper. Dette sidste
skyldtes at mange for at blive avanceret netop havde søgt tjeneste som
skippere for at la den nødvendige erfaring.(22)
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I foråret 1705 blev snauen FRØKEN ELSKEN indrettet til »søkad etternes
exercitie udi 4 måneder« og hertil beordredes I kaptajn, I løjtnant, professor Dinesens fuldmægtig og 20 kadetter. Herudover bestod mandskabet af I skipper, I styrmand, I skibsskriver, I kok, I quartermester, I
højbådsmandsmat, I arkelimester, 12 matroser, I bøsseskytter og en
kaptajnstjener, ialt 44 personer. « øjensynligt har Sehested ikke faet bevilget den feltskærer, som han bad om, »da det kunne hænde sig, at en eller
anden af kadetterne, som m å sidde p å udkig i vejret, rejse merssejl og tage
merssejl og anden sejl ind her og der, som ufornuftige unge mennesker,
falder ned og bryder enten arm eller ben eller anderledes kommer til
skade. « Som chef p å kadetskibet udkommanderedes kaptajn Otto Jacob
Thamsen, og bemærkelsesværdigt er det, at han efter ansøgning far tilladelse til at medbringe »et oksehovede vin og 2 ankre brændevin told- og
comsumptionsfrit« fordi , der blandt kadetterne »er en del godt folks børn,
som ikke så lige er vante til den grove spisning, som til søs falder, og
kaptajnen vil derfor unde dem undertiden et glas vin eller brændevin til
deres m ad. «
Sehested var dog ikke helt tilfreds med FRØKEN ELSKEN, da den er »alt
for krøbelvoren , som sås forl eden år, hvor kadetterne ingen rum havde til
at skrive, regne eller gøre nogen ting« , så derfor foreslog han i 1706 et
andet skib, men »jeg kan forsikre Eders kgl. Majestæt, at kadetterne har
mere nytte af 4 måneders sejlads end de kan have ved mange deres udenlands rejser, hvor de har for stor frihed for at lære noget.«(' I)
Det blev derfor SVÆRDFISKEN, som var kadetskib i 1706 , og fra dette
togt er bevaret en journal ført af en af kadetterne ved siden af den normale skibsjournal. Kadettens journal kan fremhæves ved at den i modsætning til de øvrige samtidige bevarede journaler har et nøje opsat skem a
med angivelse af dato, time, fart , kurs , vind samt yderligere oplysninger
i forbindelse med sejladsen. Dens opgave var »tillige med kongens nye
koffardiskib CHRISTIANSØ, at gå til Norge for at hente stykker, bomber og
håndgranater, der skulle losses i Gluckstad. « Kadetten fortæller indledningsvis også om fregattens bestykning og at mandskabet er på 143 mand
foruden 20 kadetter, »so rn er blevet udkommanderede med vores kaptajnløjtnant Christian Thomesen Carl«(24 )
Det blev nu almindeligt, at kongen stillede et skib til rådigh ed for
kadetterne hvert år, men i januar 1709 måtte Sehested dog skr ive til kongen og bede om at 20 kadetter måtte »gøre en rejse med det skib, som
efter Eders kgl. Majestæts allernådigste ordre skal gå til Livorno«, da »b emeldte kadetter på andet år ikke har været ude at fare, og at de på slig lang
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rejse kan se og lære noget.« Sehested mente, at man da kunne spare de 20
soldater, som ellers skulle have været med.« Hvis kongen imidlertid havde
tænkt sig, at rejsen skulle foretages med lastdrageren CHRISTIANSØ, så
ønskede han dog ikke kadetter med, »da manjo idelig er frygt undergiven
for tyrken, som farer med skibe på 50 stk. og 4-500 mand, hvilke endnu
har 35 af Eders Majestæts undersåtter fanget i Algier, som blev taget på et
skib fra Bergen.« Hvis kadetterne derfor ikke kommer med på denne
rejse, så bad Sehested om, at »de måtte bemande fregatten LOSSEN i forestående sommer.e'v'
Det havde også været vanskeligt i krigsåret 1700 tilstrækkelig hurtigt at
fa indrulleret bådsmænd fra landsdelene, hvilket havde været medvirkende til at flåden blev senere udrustet end ønsket. Selvom Christian 5.
i 1696 havde laet indrettet en bådsmandskoloni på Møen og Bogø til
supplement for Nyboder, så havde man alligevel ikke nået dct antal folk ,
som skulle bruges til de mange store orlogsskibe.
Derfor arbejdede man med nye planer for at skaffe mandskab hurtigt.
Det resulterede i forordningen af 16. oktober 1703 bl.a . vedr. de »udi riget
Norge langs søkysterne på øerne og fjordene boende søfarende folk« at
lade sig indtegne til kgl.Majestæts søtjeneste. Det var Søfolkenes Frihedsbrev fra 1680, der nu i moderniseret form blev forkyndt. Der lovedes
privilegier og skattefriheder som skulle lokke alle til at lade sig indskrive,
og ligeledes udnævntes søofficerer til at forestå indskrivningen rundt om
i landene.
Til søfolkenes indrullering i Norge sendtes kommandørkaptajn M ichel Michelsen, kommandør Georg Carstensen Nybuhr, kommandørkaptajn Iver Huitfeldt, schoutbynacht Chr. Wibe og kommandørkaptajn
FrantzTroyel samt kommandørkaptajnThies Nybuhr. I løbet af1704 blev
der indrulleret folk overalt i Norge. (26)
Den 22. november 1704 kom kongens ordre om indrulleringen i Danmark. Kommandør Just Juel skulle tage sig af indrulleringen på Sjælland,
kommandørkaptajn Magnus Sehested på Fyen, kommandør Hans
Schønnebøl øerne Syd for Sjælland, kommandør Knud R eetz for Nørrejylland, kommandørkaptajn Nicolaj Hendrick Hartwig for Sønderjylland og admiral Poulsen for Gluckstad, Altona m.v. Hele dette forehavende foregik imidlertid ikke helt fredeligt , fordi man gentagne gange
kom i konflikt med hærens indrullering af soldater. Derfor måtte kongen
den o.december 1704 give en nøjere instruktion, hvor der i pkt. 5 bl.a.
står: »Såsorn under sådant forehavende søfolket indrulleres vil Vi ingenlunde have forstået eller indbegrebet enten nogen virkelig indrulleret
Ip
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Frise fra R osenborg visende
marrosernes indrullering den 16
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matroserne« (For. R osenborg)
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nationalsoldat eller nogen anden, som til soldaterlæg er født, derfor skal
man holde sig fra købstæderne. (27)
Af hensyn til anvendelsen i flåden var det desuden nødvendigt at fa
fastslået, hvad man egentlig forstod ved en helbefaren, en halvbefaren og
en søvant. D erfor bekendtgjorde admiralitetet den zy.juni 1705, at »1. en
person som vil passere for helbefaren bør billig kunne svare til følgende
poster, nemlig først for stå sit kompas og derudi springe frem og tilbage,
dernæst vide at stå til rors og styre vel, såvel udi hårdt som magsvejr, forstå
sig at gøre red e, hvorledes alt tovværket indskæres, hvorl ede s tovene skal
op skyde s og belægges, hvorledes sejlene skal anslages og igen rebes , vid e
at splej dse, knobe og kende såvel det stående som løb ende redskab sam t
fire strenge tove, og hvorledes varpningen det ene kabeltov skal surres på
det andet, vide at gøre alle slags steg samt være vel beløben udi alle slags
skibsredskab. «
»2.En halvb efaren bør i vor e tanker på det mindste vide hvor mange
streger et kompas har og kende strege rn e, desuden at kende alt løb ende
redskab, omendskønt han ikke forstår sig på hvorledes det skal indskæres,
dernæst have nogenlunde håndelag m ed at gå højbådsmanden til hånde
udi spledsen og knobben , så han derpå kan vide at gøre for skel, såvel som
kunne indtage og beslå små sejl. «
)}3. For søvant kan regnes den som har faret med de små j ægter og elle rs
ved at omgås og sejle med en jolle samt ro i hult vand, fiske på havet og
udfare på stor fiskeri, og tragter med tid en at vorde befaren og ved søen
sig at ernære.« (28)
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Den nye indrullering gjorde da, at bådsmandskolonien på Møen mistede sin betydning. I stedet for indgik Møen og Bogø i den almindelige
indrullering og som nævnt blev Hans Schønnebøl chef for distriktet og i
øvrigt udnævnt til schoutbynacht. Også det gamle Nyboder gik nye tider
i møde. Henrich Dreyer, der havde været Nyboders første inspektør og
bragt ordnede forhold til veje, døde tidligt i året 1700 og som ny inspektør blev ansat Ephraim Clement. Han fik ordre til sammen med bygmester Johan Conrad Ernst gadevis at gennemgå alle husene og notere, hvilke der er »i behørig stand reparerede således, at de der boende dem fremdeles selv kan vedligeholde. Han skulle desuden se hvorledes enhver vedligeholder sit fortov, om nogen fordærver opstanderne på vandrenderne.
Når en ny mand flytter ind skal han udfærdige husbrev, og ingen enke må
uden særlig tilladelse forblive i huset ud over det nådsens år. (29)
Han måtte også gennemgå husbrevene for at sikre at alle havde et, og
herunder konstaterede han, at mange enker var blevet gift igen. Derved
havde den nye ægtemand således skaffet sig et hus. I Bjørnegade 16 var
det en højbådsmandsmat der var blevet trolovet med en anden
højbådsmandsmats enke, som havde boet i samme hus. I Rævegade 29 var
det en matros, der var blevet trolovet med en quartermesters enke og det
samme var tilfældet i Lavendelgade 7 og Kamelgade 32. Desuden havde
matroser på tilsvarende måde skaffet sig et hus 4 andre steder, og det var
da også praktisk at både matroserne og enkerne derved blev sikret. Det
var jo eftertragtede huse på grund af deres størrelse og beliggenhed, men
mange af søfolkene søgte alligevel at skaffe sig lidt ekstra penge ved at leje
loftsrummene ud. Men disse lejere havde ofte tændte lys om aftenerne,
hvad Clement var alt andet end glad for, da der »enten ved klammeri,
drukkenskab eller anden uagtsomhed en ulykke, som Gud nådelig afvende, skulle forårsages.« Desuden var der blot een sprøjte i Nyboder, og
i 1702, da Clement beklagede sig, var det tilmed folk ude i byen, som
skulle betjene den. (JO)
I 1703 måtte inspektøren indberette, at den stærke storm havde beskadiget adskillige tage så tagsten var blæst ned såvel fra rygåsene som fra
siderne og 4 plankeværker var væltede. Når skillerumsmurene væltede
måtte inspektøren handle hurtigt, for da den 31. december 1702 en sådan
mur var væltet mellem gavlene på husene Kattegade 1 og den nybygte
længe nr. 12 havde han »for at ingen af stenene skulle bortkomme ved
nattetide ladet dem føre til materialgården, ialt 2043 sten.« I 1703 gav
maleren Christopher Poulsen tilbud på at male hver par halve døre og
dørkarmen to gange med rød oliefarve og sætte et nummer på den øver134

29. ].H.Barfod: Nyboder si. 48
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Skitse af et NyboderlJus i
St.Pmlisgade, IlVor museet i dag
fi ndes. Her er huset delt i 2 boliger.
(H. D.Liud: Nyboder)
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ste halvdel og ligeledes male vindueskarme og rammer med rød oliefarve.
var det dog en maler Hans Jørgen Dickhof, der fik betaling for at
have malet 36 huse rød oliefarve på dørene og hvid på listerne.
løvrigt fandt man på en billig måde til at fa gaderne brolagt, idet der
den 16. maj 1702 blev meddelt til beboerne, at »da jorden og urenlighed
af gaderne i de nye boder er bortført, opfordres bådsfolket til i de frie
dage at samle sig så mange kampesten i stranden, som enhver kan behøve
til sit fortov, og de kan fa hjælp af nogle små pramme og redskab på
Holmen, der skal da blot bruges penge til brolægningen, og betalingen
hertil vil vel være 250-300 rdl.« De nye boder, som de stadig kaldes 70 år
efter deres opførelse, kunne således fa bådsfolkene beskæftiget i deres fritid til fælles bedste. !l I )

r 1705

3 I. Kri gsk. Indk. d .23 /7 1703
og N ybode r O rdrebog d.16/6
1701 . 1919 1702,24/i 1705,
Kg!. Eksp. Sk.64 d.161S 1702.
ogJ.H . Barfo d:Nyboder si.179
( 32. Kg!.Eksp. Sko 6S d .19/4 ,
31S og 1015 1704 .
Adm.C. Gen. d. 2 S14_ 1704·
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Som sine forgængere skulle Frederik 4. også på en rejse til Norge for
at lade sig hylde. Færden foregik i 1704 og varede i mere end 3 måneder.
Den 19. april blev der givet ordre til udrustning af følgende skibe:
PRINS CARL
PRINS WILHELM
jagten CRONEN
fregat LOSSEN
fregat HEYREN
fregat ØRNEN
snau POSTILLONEN
snau MAAGEN
snau PACKAN

56 stk.
56 "
26 "
26 "
26 "
20 "
20 "
20 "
20 "

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

sbn. Raben
og 12 kadetter
kmd.kpt. Magnus Sehested og 12
"
kmd.kpt. Just Juel
kpt. Eggert Chr.Knuth
og 4
"
kpt. Peter Hiort
og 4
"
kpt. Daniel Wilster
og 4
"
kpt. Hendrick Guede
og 4
"
kpt. Otto Jacob Thamsen og 4
"
kpt. Andreas Dreyer
og 4
"

Den IO. maj blev der givet ordre til, at eskadren skulle afsejle efter den 15.
maj med første føjelige vind. Den første by, der fik kongeligt besøg var
Frederikstad, og derefter gik ruten over Drammen, Kongsberg, Arendal,
Christiansand, Mandal og videre langs kysten til Bergen og Trondhjem,
hvorefter kongen rejste over fjeldene tilbage til Christiania og til Larkollen, hvor eskadren havde ligget og ventet på kongen og hans følge. (J2)
Kongen kom godt hjem fra sin hyldnings- og inspektionsrejse til sit rige
Norge, og selvom Europa brændte med krige både i øst, Syd ogVest, så
var der endnu fredelige forhold i N orden, hvor admiralitetet kunne tage
sig af sikringen af handelsruterne gennem de danske farvande. I disse år
havde søkortdirektørjens Sørensen travlt med at opmåle »Danmarks Riges
lande og strømme samt Skånes land.« Han havde år efter år i I690-erne
besejlet havene med galioterne SØHESTEN og GRØNNE JÆGER samt snauen
FRØKEN ELSKEN, og desuden havde han kørt med sin selvkonstruerede
milevogn langs Jyllands vestkyst og ved Hamborg og Elben. I 1703 ses det,
at han er ude med sin egen nybyggede galiot, EXPERlENTZ, der var indrettet til opmålingerne, ligesom han havde foretaget opmålinger afBlekinges
kyst og norske kyster. I 1701 ansøgte han om penge til trykning af sine
søkort, men de usædvanligt dygtigt udformede kort, som først nutiden har
gjort bedre, blev aldrig udgivet. Det blev anset for at være for farligt at lade
fremmede få et så nøjagtigt billede af grundene og kysterne i Danmark, så
de forblev i admiralitetets besiddelse kun kendt af få. (JJ)
Foruden søopmålingerne fik han også til opgave at udtale sig om fyrene og deres placering. I 1701 blev equipage- og fabriksmester Olaus
judiehær beordret til Anholt for at se på, hvor et fyr kunne bygges, da

32· Kgl.eksp.sk. es 19/4. 31S
og 10lS 1704. Adm.C.Gen.
2S/4 1704.

33. Krigsk.lndk. Sk.S09 d.13/6
1701 og 9/r2 1707. Kg!' Eksp.
Sko 64 d.2S/4 1703 og 28/II
1707. Adm.C.Gen. d.161S
1703·

34. Adm.C.Gen. d.13h 1702
og Kg!' eksp. Sko 63 d.4/6
17°I.
35. Adm.C .Gen.d .S/6,S/S ,
30 /S og 1219 1709, Krigsk .
Indk. Sk. 5IO d. S/ 12 170S,
Ad m.Indk. Sk.579 d.20/S 1707
og 28/3 1708, og Kg!. Eksp.
Sk.68 d .20IIo, 24/II og 51 12
1707, Adm.C.Gen. d.515 616
og 241I 1 1707.

man havde vanskeligheder med det gamle fyr, og i 1702 anmodede admiralitetet om at der blev indrettet et fyr ved Lindesnæs i Norge. Det skulle
placeres »Østen for Korshavn på den sønderste og yderste pynt af Lindesnæs, hvor det højeste og sigtbareste sted kan findes, så fyret kan af de
søfarende ses både østen og vesten for næsset .« I 1706 blev der klaget over
Skagen fyr, da et engelsk skib var »kornmet på revet uanset, at han skal
have haft Skagens fyr lige for sig, men har gisset den at have længere borte
fra sig, og skal ulykken deri bestå, at fyrmanden af mangel på stenkul skal
på de tider have fyret med tørv og brænde, og at stollen, hvorpå vippen
ligger er for kort og bør være 9 fod længere og vippen derefter med
fyrspanden, som nu ej er større end en temmelig vandspand, gøres dobbelt så stor.«u.)
I 1707 indberettede fyringsforvalter Søfren Jørgensen Wissing, at
»storrn og højvande tid efter anden har således bortskyllet af fyrbakken på
Anholt, hvor fyrpanden er bestående, at han befrygter ved første igen
indfaldende højvande både fyr og fyrhus med al det nu i forråd værende
materialer skal ganske blive borttaget. « Kaptajnløjtnant Michel Bille blev
beordret til at se på forholdene, og kongen beordrede straks »en ny fyrbakke på landet Anholt oprettet.« Dette skete da også omgående, og i
december 1708 kunne admiralitetet indberette til kongen, at »Landet Anholt er rundt omkring blevet befaret, og et nyt kort derover optaget,
hvorved er observeret, at den nye oprettede fyrbakke, som står 310 favne
længere end den forrige inde på den østre huk af landet og det østre revs
ende som kaldes Knubben«. »Den nye fyrbakke står så meget højere end
den forrige, at dens lysning udi sigtbart vejr kunne ses en stiv mil både af
dækket og toppen længere end den gamle fyrbakke .« Den 28. marts 1708
erklærede fyrforvalteren at fyret var klar til at blive tændt. Søren Jørgensen Wissing var fyrforvalter ved både Anholt og Skagen fyr, og det var nu
Skagens fyr, der burde renoveres. I 1708 beklagede han sig over »at formedelst tømmerets brøstfældighed »er den nedfalden den 6. august og
han frygter for både fyrstubben og fyrhuset ,« hvorfor han anbefaler, »at
flytte fyrpanden, som det allerede er sket på Anholt.ev"
Det var også galt med fyrene i Norge. Den 21. april 1708 meddelte
Simon 0stlein, at »de mange og store søskader, der ved Linners Næs og
på det derhos liggende land Lister her i Norge, årlig sker« kunne afværges
om »tvende fyrers opbyggelse på bemeldte sted Næsset«,og han fik Skipperlauget i København til at understrege betydningen heraf, idet man
udtalte, »at dersom der til forskel på Wittings og Ferder fyr blev oprettede
tvende af den sort på Næsset, det da kunne være nyttig for hele søfarten,
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Anholt jyrvippe nykonstrueret 1707
efter stormfloden ogflyttet 870 alell
længere ind på oen. (Rigsarkivet
Adm .lndk .Sk .579 d.zol8 1707)

idet det ene fyr skulle være højere end det andet.« Kongen godkendte
planen. (J 6)
Som sædvanlig lå der hvert år vagtskibe i Store Bælt og ved Københavns Red. I 1701 og 1703 lå PACKAN på Københavns Red, mens FRØKEN
ELSKEN i alle tre år fra 1701-1703 lå i Store Bælt. I 1702 var det imidlertid
den nybyggede snau POSTILLON, der blev udsendt på Københavns Red og
den fik ordre til at lægge sig »irnod den yderste tønde på Københavns Red
og der lade ankeret falde og ej tilstede på et kanonskud omkring snauen
noget koffardiskib eller fremmed skib der lade kaste anker.« De skulle
enten lægge sig uden for et kanonskud fra snauen og således »at det rette

36. Ad m .lndk. Sk·S80 d.21/4
1708. Kgl.Eksp. Sk.68 d. 121S
1708.

37. Kg!. Ek sp. Sk .64 d.1 4/4.
17/ 4 og zo/j r 1703.
38. P A C KANS journal 1703 .

farvand og dyb mellem toldboden og bemeldte yderste tønde altid kan
være fri og ren.« Da der nu var erklæret krig mellem England og Nederlandene og Frankrig og Spanien ville »det formodentlig snart påfølge at
søen med kapere bliver opfyldt,« og Hans kgl. Majestæt vil ikke tillade
dem at være »udi Østersøen, Bælterne og på Hans kgl. Majestæts strømrne. « Dette blev stærkt indskærpet vagtskibenes chefer. (n)
Pxcxxxs joumal fra 1703 er bevaret. Heraf ses, at han kom til ankers på
posten den 8. maj, og han noterer hver gang et kongeligt skib passerede.
Den IO . maj var det SYVSTJERNEN, der gik til Østersøen, og den 16 maj
fulgte tre galioter og ENIGHEDEN efter. Således rapporterede han hele året
indtil den 13. december, da den blev lagt inden for bommen, men foruden et nøje regnskab over skibe, der passerede førte han også en protokol over andre hændelser lige fra køkkenet blev tændt den 6. maj til det
atter blev slukket den IS. december. Nogle eksempler kan fremhæves -v"
Den 21. maj , da chaluppen var i land kom kvartermesteren og en af
roerne i slagsmål, og da denne sidste slog kvartermesteren i hovedet med
en bådshage blev han »sat i bøjen og der han havde siddet i to nætter blev
han formedelst officererne på skibet og folket deres forbøns skyld, afstraffet for masten.
Den 3.juli blev matros Erick Jensen afstraflet for masten, for han var
over den forløvede tid bl even i land.
Den I6.juli blev underadmiralitetsrettens dom af 12/7 1703 over m atro s Henrich Pedersen exequeret, idet han 3 gange sprang for råen og fik
50 slag for masten, for han havde forsømmet skibet. (var kommet for sent
ombord).
Den 21. juli. Matros Finekel Andersen for klammeri med Arfuid Arfuid sen betale 3 mark til fattigbøssen.
Den I. august blev Engelbret Simensen tilkendt på skibet tilfunden at
give i fattigbøssen I m ark danske for han havde for sømmet skibet.
Den 25. september blev Henrich Pedersen afstraffet for masten et halvt
hundrede slag for hans usandfærdige forbringende, nemlig at han ville gå
til skrifte, hvorpå han fik lov at gå i land, og forsømmede skibet over den
tid han havde forlov.
Samme Henrich Pedersen var uheldig i sin opførsel flere gange, og den
I. november, da han skulle arresteres kom han til at vride kaptajnløjtnantens hånd af led, hvorefter han blev idø m t til Bremerholms jern i et år.
Hvert år i november blev vagtskibene kaldt tilbage og lagt indenfor
bommen ved Holmen. I 1704 var det jagten ELEPHANTEN, der blev vagtskib i Bæltet, m ens snauen FRØKEN ELSKEN skulle ligge ved Københavns
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red. I de følgende år fra 1705 til 1708 lå snauen PHØNIX i Bæltet, og mens
snauen MYNDEN lå på reden i 1706 var det de øvrige år FRØKEN ELSKEN,
som var placeret her. I 1707 var det åbenbart en mild vinter, for allerede
den 19. marts berettede tolderen fra Bæltet, »at mange skibe allerede har
passeret Bæltet uden at betale, fordi et vagtskib ikke er kornmet«, da vagtskibene ellers først plej ede at afsejle i april eller maj. (J9)
I september 1707 blev der slået alarm til vagtskibet på Reden, idet der
var kommet melding om, »at en smitsom sygdom skal grassere blandt
indbyggerne på Island«, og alle skibe herfra skulle derfor holdes i karantæne. Man erfarede, at det var kopper, og den 23. november samme år
søgte Jacob Dos på FRØKEN ELSKEN forgæves at stoppe en islandsfarer,
men p.gr. af storm og blæst standsede han ikke trads skydning mod ham,
og da han ankrede indenfor Kastelspynten sendtes en slup til ham. Der var
dog ingen syge, og købmanden gik i land ved Toldboden. (40)
Selvom der tilsyneladende var fred i Danmark og Norge, og trods arbejdet med de fredelige sysler vedr. fyrvæsen og vagttjeneste i Sundet og
Bæltet, så måtte orlogsflåden alligevel passes. Der blev ganske vist ikke
udrustet mange orlogsskibe, så søofficererne måtte søge udenlands for at
få uddannelse, men der skulle dog stadig bygges nye skibe, da andre blev
gamle og ubrugelige. I februar I70I anbefalede de deputerede således, at
der skulle bygges 6 skærbåde til de norske fartøjer ved Christiansand, og
samtidig afgav kongen resolution på bygning af en fregat på 40 stk. samt
et orlogsskib på 70 stk. Begge skulle bygges i København efter den vedlagte »rnodel og afrids«, og i april fik admiral v. Støcken tilladelse til at
bruge 8000 rdl. på en søbagge.v"
Ved årets udgang 1701 måtte man også konstatere, at der var visse af de
ældre skibe, som var i en elendig tilstand. Holmens admiral måtte fastslå,
at »medens TRE KRONER, MARS og ELEPHANTEN ikke mere kan betraes
med 24 pundige i det underste lag, da kan HAVFRUEN, som i år er gået af
stabel få 18 stk 24 metalkanoner fra TRE KRONER og to 24 punds fra
CHRISTIANUS QUINTUS, men rapperter, talje og brage må laves nyt, da
man ikke kan sætte 18 punds i de gamle rapperter på TRE KRONER.« Videre må v. Støcken meddele, at »LINDORMEN er i så slet tilstand, at det
ikke er noget værd, men kan ligge ligesom DRAGEN og tjene som kran for
de mindre skibe.« Således gennemgår han omhyggeligt hvert eneste skib
i orlogsflåden. I december 1703 er man også nået frem til at få bygget et
skib til erstatning for det på Elben i året 1700 mistede HUMMEREN, nemlig
en 50 kanoners fregat, der skulle føre 20 stk. 24 punds, 20 stk. 8 pds. og
IO stk. 6 pd.s og den 29. januar godkendes afridset til den. (4 2 )
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39. Kg!.eksp. Sk.65 d.19/I!
1703, Sko 66 d.191!1 1704,
Sk.67 d. I ! I!, 8/5 1706, Sko
68, 19/3 1707, Krigsk.Indk.
Sk·5IO d. 3/I! 1708,
Adm.C.Gen. d.re/j I 1705,
13/4 1706 samt journaler for
MYNDEN 1706, PHOENIX 1706
og 1708, FRØKEN ELSKEN 1708
og 1709.
40. Kg!.Eksp. Sk.68 d.3019
1707, Adm.Indk. Sk.579 d.81
II og 231! I 1707.
41. Kg!. Eksp. Sk.63 d.8h,1/3
og 9/4 170 1
42. Krigsk, Indk. Sk.507 d.
311!2 1701, Kgl.Eksp.Sk.oj d.
11!2 1703, 291! 1704.

I marts 1704 godkendtes orlogsskibet ELEPHANTEN, der stod på stabelen
på Nyholm og var bygget af equipagemester Judichær, og i maj 1704
resolveredes, at der til efteråret skulle opsættes et nyt skib på 50 stk.
Herefter kunne det meddeles den 16. maj 1705, at »i dag 8 dage løb meget
lykkelig afbankestokken på den nye Holm udi kg!. Majestæts nærværelse,
det der opsatte nye skib, som fik navn af provinsen FYEN.« Foruden at
skibe måtte udgå på grund af ælde, var der desværre også nogle, som
forliste. Det gjaldt således kongens koffardiskibe STOCKFISKEN under Skagen, RINGENDE JACOB og NORSKE BONDE under Læsø samt SAUGBOMMEN
under Lister.Til erstatning indkøbtes i 1704 ST.MARCUS og SORTE HANE
samt bajerten CRONEBORG. (4l)
I juli 1705 nedsatte kongen en kommission vedrørende flåden. Den
kom til at bestå af generaladmiral Ulrik Chr. Gyldenløve, Holmens admiral v. Støcken, admiral Peter Raben, scoutbynacht Chr. Th. Sehested,Just
Juel og Magnus Sehested. »Vi har anmærket og observeret, at mellem de
skibe, som her på Vores Holm og i Gliickstad bliver bygget, er notable og
mærkelige undersked, idet disse er brede og plat, mens hine er skarpe og
så dybgående, at de største, som Os er blevet berettet, knap gennem
Renden og Dybet kan gå. Og som vi til vores tjeneste gavnlig eragter, at
vores skibbygning overalt på en fast og bestandig fod sat, efter visse regler
indrettet og således reguleret vorder, at den herefter ingen videre forandring er undergiven, så har vi til den ende resolveret, at de med det første
træder sammen for at afgøre«:(44)
I.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
43. Kgl.Eksp. Sk. 65 0 .8/ 3,
5/4. 21/4. 12/S 1704 og 22/8
170S. Adm .C .Gen. d.16/S
1705·
44. Kgl.Eksp, Sk.66 d.14/ 7 og
1419 1705·

Efter hvilken regel og på hvad for et fundament vores skibbygning
nu er indrettet og hertil skal spørges kommandør Judichær.
Om flåden kan indrettes med lige så mange kanoner og samme
drægtighed uden at gå så dybt.
At inddele flåden i visse klasser.
At judiehær udfærdiger et rids af hver klasse.
Om der gøres en model heraf.
Om arbejdstid og udgifter.
specifikt hvad hver behøver af skibsudrustning, ankre sejl m .v.

Det gav naturligvis anledning til en del diskussioner mellem søofficererne, hvilket forårsagede at kongen i september meddelte, at »sorn Vi
af eders sidst tilos allerunderdanigst indgivne memorialier har set, at I
ikke er af een mening, så vil Vi finde det for godt, at de i vores kommission, der ved noget om vores skibbygnings forbedring sender enten flere

eller hver for sig deres tanker.« Det for årsagede en voldsom polemik, og
hver især indgav en memorial til kongen den 14. september 1705.
Im idlertid fortsattes arbejdet med orlogsskibene, og det ses, at det
gamle skib LINDORMEN nu var så affældigt, at det ikke kunne sælges, og
da det lå i vejen fandt man frem til den løsning, at bådsfolkene i deres
fritid fik lov til at hugge, hvad de ville og for deres umage beholde træet
til brænde, mens kongen ville beholde det gamle jern, spigre og bolte.
Iøvrigt ses også, at man i de følgende år rar godkendt rids af spejl og
gallerier til en række orlogsskibe. I november 1705 var det til orlogsskibet
JYLLAND, den 3. juli 1707 var det galleri og spejl til FYEN, den 8.august
1707 spejl og galleri til W ENDEN, den 15/8 1707 til fregat DELMENHORST
og et nyt 80 kanoners orlogsskib, men i 1706 havde judiehær og v.
Støcken erklæret vedr. et skib, at »spej let efter ridset skal være rundt, thi
det platte er her kasseret , såsom det er efter den gamle facon. « (45)
Kongen udlånte også nogle af de store skibe til det ostindiske kompagni, hvor de var på rejse i omtrent 2 år, så det var altid spændende at se
skibene komme hjem igen. I juli 1705 kom således FRIDERICUS QUARTUS
tilbage medbringende »tidender om kommandanten i Trankebar Jørgen
Bjørns død den 12.juni 17°4.« Det andet ostindiske skib SOPHIE HEDVIG
måtte p.gr. af vejret først søge ind til Mandal i Norge, men nåede til
København omkring den I. august, men sejladsen havde slidt på stormasten , så den blev ved hjemkomsten erklæret for »udygtig, så den ikke er
tjenlig nogen rejse med skibet mere at kunne udstå , og derfor må en
anden ny i stedet indsættes.« Desuden havde man også udlånt orlogsskibet
NORSKE Løvs til det ostindiske kompagni.v"
Det var ikke mange gange , at der udrustedes skibe, og kun når det
gjaldt specielle opgaver. Således skulle jagten ELEPHANTEN equiperes i
1706 for at sejle for enkedronningen mellem Sjælland og Jylland og fregat
POSTILLONEN skulle samme år foretage en rejse til Rouen i Frankrig for at
afhente envoye « H. Meyercrones bagage, men forulykkede på hjemrejsen. Ellers blev de mindre skibe ofte udsendt for at hente træ eller andre
fornødenheder til Holmen. I 1707 blev galioten CITRONEN sendt til
Langesund og Christiania i Norge, og desuden var dette år også koffardiskibene. POMMERANTZEN, ST. MARcus, HAABET, STJERNEN og CHRISTIANUS QUINTUS udrustede ligesom skibet CRONPRINTZEN, der skulle bruges
af kongen. Muligvis har formålet været det samme som for FRØKEN
ELSKEN i 1708. Her blev kaptajnløjtnantjan van Houwen med »to både og
de dertil hørende chalupper« sendt til Møen hvor han ved hjælp afbådene
»skal alle forekommende svaner søge at inddrive udi bugten mellem

Svane}agr ejter //la/eri på Nationalml/seer.
Billedetviseren svanejagt med
Christian 5. d.5/8 1692 ved
GI/ldborgsrmd, hvorderblevf ældet
410 svaner. Svanejagt varel royalt
privilegium, og de ofholdtes i sidste
halvdel af}l/li, nårsvallerne var
afslåede og ikke krmnefly ve. Der
varen //længde svaner i Danmark
ogsvanedun var //leger ifterspl/rgte
qf konge ogadel. Af 5 svaller kunne
fås 1 pd.fin este dl/n, 2
pd.sengedun, l pd. alm. dun, 6 pd.
fe dt og 25 penneffer.

4S . Kgl.Eksp . Sk.67 d.2619 ,

21/Il 170S,Il/S 1706, Sk.6S
d.3/S, S/S , IS/S 1707.
46 . Ad m .C .Gen . d.2S/7, l/S
170S. Kgl.Eksp. Sk.66 d.6/9
170S . Sk.67 d .I2/6 1706.

47· K g!. eksp. Sk .67 d.I/6
1706. Sk .68 d .2/9 1707,
Adm.C.Cen. d .16/J og II/8
1708 samt j o u rn aler fra C ITRONEN, RAU FNEN, P OMERANTZEN,
ST.MARCUS. HAAllET, STJERNEN
OG CHRISTIANUS V .
48 . Krigsk.lndk, Sk .150 d .
24/J og 23/7 1708 .

Stevns og Møen, og der holde dem indespærret indtil kongens egen jagt
med forehavende snau HEYREN til ham kornmer.« Der var således også tid
til fornøjelser som en svanej agt. (47)
Den 24. marts 1708 skrev judiehær til kongen: »Den mig allernådigste
anfortroede charge som equipage- og fabrikmester forbinder mig til at
vise al mulig omhyggelighed for faconen på Eders kgl. Majestæts
orlogsskibe og fartøjer, så jeg kan ikke længere modstå at efterse fremmede puissanters flåder, equipage og økonomi , hvorfor jeg i dybeste
underdanighed nedkaster mig for Eders kg!' Majestæts fødder i det underdanige håb, at på nogen tid må blive permitteret at gøre en liden tur
til Holland og England for at følge deres flåde i søen, og derved have des
bedre lejlighed til at observere skibenes svaghed og styrke, og hvad i andre
måder kunne forefalde.« Han fik sin tilladelse og kom straks til London ,
hvor han den 23. juli kunne melde hjem, at han snarest skulle møde i
Portsmouth på admiral Bings skib . (4 8)
Samtidig sejlede kaptajn Deichmann med kongens koffardiskib CHRISTIANSØ med den russiske ambassadør med familie til Archangelsk. Ifølge
journalen afsejlede han den 15. juni fra København, tog ambassadøren
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ombord i Flekkerø, da denne kom fra Fladstrand med sin familie, »thi han
turde ikke sejle gennem Kattegattet med skibet for svensken.« Den 7.
august afsejlede han fra Flekkerø og nåede Arehangelsk den 28. august, 3
uger senere afsejlede han igen og kom på Københavns red den 14. oktober.(49)

49.
26 .
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8. kapitel - Den nordiske krig

Carl 12.S militærgeni havde vist sig i det første tiår af 170o-tallet. Efter at
have slået russerne ved Narva i 1700 samlede han sig til et angreb på Polen
i 1702. Kong August kunne ikke klare sig mod den svenske hær og CARL
12 . satte en af sine egne tilhængere, Stanislaus Leczinsky, på tronen . I 1706
drog CARL videre ind i Sachsen og nødte August til en fred 1706 i Altranstadt. Desuden lykkedes det ham i 1707 at slutte forbund med Preussen, hvorefter han vendte sig mod hovedfjenden Czaren af Rusland.
Imens havde Peter udnyttet tiden til at rette et stød mod de svenske østersøprovinser. Blandt andet havde han erobret Nyenskansen ved Njevas udløb i Den finske Bugt, og her anlagde han i 1703 fæstningen St. Petersborg, opkaldt efter St . Peter, og dermed skabte han sig et åndehul mod
Vesten .
I 1708 tog Carl 12. vinterkvarter i Litauen, men den følgende sommer
blev regnfuld og han fik ikke føling med ezarens styrker, og da han i det
følgende år drog ind i Ukraine for at fa et bedre vinterkvarter for sin hær
gik det galt. En svensk undsætningshær, der skulle komme fra Kurland
blev fanget af czar Peter og desuden udeblev kosakkerne, der skulle have
stillet med en stor styrke til Carl 12.S støtte, så da han omsider mødte
ezaren havde han en hær, der var plaget af sygdomme og trættet af strabadser. Dette er bl.a . baggrunden for, at han den 17. juli ved Poltava led
et afgørende nederlag, hvor hæren blev ødelagt, og han selv m ed nød og
næppe undslap fangenskab.
Carl 12. var med en lille skare flygtet til Bender i Bessarabien, hvorfra
han hidsede sultanen op til krig mod Rusland. Imens havde den svenske
hær måttet overgive sig. Forhandlingerne blev iøvrigt fra russisk side ført
af den unge dansker, major Poul Vendelbo Løvenørn.
I efteråret 1708, da det begyndte at blive køligt i Norden tog Frederik
4. på en tur til Italien, hvor han nød varmen til han atter i foråret 1709 var
tilbage i København. Mens han var i Venedig sendte han den 8. februar
ordre til admiral v. Støcken om på den nye Holm at lade »bygge 2 nye
orlogsskibe ligesom sidste år og af samme størrelse.« Det må iøvrigt have
været en kold vinter, idet kaptajnen på vagtskibet i Store Bælt endnu den
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r6 . april meddeler, at han »n år isen er borte« vil sende fregatten PH0NIX
til reparation i København. Isen må dog have været hård ved skibet, for
en uge senere skriver kaptajnen til admiralitetet, »at fregatten er ubekvem
til at gå i søen for sin lækage skyld«, så han har kølhalet den ved Nyborg. (I)
Frederik 4 havde imidlertid brugt sin rejse til at vurdere de storpolitiske forhold. Den svenske konge var jo tilsyneladende opslugt langt inde
i Rusland, så mon ikke det var på tide atter at forsøge sig imod Sverige?
Han sluttede derfor igen et forbund med kong August af Polen og begyndte forhandlinger med czar Peter. Fra Vicenza skrev han den 6. maj
1709 til admiralitetet om at gøre et skib klar til at sejle kommandør Ju st
Juel til Kønigsberg eller Narva til den russiske czar. Den zo .juni afsejlede
Juel med FER0 og kom til Narva sidst i juli.?'
Efterretningerne om den svenske hærs nederlag nåede i august til
Danmark, men samtidig kom der også de første meldinger om, »at udi
Dantzig og i Østersøen en smitsom sygdom skal grassere«, så derfor
beorderedes vagtskibene »på Reden, i Bæltet, en båd i det liden Bælt,
fregatten ØRNEN i Sundet, ved Præstø og Møen en båd, for at ligge på
vore strømme og afværge at ingen fra Østersøen og de inficerede stæder
kommende skibe« kommer til de danske havne. Endvidere udstationeredes strandvagter ved kysterne. Det følgende år viste pesten sig dog alligevel i Danmark. (J)
Kongen fandt tiden inde til at foretage et forsøg på at generobre de
gamle danske landsdele. Den 23. august gav han ordre til udrustning af en
eskadre, og kaptajn Deichmann på DANNEBROG afsejlede til Gøteborg for
at se, hvorledes det stod til med den svenske eskadre her. Han fandt at der
lå 9 orlogsskibe 6 fregatter foruden 8 jagter og 8 skærbåde, men alle
aftaklede. Samtidig sendtes fregatten ØRNEN under kaptajn M.Bille til
Ø stersøen for at fa noget at vide om »svenskens tilstand«, Han fandt en
enkelt fregat ved H anø og fik at vide, at der lå 4 fregatter i søen ved
Dantzig og at blot 8 skibe var tiltaklet i Karlskrona. (4)
Danmark-Norge havde i det forløbne tiår ligget som en enestående
fredelig enklave i det Europa, der ellers stod i brand overalt. Alligevel var
det et helt uforberedt Danmark, som nu besluttede sig til en angrebskrig.
For flådens vedkommende var situationen den, at der var blevet bygget I I
orlogsskibe og 5 fregatter, mens blot 3 orlogsskib e og en snau var udgået,
men det stod dog ringe til med vedligeholdelsen af skibene, hvad der
siden viste sig. I Sverige havde man i samme tidsrum bygget 7 orlogsskibe, 6 fregatter og 3 bombarderkitzer.
Flådens største skib var FRIDERICUS QUARTUS på Ila stk. Desuden var

C yldenleves signa/bog med
angivelse aJOrdrede Bataille,
d.v.s. slagorden for skibene ved
nunskeds sejlads. (Rigsarkivet)

1. Kgl . Eksp. Sk.69 d.8h
1709, Adm.Indk. Sk .S81 d .
16/4.22/4 1709·
2. Kgl. Eksp. Sk.69 d .6/S,8/7
1709. Adm.Indk. Sk .2616
1709. Kanc.Indk. Sk .Sl0 d .
25/6 1709.
3. Kg!. Eksp . Sk.69 d .19/8
1709·
4. Kanc .lndk. Sk.S IO d.29/8
1709. Adm.Indk. Sk .S81 d.
24/9 1709·
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PeterJallSetl Wessels ansogllillg til
kongenfra 28.lIIarlS 17060111al
blive kadet. (Rigsarkivel,
lndk. Soet. 5k .509)

der II andre store skibe på 72 til 90 stk.: DANNEBROG, ELEPHANTEN og
CHRISTIANUS QUINTUS alle på 90 stk .,jUSTITIA 86 stk ., PRINS FRIDERICH
80 stk., WENDEN 76 stk . samt HAVFRUEN, JYLLAND, LOVISE, PRINS CHRISTIAN og SOPHIA HEDVIG alle på 72 stk . EBENTZER og TRE LØVER havde
hver 64 stk ., og MARS, NORSKE LØVE og MERCURIUS havde 60 stk . Desuden var der 17 skibe på fra 40 til 54. stk., 14 mindre skibe på fra 16 til
30 stk., foruden en snes mindre fartøjer. Det krævede et mandskab på ialt
19.300 mand , som nu skulle fremskaffes, og alt kostede jo penge, så den
25. marts 17IO blev der udskrevet en skat (krigsstyr) , der gav 403 .562 rdl.
og senere på året den 22. september måtte man ty til en skat på parykker,
karosser og tjenestefolk og endvidere en kornskat, der skulle betales pr.
tønde hartkorn, man ejede.
De højeste charger i søofficerskorpset var helt afhængige af den enevældige konge, der havde sin halvbror Ulrik Christian Gyldenløve som
generaladmiral, og et ofte benyttet mellemled til at vinde kongens gunst.
Gyldenløves afgørelser vedr. søofficerskorpset var imidlertid ofte præget
af hans luner og tilfældige påvirkninger, og da Frederik 4. ikke selv var en
søens mand blev hans afgørelser præget af tilfældigheder. Hertil kom den
indbyrdes rivalisering mellem de højeste chefer. Sehested, der en tid
havde studeret skibbygning i England var således af og til oppe at skændes
med judichær, og Gyldenløve viste flere gange sin aversion imod den
aldrende Niels Lauritsen Barfoed, og Viceadmiral Raben var illoyal mod
sine kolleger, hvad der stærkt medvirkede til den ukollegiale ånd. Des-

Kongens brev fra Velledig d.t t ,
januar 1709 ril sthoutbynatht
Sehested om at alltage Peter Wessel
og NicolajSeverin Nissen som
kadetter med 100rdl. ; årlig len.
(Rigsarkivet, lndk , Søer. Sk.510)

5. C .Th.Sehcs ted side 41,
Bergerse n III si.304 f.,309 f.

uden udøvede Oberkrigskommissæren Chr. v.Lente også sin indflydelse
på kongen imod forskellige søofficerers interesser. Da Iver Huitfeldt overtager posten som chefi Christiansand beklager han sig over sin forgænger,
og da Huitfeldt afløses af Georg Carstensen Nybuhr har også denne store
beklagelser over manglerne og Huitfeldts administration. Huitfeldt udtaler da også, at der »råder en hel del intriger og kammerateri indenfor
flåden« hvorefter han i de følgende år er at finde på sin gård Trondstad.
Endelig ser man i en strid om skibbygning modsætningen mellem Holmens chef v. Støcken og Sehested.(s)
Lige så vanskeligt det er for en enevældig konge at vide, hvad der er
ret og rigtigt, således er det også ubehageligt for de implicerede at finde
ud af på hvilke knapper, man bedst trykker for at opnå noget. Peter Jansen
Wessel er et eksempel herpå. Som ung mand var han kommet til København i 1704 og fundet støtte hos kongens konfessionarius Peter Jespersen,
og den 28. marts 1706 skriver han sin første ansøgning om at måtte blive
kadet og stiler denne ansøgning direkte til kongen, d.v.s uden om kadetskolens chef, Sehested. Da han far afslag, tager han ud at sejle med det
Vestindisk-Guineiske Kompagnis skib CHRISTIANUS QUINTUS d. 13/ II
1706 . Efter sin hjemkomst et par år senere sender han atter den S/IO 1708
en ansøgning, og far igen afslag fra Sehested med den bemærkning, at
»han hverken kan sin navigation eller sømandskab« og han tager atter ud
at sejle. Denne gang med Det ostindiske Kompagnis skib FRIDERICUS
QUARTUS den 31/10 1708. Imidl~rtid arbejder hans velyndere videre med
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sagen, og geheimeråd v.Lente skriver til Kongen, der da er iVenedig uden
for indflydelse fra Sehested, som åbenbart var blevet stødt over, at Wessels
ansøgninger er gået uden om ham. Kongen giver nu herfra ordre til
Sehested den uh 1709, om at han skal optage Peter Wessel som kadet.
På dette tidspunkt er Wessel blot ude i Ostindien. Men vejen var snørklet
til kongens gunst, specielt hvis man kommer til at træde en af de betydende personer over tæerne. (6)
Da kongen atter var i Danmark efter sin udenlandsrejse ønskede kongen, at der blev udrustet en eskadre på 12 orlogsskibe og 6 fregatter.
Imidlertid fastslog admiralitetet, at der til den ønskede eskadre manglede
mandskab, idet der foruden cheferne fordredes yderligere 55 andre officerer, og man manglede 22, og derfor foresloges det at lade IO løjtnanter
avancere til kaptajnløjtnanter, 16 underløjtnanter og 5 skippere til løjtnanter samt 17 søkadetter og 4 skippere til underløjtnanter, hvilket derefter fandt sted den 4. oktober. Hertil kom naturligvis de indrullerede
matroser, der skulle samles og de i udlandet værende officerer og kadetter
hjemkaldes. Den 1. marts fik schoutbynachterne Barfoed, Schønnebøl og
Knud Reetz samt kommandør Liebedantz ordre til snarest at komme med
nogle hvervede folk og lade dem begive sig til lands til København for at
fa dem frem hurtigst muligt.(7)
Der blev travlhed overalt. Dels skulle der udrustes en eskadre til at
kunne klare den Gøteborgske eskadre og dels skulle man sikre klargøringen af skibene ved Holmen, hvorfor kongen bevilgede 200 tømmermænd til »at nogle bombardergalioter i denne vinter« kan bygges. Foruden den omtalte eskadre befalede kongen , at admiralitetet straks skulle
»udsende 2 af vore store skibsbåde til at krydse ud for Skagen for at passe
på, at islandske og færøske og andre undersåtters returskibe ikke løber ind
i en svensk havn.« Kongen var besluttet på krigen, og den blev officielt
erklæret den 28. oktober 1709 efter at han havde afsluttet en traktat med
czaren, der havde lovet at stille tropper til rådighed for et angreb på
Skåne .P'
Efterhånden fik kongen samlet en stor transportflåde, og en eskadre til
beskyttelse blev udrustet samtidig med at en mindre eskadre bestående af
orlogsskibene PRINS CARL og PRINS WILHELM samt fregatterne LOSSEN og
PACKAN afsejlede for at lægge sig mellem Gedser og Dars. Den j.til c .november blev tropperne indskibet i København på 2-300 koffardiskibe, der
sejlede til Råå syd for Helsingborg, hvor hele hæren blev landsat uden
vanskeligheder. Kongen opslog sit hovedkvarter i Helsingborg, og flåden
blev den 18. november beordret tilbage til Københavns Red for at indtage
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1709 , Kgl.Eksp . Sk .69 d.
18/i 1,29/i 1,7/ 12 1709
I O . KgI.E ksp.Sk.69 d.2212 ,
4/3,S/3 ,26/i 1 1709,
Adm .C.Cen . d .24/2,1/3 17[0.

proviant og derefter afsejle med »første gode vind til Køge Bugt« og straks
søge kundskab om den svenske flåde i Karlskrona.
I slutningen af december blev dog det meste af flåden lagt ind, mens
admiral von Støcken den 29. november fik sin instruktion om at kommandørkaptajn P. Hjort på DELMENHORST og fregatterne HØjENHALD ,
LOSSEN, HEJREN og ØRNEN samt snauerne FLYVENDE ABE og SNARENSVEND skulle tage station ved Christiansø vinteren over for at holde øje
med den svenske flåde . (9)
Landsætningen af den danske hær i Skåne var forløbet godt og der
havde ikke været den ringeste modstand fra svensk side, men derefter gik
alt i stå. Da der imidlertid ikke kom yderligere forstærkninger til den
danske hær fandt general Chr. Reventlow det for nødvendigt trods sin
ringe styrke at rykke mod Blekinge til Carlsharnn, som blev besat den 27 .
j anuar I7IO. Den svenske general Stenback var imens ved at samle en hær
i Småland, og for ikke at blive afskåret trak Reventlow sig tilbage mod
Helsingborg. Den IO. marts kom det til et afgørende slag ved Helsingborg, hvor den danske hær måtte søge tilflugt i byen. Kongen gav nu
ordre til at byen skulle rømmes, og den 15. marts 17IO var hele hæren
atter på Sjælland.
Kongen havde tilsyneladende helt tabt interessen for hærens operationer i Skåne, og han regnede nu med, at en ny indsats i Skåne kun kunne
blive til noget i sam arbej de med russiske tropper. For flådens vedkommende ønskede han først og fremmest at den skulle hindre tilførsler til
Sverige og gøre sig klar til at overføre russiske tropper fra Tyskland. Der
manglede imidlertid som før nævnt mandskab, og kongen resolverede
derfor den 22 . februar 1710, at alle søfolk, der havde søgt udenlands for
at undgå at blive udskrevet til landmilitien , og »som nu sejlede på fremmede stæder, kan indfinde sig til kg!' Majestæts tjeneste og blive fri for
tiltale. « Samtidig havde søofficerer travlt med at indrullere mandskab og
at hverve overalt i landet.
På Holmen arbejdedes ihærdigt med at klargøre skibene, og fra Holmen var den 26 . november 1709 b eordret en mestersvend ved bådebyggeriet til Norge for at hjælpe til ved 4 galejers bygning. Foruden de
6 skibe, som skulle til Norge for at hente de norske søfolk, skulle der også
udrustes en del til at sende til Østersøen, og tilmed sagde rygtet den 4.
marts, »at de svenske allerede har 4 »ternm elige« skibe til at beskytte sejladsen.c'"?
Den 13. marts udnævntes 3 nye viceadmiraler: Niels Lauritsen Barfoed, Peter Raben og Knud Reetz . Knud Reetz blev sendt til Hamborg
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for at overtage kommandoen efter admiral v. Paulsen, der var død den 25.
februar, Barfoed skulle forestå hvervningerne i JYLLAND og Raben fik ordre til at kommandere den til Norge sendte eskadre. Den kom til at bestå
af PRINS CARL, MERCURIUS, FRIDERCUS TERTIUS, TOMLEREN, SVÆRDFISKEN, SLESVIG, GYLDENLØVE, SVANEN samt SVERMEREN og PACKAN. I den
forbindelse fik søkortdirektør jens Sørensen ordre til straks at lade forfatte
»et søkort over Kattegattet fra Sundet til Christiansand udi stort bestik, og
af samme størrelse som det på admiralitetet allerede ophængte større kort,
dog i løse blade og mage til det «, og den 5. april rykkede admiralitetet for
kortet, da »H ans Majestæts til Vestersøen destinerede eskadre som alt ligger sejlklar.« Samtidig avancerede imidlertid også en række andre søofficerer. Georg Carstensen Nybuhr og Olaus judiehær blev schoutbynachter, 4 andre avancerede til kommandørkaptajner, 19 til kaptajner, 14 til
kaptajnløjtnanter, 16 til premierløjtnanter og 16 til underløjtnanter, og i
april avancerede yderligere 2 mand til kommandører, 3 til kaptajner, 4 til
kaptajnløjtnanter, 4 til løjtnanter og 4 kadetter til underløjtnanter. Herudover var det imidlertid også nødvendigt at antage en del folk i månedstjeneste. Således 3 kaptajnløjtnanter til 16 rdl. månedlig, 12 løjtnanter til
12 rdl og 4 til IO rdl. og I til 8 rdl. månedlig. (II)
Endnu inden Raben kom afsted fik fregatterne HVIDE FALK og FLYVENDE FISK ordre til at følge med ham til Norge, og fregat PHOENIX skulle
til sommer være vagtskib i Store Bælt. Admiralitetet følte efterhånden at
man havde dækket sig ganske godt mod de svenske kapere, men alligevel
blev løjtnant Hans jacob Rostgaard med HEYREN beordret til at holde
krydsende i farvandet under KulIen for at advare Hs. kgl. Majestæts undersåtter, »såsorn her går rygte, at en svensk galiot og en hukkert« skal
være der. Det tog imidlertid sin tid at fa skibene klar med både mandskab
og artilleri, og det blev bl.a. beordret, at kongens koffardiskibe CHRISTIANSØ , FÆRø , GRAA KAT og ST.MARCUS skulle fratages alt det svære artilleri for at det kunne bruges på andre skibe. Endnu den 12 . april var
Raben ikke afsejlet, og en af årsagerne var at »de to landregimenter, der
var udkommanderede med eskadren alt er begyndt temmelig at sygne, og
det er at befrygte, at når sådan sygdom først er indkommen, den da lettelig kan nå de øvrige skibes folk .« Da der indgik melding om, at »i forgårs
mellem Læsø og Skagen er bleven set en svensk fregat på 28 stk. og en
galiot med 4 stk. og 2 falkenetter, som skal have taget en hollandsk kat«,
så skal kaptajnløjtnant Thor jensen på SVERMEREN og Cornelis Blichfeldt
på PACKAN så snart vinden føjer sig stå ud af Sundet og oplede de to
fjendtlige fartøjer. Den 16. april afsejlede Raben endelig til Norge.
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Det blev nødvendigt atfå hjælpfra
private redere, der opererede som
fribyttere eller commisfanre. Der
måtte derfor Ildstedes et særligt
reglemeIlt for kongens rettigheder og
for hvoiledes de skilIle behandle de
forskellige nationers skibe. (Rigsarkivet, Kngskanc.lndk. Sk .51Z)
Eli cif de kalloner, der blevfisket op
fra vraget cif DANNEBROG.
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l øvrigt kommanderede sch outbynacht G.C.Nybuhr her den norske
sødefension under den kommanderende gen eral Løv endal, der dog først
kom til Norge den 26. august 17IO . (12)
Det var vigtigt for krigen at holde Katt egat fri for de svenske kap ere ,
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som meget hurtigt gjorde sejladsen usikker, og derfor var det nødvendigt
at splitte flåden således at der var en eskadre i Kattegat, samtidig med at
man måtte gøre sig klar til at møde den svenske hovedflåde i Østersøen,
Det var da også nødvendigt at la udrustet danske kapere, der dels kunne
hindre den svenske skibsfart og forbindelse mellem Sverige og de nordtyske byer og dels kunne hjælpe i Kattegat. Den 5. april 1710 udstedte
kongen derfor en anordning og et reglement for comrnisfarere og fribyttere eller kapere. I 30 punkter fik de nøje fastsat, hvorledes de skulle forholde sig ligesom kongen den 30. marts havde udstedt befaling for hvorledes orlogsflåden skulle forholde sig overfor ukendte skibe. Signalet skulle være at det danske flag skulle vaje fra stortoppen »fastgjort under salingen i vantet, så at det mageligen kan ses og kendes.«
Det var imidlertid afgørende at la hovedflåden klar. Ganske vist lå kommandørkaptajn Peter Hjort i Østersøen med en eskadre, og han havde laet
ordre til at krydse mellem Rygen, Møen og Bornholm og i øvrigt holde et
vågent øje med Carlskrcna og den svenske flåd e. Manglerne vanskeliggjorde stadig udrustningen, og Gyldenløve måtte den 19. april indberette
til kongen, at da der ikke er nok folk til »at armere 15-16 skibe« så foreslog
han, at man nøjedes med et par af de store og 7 af de middelmådige.
Endelig den ry.juni er Raben tilbage ved Holmen medbringende orlogsskibet MERCURIUS, som han beder om at la udskiftet, og han skriver
til kongen, at »det gør mig af hjertet ondt, at Eders kgl. Majestæt skal se
og fornemme, at de skibe, som jeg har beklaget mig over, ikke er i den
stand, som de bør. Dette er nu det andet efter SVANEN, og orlogsskibet
SLESVIG er også gan ske læk.s'?'
Man havde stor respekt for de svenske kapere, for den 21. juni lå der
20 islandsfarere, der ikke turde afsejle fra Sundet uden konvoj »og sætte i
vove de indehavende ladninger bestående efter deres egen beretning af
200 .000 rdl i værdi.« Man havde barcalongen MAClULLEN og snauen
FRØKEN ELSKEN, men savnede endnu fregatten PACKAN. Pludselig viste
Rabens eskadre sig i Sundet, og så fik konvojen til støtte fregatterne RAA,
HØjENHAL og HVIDE FALK i stedet for PACKAN.
Den I2.maj fik løjtnant Anders Rasmussen ordre til på fregatten FLYVENDE ABE straks at lette og sejle til Travemiinde og sammen med fregat
PHnFNIX h erfra konvojere fartøjerne med de antagne søfolk til København . Konvojtjenesten tog mange orlogsskibe væk fra de eskadrer, der
ellers var nødvendige til andre opgaver. På Holmen havde man netop
sendt tre brandere, SORTE HANE, RAUFNEN og HABET til hovedflåden og
en fjerde, MARKUS, var ved at blive klargjort, og desuden ville m an yder154

13. Adm .C.Gen. d .10/1.IO/4
1710, Kgl.Eksp . Sk.70 d.6ls
1710, Krigsk.Indk .Sk.yr 1 d.
19/4 17IO,Sk.s 12, regleme nt,
d .S/ 4 1710, Kgl.Eksp .Sk.zo
d.61S 17 10..

14. Adm .C.Gen.d.12/S.
12/ 6.21/6 1710. Krigsk.Indk.
Sk.SII d. 17/6.1 9/6.22/6.3/7
1710. Kgl. Ek sp. Sk.70, d.20/6
1710.
15. Kri gsk.Indk. Sk .5II d.
3/7 .1917 17 10. Adm .C .Gen.
d23/8 1710, Kgl.Eksp .Sk.zc
d.417 .16/7.19/7 1710.
ELEPHANTEN skipsjoumal 27

ligere aptere 3 andre skibe til brandere, nemlig KRUSET, FLYVENDE DUE og
ENGEL RAPHAEL.
Endelig den 14. juni kom Gyldenløve afsted med flåden fra Københavns Red og nåede Stevns kl. II om natten, og en uges tid efter fik
viceadmiral Raben ordre til at slutte sig til flåden i Østersøen. Uheld
fulgte åbenbart flåden , for den 22 . juni måtte Gyldenløve indberette, at
orlogsskibet LOUISE »i helt mageligt vejr med små sejl mistede sin forstang, som tog store stangen med sig tillige med store masten overbord.
Arsagen dertil skal være efter overholdt forhør, at træet var temmelig forrådnet, hvilket jeg selv har set.« »So rn det kan fry gtes, at samme malheur
måtte arrivere flere af Eders Majestæts skibe, særdeles DANNEBROGS mast
skal være temmelig slet, HAVFRUENS fokkemast og SOPHIE HEDVIGS bovspryd er skrøbeligt. JYLLANDS og CHARLOTTES tov e sprang under Ste vns. «
Det var den manglende vedligeholdelse af skibene, der nu viste sig .(14)
Den 30. juni observerede fregat ØRNEN, da han passerede C arlskrone
»p å en liden mil, så vi magelig kunne se den svenske orlogsflåde og kunne
tælle 22 skibe. 13-14 lå til ankers mellem ø stre ogVestre skanse, de andre
mellem Krudthornet og østre ogVestre skanse.« Da det så ud til at flåden
i Ø stersøen var »im od fjendens force bastant«, så beordredes Gyldenløve
til at udtage »4 orlogsskibe, som ej er »de ligne« eller kan holde »ordre de
Bataille«, nemlig GYLDENLØVE, SLESVIG, NEPTUNUS og ENGELEN og 4 fregatter« og sende dem til Nordsøen sammen med to fregatter fra Gluckstad
»ril at sikre commercien mellem vore riger og modstå den Gøteborgske
eskadre og at du kommanderer en habil og dygtig flagmand .« Udover de
nævnte orlogsskibe udvalgte Gyldenløve FYEN, PRINS CARL, PRINS WILHELM , NELLEBLADET, SVANEN, ISLAND, DELMENHORST, HØjENHAL og RAA,
mens han ikke tog ENGELEN med på grund af dens »slette sejlads«.Vedr. de
4 fregatter foreslog han )LOSSEN, som endnu ligger på Reden, SVERMEREN, som er i Norge hos vice admiral Raben , samt FLYVENDE ABE og PACKAN, som er ved flåden. « Det var den svenske eskadre fra Gøteborg, som
var stået ud og gjorde Kattegat usikker. Som chef for eskadren udpegede
Gyldenløve viceadmiral Barfoed, men det tog dog sin tid at sætte dette i
værk, så eskadren kom først afsted fra Sundet midt i augu st.(IS)
I juli og august udrustedes og sendtes CARLSHAVNS, VAABEN og SØHUNDEN som hospitalsskibe til hovedflåden, men foruden at udruste og at
reparere havde man dog også tid til at forberede bygningen af en fregat på
50 stk ., ligesom man stadig måt te armere og forsyne forskellige skibe med
søfolk og soldater mod de svenske kapere. Den 25. august beordredes
således et par hukkerter til at blive indrettede til at kr ydse mellem H elsin155

gør og KulIen efter fjendtlige skærbåde og ligeledes skulle snauen FRØKEN
ELSKEN sejle under Landskrone og den svenske kyst, og man kan undre sig
over så nærgående de svenske kapere åbenbart har været. Også fregatterne
MAKRELLEN og ANDRICKEN skulle krydse i Kattegat langs den jyske kyst
for »at afværge den skade, som ved fjendtlige skærbåde og fartøjer kan
tilføjes«. Der stod stor respekt om de svenske kapere. I et brev fra den 19.
september fortælles det endog, at man mangler efterretninger fra SVERMEREN, der lå ved Norge »forrnedelst de norske posters udeblivelse mellem begge rigerne på 2 måneders tid.
Så længe den svenske flåde ikke var udrustet kunne Gyldenløve påtage
sig en af de opgaver, som kongen fandt stærkt presserende, idet han midt
i juli befalede at Gyldenløve skulle sende 12 orlogsskibe »til Dantzig for
hid at convoyere de 6000 mand mo skovitiske tropper sammen med nogle
svenske fanger.« Desuden kunne Judichær den 31. august fremlægge en
detailleret liste over 77 skibe til heste og 13 til infanteri, der lå klar. Gyldenløve kviede sig dog ved at forlade sin station ved Bornholm og mange
skibe var efterhånden udsendt til forskellige opgaver. Desuden hærgede
sygdommene i de danske besætninger. Den 28. august blev tallet opgjort
til at der ved hovedflåden var omkring 650 sengeliggende samt knap 700,
der var sengeliggende i land. Desuden manglede der stadig proviant skønt
han ofte skrev og beklagede sig. Den 3. juli erklærer han, at han må gå
tilbage til Køge Bugt, hvis han ikke rar proviant. Tilmed er øllet fordærvet, så folkene bliver syge af at drikke det. I slutningen afjuli rapporterede
Gyldenløve til kongen, at der nu blot var proviant til 3 uger og øl til et
par dage. (. 6)
Kongens ordre om skibene til Dantzig nåede imidlertid først Gyldenløve efter at han havde besluttet sig til at sejle med flåden til Køge Bugt
og herfra sendte han nogle af sine skibe til København. Den 7. august
sendtes fregat FLYVENDE FISK til København for at blive repareret, og det
samme gjaldt FLYVENDE ABE den 21. august, og dagen før havde man
måttet sende MERCURIUS til København »efterso rn det blev kendt udygtigt at holde søen«. Den IO . august havde den russiske gesandt været
ombord hos Gyldenløve for at forhandle om en noget dristig plan med
landgang nær Stockholm. Den blev heldigvis ikke til noget, men i hvert
tilfælde skulle de rus siske tropper hentes fra Dantzig.
Den 4. september kom viceadmiral Barfoed tilbage til flåden efter sit
togt til Norge med LOUISE, FYEN og SVANEN samt en del koffardiskibe, og
der blev nu gjort klar til sejladsen til Dantzig. Den 14. september afgik
hospitalsskibet med yderligere 650 syge til Dragør, og næste dag lettede
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flåden anker med 83 transportskibe. Man nåede dog ikke så langt før vinden tog til fra VSV »m ed hårde byger, tykt vejr og regn «, »1 platfoden 3.
glas var vi vel fri af Falsterbo rev« hedder det i MARS skibsjournal, og
vinden var nu storm. Videre hedder det, at man den 16. opdagede, at
fokkemasten var omtrent »brokken«, »Da gik bovsprydet først, straks
derefter kom fokken med fokkemasten overbord, og noget derefter gik
store- og mesanmasten tillige overbord, og de tog den store chalup, som
hang i læ om bagbord samt jollen i stykker med sig overbord, og vi lod
sparankeret falde på 25 favne vand sandgrund og vi kappede tovværket og
gjorde vores bedste at masterne og stængerne kunne falde fra os for at de
ikke skulle gøre skade ved underskibet.« »Det var hult vand og søen var
hård og vi havde en del vand i skibet, men imod aften blev vi læns.« Efter
diverse reparationer nåede MARS den 28. september tilbage til Møen.I'?
Det gik også ud over PRINS CARL, der mistede både bovspryd og fokkemast og led en del anden skade før man fik ankret ved Rønne.JusTITIA
mistede sine master og stænger og måtte ankre 3 mil fra den skånske kyst
til den var nogenlunde repareret, og også PRINS WILHELM og PRINS CHRISTIAN havde mistet nogle master. Gyldenløve havde blot 60 af transportskibene hos sig og hans rapport gjorde et så stærkt indtryk på kongen, at
denne beordrede flåden tilbage til Køge Bugt, hvor den ankrede den I .
oktober.Aftransportskibene nåede kun 27 til Dantzig før den 27.september, da fregatten ØRNEN kom dertil udsendt af Gyldenløve. Allerede den
29. september ændrede kongen imidlertid ordren til, at Gyldenløve skulle
blive liggende ved Bornholm, men da var det for sent.
I bugten blev transportskibene anbragt længst inde og både PRINS
FREDERIK og JYLLAND blev sendt til København for reparation. Tilbage
ved flåden var der da 26 orlogsskibe 4 fregatter og 4 snauer. DANNEBROG
med Ivar Huitfeldt, HAVFRUEN med Chr.T.Sehested, MARS med
].Liebedantz, BESKERMEREN med D.J.Wilster og C HRISTIANUS QUINTUS
med Knud Reetz lå længst mod øst. ('8)
Den svenske flåde havde også haft forskellige vanskeligheder, der forsinkede dens udrustning. Det kneb både med at skaffe de nødvendige
bådsfolk og også med pengene. De danske fregatter havde holdt nøje
opsigt med udrustningerne i Carlskrone, og HVIDE FALK var i den anledning blevet jaget af 4 svenske orlogsskibe indtil den havde søgt ly under
Sandvig på Bornholm. Gyldenløve havde da udsendt 4 orlogsskibe og et
par fregatter, som drev svenskerne tilbage. Det var blot et mindre antal
skibe der vovede sig ud i Østersøen, men den 23. september erfarede
generaladmiral Wachtmeister, at der lå 28 danske orlogsskibe med et halvt
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hundrede transportskibe ved Bornholm, og da han kendte til dens dårlige
forhold efter stormen, besluttede han omsider at sende flåden ud. Den I.
oktober forlod den Carlskrone. Han var først ved Bornholm, som den
danske flåde netop havde forladt. Derfra sejlede han mod Ystad og til
Møen, hvor han gik til ankers den 3. oktober. Næste morgen lettede
flåden og stod mod Stevns.
I formiddagsvagten i »det 7. glas fra mesanråen blev vi 30 sejlere var
som kom sydfra, mente at det var vore transportskibe, da det dagedes lidt
op, så vi, at det var store skibe.« Den danske flåde havde ikke haft forpostskibe ude, og svenskernes ankomst var en overraskelse for alle, og da vinden var »S t O stiv rebet merssejlskuling« kunne den svenske flåde komme
mod danskerne for vinden. Gyldenløve skriver i sin rapport til kongen, at
»da vi fornam at det var fjenden lodjeg gøre signal at kappe for at komme
des hurtigere ud i nogen orden, men såsom det kulede stærkt og farvandet her er meget knapt, så vi ofte måtte vende, og det endda vinden om.
ville det ikke lykkes for os at komme udi nogen synderlig orden.« I
CHRISTIANUS QUINTUS journal står der, at svensken kom »for vinden ansættende, ligesom han ville os levende opsluge«. Alle skibene arbejdede
ihærdigt for at komme op mod fjenden, og »orntrent 2 eftermiddag avancerede en del af flåden så højt op under fjendens flåde, at den svenske
general såvel som nogle skibe efter ham begyndte først at kanonere på
DANNEBROG, hvorpå af DANNEBROG igen blev kanoneret«, står der i ELEPHANTENS journal. (19)
BESKIERMEREN fik »en kugle om bagbord imellem begge dækkene lige
ved stormasten igennem en port og en gennem fokken«, De forreste
skibe, som var DANNEBROG og MARS, blev beskudt af den svenske admiral. »DANNEBROG var ulykkelig idet han havde fyret 5 a 6 skud ragede hans
agterparti i brand og de var ikke capabel for at fa det slukket, det brændte
af til dækket.« Derpå ankrede den for ikke at drive ind i de andre skibe.
»Straks derefter så vi en tyk røg opstige af DANNEBROG agter ved hans
mesanmast, hvorpå luen lidet efter brød igennem og tændte skibet så at
det forbrændte, og omtrent 2 glas derefter sprang op, der var ingen mulighed at bjærge folket eftersom det kulede hårdt, så at moxen alt folket
omkom. Avantgarden af fjendens flåde var imidlertid vendt ved contramarch og resten fulgte efter, hvor de fik at se, at deres admiral og
schoutbynacht af arrieregarden var kommet på grund ved Amagerland.
Resten af den svenske flåde kneb så sydover ved vinden indtil klokken
henimod 5 gik den til anker. Som vi da fornam, at vi formedelst strømmens kraft var drevet længere ind i Køge Bugt.«(20)
158

19. HAVFRUEN,BESKIERMEREN,
CHRISTl ANUS QUINTUS,
ELEPHANTEN, OWENBORG

skibsjournaler, Gyldenløves
rapport i Krigsk.Indk. Sk.5 I I
d.y/f o 1710.
20. BESKIER.MEREN,HAVFRUEN,
CHRISTIANUS QUINTUS, OWENBOR.G, ELEPHANTEN

journaler.

Skibs-

Medaillefo r træji/ingen i Køge Bugt
den 4.oktober 17 10, da D AN N EBROG sprang i I'iften. I forgrunden
ses Kobenhavn og everst til venstre
den svenskeflåde. (Nationalmuseets
Montsamling}

Den danske flåde havde således både vind og strøm imod sig, som den
måtte kæmpe imod for at nå op til fjenden . Kun de østligste og bedst
sejlende lykkedes det at nå op nær svensk erne, og under disse manøvrer
var det så ulykkeligt, at der gik ild i DANNEBROG, efter alt at dømme ved
uheld indenbords og ikke ved fjendens beskydning. De andre skibe, der
var nær fjenden BESKIERMEREN, MARS og CHRISTIANUS QUINTUS måtte
derefter falde af for at undgå branden, og kun ford i Iver Huitfeldt lod
ankre gik det ikke ud over flere skibe. Gyld enløve lod også den danske
flåde ankre og mens man om natten havd e brandvagter ude mod svenskerne gjorde man alt klart til at optage kampen den næste dag . Om
morgenen stak de to svenskere deres skibe, som stod på Dragør rev i
brand. Det var PRJNCES ULRIKA med 84 stk. og TRE KRONER med 96 stk .,
mens mandskabet i skibenes både reddede sig til Landskrona.
Den 5. oktober var der stadig en stærk strøm fra Syd, og bl.a, fregat
LOSSEN sejlede »m ellern den svenske flåde og vores, men svenskerne
gjorde intet forsøg på angreb. Mandag den 6. oktober lettede den svenske
flåde anker, da fregatterne ØRNEN og FLYVENDEABE kom fra Dantzig med
omkring en snes transportskibe, som nu sejlede lige ind i favnen på fjenden . Orlogsskibene og en del af de tomme transportskibe slap dog ind på
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Præstø red, mens 4 strandede på Stevns og andre blev taget af svenskerne.
Da Gyldenløve erfarede at svenskerne var lettet lod han også straks den
danske flåde lette for at forfølge fjenden, men nåede dog ikke længere end
til Stevns. Den 7. oktober lettede flåden atter, og da man opdagede, at
også den svenske flåde var under sejl gav Gyldenløve signal om, at enhver
skulle gøre sit bedste for at forfølge fjenden, og dette fortsatte også den 8.
oktober da svenskerne var omkring 2 mil til luvart, men i løbet af eftermiddagsvagten kom de ude af sigte, da han havde et forspring ovenfor
Falsterbo rev. Gyldenløve sendte fregatterne HØjENHAL, RAA og HEJREN
for at la nærmere efterretninger, og Gyldenløve besluttede videre efter et
krigsråd, »at man ikke vil hasardere flåden på denne tid af året og løbe så
langt hen,« og desuden kunne han meddele at orlogsskibet PRINS CHRISTIAN havde laet skade på sin store mast »nu ved den fjendtlige flådes
forfølgning.« Kampen i Køge Bugt fik ingen betydning for krigens gang,
men har udelukkende sit ry fra Ivar Huitfeldts selvopofrelse med skibet
DANNEBROG.(lI)
Kongen gav herefter Gyldenløve ordre til at orlogsskibene, der ikke er
i Nordsøen eller på kryds, snarest muligt skal indlægges og aftakles, og
enhver officer, der havde haft et skib betroet skulle give en skriftlig indberetning om sit skibs brøstfældighed og defekter samt om artilleriet.
Endvidere fik Gyldenløve ordre om, »at de befarne matroser, som bliver
her i vinter og som man har brug for til foråret månedlig skal gives 3 rdl.
kostpenge og 2 mark kvarterpenge.sv"
Den danske og den svenske flåde havde holdt hinanden i ave i Østersøen hele året igennem. Begge havde været meget tilbageholdende ved
deres operationer, og man manglede hos de ledende chefer den ildhu og
det gåpåmod, som blev udvist under den skånske krig af først og fremmest
Niels Juel. Den overordnede strategi smuldrede også for den enevældige
konge, og muligvis har krigsrådet, der altid skulle høres, haft en indflydelse på operationerne. Det var ikke bedre i Kattegat eller Nordsøen, som
det også kaldtes. Den første eskadre, som skulle sikre sejladsen her,
afsejlede under Rabens kommando den r6.april og var tilbage ved Holmen 2 måneder senere. Det var lige på dette tidspunkt at den svenske
Gøteborg eskadre stod ud. Den 4. juli løb admiral Sjøblad ud med 5 orlogsskibe og 3 fregatter og huserede i Kattegat, hvor eksadren tog adskillige priser og endog generede konvojerne. Den blev dog hurtigt kaldt
tilbage til Gøteborg, da den svenske flåde ønskede at bruge mandskabet
til hovedflåden i Carlskrona. Dens virke forårsagede imidlertid, at Barfoed blev beordret med en ny eskadre til Kattegat. Han forlod Sundet
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med en del koffardiskibe den 16. august og var tilbage ved Holmen den
4. september.
På vejen hentede han general Løvendal i Fladstrand og førte ham til
Norge, hvor der kom mere initiativ i krigsledelsen. Her i Norge havde
han en eskadre under kaptajn Chr. Bøjsen til sin disposition, men han
viste meget hurtigt stor utilfredshed med, hvad denne udrettede, en utilfredshed, som han lod gå videre til admiralitetet. Derfor blev han hjemkaldt den 9. oktober netop som Løvendal ellers ville have brugt ham til
et angreb på Bohuslen. Den 4, november foreslog Gyldenløve til kongen,
at viceadmiral Barfoed skulle sendes til Norge for at »conjungere og
convojere såvel de ostindiske som hans kgl. Majestæts undersåtters skibe«,
I øvrigt skulle han medtage nogle forsamlede koffardiskibe samt et par
russiske fregatter SANKT PETER og PROPHET ELIAS. Den II. november forlod Barfoed København med konvojen , var den 16. ved Hirtsholmene og
nåede den 25. til Ellevigen i Norge.
Løvendal fremsendte imidlertid den 19. november sine planer til admiralitetet om opstilling af en eskadre til foråret. Han ønskede både nogle
defensionsskibe udrustede samt et par orlogsskibe og et par fregatter
opsendt foruden nogle skibe købt i Holland. Så meget fik han nu ikke,
men admiralitetet foreslog dog den 28. november, at der skulle udrustes
en eskadre af mindre skibe til ham.
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9. Kapitel - Kattegat

1711-1712

Efter at begge flåder var blevet lagt op for vinteren kunne man blot forberede sig til næste års udrustninger, men både i Danmark og i Sverige
plagedes man af den pest, som bortrev mange søfolk og også indbyggere.
Det mest brændende for Danmark var imidlertid at bekæmpe de mange
kapere, der huserede hovedsagelig i Kattegat, men samtidig var kongen
dog stærkt optaget af at gøre det af med Sveriges besiddelser i Nordtyskland.
Det var imidlertid vigtigt at vedligeholde forbindelsen mellem Danmark og Norge, og det krævede en hel del af flådens skibe til konvojtjenesten. Kaperne var så nærgående, at man i januar I7U endog posterede en stor skibschalup med 16 mand på Hven til »undersåtternes beskyttelses.
Den 8. januar indgav admiralitetet et forslag om konvojtjenesten. der
approberedes af kongen den rzjanuar, Det gik ud på følgende:
I . Et skib på 40 stk ., en fregat på 10-12 stk. og en hukkert skal konvojere mellem København og Sundet og Grenå og medtage alle
de skibe, der ville til Grenå , Randers, Mariager Fjord og Hals
skanse.
2 . En fregat på 20-24 stk . med en liden på 12-16 stk . skal konvojere
fra Sundet til Samsø, Ebeltoft, Fredericia og tilbage.
3. En hukkert skal konvojere fra Sundet tilIsefjorden .
4. En fregat skal krydse mellem Rødby og Femern
5. En fregat på 26 stk . og en hukkert eller liden freg at fra Grønsund
til København.
6. En fregat til krydsning mellem Sprogø og Knudshoved som vel er
det ordinære vagtskib på Bæltet.
7. En fregat til at ligge i Sundet som vagtskib.
Desuden var der en række forslag om konvojer fra Sundet til Norge
samt andre mulige konvojer, som f.eks. konvojer fra Bæltet til Norge,
men alt i alt viser det angsten for de svenske kapere. Den rj .januar ses det
således at fregatten LOSSEN og FLYVENDE ABE skal til Ålborg Fjord, hvor
ENGELEN lå, og den ro.januar blev der givet ordre til at »der skal opkastes
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og udi behørig stand bringes et lidet batteri udi Slipshavn ved Nyborg
samt tvende batterier på Samsø. s'"
General Løvendal i Norge var meget energisk med at skaffe den fornødne magt til at bekæmpe kaperierne i Kattegat, og kongen gav derfor
ordre til, at admiralitetet måtte indkøbe 2 »velbesej lede« fregatter til ham.
De kunne købes i Dunkerque og i St.Malo.
I begyndelsen af februar kom viceadmiral Barfoed tilbage fra Kattegat
med eskadren medbringende en del udenlandske og svenske fanger, og
samtidig sendtes 4 fregatter til Samsø for at konvojere og en fregat sendtes
til Hals, mens andre 3 freg atter blev sendt til Norge for at sikre kornskibene.Til at styrke gen eral Løvendal blev der også sendt nogle fregatter
fra Gliickstad til Norge heri blandt også den på Elben reparerede franske
fregat FRANCISCUS, der omdøbtes til POSTILLON. H er i Gluckstad lå orlogsskibene STORMARN og D ITMARSKEN, fregatten POSTILLON, snauen
FLYVENDE DRAGE samt 5 jagter. Af særlig interesse er det, at den z r.april
fik kaptajnløjtnant Rostgaard ordre til snarest at rejse til Gliickstad for at

overtræde på fregat POSTILLON sammen med løjtnant PederWessel, der fik
en lignende ordre. (2)
Den værste plage i dette forår var imidlertid den raserende pest, der i
øvrigt både forårsagede vanskeligheder i Sverige og i Danmark, hvilket
forsinkede flådeudrustningerne i begge lande. Admiralitetet mente imidlertid også, at den store svaghed i 1710 bl.a. for »en stor del er blevet
forårsaget af den urenlighed og stank, som er fundet hos det fattige nødtrængte folk, som er kommet langvejs fra, og en del nøgne for klæder«,
Derfor bevilgedes indkøb af 200 klædninger af groft klæde eller vadmel
bestående af trøjer med overslag, som nu er brugeligt og benknapper samt
bukser. Endvidere IOO dito klæder af sejldug, 600 skjorter, hvide og blå,
300 stk, gemene nathuer samt 300 par strømper og sko. Pesten rasede
imidlertid hårdt i København, og i maj konstaterede admiralitetet videre,
at »mange døde matrosers lig kun med lidt jord blev bedækket« og efter
kort tid »ligger blottet over jorden, hvilket da forårsager en slem stank og
deraf inficerer luften.« Derfor beordredes ligene begravet dybt i jorden.
Værst var det dog, at pesten også havde ramt Helsingør, hvor alle passerende skibe skulle lægge til. Derfor måtte man ganske simpelt spærre
byen af både til lands og til vands, og der blev sendt »flere armerede fartøjer« for at hindre at skibene søgte i land for at fa vand eller proviant eller
andet. »hvis nogen skulle søge at undslippe, skal de jages tilbage, og hvis
de ikke vil, skal de skydes.«
I Sverige havde pesten endog fordrevet det råd, der regerede under
Carl I2.'S fravær, til Arboga, og i Carlskrona havde pesten også gjort et
alvorligt indhug. Af skippere og højbådsmænd havde pesten bortrevet en
tredjedel foruden et stort antal bådsmænd.v'
De mange havarier, der havde været på orlogsskibene i det foregående
år, gjorde at kongen ønskede en nærmere undersøgelse af årsagerne. Derfor kunne den nedsatte kommission den 7. januar I7II komme med en
udtalelse, som fastslog, at
r. en del master i orlogsskibene var for høje, en del for smalle eller
for tynde, »endog muligens ikke vel nok sammenføjede udi arbejde.«
2. Ligeledes er en del merser for små, så at »det store mers mageligen kunne bruges til et forrners.«
3. Ligeledes er hovedtovene af vanterne, som bør give den største
styrke til masterne »enten er sat for agterlig eller for forlig«, hvilket kan være årsag til masternes og stængernes forlis.
Endelig fastslår kommissionen, at de til skibene beordrede officerer ik-
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ke undersøger forholdene godt nok. Derfor fore slog man, at der udfærdigedes et fast reglement, og allerede den 9. januar fremsendte admiralitetet det ønskede reglement. Iøvrigt havde skibbyggere og rebslagere ligeledes undersøgt orlogsskibene og givet en længere udredning vedr. træværket'"
Desuden gav kongen den 23 . marts ordre til admiralitetet om, at
journalføringen på skibene skulle forbedres, da kongen havde erfaret, at
nogle journaler og protokoller var blevet skrevet på »løse pap irer, hvilke
da så ofte kan omskrives og forandres, hvorved adskillige skadelige konsekvenser i en og anden måde til vores tjenestes nachdel kan påfølge.« Der
udgik derfor ordre til skibene, at der til hvert »orlogsskib og fregat tvende
igen ne m dragn e og ved vor es admi ralitet forseglede journaler og en
protocol« skulle leveres.(sj
Angsten for den svenske Gøteborg eskadre gjorde, at man ønskede at
sende en eskadr e under viceadmiral Sehested til Norge.Sehe sted fik sin
sejlordre den 13. juni og den 23 . juni var Løvendal ombord for at inspicer e, hvorefter han gik i gang med at forberede et ang reb båd e fra landsiden og søsiden mod Bohuslen. Takket være eskadren var Kattegat renset
for kapere, og mulighederne for Løvendal var store, da han også fik samlet
den nødve ndige landmilitære styrke. Glæden var dog ku n kort, for allerede den zy.juli modtog Løvendal kongens ordre om, at Sehested skulle
afgå til hovedflåden med en del af orlogsskibene.Han havd e ellers haft god
fang st, da han nylig 3 mil Nord for Skagen havde standset en engelsk
konvoj, hvor den engelske kommandør »var noget streng i førstningen,
sigende, der var ingen svenske under hans konvoj «. Mens de diskuterede
fandt LOSSEN et svensk skib, og det viste sig da, at han havde ikke færre
end I O svenske skibe hos sig.
D et var rygter om at den svenske flåde skull e oversætte en stor troppestyrke til Pommern, der havd e for årsaget kongens hjemkaldelse af
Sehested, der kom til Københavns red med 4 orlogsskibe, 2 fregatter, en
del skærbåde og de IO sven ske priser. (6)
Tilbage hos general Løvendal var der blot 6 orlogsskibe, en fregat , 5
snauer. z bombarderpramme og 2 brandere, og en del af dem var spredt på
konvoj tj eneste. Alligevel gik han videre med sine planer for angrebet
sydp å. og den r .september var han ved Lysekil. hvor han konfererede med
kommandørkaptajn Knoff og skibscheferne, der desværre måtte berette, at
FYNS stormast ikke du ede, at NEPTUNUS og DITMARSKEN ikke var egnede
til de specielle farvande samt at SLESVIG under den sidste tids storme var
forsvundet og åbenbart forlist. Derimod var snauerne ANDRICKEN og PAC-

KAN atter kommet til eskadren efter et kryds til Flaclstrand, mens fregatten
POSTILLON havde søgt ly i Tømmersund p.gr. af stormen. Løvendal rykkede frem med sine hærstyrker, men da proviantskibene langs kysten ikke
nåede frem, og da han allerede havde laet alarmeret svenskerne fandt han
den 15. september, at det var tid til at trække sig tilbage. Dermed var
Knoffs opgaver her slut og eskadren helligede sig atter konvojerne.
For kongen var hovedopgaven imidlertid at fordrive svenskerne fra
Pommern, og hovedflåden under generaladmiral Gyldenløve var afsejlet
fra København midt i juli, sammen med nogle hospitalsskibe. Foruden
SØHUNDEN og CARLHAVNS VABEN skulle endnu 4 skibe indrettes til formålet , da pesten stadig huserede. Den 16. juli havde Gyldenløve til
eskadrecheferne givet ordre til på alle måder at forebygge sygdommens
spredning. »R enlighed mellem dækkene skal så vidt muligt holdes, og
køjerne så ofte det kan ske skal luft es, og hvert skib morgen og aften med
det dertil forordnede røgelse skal røges.s Desuden skal der 2 gange om
ugen , nemlig tirsdag og fredag gives 1/4 pægl af den tilforordnede brændevin og de bitre urter skal spises to gange, kl. IO om formiddagen og kl.6
om aftenen til samme måltider, hvor der ingen ærter må konsumeres.
Hvis en mand bliver syg, skal hans klæder og alt, hvad han har haft om sig
ufortøvet sendes fra borde til hospitalsskibet, og ingen af mandskabet må
gå ombord på hospitalsskibet eller omgås folk derfra. Desuden skal de fire
køjer, der har hængt for og bag og på begge sider af den syge, straks
udtages og hænges op i vinden. H vis nogen på et af orlogsskibene dør af
sygdom, skal afdødes køje, køjeklæder og alt hvad han har båret på sit
legeme straks kastes overbord. Man greb således hårdt ind for at hindre
sygdommens spredning.(7)
Sehested kom til Sundet den 5. august med 4 orlogsskibe HAVFRUEN,
ISLAND, TOMLEREN og SVÆRDFISKEN samt 3 fregatter LOSSEN, ØRNEN og
den norske SØRIDDER og desuden havde han 800 matroser med sig. Få
dage efter sejlede han til hovedflåden. Det viste sig dog, at den svenske
flåde slet ikke var klar til at stå ud, og Gyldenløve blev liggende ved Køge
Bugt med hele flåden bortset fra de fregatter, som blev sendt ud for at
spejde efter fjenden . Den 19. september kunne han berette hjem, at »siden sidste af 20/8 er intet synderligt forefaldet« og »siden vi gik fra København den 5. september er døde 85 mand og samtidig er 233 syge.«
Gyldenløve fik den 1. oktober ordre til at angribe Rygen og sende
nogle lette fregatter og andre småfartøjer dertil. Desuden skulle han detachere nogle skibe til Frederiksort for at dække de transportskibe, der
skulle føre belejringsskytset til Pommern. Mens den svenske hær sikrede
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sig bedst muligt på Rygen og i Stralsund lykkedes den danske fremrykning mod byen og danskerne forenedes med en sachsisk styrke, og den 8.
september mødtes de to monarker Frederik 4. og August 2. og fejrede
mødet med en stor tropperevy. Man manglede imidlertid belejringsskyrset , og tiden gik. Det hjalp kun lidt, at den dan ske flåde den 17. oktober
viste sig ved R ygen, og den 2. no vember besluttede et krigsråd, at flåden
måtte returnere til Køge Bugt, hvorefter man allerede dagen efter afsejlede i en frygtelig storm.
Netop denne sto rm satte i øvrigt et punktum for transportflåden. der
netop var afsej let den 31. oktober. Man nåede til farvandet mellem Lolland og Femern, hvor man red storm en af til den næste dag, den 2. november, hvor m an atter lettede. På krydset sydpå blev konvojen imidlertid i det hårde vej r helt splitte t. Nogle skibe søgte ly i Grønsund, 29 skibe

nåede dog i læ under Femern, men andre søgte tilbage til Frederiksort.
Stormen fortsatte, og den 6.november blev det også sne og hagl. 5 skibe
nåede ind til Warnemiinde, og et strandede ved Gedser. CHARLOTTE
AMALIE sprang læk og drev, men det lykkedes for den at nå Dragør og
NORSKE LØVE fik også havari, men nåede den 7. november til hovedflåden. Også hovedflåden havde [aet havarier, og ]USTITIA og WENDEN
måtte sendes til København for at blive repareret.(8)
Forholdene for flåden var de værst mulige. Sygdommene rasede stadig
og havarier gjorde skibene lidet kampdygtige. Der var ikke andet at gøre
end at afgå til København, og den 18. november løb flåden ind på Reden.
Dette var langt fra kongens ønske. Den 14. november gav han endnu
engang Gyldenløve ordre til at støtte operationerne ved Pommern.
Selvom Gyldenløve ikke anså flåden for kampdygtig var det dog en lille
trøst, at 3 orlogsskibe den 17. oktober var arriveret fra Norge sammen
med 2 ostindiefarere, I vestindiefarer, y Islandsfarere og 3 moskovitiske
fregatter og iøvrigt medbragte både hamp og tjære til Holmen. Trods alt
blev der udrustet en eskadre under schoutbynacht Troj el, der med 5
orlogsskibe skulle støtte artilleritransporten til Pommern, men den fik
ikke udrettet noget. Svenskerne, der skulle undsætte Stralsund, var kommet først . Han så end ikke svenskerne. Den 4. december var den svenske
flåde stået ud fra Carlskona, og den nåede uden vanskeligheder at undsætte de svenske belejrede med både mandskab og artilleri , hvorefter den
returnerede hurtigt med fuldt lastede koffardiskibe. Trojel fik nu til opgave at bringe artilleritransporten til København, og omsider den 2. januar 1712 nåede den frem og blev udlosset.
Gyldenløve havde vist sig alt for passiv efter at han var kommet til
Rygen, og han havde ikke sørget for at den nødvendige artilleritransport
var kommet ud inden efterårsstormene begyndte. Kongen bebrejdede
ham det stærkt i et brev af 19. december, hvor der bl.a. stod: »Skønt vore
ofte gjorte erindringer og allernådigst udgivne befalinger i det mindste
den største del af vores flåde udi søen skulle have været til at forhindre den
svenske transport, så må vi dog fornemme, at af alt sligt intet er påfulgt
uden aleneste, at man om 6 skibe under schoubynachtTrojels kommando
har meldt, hvilke da ingenlunde er kapable den svenske flåde som af 22
orlogsskibe skal bestå , at resistere og modsrandgøre.s'"
I det forløbne år var der tilgået en del nye skibe til flåden. Som nævnt
var orlogsskibet LOLLAND på 50 stk. bygget på Nyholm og en fregat LEOPARDEN var blevet bygget i Norge. Desuden havde man, som det ligeledes
har været omtalt, købt en fregat i Frankrig. Den hed ST.FRANCISCUS, men
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blev som tidligere omtalt omdøbt til POSTILLONEN, og i Norge var købt
BERGENS GALEJ samt snauen GRAVENSTEIN. Endvidere var SØRIDDEREN
bygget i Holland, og SVENSKE SOPHIE og en del kapere var blevet erobret
og indlemmet i flåden. Også blandt personellet var der sket ændringer. På
Holmen havde schoutbynacht judiehær afløst v. Støcken , der afgik ved
døden den 8. februar og i samme måned døde også schoutbynacht
Giintelberg. Der var stadig brug for flere officerer, og allerede ved årsskiftet den 31. december 17IO havde admiralitetet indstillet en række af månedstjenerne til årstjenere. ligesom der skete avancementer blandt de faste
søofficerer. Den 23. januar forfremmedes 4 kommandørkaptajner til
kommandører, 6 kaptajner til kommandørkaptajner og ligeledes videre
nedefter i de mindre grader. Den 9. marts udnævntes Christen Thomesen
Seh ested til viceadmiral, og den 17. april Jørgen Liebedantz, FrantzTrojel
og Daniel Wilster til schoutbynachter.
Som det har været omtalt var der også tre moskovitiske fregatter, som
gjorde tjeneste i den danske flåde og den II. maj tillod kongen endvidere
2 russere, prins Gagarein og Mi chael Travany at tjenstgøre som løjtnanter
sammen med 3 russiske kadetter og 4 andre, ligesom han også tillod at 30
danske matroser måtte tjene på de moskovitiske fregatter. Den 17.juli var
der atter en række udnævnelser, 3 kommandører og kommandørkaptajner, 4 til kaptajner 0.5. v. nedefter. Blandt kadetterne, som udnævntes til løjtnant kan bemærkes Peter Wessel. (IO)
Viceadmiral Barfoed fik den y.jan ua r ordre til at gå til Østersøen med
en eskadre for at sætte kurs »m od Wismar eller hvor du fornemmer at
fjenden under Rygen må opholde sig«. Samtidig fik scoutbynachtTrojel,
der lå i Østersøen, ordre til ligeledes at gå mod Wismar med sine 8
orlogsskibe , men lade fregat HEJREN blive tilbage for at give Barfoed efterretning om, hvor han tog hen, men den 18.januar fik han atter ordre
til at gå til København.Jævnligt kom der alarmer, og den IO. marts skulle
der være set 3 fjendtlige fregatter krydse mellem Femern Sund og Store
Bælt, hvorefter kongen sendte et orlogsskib og et par fregatter syd om
Møen mod Femern Sund og ligeledes et orlogsskib og et par fregatter
nord om Sjælland mod Bæltet for at fange de formastelige.
Kongen havde iøvrigt fundet det praktisk nu at »vores land- og søetats
general cornrnissariats forretninger at separere , og udi tvende departementer at fordele.« Det skete den 17.januar efter at de havde haft fælles
kontor siden 1694 . Desuden kunne de mange matroser i Nyboder ikke
altid opføre sig som kongen ønskede. Tværtimod havde nogle af dem
natten m ellem den 15. og 16. marts »rned stor voldsomhed forøvet udi

Admiral N iels Lauritsen 8arfoed
(1650- 173 0) Fra 1666 lærtsomandskab i Nederlandene, 1675
m ånedslojtnant j Danmark, 1679
kaptajn i årstjenesten . 1686
kommandorkaptajn, 1701 kommander, 1703 schoutbynacht, 1710
viceadmiral, 1714 admiral.lejter
maleri i familiens besiddelse]

Dronningens Bredgade, Gottegaden, Aabenraa og Tornebuskegaden spoleret 9 huse og på anden måde adskillige insolenter begangen.« Derfor
beorderedes det, at ingen matroser efter Tappenstregen kl. 8 måtte findes
i gaderne, og kongen forordnede, at der omgående skulle nedsættes en
krigsret, »at deslige stempling og oprør en og anden farlig konsekvens
kunne med sig føre , som i tide bør forekommes og afværges «. Derfor
beordrede han, at de skyldige skulle straffes på livet, men den 2.april
ændrede han det dog til, at det blot var hvis de »imod forhåbning mere
slige opløb og tumulter skulle tildrage sig.«(Il)
Det var kongens plan først og fremmest at fa erobret de svenske besid-
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delser i Tyskland, og han helligede sig derfor helt de landmilitære operationer omkring Rygen og Stralsund. Da man desuden ikke troede, at
svenskerne kunne udruste tilstrækkeligt med orlogsskibe, blev følgen, at
den svenske flåde havde let spil i årets begyndelse.
I hast fik de samlet de fornødne styrker og med den svenske viceadmiral Wattrang blev der den s .januar overført omkring 1000 mand til Rygen sammen med både proviant og ammunition. På det tidspunkt lå
Trojels eskadre i Køge Bugt, men den havde for ringe styrke til at tage
kampen op, og da der den IS. januar kom forstærkning kunne man blot
konstatere, at fjenden var gået tilbage til Carlskrona. Imidlertid ønskede
kongen at la undersøgt, hvorfor artilleritransporten til Pommern var
mislykket sidste år, og en kommission, der den jo.marts var trådt sammen
gik grundigt til værks og afhørte en række officerer.
Det var en af de laverestående officerer, som nok ramte den rette forklaring. Han var chef på HVlDE FALK og udtalte at hovedfejlen til forsinkelsen var at materiellet skulle omlades til mindre skibe, og denne udtalelse stemplede kommissionen som en ondskabsfuld insinuation. Årsagen
var, hvad løjtnanten ikke var klar over, at ordren hertil var kommet fra
kongen selv, og det var således ham selv, der havde hovedskylden . Frederik 4 må have indset det rigtige heri, idet han lod sagen falde uden at der
blev udpeget nogen syndebuk.t?'
Imidlertid var der i januar 1712 trådt en fredskongres sammen i Utrecht, da Frankrig havde haft noget held i krigen og forholdet mellem
dets fjender var ved at krakelere. Carl 12. havde ganske vist nogle gange
laet Tyrkiet til at erklære Rusland krig, men den var ikke blevet ført med
alvor af tyrkerne, og blev derfor resultatløs hver gang. Det gik da heller
ikke godt med fredskongressen, der trak ud hele året.
Imidlertid fandt kongen at han ville have ryggen fri til et angreb på
Pommern ved at la elimineret de svenske enklaver, stifterne Bremen og
Verden, nær Hamborg. Derfor beordredes skibeile ved Gliickstad snarest
udrustet, og den 28 . juli påbegyndtes angrebet over land. Samtidig fordrev de danske skibe fra Glucksrad den lille svenske flotille, som var posteret ved Bremen. STORMARN blev derefter lagt ud som en spærring af al
sejlads og den 7. september lykkedes det at la byen og stiftet til at overgive
sig. Det var blot nogle mindre svenske fartøjer, der blev krigsbytte. Kongen, der havde opholdt sig ved tropperne rejste derefter den II. september til København, da han havde laet underretning om, at en svensk flåde
var løbet ud med en ny transport til Pommern. Nu måtte kongen herefter
kunne samle al sin energi om Stralsund.lIl)

Sannidig skitse '!f de svenske
orlogsskibes angreb på den danske
eskadre ved Fladstrand d.t t.ma]
J7J2 . (For.Der kgl. Bibi.)

Alligevel kunne han ikke helt negligere de indre danske farvande og
kampen mod de mange svenske kapere, der især huserede i farvandet
mellem Jylland og Norge. Ustandseligt måtte orlogsskibe, fregatter og
snauer på togter for at konvojere mellem landsdelene, og desuden skulle
sejladsen til Island, Vesteuropa og de oversøiske kolonier også sikres . Til
denne sidste opgave var det især nødvendigt, at eskadren ved Norge
kunne opfange disse udefra kommende skibe. Her havde man dog for-
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uden kaperne også den svenske eskadre i Gøteborg at tage vare på, og
dette var desværre ikke altid lige effektivt.
løvrigt var Peter Wessel kommet til at gøre tjeneste her i den .n o rske
eskadre, idet general Løvendal havde beordret ham til tjeneste på snauen
ORMEN, der var bygget i Langesund. Den 16. marts indsendte han til
kongen en ansøgning om at blive udnævnt til »primerløjtnant«, idet han
henviste til, at han havde været på rekognoscering i den svenske skærgård
ved Ny Elfsborg. I april gjorde han tjeneste i eskadren med ORMEN , da
han den 21. april kunne melde, at en svensk eskadre med 3 svære fregatter
og nogle kapere havde taget 7-8 koffardiskibe. Den danske eskadre var da
på vej til Fladstr and med en konvoj. Eskadren, der var under kommandørkaptajn Knoffs kommando ankrede den 4.maj mellem Skagen og
Hirsholmene, og den 6. maj erfarede han, at 4 svenske orlogsskibe nærmede sig. Vejret var stille og den næste morgen meldte ORMEN, at svenskerne havde ankret en mil væk . Den II. maj , da Knofflå med orlogsskibet FYEN og fregatterne RAA, LOSSEN, SØRIDDEREN og LEOPARDEN samt 3
snauer og en hukkert nær Fladstrand kom den svenske eskadre nærmere.
Det var en styrke, som bestod af 4 store orlogsskibe og 3 fregatter under
kommando af schoutbynacht Sjoblad fra Gøteborg. Fjenden, der således
var en hel del stærkere end Knoffs eskadre, havde vinden med sig, og
Knoffhavde vanskeligt ved at nå op mod ham, da han også havde en stærk
strøm imod sig.Til sidst var man nødt til at ankre, hvad fjenden dog også
gjorde »en mil til luvart for os.'( I platfodvagten gik fjenden atter under
sej l og begyndte at kanonere, og de dan ske skib e svarede igen. Knoff
beretter: »Jeg havde den malheur, at en af mine 18 pd.er sprang i stykker
og slog 2 mand ihjel og kvæstede en stor del. « SØRlDDERENS ankertov blev
skudt over, så den drev af, og den havde da 2 døde og 3 sårede. I det 6.
glas vendte fjenden ved contramarch og fortsatte kanonaden mod FYEN
og fregatterne, men de danskes ild havde åb enbart været virksom, for
derefter »gjorde de deres bedste at komme fra OS. ,{ (I4)
D en 13. maj løb eskadren til Norge med omkring 100 koffardiskibe og
den 25. maj blev Knoff takket være sin indsats udnævnt til kommandør.
I maj blev der sendt yd erligere forstærkning i form af to orlogsskibe,
LØVENDALS GALE] og snau ORMEN til eskadren, der lå her ved Norge under
kommando af schoutbynacht \V ilster. Den bestod i j uni af 5 orlogsskibe:
PRINS CARL, PRINS W ILHELM, FYEN, LOLLAND og ENGELEN samt fregatterne RAA og LOSSEN og to moskovitiske fregatter og et par snauer.
Den z r.juni havde Wilster med eskadren konvojeret 124 koffardiskibe
til Jyll and. Herfra skulle konvojen deles idet et par skulle konvoj ere nogle
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af skibene til Store Bælt og andre skulle konvojere til København. Imidlertid kom LØVENDALS GALE] til eskadren og meldte, at fjenden var set
med 8 skibe ved Dogger Bank. Wilster sendte da fregatter ud på kryds
mellem Norge og vest for Skagen for at la kundskab om fjenden, men
den jo.juni fik han en rapport om, at fjenden med 18 skibe var sejlet langs
Norges kyst og nu var »N N O vel 4 mil fra os og sejlede OSO 21 sejlere
stærk.« Snart efter nåede svenskerne gabet af Lysekilen og samtidig blev
det ganske stille. Det var således lykkedes for den svenske eskadre at narre
danskerne ganske grundigt. Med en stor konvoj af koffardiskibe fra Spanien var det lykkedes ham at nå frelst ind, og Gyldenløve fik sørgeligt ret,
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da han den 16. juli skrev til kongen: »D et er at beklage, at den fjendtlige
eskadre så lykkelig er echapperet og ind ad Saltkilen indkommet med så
considerable en koffardiflåde,« og han fortsatte med at sige, at »søfolkene
herfra straks sendes fra Gøteborg til Carlskrona til at forstærke deres flåde
i Ø stersøen .«
Efter denne affære blev schoutbynacht Trojel beordret til at afløse
Wilster, so m sammen med en del af den norske eskadres skibe sendtes til
København, hvor han den 22 . juli blev arresteret og den 28. december
blev stillet for en krigsret. Denne fradømte ham hans charge, m en året
efter i 1714 formildede kongen do g dommen til afsked i nåde. i'"
Selv i Øresund nær København plagede svenskerne.Judichær måtte
således den z r .maj rapportere til kongen, at fjenden havde »m ed en
liden kaper fra Malmø ved Dragør borttaget tvende koffardiskibe «.
Man må sige , at svenskerne h er har udvist en utrolig frækhed og kækhed. Judichær fik gan ske vist omgående fat i det første fartøj , der lå
sejlklar på Reden, men »rn o d forhåbning faldt vin den således at favorisere fjenden, at ha n fik far tøj erne in d på Malmø red nogle timer før
min ankomst, og så snart de svenske så vore fartøjer, satte de skibene
på stranden under stykkerne af Malmø , og begyndte at hente i land,
hvad de kunne bjærge.« Vi fyrede nogle skud efter dem, så folkene
måtte forlade krejerten , og vi fik lejlighed til at stikke den i brand,
kunne judiehær lidt trøstende til føje.I'"
Som nævnt var det kongens primære plan at få erobret de svenske
besiddelser i Tyskland, og selvom man de foregående år havde set en stor
svensk flåde udrustet, var det alligevel overraskende, at de atter i år fik
udrustet så stor en flåde. Svenskerne manglede jo mandskab, men fik altså
nu et tilskud fra Gøteborg, og at også danskerne havde mangel fremgår af
en opgørelse fra nytår 1712, hvor det blev gjort op, hvor mange folk, der
var i tjenesten:
skulle være
fandtes
De 30 kompagnier søfolk
1664
2335
De 3 kompagnier tøjhusfolk
387
52 6
Håndværksfolket
318
7 22
161
Holmens Kompagni
61
Ekvipagen på Elben
_ _1_9
19
laIt
2449
37 6 3
Der manglede således 1329 mand i den faste stok eller godt og vel en
tredjedel, og for at spa re havd e man desuden hjemsendt ma nge bådsfolk
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efterhånden som skibene blev lagt op for vinteren. Da man vidste, at også
svenskerne manglede søfolk gav man sig åbenbart for god tid før man
kom i gang med hvervningerne.
I sommeren 1712 blev kommandørkaptajn Poulsen sendt til Hamborg
for at hverve, men han fik kun fa folk , og kommandørkaptajn Hans von
Offenberg, der skulle indrullere søfolk i de mønske og fynske distrikter
havde heller ikke meget held med sig. Han fik derfor ordre til den z.september at indrullere »til vores orlogsstjeneste de her og der i landene
værende fiskere«, og disse havde ellers hidtil været skånede. Dagen efter
fik også judiehær ordre til at gå hårdere til værks med indrulleringen, idet
han skulle hverve mandskab i København »u den forskel straks og uden
tidsspilde«. Desuden skulle også præster antages til flåden. Man må erkende, at både pest og anden sygdom i dette år også havde gjort et ubehageligt indhug i mandskabet.v"
Allerede i marts 1712 havde kongen givet ordre til udrustning af en
Østersøeskadre, og viceadmiral Sehested havde for kongen lagt en detailleret plan for angrebet på Stralsund og nøje angivet hvilke skibe, han
behøvede til foretagendet. Til de 2 indløb behøvede han til blokering
SVENSKE SOPHIA, PHØNIX og CHRISTIANSØ. Desuden ønskede han 2 lodsgalioter SNARENSVEND og ABEN, som skulle bruges til at dække transporterne mod kapere og svenske fregatter, der kunne komme fra Stettiner
Haff. På den anden side ved Barhaft ønskede han 2 pramme, der skulle
apteres med atten 12 pds., og til at dække mod små fartøjers entring skulle
han bruge 2 fregatter fra Gliickstad, da kongen ikke havde andre fregatter,
der var så »flakt« som disse, og herudover en 6-7 både.
Kongen accepterede og gav de fornødne ordrer, og det hastede iøvrigt
med at fa foretagendet sat i scene, for den 23 april meddelte kongen til
Gyldenløve, at der nu var kommet 20 fjendtlige transportskibe med proviant til Stralsund og Rygen, kongen ønskede muligt nogle fregatter afsendt for at hindre yderligere tilførsler til svenskerne. Det var dog ikke så
let at fa skibene klargjorte.Admiralerne havde holdt en konference, hvorefter de måtte erklære til kongen, at 5 orlogsskibe: CHRISTIANUS QUINTUS, FRIDERICUS TERTIUS, NORSKE LØVE, GYLDENLØVE og CHARLOTTE
AMALIE »dette år aldeles ikke kan blive equiperet og deres redskab derfor
kan bruges til andre skibe.« Desuden kunne de 4 skibe: PRINS FREDERIK,
TRE LØVER, MARS og ANNA SOPHIA equiperes til reserve, mens SVANEN,
SVERDFISKEN og TUMLEREN var i en slet tilstand. Det kan derfor næppe
undre, at kongen utålmodigt den II. maj spurgte om hvilke skibe, der da
var anvendelige. (18)

Kort over R ygen, derviser
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Den 3. maj fik viceadmiral Barfoed ordre til at afgå med en eskadre på
7 orlogsskibe til Østersøen og der til stadighed at holde krydsende for at
sikre mod de svenske transporter. Efter en todages storm begyndte nu et
flitt igt krydstogt mellem Møen ,Ystad og R ygen, og den 23 . maj , da han
lå med flåden ved Bornholm indberettede han , at en svensk eskadre på 9
skibe havde vist sig ved øen. Krigsrådet ombord besluttede da at krydse
på stedet og Barfoed skrev hjem og bad om snarlig forstærkning af de
skibe, som var lovet ham. Den 27. maj fik han også forstærkning a[PRIN~
CHRISTIAN, D ELMENHORST , ISLAND og BESKIERMEREN. Barfoed mente at
have sikker underretning om, at en svensk transport var under forberedelse, da HØ]ENHAL havde været i kamp med den svenske HVITA ØRNEN.
Denne var imidlertid blevet ilde tilredt af det danske skib , mens HØ]ENHAL
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selv havde fået forskudt sin stormast og takkelage og måtte sendes fra
flåden til reparation. Desuden var iøvrigt også NEPTUNUS den 15. juni
blevet beordret fra eskadren.
Rygterne om den svenske eskadre holdt sig stadig. En skipper havde
øst for Bornholm set en mængde sejlere, deriblandt 8 orlogsskibe og 3040 transportskibe, med kurs mod Pommern, men da de havde mærket, at
Barfoeds eskadre på den tid var et par mil fra Jasmund, var de vendt tilbage til Carlskrona.Vejrforholdene havde hindret indtagelse af vand ved
Bornholm, og forsyningen strakte da kun til en uges tid, mens
førselsskibene lå på tredje uge i Køge Bugt. Barfoed trøstede sig med, at
den for ham selv gunstige vestlige og sydlige vind ville hindre svenskerne
i at komme ud fra Carlskrona, så han lod derfor eskadren styre mod Køge
Bugt, hvor den ankrede den 7. juli.
Samtidig arbejdede man ihærdigt på at fa artilleriet frem og efterhånden blev der også flere skibe færdige til at supplere eskadren i Østersøen.
Således blev der nu også udrustet en eskadre på 9 orlogsskibe, som
Sehested kunne afsejle med, og endelig den 18 juli fik Gyldenløve sin
instruktion for hele flåden.
Barfoeds eskadre havde hindret de svenske undsætninger hele sommeren, og nu var de forskellige eskadrer ved at blive samlede. Den 17. juli
afsejlede Sehested med DITMARSKEN, 3 fregatter og en del koffardiskibe,
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den 23 . ankrede han ved Grønsund m ed artilleritransporten, og den 27.
ankrede han ved Rygen. Efter nogle dage blev PHØNIX m ed nogle
pramme sendt ind i We sttief for at skaffe sig gennemsejling, men modstanden var for sto r, og tabene på begge sider blev ret betydelige. Kampene varede flere dage, og »der blev kanoneret det bedste de kunne på
begge sid er.« »Pram m en ARC NOAH havde 7 døde og 13 sårede, EBENETZER en mand død en benet afskudt, HELLEFLYNDEREN en qu æstet.« Den 2 .
august lod Sehested et par orlogsskibe foretage et angreb mod Westtief,
mens han selv med DITMARSKEN sejlede uden om øen Ruden og lod sig
varp e gennem Osttief, hvor han ikke mødte svensk modstand. Ved på
denne m åde at have narret svenskerne fik han fjenden til at blive nødt til
at trække sig tilbage til Palmer art, mens han den 6. august med sin
eskadre og nogle kornskibe kunne sej le ind og gå til ankers på D ånische
Wiek ved Gre ifswald.
Herved blev svenskerne spærret inde i Binnenwasser, mens indløbet
ved Seh esteds dristige plan var blevet åbnet for danskerne. Danskerne
kunne nu føre forsyninger frem til Greifswald, og fik alt artill er iet losset,
mens svenskerne blev hindret i at fa forsyninger til Stralsund fra søsiden. (19)
Barfoeds eskadre var att er afsejlet den 9. juli og kr ydsede mellemY stad
og Pommern for at dække Sehested under hans operationer. Den 8. august fik h an ordre til at afsende CHRISTIANUS QUARTUS og NELLEBLADET
til Nordsø en og snart efter ankom Gyldenløve. Endelig den 13. august
kunne Gyldenløve afsej le fra Køb enhavn og den 18. au gust kom han med
h ele flåden til R ygen .
Her fik han besøg af selvest e czar Peter. I ELEPHANTENs j ournal h ører
m an om h ele det fornemme cerem oniel den 22. august: »Efter rnidda gsvagt en y.glas saluterede vi for H ans ezaris tiske M ajestæt med 27 sk u d, de
andre skib e gjorde ligeså, og han besvarede igen med 25 kanonskud, derefter foer ge n eralen der ombord. Udi 6.glas kom Hans ezaristiske M ajestæt h er ombord m ed generalen , og straks ble v kommandoflaget med
vimplen kippet og fyrede 27 kanonskud, og da blev igen ophidset flaget
med vim ple n over. « »Straks efter bl ev fyret på den moskovitiske fregat
ST.POUEL 25 kanonskud. Udi førstevagten 6. glas fo er Hans ezaristiske
Majestæt h er fra hen til orlogsskibet HAFFRuEN, og da blev vimplen, som
over flaget var ophidset , nedstrøget og igen under kommandoflaget ophidset.« I m iddagsvagtens r.glas fo er ezaren over til FRIDERICUS IV , og
»u di 4. glas gi k FRIDERICUS IV til sejls og lov erede sig nordefter.« Han blev
åbenbart her ombord for den 24. august for han »ornkring udi flåden for
at bese de an dre af vores orlogsskib e.« I efter m iddagsvagte ns I. glas kom
179

han fra JUSTITIA atter ombord på ELEPHANTEN og og i Førstevagtens I .glas
blev han på HAFFRUEN sejlet indefter til N eutief. (20)
Den 26. august lettede Gyldenløve atter og sejlede mod Bornholm,
hvor han ankrede nær Rønne, mens Sehested blev ved R ygen med sin
mindre eskadre for at sikre det indløb til Greifswald, som han havde aet
etableret. Den 4. september, mens Gyldenløve lå ved Bornholm, blev der
fyret fra Hammershus 27 kanonskud, hvilket betød, at man herfra så den
svenske flåde. »1 dagvagten j.glas lettede vi anker, og vores hukkertbåd og
den store chalup blev tilbage på Bornholm. Udi samme glas blev vi den
svenske flåde var, som bestod af 27 sejlere, hvoraf de 24 af linie, 7 flagførere, med 3 admiraler, 2 viceadmiraler og 2 schoutbynachter. Formiddagsvagten vind OtN og ONO merssejlskuling og klar luft. z.glas satte
vor kurs til Falsterbo.«
Gyldenløve fandt at han var underlegen i styrke, og satte derfor kursen
mod Sundet, mens svenskerne fulgte efter ham. Ikke alle kunne dog følge
med, og i »efierrniddagsvagten udi 3. glas blev hospitalsskibet CARLSHAVNS VAABEN taget af svenskerne.« Forinden havde man dog nået at a
flyttet de syge folk til SØHUNDEN. »Platfoden 4.g1as kom 2 af de svenske
bedste sejlere af 50 stk. op mod vores orlogsskib TUMLEREN og begyndte
at kanonere på ham. Derpå blev orlogsskibene PRINS CHRISTIAN og IsLAND kommanderet at brase op og sekundere ham, hvorpå de svenske
forlod ham, da de havde fyret nogle skud mod ham.«
Siden gik begge flåderne til ankers, og Gyldenløve havde da Møen SV
og Stevns Huk NV ca. 2 Ih mil. Næste morgen gik begge flåder atter
under sejl, men det blev stille og strømmen var imod, men Gyldenløve
kom bl.a . ved at varpe nær Dragør, mens svenskerne lå i Køge Bugt. Den
8. september gik svenskerne under sejl og satte kursen sydover uden at
forsøge et angreb på den danske flåde. Den 13. var scoutbynacht Trojel
kommet tilbage fra Nordsøen, og dagen efter ankrede han hos Gyldenløve , der nu fik en værdifuld forøgelse af flåden med 5 orlogsskibe og 6
fregatter. (21)
Den svenske flådes opgave var at sikre en større transportflåde til
Rygen, og da Gyldenløve atter lettede med hele sin flåde nåede han den
27. september udfor Møen, hvor man så den svenske flåde forude i læ.
Nu vendte kampen til, at det var den danske flåde , der forfulgte svenskerne. Den svenske flåde gik over stag for at komme væk fra transporten
og dermed lokke danskerne væk, og den 28. september ved daggry rangerede den svenske flåde i slagorden og søgte at komme op til den danske,
der lå 2 mil til luvart. De to flåder manøvrerede overfor hinanden, idet
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svenskerne nogle gange brasede bak for at indbyde til slag, men Gyldenløve undgik, og når svenskerne vendte og gik mod Rygen fulgte Gyldenløve med idet han stadig søgte at holde sig til luvart.
Hans manøvrer viser, at han stadig søgte at komme mellem den svenske flåde og dennes transportskibe, der den 25. havde nået Rygen og var
i gang med at losse. I løbet af natten sprang vinden til SV med regn, og
om morgenen den 29. september var den svenske flåde på grund af storm
og vinddrejningen kommet øst for Arkana, mens den danske flåde kl .a
kunne pejle Dornbusch i S t.O. Der var således sket det, at Gyldenløve nu
havd e opnået at komme imellem den svenske orlogsflåde og transportflåden, og »i platfoden r.glas gik fregatten RAA, SØRlDDEREN, ØRNEN,
LØVENDALS GALE], snauen MAAGEN og en del skibsbåde her fra flåden ind
til den svenske transportflåde for at ruinere dern.« Først for sent opdagede
de svenske koffardiskibe de danske fregatter, og da Wachtmeister gav signal om at alle skulle lette og stå til søs var dette ikke muligt at gøre så
hurtigt, da man var i gang med landsætningen.
LØVENDALS GALE] havde Peter Wessel som chef, og sammen med ØRNEN gik de løs på en af de svenske spaniensfarere og søgte at entre, men
en svensk fregat HVITA ØRN kom til hjælp, »vi havde ved den tid faet et
skud gennem fokkemasten og takkelagen. Den svenske fregat ville lægge
på siden, men vi stak i vinden, gav den vort hele lag og løb, alt hvad vi
kunne«, Den 30. september i dagvagten »kom vores fregatter igen til flåden og bragte rapport, at de havde spoleret af den svenske transport hen
ved 80 stykker, som de havde opbrændt, på land taget og i grunden hugget og taget, mens 50 stykker undkom til den svenske flåde.« Kaptajn
Lange på SØRlDDEREN så i mørkningen nogle transportskibe, der var ved
at sætte sejl , hvorefter han fik sat sine både ud, og han fik taget 3 priser
og stak 6 skibe i brand. (22)
Om natten manøvrerede begge flåder nord for Rygen, og ved middagstid den 30. september nærmede Gyldenløve sig svenskerne i kølvandsorden med viceadmiral Raben, der førte avantgarden og viceadmiral Barfoed, der førte arrieregarden. Efter nogle timer var nogle skibe af
arrieregarden sakket en del og Raben fik ordre til at mindske sejl for at
holde linien samlet. Flåderne løb jævnsides østover kanonerende mod
hinanden indtil ved s-tiden, da svenskerne faldt af og løb mod Carlskrona, mens Gyldenløve sejlede mod Stevns.
Gyldenløve havde forspildt en chance for at komme i kamp med fjenden, idet han hele tiden havde haft luven, men tilsyneladende var både
den svenske admiral Wachtmeister og Gyldenløve ikke alt for opsatte på
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en styrkeprøve. Efter en sådan situation kom der i datiden ofte en krigsret, og dette skete da også her. I sommeren 1713 holdtes krigsforhør, idet
man havde anklaget viceadmiral Barfoed og kommandør P. Hjort på
LOUISE og der førtes ikke færre end 47 vidner af alle grader. Selvom det
var viceadmiral Barfoed, der var anklaget var der flere udsagn til ugunst
for Gyldenløve. Både kommandørkaptajn Peter Weecke og kaptajnløjtnant Hans Wrede erklærede som vidner, at generalen var nær den svenske
general på et lidet kanonskud, og da sidstnævnte vidne overfor admiralen
om eftermiddagen havde spurgt »orn de ikke skulle holde mere af på
fjenden da havde admiralen svaret ham, at han skulle gå ned på sin post«.
Løjtnant Peder Ottesen vidnede ligeledes, at da de svenske kanonerede på
vores fregat ØRNEN gik de fjendtlige kugler langt forbi generalskibet,«
mens kaptajn Niels Banner vidnede, at »ifald der var blevet holdt bedre af
og forceret sejl kunne de kanske være kommet til en bataille, men der var
ingen blodflag ophidset fra generalen.«
Klagen mod kommandør Peter Hjort gik ud på, at han havde fyret
mod svenskerne uden ordre fra admiralen. Herimod blev det hævdet, at
den svenske scoutbynacht »fyrede adskillige kugler på LOUISE, mens intet
blev svaret, og der blev ligeledes fyret af et andet skib mod LOUISE. I det
samme så jeg imod min vilje, alle mine stykker skød løs på den svenske
scoutbynacht, men hvem der begyndte først at skyde af mine underhavende kunne jeg ej fastslå.« Der kom flere op på skansen og kommandør Hjort erklærede:« I skal alle være mine vidner, at jeg aldrig har givet
ordre til at skyde noget skud.« De Hamborger matroser var ikke til at
styre, og der blev i alt afskudt af runde jernkugler 64 stk. 24 pd. er, I10 stk.
14 pd.s, 70 stk. 8 pd.s, 30 stk. 4 pd,s samt 20 jernknipler og 60 skråsække.
Resultatet blev derfor, at Frederik 4. gennem det ham tilstillede resume af forhøret var så meget klar over situationen, at der ikke faldt
nogen dom mod viceadmiralen, der atter indtog sin plads i admiralitetet.
Onde tunger sagde, at Gyldenløve havde villet anklage Barfoed for at
rense sig selv, men mere klart er det, at viceadmiral Raben under forhøret
havde vist sig meget angrebsivrig mod sin kollega. Han havde tilmed i
marts skrevet til kongen for på baggrund af sagen at blive avanceret til
admiral, men kongen skrev i marginen på brevet: »Ein wenig patience«.
I øvrigt blev både Barfoed og Raben udnævnt til admiraler den zc.juni
1714, stadig med den 64-årige Barfoed foran Raben.
Gyldenløve havde imidlertid trods alt opnået at fa adskilt den svenske
orlogsflåde fra transportflåden og ødelagt denne, men han var ingen Niels
Juel, når det gjaldt kampen. tv'
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Den I. oktober var den danske flåde atter ved Stevns og herfra sendte
han den 8. oktober en forespørgsel til kongen. Da nogle afhans udsendte
fregatter havde iagttaget den fjendtlige flåde passere Bornholm med kurs
mod Carlshavn bad han om at måtte gå til Køge Bugt.
Sehesteds eskadre, som lå på den anden side af Rygen kendte ikke
noget til forholdene ved hovedflåden, og den 27. og 28. september var
man med ezaren og den polske kong August i gang med at planlægge en
landgang på Rygen, og man havde allerede landgangsstyrker klar i ARe
NOAH, HELLEFLYNDEREN og SVENSKE SOPHIA ledsaget af 3 brandere, en
lodsgaliot og adskillige joller. Da landgangen skulle begynde viste der sig
imidlertid et stærkt svensk rytterkorps på land, så man besluttede at vende
tilbage til Greifswald for nærmere rådslagning. Den 3. oktober var de 2
fyrster på besøg hos Sehested og først den 4. oktober kom snauen SERPENTEN til Sehested med nyhederne om, at den svenske general Stenbock
var blev landsat med en stor svensk styrke og at Gyldenløve til gengæld
havde ødelagt den svenske transportflåde.
Da svenskerne havde laet placeret tropper på Rygen var Czaren indstillet på, at et angreb på Rygen nu ikke kunne lade sig gøre, og han
ønskede hellere at pleje sit helbred i Karlsbad, hvortil han hastigt afrejste
og overlod de to hære til kong August. Det forårsagede naturligvis, at
kong Frederik gav ordre til, at viceadmiral Sehested skulle sørge for at
bringe artilleriet tilbage til Danmark i sikkerhed. Den svenske general
Stenbock manglede imidlertid nu forsyninger til sine tropper, og da de
allierede styrker, der var på omkring 45.000 mand ikke angreb ham lykkedes det ham at trække sig ind i fæstningen Stralsund. Russerne og
polakkerne foretog sig stadig ikke noget i hele oktober måned imod
Stenbock, og han besluttede da den J . november at forlade Stralsund med
en styrke på omkring 16.000 mand og trække sig vestover. Han marcherede mod Mecklenborg, hvor der stod en mindre dansk hær under general Jørgen Rantzau, der med et tilskud af sachsiske ryttere talte omkring
14-J5.000 mand. Her kom det til et slag ved Gadebusch den 20 december, hvor der var store tab for danskerne, der trak sig tilbage nordpå.
Stenbock fulgte imidlertid ikke efter, men rykkede mod Hamburg, hvor
han bl.a. afbrændte Altona og siden efter aftale med hertugen rykkede ind
i Gottorpernes fæstning Tønningen. Denne blev herefter belejret af russiske, polske og danske styrker fra februar 17J3 indtil han måtte kapitulere
den 20 maj, hvor Stenback måtte gå i dansk fangenskab.vv
Den 7. december havde Sehested lykkeligt laet artilleriet tilbage til
København og var ved at udlosse det. Tilbage ved den pommerske kyst lå

DITMARSKEN med fregat HAFFRUEN og PHOENIX samt nogle mindre skibe
for at sikre forsyningerne til Greifswald. Det blev en h ård tørn under
stormene i november og frosten i januar. Den 17. december blev DITMARSKENS chef Chr. Thomsen Carl avanceret til kommandør. Juleaften
var det en stiv merssejlskuling med sne og regn, og den I. januar 1713 i
8. glas skød de nytåret ind med 9 skud. Den 18.januar »blev det befalet,
at ingen m åtte gå over isen for at hente noget fra Wieck, eftersom isen
ikke var at betro, og fordi nogle af eskadren allerede var dronet, men man
skulle hjælpe hverandre at hugge våge så man kunne med fartøj komme
til Wieck.«
Man m åtte imidlertid stadig have Kattegat i tankerne, og allerede i
oktober sendtes LØVENDALS GALE] til Norge for konvojtjeneste efter at
Peder Wessel den 14. oktober var udnævnt til kaptajnløjtnant. Han sejlede
mellem Fladstrand og Norge, og afhentede bl.a. den 18. december fra
Sæby den nye norske vicestatholder Vieregg til Norge, men Wessel var så
uheldig, som han skriver i sin rapport, at ved indløbet til Christiania Fjord
»blev det noget tåget vejr, da brasede jeg op og skød efter lodsen, som
kom ombord med 2 lod«. Efter gentagne gange at have forsikret, at han
kunne lodse fregatten ind, gik det alligevel galt. Wessel havde flere gange
sagt til lodsen, at hvis han ikke var sikker skulle han sige til, og dog stødte
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fregatten »tvende gange på blinde skær, at man måtte tænke, at fregatten
skulle gå til grunde.« Wessel sendte da vicestatholderen med familie med
chaluppen til Tønsberg, og han fik siden fregatten til Holmestrand for at
blive repareret. Samtlige officerer, matroser og soldater underskreven
forklaring om hændelsesforløbet, der friholdt kaptajnløjtnanten.

ISs

10.

kapitel - Pommern erobres 1713-15

Den lille eskadre med D ITMARSKEN under kommandør Carl forblev vinteren over ved indsejlingen til Greifswald i Pommeren for at sikre de allierede troppers forsyningsmuligheder, mens svenskerne endnu sad i
Stralsund og på Rygen. Vinteren kom, og den 24. januar måtte man ise
omkring skibet. Den 20 . februar »begyndte al den is at drive løs som var
imellem os og Wicken , så den tog ENGEL RAPHAEL og satte på land og
HAABET, og bombarder H EKLA på grund, Gud ske ære.« Den 8. marts
saluterede man, da en »kongens galiot« kom ladet med øl , og den 13. kom
en Kolberger galiot ladet med øl , brød, smør, ost, brændevin og tobak.«
Den 28. marts lagde eskadren sig på linie Nord-Syd, da man så svenske
skibe for udsejling.
Den 29. var kommandør Carl i land og »udi en rencontre af en russisk
generalmajor baron Staff udi Greifswald efter nogle ords veksling ulykkelig er bleven stukket igennem brystet ind til hjertet, så at han en halv time
derefter bortdøde. s Den kommanderende general Seigson arresterede
russeren, og den 31. marts blev liget af kommandøren ombord på snauen
SERPENTEN sendt til København, hvorefter den vendte tilbage med kommandør Rosenpalm, som overtog kommandoen den I2 .april. I den følgende tid rekognoscerede man jævnligt mod kysterne på Rygen, og ijuli
foretog danske og sachsiske soldater en landgang. (,)
I marts måned var kommandør Thamsen beordret med en eskadre til
Østersøen for bl.a. at proviantere skibene ved Pommern, hvorefter den
skulle tage station i Køge Bugt. Man forventede ikke, at den svenske flåde
ville blive udrustet, og for at spare penge gav kongen derfor tilladelse til,
at de matroser, der boede på Sjælland og Fyn »sarn t omliggende sm åø er«
måtte hjemsendes for 2 måneder, hvis de forsikrede, at de atter ville indfinde sig midt i april. Desuden skulle den planlagte hvervning af søfolk i
Norge og hertugdømmerne indstilles indtil videre.
Pengene strakte heller ikke til andet end vedligeholdelse af de bedste af
orlogsskibene, og viceadmiral judiehær foreslog at nogle af de gamle skibe
kunne sænkes på Refshale Pynten, og »derpå nogle kanoner til vandsiden
lægges for at holde prammene fri for anfald af fjendtlige fartøjer.« Hertil
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kunne anvendes TRE KRONER og PRINS J ØRGEN, og i juni 1714 gav kongen tilladelse til , at også orlogsskibet NORSKE LØVE blev sænket her. Ligeledes foreslog han, at den gamle flydende dok skulle udlægges »et bekvemt sted på strømmen, opfylde den med sand og indrette som et
søbatteri.« Den 4. maj blev dokken sænket og sammen med den DELMENHORST, og det nye batteri blev navngivet PRØVESTENEN. Den 12. august
blev det bevilget, at orlogsskibet TOMLEREN måtte lægges ved søbatterierne, »da der ingen opholdsmuligheder indtil videre er for mandskabet. «
Både TREKRONER og PRØVESTENEN fik i december 1714 ordineret hver en
besætning på 1 kaptajn, 1 løjtnant, 1 arkelimester. 1 underarkelimester, 1
konstabel, 2 skr ivere, 2 kvartermestre, 2 bøsseskytter samt 23 matroser i
årstjenesten. 22 i månedstjensten foruden 1 kaptajnstjener og en soldatesque på 1 løjtnant og 42 underofficerer og menige. r april 1715 fik Judieh ær yderligere tilladelse til at »H VlDE FALCK , der nu år og dag har ligget
udi ubrugbar stan d sunket her ved Gammelholm må sænkes ved batteriet
PRØVESTENEN.«
Endvidere blev det på judieh ærs indstilling tilladt, at CHURPRINSEN
måtte bruges afbådsfolkene til »i deres frie timer og uger« at borttage det
ubrugelige træ og anvende det til brændeved.!"
Som før nævnt havde den svenske general Stenbock trukket sig tilb age
til fæstningen T ønningen, og for at fa en fuld blokade af den sendtes i
marts fregatterne HØjENHAL og LOSSEN til hertugdømmerne, hvor viceadmiral Sehested var øver stkommanderende med skiben e fra Gliickstad,
nemlig jagterne MEERMIN, PRINS FRIEDERICK, THORENSCHEUT, JUNCKER
og SVENSKE ADLER samt 5 snekker, everter og pramme. Den 16. maj kapitulerede Stenbock, og den 28. m aj resolverede kongen at der ble v løsnet
27 kanonskud fra de 3 sværeste skibe på Københavns red til glæde for
sejren. Cl)
D et var især i Kattegat man skulle anvende fregatterne til bekæmpelse
af de svenske kapere. r m arts sendtes derfor 4 fregatter SØRlDDEREN, PACKAN , LEOPARDEN og LØVENDALS GALEJ til »undersåtternes navigations befordring og sikkerhede. Og til dette brug ville kongen også købe den af
Jørgen Pedersen i Langesund byggede freg at på 14 stykker for 5500 rdl.
POSTILLON og SØRlDDEREN med kaptajnløjtnant Chr. Vosbe in lå på
konvoj , da de den 3I.marts så en fremmed sejler, som de gjorde jagt på .
SØRlDDEREN kom nær ham, og de sloge s i en times tid før den fremmede
strøg sit flag og begge merssejlen e ned, ogVosbein sendte en slu p derover,
og det viste sig at være en svensk kaper fra Gøteborg kaldet GØTA LEjON ,
der havde 14 kanoner og 6 barser, og var bemandet med 53 mand, af
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hvilke der blev overført til ham I løjtnant, I styrmand og 15 gemene. Den
følgende dag blev det frygteligt uvejr, og skibene blev splittede, men da
Vosbein om aftenen den I. april kom ind til Stavern fandt han sin prise
liggende der. Foruden denne prise erobrede han også den 16. juni skibet
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PACKAN på 6 stykker og 8 barser, og for disse 2 priser fik han siden udbetalt ialt 2201 rdl. I mark og 8 skilling. (4)
SØRIDDEREN og LØVENDALS GALEJ var ijuni på rekognoscering ved den
svenske kyst nær Ny Elfsborg og om eftermiddagen den 17. juni satte
Wessel sin chalup ud og tog en jolle med 2 mand med ombord fra Espenøen. Deres koner havde dagen før været i Gøteborg, og de bedyrede med
deres saligheds ed , at der ikke var så mange matroser, at de kunne besætte
et orlogsskib, og dagen efter fik han endnu en svensk løjtnant, 3 matroser
og en dreng ombord, og løjtnanten fortalte, at der var et skib W ARBERG,
mens de andre ikke kunne ekviperes på grund af mangel på folk, og Peder
Wessel kunne derfor i sin rapport fastslå, at rygtet om 7 svenske orlogsskibe ikke kunne være sandt. I øvrigt skrev han netop på denne tid til
kongen for at lægge et godt ord ind for sin bror Eiler Wessel, der søgte et
præstekald på Tolloug i Norge, idet han henviste til broderens testamonium fra Aalborg Skole. Desuden brugte også en anden bror, CasparWessel, at henvise til den kendte Peder Wessel. Caspar havde nemlig i 1712
under konvoj mistet sit skib PELlCANEN, og han bad nu kongen om han
måtte overtage det af hans bror tagne priseskib STJERNEN, der lå i Christiania. Der var åbenbart sammenhold i den store familie. (j)
I juli lå SØRIDDEREN, WINDHUNDEN, SØORMEN og LØVENDALS GALEJ
atter på kryds for at skaffe underretning om den svenske opmarch mod
N orge. Den 23. juli lå Peder Wessel ved Kierringøen, hvor han fik fat i en
mand med 3 fruer, der netop dagen før var kommet fra Gøteborg. Disse
fortalte, at orlogsskibet W ARBERG og fregatten LOSSEN lå klar til at stå ud,
men de manglede folk, »der var sendt til Stockholm for der at bruges mod
russerne. « Lidt mere uheldig var LøvENDALS GALEJ, da han i august havde
været på konvoj og ud for Gøteborg mødte 2 orlogsskibe og et koffardiskib, med danske flag. Han troede, at det var PRINS WILHELM og DELMENHORST, men da de kom tæt på skød de mod ham og hejste svensk flag.
Han sloges med dem i 3 timer, men fik trods overmagten mulighed for at
undkomme selvom han var tilredt om bagbord, hvor den ganske ræling
var forskudt og desuden havde han fået 2 skud gennem stævnen. (6)
Det var især konvojerne gennem Kattegat, der blev afset skibe til, men
man gjorde dog også klar til at sende en flåde i Østersøen. Viceadmiral
Knud R eedrz blev beordret til at kommandere en flåde på 18 orlogsskibe,
men en af årsagerne til at skibene endnu i slutningen af juni ikke var
kommet længere end til at ligge på Reden ved København var pengemangel. Den 27.juni erklærede Reedtz dog, at, da der nu var gjort anstalt
til søfolkets betaling, så tvivlede han ikke på, at skibene nu ville blive
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forsynet med mandskab. Hvor ringe det økonomisk stod til ses også af et
bønskrift fra mandskabet på vagtskibet jagten ELEPHANTEN, der lå til ankers ved Nyborg. Mandskabet bad den 5.juli kongen om at la udbetalt
deres løn, da de nu havde 2 års tilgodehavende. Man forstår således godt
kongen, der i februar afslog et forslag fra admiralitetet om avancement af
en række søofficerer. Han begrundede sit afslag med, at »eftersorn vores
hele flåde ej i søen kommer, og ingen afgang med officererne er forefalden«, så vil han udsætte forslaget indtil videre. (7)
Derimod var der aktivitet ved Rosenpalms eskadre ved Pommern. I
juli var blokaden stadig effektiv, og da svenskerne led af lignende pengevanskeligheder som man gjorde i Danmark, havde de ikke mulighed for
at bemande hverken en eskadre ved Gøteborg eller en flåde til hjælp for
Pommern. Al deres energi blev brugt mod russernes angreb i Finland.
Den 17. juli begyndte Rosenpalm imidlertid at forberede et angreb på
Rygen for den allierede hær. Alle koffardikaptajnerne fik til opgave at
fastslå hvor mange soldater, de kunne sætte i land, der blev uddelt signalbreve m.v.. Endelig den z jjuli begyndte alle armerede fartøjer at varpe
sig hen mod Palmerort på Rygen, og om eftermiddagen gik kommandø-
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ren med et par generaler og nogle andre officerer fra borde til transportskibene, der straks gik i aktion. Inden aften »rned alle fartøjers hjælp blev
i land sat alle 1600 mand foruden 15 husarer og artilleri, så inden solnedgang var det altsammen bragt i land. Rosenpalm kunne underrette kongen om, at landgangen var lykkedes, og i de følgende dage fulgte yderligere materiel, ammunition og flere soldater samt mere artilleri og rytteri. De svenske styrker trak sig tilbage til Stralsund. (8)
Samtidig underrettede Gyldenløve kongen om, at der var meldt fra
fregatten HØ]ENHAL, at 8 svenske orlogsskibe og nogle transportskibe var
blevet set ved Bornholm. Viceadmiral Reedtz gik derfor under sejl med
9 skibe for at søge efter svenskerne, og der sendtes yderligere 3 skibe til
hans forstærkning. Den y.august fik Reedtz ordre til at konvojere artilleri
til Pommern for at forstærke belejringen af Stralsund. Alt gik tilsyneladende efter planen, og midt i november fik Reedtz da ordre til at forene
sig med den i Niendyb værende flotille under Rosenpalm og med alle
skibene sejle tilbage til Københavns Red, hvorefter alle skibene blev
oplagt. Den 15 . december bevilgede kongen da atter »de gevorpne m atroser« fra de danske øer samt fra Østjylland, at de måtte begive sig hjem
indtil medio april 1714.(9)
Den 18 . december 1713 beordrede kongen i øvrigt at »lade en dykkerklokke forfærdige, og da dertil behøves en pram med en kran opsat, som
klokken kan dirigeres ved , så skal også denne forfærdiges. « Der kan
næppe være tvivl om, at det var beregnet til at at bruges ved opfiskning
af kanoner og ankre. Allerede den 30 . april 1712 havde kongen beordret
brigadier Maul og zeugwarter Mathies Thye til at opfiske stykkerne og
ankre fra DANNEBROG i Køge Bugt, og den z.S.februar 1715 findes et
overslag over arbejdet. Zeugwarter Mathies Thye fik da kostpenge for 5
måneders arbejde, og 34 mand fik løn for 3 måneders arbej de sammen
med en arkelimester og en af Dragørs lodser.Til folkenes logernenter var
der desuden lejet et fartøj på 26 læster i de samm e 3 måneder. ( ' 0)
Hovedflåden havde således blot været til søs med en reduceret styrke
og kun i den sidste del af sommeren og efteråret, og den havde ikke
udrettet noget. Årsagen skulle vel søges i de dårlige økonomiske forhold,
og de blev ikke bedre i det kommende år, og det var kun en ringe trøst,
at økonomien ikke var bedre i Sverige. Imidlertid ønskede czar Peter nu
at foretage et større angreb på Sverige efter at de svenske besiddelser i
Nordtyskland var blevet stærkt reducerede. Han havd e da også i de senere
år faet opbygget en flåde i Østersøen, og han fandt det derfor naturligt,
at Frederik 4. støttede ham, men for den danske konge var det vigtigt at
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økonomisk hjælp, og han ønskede derfor først og fremmest de penge,
som han mente, at ezaren skyldte Danmark. Derfor blev flådens virksomhed også i 1714 begrænset.
D et var atter Kattegat, som blev den vigtigste krigsskueplads for Danmark, da sejladsen for hande1sskibene og de deraf følgende øresundspenge
spillede en betydelig rolle. I april afsejlede LØVENDALS GALEJ med
snauerne SVENSKE PACKAN, RÆVEN og BON ESPERANCE fra Sundet for at
rekognoscere langs den svenske kyst. Den 22. april sejlede de ind ved
Torekov, og PederWessel søgte med en chalup og enjolle med en løjtnant
i land, men de kom ikke ind på grund af en stor del ryttere. De sejlede
da videre mod Båstad . Her forsøgte han sig atter, og talte med nogle
gamle kvinder, som ikke kunne meddele noget, og da han straks blev
angrebet af noget rytteri måtte han igen ombord, hvorefter de søgte længere ind og gik her i land med folk også fra snauerne for at se, hvad der
skete. Straks »korn der ansættende over 100 mand rytteri, og fordelte sig
for at afskære os passage mellem fartøjerne og landet, hvor jeg da gav
ordre til at enhver at tage retirade til sine fartøjer, som straks blev efterlevet.« Sandsynligvis er det fra disse ekspeditioner, at sagnet om hans sammenstød med de svenske dragoner stammer. (II)
Den zo.maj lå LØVENDALS GALEJ omtrent 3 mil fra Marstrand, hvor han
tog et hollandsk skib, som en svensk kaper havde taget ved Lindesnæs.
Priseskibet JOHANNA ELISABETH var imidlertid allieret ejendom, og Wessel
fik derfor ordre til at frigive det, men i stedet for skulle han »fornøj es med
en discretion, som interessenterne i skib og gods var ham skyldige.«
En anden af de kendte træfninger, som PederWessel var ude for foregik
i slutningen af juli, da han mødte en fregat med engelsk flag. Selv førte
Wessel hollandsk flag, og da det fremmede skib kom tæt på skød det efter
ham, hvorpå Wessel strøg det hollandske flag og »satte vores eget flag, blev
afham en svensk kongegøs ophidset og det engelske flag nedstrøget. « De
sloges mod hinanden i 5 Ih glas (d.v.s. 2 314 time), »satte han til , hvad
som trække kunne og skød 4 porter agterud, forcerede jeg strax med sejl
for at opløbe ham.« Det lykkedes forWessel atter at nå fjenden og kampen
fortsatte i I 114 time »hvor han i samme tid mistede sin storstang,« men
da også LØVENDALS GALEJ var en del forskudt, måtte han dreje af, og
gjorde alting klart til at slå igen. Om morgenen den følgende dag kom
Wessel atter på siden affjenden og de sloges nu videre i 3 timer, »hvor han
stedse søgte at undkornme«, men da Wessel havde fået 3 skud under vandet og da hans rigning var stærkt ødelagt, måtte de begge atter reparere,
men om eftermiddagen sloges de atter i en times tid »indtil jeg ej havde
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mere tilbage end 4 skud for hver kanon, og da vinden tog af og der løb
en meget hul sø af VNY; så jeg ej kunne enter ham,« så sendte Wessel sin
trompeter ombord til det fremmede skib, og denne berettede efter sin
tilbagekomst, »at det var en engelsk kaptajn, såve1som officerer og mandskab undtagen nogle fa svenske og norske iblandt omtrent 150 mand
stærke foruden døde og kvæstede.Wesselløb derefter på siden af ham, »og
bad ham, når jeg var forsynet med krudt og kugler, han da ville møde mig
på samme sted en anden tid, så drak han min sundhed med Hurra afhans
mandskab 5 gange, af mig igen svaret 3 gange.«
Det var en fregat på »28 kanoner til borde og med 8 og 6 punder på
dækket med 2 dæk og en skanse til stormasten, af længde og model som
HØjENHAL, men meget højere.« Kampen havde kostet 7 døde og 21 sårede, og Peter Wessel slutter sin rapport med ordene :»- kunne man dog
se, at en stor og stout engelskmand måtte løbe og kujoneres af en liden
norsk mand.« Wessels misundere fandt det dog helt utilladeligt, at han
havde indladt sig med denne større fregat og at han havde skålet med den
engelske chef. Der blev derfor nedsat en krigsret , og den 28. november
begyndte proceduren med generaladmiral Gyldenløve, admiralerne
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Barfoed og Raben, viceadmiralerne Just Juel, Judichær og Trojel samt 2
scoutbynachter, 3 kommandører og 3 kommandørkaptajner som dommere. Man må sige at sagen blev taget alvorligt, og selvom anklageren
krigsfiskal Friese forlangte degradation, mulkt og omkostningerne betalt,
så blev det admiralernes votum om fuldstændig frifindelse, som blev resultatet. Tilmed skete der det, at Peder Wessel efter dommen søgte om
forfremmelse , og den 28. december blev han da som 23 årig udnævnt til
kaptajn. ( 12)
Der var endnu et irritationsmoment i Nordsøen, nemlig øen Helgoland, hvorfra kapere havde generet skibsfarten. Den 12. juni beordredes
de to fregatter LOSSEN og FLYVENDE FISK til at afgå fra København for at
slutte sig til jagten MEERMIN og et andet af fartøj erne fra Gluckstad, og
den IS . juli afsejlede yderligere HØ]ENHAL. Kommandørkaptajn Poulsen
kom med nogle andre skibe fra Gliickstad, og i 2 dage blev øen bombarderet indtil den den 8. august kapitulerede.v"
Der måtte stadig ligge en eskadre i Kattegat, og under de barske forhold kunne der ske uheld . Således forliste FRIDERICUlS TERTIUS ved
Stavern i april, og også snauen ORMEN forliste ved Norge, mens NORSKE
LØVE i juli måned forsvandt her under en storm. Pengemanglen gjorde,
at det var svært at erstatte de mistede skibe, da der slet ikke kunne blive
tale om nybygninger, skønt behovet var til stede, og det holdt også svært
for kongen at fa kapital til at købe de skibe, som kaperne kunne tilbyde.
Der gik således langvarige forhandlinger forud før kongen købte
GYLDENLØVES GALE] , der siden fik ændret navnet til KRONPRINSENS GALE].
I maj 1715 gav kongen også tilladelse til at købe den fra Bergen ankomne
fregat LA CONQUERANTE ført af commiskapatjn Peder Sørensen, og også
i juni 1715 var det på tale at købe en fregat FORTUNA. Det var en
commiskaptajn Eleazar Christensen fra Bergen, der tilbød kongen skibet,
og admiralitetet fik ordre til »at besigtige, inventere, vurdere og til en
prøve besejle samt indsende en betænkning, der kan være Hs .kgl.Majestæt til nytte. «
Den 25.juli havde kongen erfaret, at admiralitetet ønskede udrustet 22
orlogsskibe, nemlig de 13, som kongen havde udpeget sam t 6 som kommandør Thamsen skulle kommandere og 3, der skulle til Norge med
Rosenpalm. Da de deputerede havde erklæret, at man ikke havde råd til
alle disse skibe, ville kongen nøjes med IS ialt , nemlig foruden de 9 til
Thamsen og Rosenpalm da 6 andre under Raben . De deputerede erklærede dog, at de ikke anede, hvorfra pengene til disse IS skibe skulle
komme, selvom man havde mandskab og proviant. (14)
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Man var imidlertid nødt til at sende nogle skib til Østersøen. Svenskerne havde under admiral Wattrang udrustet en eskadre, der skulle til
Finland, mens de blot lod orlogsskibet R IGA og fregatten H VITA ØRNEN
krydse mellem Bornholm og Skåne, m en den 22. maj gav de ordre til at
baron Wachtmeister skulle føre en konvoj til Pommern med skibene
NORDSTJERNAN, PRINS CARL FREDERIK og POSTILLON. Først den IO. juni
kom imi dlertid den danske eskadre under kommandørThamsen afsted til
Østersøen, og da havde Wachtmeister allerede været fremme ved Pommern og var kommet tilb age igen. Svenskerne troede imidlertid , at
Thamsen skulle støtte czaren, og den 26. juni afsejlede Wachtmeister
derfor igen fra C arlskrona med 7 orlogsskibe og 2 fregatter, og han nåede
til Stralsund uh indret. Kommandør Thamsen havde i m ellemtiden krydset i Østersøen og da han den 19.juni kunne erklære, at han intet havde
set til svensk erne gav admiralite tet ham ordre til at hjemsende 2
orlogsskibe og 2 fregatter. Med sin formindskede eskadre kom han til
Køge Bugt den zjuli. Han var da netop den 29. juni blevet udnævnt til
scoutbynacht. Det var ikke hans skyld, at han nu lå uvirksom, for hans
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iver efter at komme ud med en større eskadre og at fa mulighed for at
opsøge fj enden viste sig i hans breve. ( IS)
Den zo.juni havde kongen besluttet hvor mange søofficerer, der skulle
være så længe krigen varede, og det var 3 admiraler: Barfoed, Raben og
Reedtz, der hver skulle have 1800 rdl. årligt, 4 udnævntes til viceadmiraler, nemlig Chr. Th. Sehested,Jost Juel, Olaus judiehær og Frantz
Trojel. Disse skulle hver have 1200 rdl. årligt. 4 scoutbynachter
Liebedantz, Hiort, Thamsen og Gabel fik hver 700 rdl. årligt og endvidere var der IO kommandører der skulle have 600 rdl., 18 kommandørkaptajner til 450 rdl., 27 kaptajner til 300 rdl., 27 kaptajnløjtnanter til 250
rdl., 27 premierløjtnanter til 200 rdl. og endelig 27 sekondløjtnanter til
hver 150 rdl. årligt. (16)
ScoutbynachtThamsen kom dog atter ud. I oktober fik han ordre til at
bringe forsyninger til Christiansø, men vejret var så hårdt, at den i Rønne
liggende galiot ikke kunne afgå til den lille ø , og det viser vel noget om
forholdene for datidens mindre skibe, at han bad om, at forsyningerne i
stedet for måtte bringes »tværs over øen til den anden side , hvor det med
jagten kan bringes til Christiansø, i stedet for , at eskadren for blot at
konvojere dette ene skib i de nuværende høstdage.« Det hårde vejr gjorde
også, at eskadren blev hjemkaldt, og allerede den 30. oktober beordrede
kongen, at kun 2 skibe på hver 50 stykker skulle blive liggende på Reden,
mens de øvrige skulle aftakkes. Samtidig besluttede kongen, at »de i søtjenesten stående og i Sjælland, Fyn, Møen og smålandene, Øster- og
Vesterjylland og i Holsten hjemmehørende matroser må tillades på samme conditioner, som næstafvigte år sket var, sig til deres hjem at begive. «
Der var dog stadig orlogsskibe i søen, og kongen approberede derfor den
21. november admiralitetets skrivelse om, at der måtte oprettes 2 fyr på
Stevns og Møen, idet man især fandt dem nødvendige i de lange mørke
nætter. Desuden skulle der »ved hvert fyr blive plantet en kanon for dermed at kunne give og besvare de behørige signaler. «
Også admiralitetet ønskede at spare yderligere, idet man for eslog, at da
»rnange af de norske matroser ikke har set deres hjem siden 1709,1710
eller 17II, da at give hjemlov til 100 mand, der kan sejles op med 2 af de
største af kongens koffardiskibe, der så kan blive der til de skal tilbage
igen, og de kan konvojeres af en fregat på 30 stk. « Admiralitetet beregnede endvidere, at udgiften til transporten ville blive 9418 rdl.j mrk 8 sk.,
hvorimod de i kostpenge her ville koste 16.666 rdl.a mrk, d.v.s. en fortjeneste på 7.247 rdl .a mrk 8sk., og det blev derfor godkendt af kongen
den 2.november. (17)
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Man kunne dog også spare for meget, idet judiehær den 13. oktober
måtte gøre kongen opmærksom på, at der nu var aftakket for mange sjovere, og der var meget arbejde endnu at gøre, så han bad derfor om, at der
igen måtte antages »300 mand til Nyholms arbejde og 100 mand til
Gl.holms arbejde«.Judichær var også ængstelig for at så mange af de indlagte skib e endnu har mandskab ombord. »D et er for stor hazard, at så
mange fartøjer inden bommen skal holde ild på deres cabys,« hvorfor han
foreslog en anden vagtordning. Den 26. november bestemte kongen i
øvrigt, at de tre admiralskibe FRIDERICUS QUARTUS, ELEPHANTEN og JusTITIA udelukkende skulle have metalkanoner, og den II.december blev
deres behov opgjort således.v"

I.admiralskib
2.admiralskib
jadmiralskib
lait
Hertil haves

18. Krigsk.In dk.Sk.yr j d.
231I 1.111I2
1714 .Kgl.eksp .Sk.78 d.131Io
17 1 4.
19. KgI.Eksp.Sk.78 d.111I2
1714. T UXEN, G en. VI
si. t ao.Garde II si. 288 f

36 pd.
28

24 pd.
26
26

28
28

52

78

18 pd.
28
26
26
80
76

12 pd.
28
26
26
80
134

6 pd.
20
12
12
44
70

Krigen var nærmest gået i stå mellem Danmark og Sverige takket være
de dårlige økonomiske forhold i begge lande. Kong Carl 12., der hidtil
havde opholdt sig iTyrkiet for at la tyrkerne til at angribe Rusland, havde
ikke haft det store held med sig. Han syntes at Tyrkiet gjorde for lidt, og
da meldingerne fra hans hjemland heller ikke var de bedste, besluttede
han at søge tilbage til Sverige. Den 7.november 1714 forlod han Tyrkiet,
en uge senere var han i Wien, og på sit berømte ridt nåede han Kasse! den
18. november og var den 22.november mellem kl. 3 og 4 om morgenen
tilbage i Stralsund.
Da meldingen herom nåede Frederik 4. fik kommandørkaptajn Poulsen straks ordre til at gøre aIt for at hindre Carl 12. i at nå hjem til Sverige,
og alle civile skibe skulle visiteres . Der blev omgående givet ordre til, at
2 orlogsskibe skulle ekviperes og straks gå i søen for at hindre at svensk
kavaleri blev overført til kong Carl i Pommern. (19)
Det var tiden nu til at gøre op, hvad man havde at slås med i flåden.
Den 22. januar 1715 blev det da fastslået, at der fandtes 105 skibe, idet 3
var mistet i 1714. NO RSKE LØVE var sunket, FRIDERICUS TERTIUS var
forulykket i Norge og koffardiskibet FORGYLDTE ABE var forulykket under Jylland. Desuden viste det sig, at der kun var 106 metalstykker til
FRIEDRICUS QUARTUS således at den også måtte have 4 I8.punds stykker,
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mens ELEPHANTEN havde alle 90 metalstykker og JUSTITIA også alle 88
metalstykker.(20)
Man opgjorde også antallet af over- og underofficerer, og fastslog hvor
mange der var nødvendige til de skibe, der skulle bruges.Tallene så således ud for det mandskab, der fandtes:
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Hertil kommer at der yderligere var 45 konstabler og 81 konstabelsmater,
men der behøvedes blot 36 konstabler, men 128 mater. Herved blev der
ialt 379 mand tilovers.
Admiralitetet ændrede imidlertid beregningerne den 25. januar til et
behov for 18 orlogsskibe m.v., og dette betød, at der blot var 132 mand
tilovers, hvilket approberedes af kongen den I. februar. Derved skulle
der afskediges I kaptajn , 2 kaptajnløjtnanter, 35 løjtnanter, 9 skippere, 12
styrmænd og 73 underofficerer. Desuden opgjordes den 5. januar l7I5
antallet af folk i de 30 kompagnier søfolk og de 3 kompagnier tøjhusfolk
foruden håndværksfolkene, Holmens kompagni og ekvipagen på Elben,
idet man sammenlignede med det antal, som der efter reglementet fra
1714 skulle være. Resultatet blev da, at der manglede 956 bådsfolk og 146
bøsseskytter samt 57 håndværksfolk, men herudover var der 7958 hvervede månedstjenere. og da admiralitetet i marts foreslog at fa de 1254
vakante stillinger besat blev det afslået af kongen. (2 1)
Den II. januar lå scoutbynacht Gabel til ankers ved Bornholm, og han
havde sendt Peder Wessel ud for at rekognoscere mod svenskerne. Denne
kunne imidlertid fastslå, der ikke var tænkt på nogen transport fra svenske
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side, og at oplysningerne herom var falske. I et brev til kongen skrev
Gabel, at »jeg kan ikke noksom rose kaptajn Wessels conduite til hvilkens
mundtlige rapport jeg mig allerunderdanigst refererer«, idet han åbenbart
sendte Peder Wessel til kongen. Gabel ville selv med BESKIERMEREN så
snart vinden blev favorabel sej le til Køge Bugt.(,,)
De 18 orlogsskibe blev snarest udrustede og stillet under admiral Rabens kommando, men scoutbynacht Gabel blev først udsendt med en eskadre den IS. april, og kongen fastslog, at alle under hans kommando
»skal aflægge den sædvanlige ed, og at intet mandskab, der udkommanderes til søs, må afsejle før de har aflagt deres tilbørlige ed.« Samme dag skrev
Gabel til kongen og meddelte, at der til eskadren var kommanderet 50
mand svenskere, som han havde sendt tilbage, »thi er jeg allerunderdanigst
bønfalden , at de svenske må blive fra eskadren, da disse kan give farlige
konsekvenser. For det første kan de decouragere folkene i skibet og indbilde dem, at de svenske straks kan skyde ild udi os. For det andet kan
sådan en svensk tobakspibe slænge ild i ens kabelrum og deraf ild i skibet,
og er man occuperet det at slukke, kunne de svenske springe i en båd og
ro derfra, så det er alt for farligt at have en eneste svensk i skibet.e'"
Den rz .april afsejlede Gabel ombord på PRINS CHRISTIAN. Den 19.
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april lå han ved Bornholm med sin eskadre på 8 orlogsskibe og nogle
fregatter, da han fik melding om, at der lå 5 svenske orlogsskibe og 3
fregatter ved Traven, samt at fregatten ØRNEN den 12.april var blevet erobret efter 2 112 times kamp af den svenske fregat HVITA ØRNEN og opbragt til Stralsund. Et par dage senere kom LØVENDALS GALEJ fra København og scoutbynachten gav ham ordre til at rekognoscere ved
Travemunde. Allerede næste formiddag kom kaptajn Wessel tilbage og
rapporterede om de 6 svenske orlogsskibe, der lå under Femern. Desuden
havde RAAE taget en lybsk fløjte hvorpå der var en svensk løjtnant, en
styrmand og 9 svenske matroser.
Gabel var nu klar over situationen, men en tyk tåge hindrede ham i at
se ret meget. »vi continuerede med at røre trommer, og trompeterne
blæste for at blive hørt af vore andre skibe, så og salver af musquetter.«
Gabel holdt krigsråd med cheferne og det blev understreget »at ikke
skyde førend man var så nær, at man kunne se igennem fjendens stykporte. « I dagvagtens 8.glas den 24.april fik vi 7 sejlere at se, »sorn var den
svenske eskadre omtrent 3 mil fra os. « Vi gjorde vort bedste at bugsere
mod fjenden, og »efter øjesyn gjorde han også det bedste at bugsere imod
os .« Endelig kom der lidt vind, og i eftermiddagsvagtens 5. glas fyrede
den svenske scoutbynacht 2 gange 2 skud mod os. Det var scoutbynacht
Wachtmeister, som var en søn af den i 1714 døde generaladmiral. I Platfodens 1. glas begyndte hele vores eskadre at kanonere. »Vi fik 3 grundskud, som straks blev stoppet og vores 24 punder rapperter blev ganske
spoleret.« »Vi holdt på siden af det svenske scoutbynacht skib, så nær, at
man kunne nå ham med en 3 punder. »1 det 6. glas søgte den svenske
scoutbynacht at ville bryde mellem LAALAND og ISLAND, men da LAALAND
forcerede sejl og gav ham laget var han nødt til at holde af.«
Da svenskerne ikke kunne undslippe og da mørket faldt på afbrød de
kampen og satte deres skibe på grund, da de var så medtagne, at de ikke
kunne fortsætte. Den svenske fregat HVITA ØRNEN søgte på grund af
mørket at slippe væk gennem Store Bælt, men Peter Wessel opdagede det
og støttet afRAAE satte de efter den og og tvang den tilbage, hvor den om
morgenen løb på land ved siden af de andre. Wessel sendte derpå en chalup til Wachtmeister, som kl IO hejste parlamentær flag. Om morgenen i
formiddagsvagtens 8. glas »korn kaptajn Wessel her ombord tilos (Gab el)
med den svenske scoutbynacht grev Wachtmeister foruden kårde, som
gav sig til fange med hele eskadren og folk og berettede, at han havde haft
6 fod vand i skibet, såsom han havde bekommet 17 grundskud,6 af os blev
i det første lag skudt, og han havde kappet sin store mast efter at han var
200

24. PRINS CHR IST IA N journal.
T uxen VII Si.24 .
25 . KgI.Eksp.Sk .79 d .29/4 .
71 5.1 5/5 1715. Sk.80 d.18/7
1715 . P R IN S C H RI ST IAN journal.

landsat.« »Scoutbynacht Gabel adspurgte, hvor grevens kårde var, svarede
han, en fangen mand måtte ej en kårde bære, hvorpå scoutbynacht Gabel
tog kården fra sin side, som var af sølv, og gav ham, som han og accepterede.«(24)
Der blev nu sendt folk til de strandede skibe, og »vi fik 4 af de svenske
metalstykker, som var 6 punds, fra PRINSESSE SOPHiA og satte dem på
skansen i stedet for de 4 jernkanoner. Endvidere fik kaptajn Rosenpalm
orlogsskibet SØDERMANLAND af grunden ligesom man også fik reddet
NORDSTJERNEN og GØTEBORG samt fregatterne HVITA ØRNEN og
FALCKEN, der alle blev indlemmede i den danske flåde. PRINSESSE SOPHIA
kunne man dog ikke redde. I Gabels eskadre havde PRINS CHRISTIAN faet
6 skud under vandet, PRINS CARL 3 skud under vandet og NELLEBLADET
2 skud samt RAA et enkelt. De øvrige skibe havde naturligvis faet adskillige skud over vandlinien og i rigningen, og bemærkelsesværdigt er det
vel at konstatere, at ombord på skibene var der ikke færre end 13 kanoner,
der var sprængt. Den 7. maj indstillede Gabel iøvrigt, at enken til månedsløjtnant Jacob Brun, der i søaktionen havde mistet begge sine ben og
siden var afgået ved døden, »årligt skulle have roo rdl. i sin livstid så længe
hun udi enkestand forblev.«
Kongen var så godt tilfreds med sejren, at han den ry .maj udnævnte
Gabel til viceadmiral. Desuden var kongen den 18. maj ombord på PIUNS
CHRISTIAN sammen med nogle generaler. I eftermiddagsvagtens 3. glas
»gik han til taffel. Orlogsskibet ISLAND havde lagt sig tæt agter os for at
salutere, når svensken blev drukken på , for at ingen incommendation på
ro her i skibet skulle ske. Hans Majestæt benådede efter taffel var holden
kommandør Deichman at avancere til scoutbynacht og Bille, Hagedorn,
Poulsen og Kaas til kommandører samt Højer til kornmandørkaptajn. «
Desuden udnævntes siden en til kaptajn, 2 til kaptajnløjtnanter og 2 til
premierløjtnanter. »8.g1as ude for Hans Majestæt fra borde af og for til de
svenske erobrede orlogsskibe, for at tage dem i nådigst øjesyn, blev af os
saluteret med 27 kanonskud og af de andre skibe hver med 9 kanonskud
og blev råbt Hurra 9 gange og skudt 9 kanonskud.ev"
Den svenske HVITA ØRNEN blev sammen med de andre erobrede svenske skibe bragt til København for at blive reparerede, og Peter Wessel fik
lov til at gå over på fregatten, som nu blev omdøbt til HVIDE ØRN. Han
skrev derfor til kongen om, at »n år jeg bekommer fregatten udi stand,jeg
da må nyde den nåde at forsejle til Nordsøen at forsøge de mange små
svenske kapere.« Det blev ikke tilstået ham, men han sendtes tilbage til
flåden .
20 1

Den 25. april var admiral Raben gået ombord på ELEPHANTEN, og den
jo.april afsejlede han med 7 skibe og knyttede de 3 erobrede svenske til
sin eskadre. Kongen beordrede endnu 4 orlogsskibe udrustet, og af dem
skulle de 2 til hovedflåden og de andre 2 til Nordsøeskadren. Kongen var
nu opsat på at få en afgørelse ved Stralsund, og der skulle atter overføres
mandskab og artilleri til Pommern. Mens admiral Raben skulle holde
krydsende i Østersøen skulle viceadmiral Sehested begive sig til Pommern og ligesom i 1712 åbne passagen ved Rygen og Niendyp, hvor efter
der skulle oversættes 6000 mand til Rygen. En større flotille af mindre
skibe samledes derfor i Grønsund klar til overførelsen. (>6)
Peter Grib på br anderen CONCORDIA kunne den ro.juli melde, at han
aftenen før havde fået at vide af skipper Peter Thiesen på jagten HAABET,
at denne den foregående dag var udsejler fra Ystad og berettede, at »22
fjendtlige orlogsskibe lå sejlfærdige i Carlskrona , og at de havde ordre til
at opsøge den danske flåde under jasrnund.«
Den IS. juli kom Gabel til flåden, således at den nu var IO store
orlogsskibe og 6 små, og dagen efter kom også Sehested med flotillen, der
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Samtidigskitse af ogforklaring på
den svenske og den danskeflådes
modeden 19juli 1715 ved
Bornholm . Det er den danske flåde
sydligst. (Fot. Det kgl. BibI.)

den 17.juli gik mod Ruden øen for at angribe indløbet. Da Raben den
18. juli fik melding om den svenske flåde under Bornholm søgte han
straks ud af bugten, og da dagen begyndte så »vi den hele svenske flåde
med 12 store og 8 små orlogsskibe. « Raben anså sig ikke for at være stærk
nok mod den svenske flåde og holdt derfor nordpå indtil han havde passeret Jasmund, hvorefter han styrede i nordvestlig retning mod Møen.
Den svenske admiral Sparre, der havde ordre til ikke at angribe uden Carl
12.S tilladelse , fulgte den danske flåde indtil Rygen var vel passeret, hvorefter han ved middagstid sejlede tilbage til transportflåden, som han lod
landsætte tropper m. v. i Pro rens Wieck.
Han detacherede derefter 5 linieskibe til at angribe Sehested, mens
han selv holdt sig ved transportflåden. Carl 12. havde faet anbragt batterier på Ruden øen, ved Perd og på nordpynten afUsedom. I II farlige og
anstrengende døgn besvarede Sehested ilden og holdt sin stilling. Den 22.
juli havde Carl 12. endog selv været ombord på flåden for at deltage i
angrebet på Sehested. Der var mange angreb, men Sehested, der efterhånden havde faet et ganske godt kendskab til farvandet fik flyttet DITMARSKEN hen til et sted, hvor hverken kanoner fra de svenske skibe eller
batterier kunne nå ham. Stillingen var dog uholdbar, og da det var nødvendigt for de allierede at fa åbnet sejlvejen, gik prøjserne til angreb på
Usedom og endelig den zojuli gik de i land og fik erobret øen, hvorved
Sehested var befriet fra de svenske batterier, og da de allierede styrker
også erobrede Wolgast kunne han fa bevægelsesfrihed igen.
Raben havde imens holdt gående mellem Stevns og Rygen indtil han
den 4. august fik forstærkning af 5 orlogsskibe fra København. Raben
følte sig nu stærk nok til at møde svenskerne. Hans flåde bestod nu af
følgende skibe.P"
Ordre de BatailIe med vinden:

fregatten LOSSEN
brander CONCORDIA

'J.7 . Krigsk.Indk.Sk.j ro d.
1617 .19/7 1715.KgI.Ek sp.Sk.80
d. 'J.O/7 1715. ELEPHANTEN journal og protokol.

fregat HØjENHAL

EBENETZER
JYLLAND
PRINS WILHELM
SOPHIA HEDEVIG
JUSTITlA
OLDENBORG
DaMeNIIORST
ANNA SOPHIA
FYEN
HAUFFRUEN
20 3

brander SORTE HANE
fregat HVIDE ØRN

fregat FORTUNEN

ELEPHANTEN
PRINS CHRISTIAN
ISLAND
SVANEN
NELLEBLADET
LAALAND
LOUISA
NORDSTJERNEN
PRINS CARL
BESKIERMEREN
WENDEN

Torsdag den 8. august i dagvagtens 8. glas »fik vi at se fra toppen 19svenske orlogsskibe, som var under sejl.« Om formiddagen kom HVIDE
ØRN, der havde været under Jasmund og bragte tilos nogle svenske, som
var taget med en svensk orlogsskibs båd, som kom fra Rygen og ville til
deres flåde. Den svenske løjtnant berettede, at den svenske flåde bestod af
24 orlogsskibe af linie. Det blæste op til en frisk kuling af NV, og for at
sikre sig luven holdt han tæt langs Rygens NØ-kyst i slagorden. »Kl.1 om
eftermiddagen begyndte de svenske med blodflaget oppe at kanonere og
kl. halvgåen 2 gjorde jeg tegn med blodflaget at begynde slaget.
»Viceadmiral Juel med avantgarden, som udi bataillen er ihjelskudt,
forcerede den svenske avantgarde«, men den svenske admiral tillige med
den hele flåde »holdt så meget fra vinden, at vi continuerlig havde vores
ror til luvart om borde for at følge fjenden til solens nedgange . Svenskerne, der havde lidt mange havarier, fortsatte forbi Bornholm til
Carlskrona , og da Raben den følgende morgen så, at svenskerne havde
passeret Bornholm, vendte han om og ankrede ved R ygen omtrent på det
sted, som hans modstander havde forladt. Det var således et uafgjort slag,
hvor ingen af parterne havde søgt at fremkalde en afgørelse. I PRINS
CHRISTIANS journal står der: »Den 9. august, lod mønstre folket og fornam, at have mistet i bataillen 3 døde og 19 blesserte, hvoraf en havde
mistet sit ben.«
Det var den tilstedeværende søfiskals opgave at påse, at enhver gjorde
sin pligt under slag, og han viste sin dygtighed ved at kunne påvise uregelmæssigheder. Således også her. Scoutbynachterne Deichmann og
Thamsen blev anklagede, og der blev holdt forhør i krigsretten i april
1716. »De har begge holdt sig til luvart uden at komme straks i aktion i
20
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Skitse tifsekadet Knud Nielsen
Bendurup i journalenfor orlogsskibet D ITMA RSKEN. H er sesstrædet
mellem Rygen ogfastlalldet ved
Stralsund. (Rigsarkivet, skibsjournal nr. 91)
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bataillen den 8. august.. Sagen mod dem trak ud til 1719, da Thamsen
blev frifundet og Deichmann fik afsked i nåde. Han gik siden i østrigsk
krigstjeneste, hvor han blev viceadmiral.
Raben havde givet sine krydsere ordre til at holde øje med fjenden, og
i HVIDE ØRNS journal står der, at han den 9. august fik et svensk skib i
sigte og gjorde klar til at entre »var så nær, at vort bovspryd tog hans
lanterner og flagspil over borde. Straks gav han os en salut af musketter,
og vi ham hele laget med j-dobbelt skarp agter ind, så der var stor skrig
2°5

og råb hos ham. Da retirerede han for vinden. Vi holdt ham så nær som
på en kabellængde og gav ham så et lag igen med j-dobbelt skarp, og
vores kaptajn råbte til ham, at han ikke skulle løbe, men bie ellers tjente
han sin konge som en kanalje, med sådant et skib for en fregat, det var en
stor skam, men det hjalp ikke. Han kom til de andre svenske skibe, som
var forude.sv"
Den danske flåde havde lidt et tab på 127 faldne og 485 sårede, mens
den svenske havde haft 145 faldne og 333 sårede. Både svenskerne og de
allierede fejrede kampen som en sejr, men selvom den taktisk var uafgjort,
så var den strategisk en sejr for den danske flåde, der vendte tilbage til
Rygen. Raben fik nu ordre af kongen til at ledsage admiral Reedtz
transportflåde, der skulle fra Grønsund til Pommern. judiehær gjorde allerede den I8.juli den blandede flåde op til følgende, inc1usive de skibe,
der allerede var afsejlet med Sehested: Af armerede skibe var der to på 44
og 47 læster, af brandere var der dels kongens egne VICTORIA og ENGEL
RAPHAEL samt 4 andre. Hertil kom 6 skibe, 3 krejere, I galiot, I boiert og
I jagt foruden 32 proviantskibe, 19 fiskerbåde, der allerede var afsejlet
med Sehested og 64 andre skibe fra 9 til 62 læster. Desuden var en galiot,
som udgjorde det for et hospitalsskib på 57 læster og 25 Dragør jagter,
hvorefter judiehær tilføjer, at der også var antaget 8 Helsingørjagter, 7
fiskerbåde fra Skovshoved og 3 fiskerbåde fra Hirtsholms amt foruden 6
andre. Kort sagt en noget blandet samling af mindre skibe, men ialt på
2426 læster. Efter mange vanskeligheder med at la det store arrangement
til at klappe gav kongen atter den 27. august ordre til at flåden skulle afgå,
og endelig den o.seprember kom skibene fra Grønsund frem. Efter udført
ordre tog Raben med flåden atter station i Køge Bugt den 12. september.
Da Sehested anså det for vanskeligt at angribe Ruden øen med dens
batterier søgte han at åbne sejladsen gennem Westtief, men på grund af
skiftende vejr med storm, modvind og regn tog den sin tid at la varpet
eller krydset sig gennem det snørklede løb, trods det at man havde laet
nogle lodser ombord, der kendte til, hvor de svenske havde anbragt undersøiske forhindringer. Den sidste kamp dirigerede Sehested og Rosenpalm fra nogle chalupper, og det lykkedes ham at la splittet den lille svenske styrke, således at nogle af dem måtte søge bort ved Ruden gennem
Ostrief og de andre søge ind til Stralsund, Den I. oktober kunne Sehested
gå i land og blive modtaget af den danske konge med stor honnør, og
kongen udnævnte ham på stedet til admiral og Rosenpalm og Ulrik Kaas
til scoutbynachter ligesom andre officerer også forfremmedes, nemlig
Michael Gude til kommandørkaptajn og 3 mand til kaptajner, 3 til
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kaptajnløjtnanter og 2 til premierløjtnanter i årstjenesten. Endvidere resolverede kongen efter admiralitetets forslag, at »de søfolk , som i kongens
tjeneste er blesserede m ånedlig rar 5 sletdaler, og når de er kurerede 2 rdl.
af Søetatens Quæsthus kasse.«(29)
HVIDE ØRN havde fra midten af september haft station nord for Rygen
mellem Ystad og Bornholm. Den r. oktober lå han da underdrej et for
rebede merssejl nord for Jasmund, da Peder Wessel så et »ternmelig stort
skib, som sejlede med små sejl under hucken afJasmund, en fregat og 5
andre små skibe, som lå til ankers« Han regnede med, at det var nogle af
de skibe, der var blevet forjaget af Sehested og nu ville retirere til Carlskrona. D e satte begge »dansk kongeflag, men j eg satte ikke noget flag før
jeg var på siden af dem, og da strøg de deres danske og satte svensk flag .«
»Klokken halv tre begyndte den fjendtlige fregat først med salve af
musquetterne så og at kanonere på hverandre som continuerede, gjorde
han al flid på at undkomme, da det store skib kom mig på siden udi en
kort tid . Efter 2 timers kanonade med dette senest kommende skib søgte
det mest muligt at echapere. « Da faldt min halve del af masten overbord
og krydsstangen skudt af kugler og knippel. »Da fregatten så dette holdt
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han nær til skibet og begyndte med at kanonere.« Jeg slog det bedste jeg
havde lært på dem igen, »hvorp å de begge påny begyndte at retirere.«
»K1okken halv 7 faldt min forstang overbord, Da de så j eg ikke kunne
forfølge dem med min mesan og fok , satte de alle sejl til og gjorde deres
bedste at komme fra mig. Jeg ankrede, havde laet et grundskud 6 fod
under vandet.« I sin rapport til kongen skrev Sehested: »- thi skønt de var
ham for stærke i stykkerne, så har han været dem for stærke i søm andskabet, Thi enten har han lagt dem for boven og skudt dem langskibs, eller
også er han kommet dem på den side , hvor de ej for den hårde blæst
kunne lukke deres underste porte op, og dette er årsagen til, at de ej har
kunnet holde det ud med harn .«Wessel red stormen af, og han noterer sig,
at han siden har laet at vide, at det var et svensk orlogsskib RIGA på 50 stk.
og en fregat PHØNIX på 34. stk . »U di slaget fik vi en arkelimester død og
2 matroser og quæstede 17 . «
Kampen havde dog et alvorl igt efterspil for begge parter. De 2 svenske
skibschefer kom begge for en krigsret, der dog tog sin tid , for først den
zajuli 1717 faldt dommen, der lød på, at fregattens chef blev dømt fra
livet. Også Peder Wessel blev anklaget på grund af sin dumdristighed, og
det var admiral Raben, der stod bag, mens både Sehested og Gyldenløve
holdt hånden over ham, og fandt affæren »remarquable« og indstillede
ham til kongens nåde. Han havde vist enestående dygtigt sømandskab
overfor svenskerne. (JO)
I løb et af november anvendtes det store antal fartøjer til at la landsat
både tropper og artilleri på Rygen, og efter at øen var erobret, trak Carl
12. sig tilbage og blev indesluttet i Stralsund. Det lykkedes imidlertid for
den lille svenske flotille at afsejle til Sverige, hvortil man ankom den 28.
november. Herefter førtes de allierede tropper videre til fastlandet, og da
dette var sket , var der ikke mere brug for den danske flotille, hvis opgave
var løst. Den 30. november fik den ordre til at sejle hjem, men vinteren
hindrede det, hvorfor den atter måtte overvintre her ved Pommern.
I begyndelsen af oktober afløstes Raben af Gyldenløve som chef for
flåden, der fik ordre til stadig at holde sig rede i farvandet mellem Bornholm og Carlskrona, men de hårde storme i begyndelsen af november
gjorde at Gyldenløve måtte hjemsende nogle af de værst ramt skibe .
HVIDE ØRN, der nu var blevet repareret i København blev atter sendt til
flåden, og den zo.november blev han sendt på rekognoscering sammen
med LØVENDALS GALEJ. Dagen efter opdagede han 7 svenske orlogsskibe,
der stod vestpå. Et par dage senere fik han fat i et par hollandske skippere,
der fortalte, at det var viceadmiral Taubes eskadre, der skulle aflevere en
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stor sum penge til Carl 12, og at den skulle krydse for at sikre kongens
overfart fra Stralsund til Skåne, og iøvrigt fastslog de, at de andre svenske
orlogsskibe i Carlskrona næppe kunne løbe ud i vinter. Wessel bragte den
2. december disse efterretninger til flåden , som da lå ved Dragør. Den
svenske eskadre måtte vende om med uforrettet sag og de fleste skibe af
den dansk e flåde blev lagt ind, mens et mindre ant al blev tilb age under
GabeIs kommando.
Der var i midten af december blot nogle fregatter i søen, og den 3,
december havde Wessel fået ordre til at sejle ned til Rygen igen for sammen med andre fregatter at spærre farv andet, og se at ra fat på Carl 12.,der
sandsynligvis ville søge over til Sverige. Blev kongen fanget ville den, der
bemægtigede sig ham, ra 5000 rdl. og et betydeligt avancement. Efter at
hav e huseret i farvandet erobredeWessel den ro.december to m ed ammunition ladede galioter, der skulle til Stral sund. H an ledsagede dem til
København, hvortil han nåede den 20.december, og den 22. december
»bekorn vi ordre at sejle med freg atten RAA til kongen ved Stralsund med
breve og anden forretning. « Samme dag, den 22. december forlod kong
Carl Pommern ombord p å den lille galiot HVALFISKEN, der satt e ham ud
til en brigantin SNAPOP, som uden vanskeligheder førte ham over til
Skåne, hvor han gik i land den 24. december nær Trelleborg. De to person er Wessel og Carl 12. har da muligvis passeret hinanden i Ø stersøen,
men næppe i synsafst and.
Da kongen var væk fra Str alsund varede det ikke længe med
kap itulationsforhandlingerne, der afsluttedes den 24. december, og den
28. december holdt kongerne af Danmark og Preussen deres indtog i
byen. Dagen efter afrej ste Frederik 4. og kom til København den 6.j anuar
17 16 . (JI)
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11.

kapitel - Fra Dynekilen til Strømstad

De næste krigsår skulle blive helt anderledes end de foregående. En ganske ny situation i krigen var opstået efter at Sverige var blevet berøvet alle
sine besiddelser på den anden side af Østersøen, Også den udenrigspolitiske situation i Europa var ny, idet den spanske arvefølgekrig var blevet
afsluttet i 1713, og de store sømagter, Nederlandene og England, nu ikke
mere havde den store interesse i et fredeligt Norden , som de hidtil havde
haft. Under krigen havde de ønsket ro i Østersøen for at kunne sikre sig
de krigsnødvendige varer fra dette område. Efter 1713 var deres interesser
mere rettet imod urostifteren Sverige. Danmark havde derfor haft held til
den 2 . maj 1715 at indgå en aftale med England om, at England fik overladt de to erobrede områder Bremen og Verden mod til gengæld at give
Frederik 4. en garanti for dennes suveræne besiddelse af Slesvig. Tilmed
sluttede Preussen sig til denne garanti samme år den 17.maj efter at have
fået Stettin. Endvidere havde Danmark nu kuet Gottorperne, og Rusland, som beherskede hele østersøkysten fra Finland til Østpreussen var
klar til sammen med Danmark at rette et afgørende slag mod Sverige både
fra øst og Syd .
Da alt nu var fredeligt i Nordtyskland besluttede kongen at han også
ville ophæve »equipagen på Elben«, d.v.s, at alle folk skulle hjemsendes,
undtagen det nødvendige mandskab til nogle udliggere og to små fregatter, der skulle »konvoj ere fra Jylland til Gluckstad. « Der lå på denne tid
her den gamle fregat STORMARN fra 1703 samt de fire små jagter MEERMIN, PRINS FRIDERICK,JUNCKER og THORENSCHEUT foruden et par mindr e jagter, en tidligere svensk snau, en galiot PARADlES og en underlægger
og 5 chalupper.
Danmark kunne atter vende sig direkte mod Sverige og søge at opnå
det, som var mislykket i 1709-10. Den 6. marts 1716 blev der indgået en
aftale mellem Rusland og Danmark om, at en dansk-russisk flådestyrke og
et russisk landgangskorps skulle angribe og ødelægge Carlskrona, mens
en dansk hær skulle landsættes i Skåne, og denne gang lovede ezaren også
at give nogle penge hertil. Efter forhandlinger med England lykkedes det
tilmed den 13. april 1716, at Ia England til at give tilsagn om flådestøtte.!"
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Man frygtede im idlertid atter hvad Carl 12. kunne finde på, og da der
på grund af den strenge vinter var rygter om , at han efter sin tilbagekomst
til Sverige ville angribe Sjælland gav kong Frederik ordre til , at
»voldgravene omkring København skulle opises«, og der skulle lægges en
våge »fra Kastelsporten til Christianshavns Bolværke. Hvert skib fik desuden vagt på 2 officerer, 4 underofficerer og 24 mand, og batterierne TRE
KRONER og PRØVESTENEN fik udleveret ekstr a ammunition og »20 0 lange
picquer mod entring« foruden 1000 stk. håndgranater. Løjtnant Hans
Ebsen på Hven fik endvidere ordre til at »oprette 2 bavner, en på den
nordre og en på den søndre kant samt en tredje ved kirken«. Hvis han
observerede noget fjendtligt skulle han ant ænde en bavne på den kant,
hvorfra det kom, og hvis det var noget stort skulle han retirere, men samtid ig ant ænde alle 3 bavner. Der ville også blive tilsendt ham to tambourer, som med trommer skulle gøre alarm. Hvor alvorligt man tog truslen
fremgik også af, at der i Rungsted skulle være en officer af kavalleriet,
som, så snart der kom et brev fra Hven skulle bringe det til København. P'
Midt i februar slog vej ret om i tø , hvorved tru slen fra Carl 12. mod
Sjælland forsvandt, de ekstra vagter blev inddraget, og man begyndte at
forberede forårets udrustninger, da kongen beordrede »12 af de bedste og
bekvemmeligste orlogs skibe til at væ re equiperet og bemandet til marts
måneds udgang«. Desuden skulle der være 4 fregatt er, og når disse skibe
var klar , da skulle yderligere 9 orlogsskibe udrustes. Hertil måtte der
naturligvis udskrives søfolk også fra Norge og hertugdømmerne.
Der blev også fordelt byttepenge for de under Gabel erobrede
orlogsskibe og fregatt er. Det var et meget indviklet regnskab. Først måtte
man gøre op , at skibene beregnedes til ialt 34.000 rdl. , og heraf fik
gen eraladmiralen 3400 rdl. og adm iralitetssekretæren fik 340 rdl. Af de
tilbageblevne 30.260 rdl. fik G abel r z ro, nemlig 3026 rdl. og de 8 chefer
2723 rdl .z mrk 4 sko og de rest erende penge fordeltes til m andskabet alt
efter deres anciennitet. Dernæst vurderes byttet ombord i skibe ne, hv ilket
ialt blev 52.°79 rdl.ro sk. , og også herfra blev der først trukket til generaladmi ralen og admiralitetssekret æren, hvorefter der var 46 .350 rdl .z mrk.
9 sko tilbage, hvoraf Gabel att er fik I lIo 4635 rdl. 4 skoog cheferne 4171
rdl.j mrk.. Det resterende beløb på 37.543 rdl. 5 mrk.s skoblev herefter
fordelt således at I scoutbynacht fik 35 portioner, I kommandør 25 portioner, 5 kommandørkaptajner hver 23 portioner og 5 kaptajner hver 20
portioner. Det blev da til, at hver portion var på 136 rdl. , og de overskydende 143 rdl .y mrk. 5 sko skulle tilregnes kopisten ved admiralitetet.
R esultatet blev da, at byttet blev fordelt således .v'
2II

Generaladmiral
viceadmiral
scoutbynacht

Gyldenløve
Gabel
Deichmann
Bille
"
Schindel
"
kommandør
Poulsen
Hagedorn
"
Hans Kaas
"
Høier
"
Tordenskjold
"
kaptajn
Hoppe
Sivertsen
"
Giintelberg
"
Rosenpalm
"
kopisten ved admiralitetet
inventarieskriver Thøger Aboe

rdl.
8493,13
7316,36112 "
1974,77 112 "
1724,82 112 "
2124,82 1/2 "
1724 ,82 1/2 "
724,82112 "
3724,82 112 "
1549,82 112 "
1571,9 1
699,54
2499,54
1499,54
1399,54
141,93
II6,81

Som det ses af oversigten er der sket en ændring af Peder Wessels navn.
Han havde jo været særdeles aktiv i hele året 1715, og med held gennemført mange aktioner. Da kongen ikke kunne blive ved at lade denne forholdsvis unge mand avancere i forhold til de andre søofficerer, hvoraf
iøvrigt også flere andre havde vist sig særdeles dygtige, så måtte kongen
vel finde på andet, og da Peder Wessel i december bragte nogle breve til
kongen i Stralsund har han sikkert benyttet lejligheden til at bede om
forfremmelse. På denne tid i den tidlige enevælde betød et adelsskab
særdeles meget, om man skulle klare sig og i det hele taget opnå noget,
og da Wessel havde haft visse vanskeligheder, der muligvis grundede sig i
hans borgerlige herkomst, så var det en nyttig forfremmelse , når kongen
den 24. februar 1716 ophøjede ham i adelsstanden med navnet Tordenskjold.
Kongen begrundede adelskabet med »den tro tjeneste og tapperhed,
som vores captajn ved vores søetat os elskelig Peter Wessel os hidindtil
allerunderdanigst bevist haver, og han endnu herefter allerunderdanigst
skal bevise .« Og senere i adelsbrevet står der: "T il desto større kendetegn
af vores kongelige Nåde har vi ikke alene forandret hans tilnavn, så at han
herefter skal kaldes Tordenskjold, men vi har ydermere benådet ham med
sådan skjold, hjelm og våben, som efterfølger. Nemlig skjoldet deles udi
4 lige dele. Udi første quarter lyser en lynild på blå grund. Udi det andet
som er rødt står en hvid ørn med udstrakte vinger. Udi det tredje quarter,
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som er rødt, ligger tvende stykker eller kanoner af guld på hinanden over
tvert, med trende guldkugler på hver side og en midt under. Det fjerd e og
sidste quarter før er en blå løve stående med en dragen sabel udi den højre
fod. «(4)
Den svenske konge vendte sig nu i stedet for mod Norge, og den 8.
marts gik han over grænsen og gik lige mod Christiania. Da meldinger
herom nåede København besluttedes det straks at kommandere vice ad2 13

miral Gabel med en eskadre herop. Han kom dog først af sted i slutningen
af måneden, og sejlede til Fladstrand, hvor han skulle indtage et par regimenter, som skulle sendes til Norge. Eskadren kom til at bestå af de 5
orlogsskibe PRINS CHRISTIAN, BESKIERMEREN, FYEN, PRINS WILHELM og
DELMENHORST samt fregatterne HVIDE ØRN, HØjENHAL, RAA og SVENSKE
SOPHIA. Tordenskjold på fregatten HVIDE ØRN afsejlede den 27. marts og
nåede den r .april Holmestrand, hvor General Løvenørn og nogle andre
officerer blev sat i land, mens viceadmiral Gabel først kom afsted med en
større transportflåde den 6. april suppleret med LAALAND og EBENETZER
og nåede Fladstrand den IO. april, hvor alt i løbet af et par dage blev indskibet, så han atter kunne afsejle videre til Norge. Han nåede Frederikstad
den 17. april.
Carl 12. trængte imidlertid hurtigt frem i Norge, selvom modstanden
blev stadig mere hektisk, og den 21. marts trængte han ind i selve Christiania, men Akershus fæstning kunne han ikke indtage trods flere stormforsøg. Han var gået uden om Frederikstad, der lå ubehageligt for den
svenske konge i flanken på ham. og derved også vanskeliggjorde forbindelsen for ham tilbage til Sverige. (4)
Frederik 4. måtte imidlertid også holde øje med, hvad der eventuelt
kunne ske i Østersøen.Ved Pommern havde siden efterårets aktioner ligget en flotille under scoutbynacht Rosenpalm, der havde over 50 større
og mindre fartøjer og orlogsskibet DITMARSKEN samt fregatterne PHØNIX,
LEOPARDEN, GRAVENSTEN og CHRISTIANSØ hos sig. Den IO. marts fik han
ordre til at gå til København ved det før ste åbne vand, men det varede lidt
endnu. Imens lå en svensk eskadre under viceadmiralWilster i Carlskrona
og ventede på gunstig vind for med 6 orlogsskibe, 4 fregatter og 1
brigantin at konvojere nogle transportskibe til W ismar. Da byen kapitulerede den ro.april blev den svenske aktion ikke til noget.
Da man i København fik meldinger om, at der befandt sig svenske
orlogsskibe i Østersøen fik judiehær ordre til at gøre de 4 orlogsskibe
JUSTITlA, WENDEN, HAFFRUEN og JYLLAND færdig snarest til afsejling med
scoutbynacht Kaas. Den 29. april fik han ordre til med de 4 nævnte
orlogsskibe og NORDSTJERNEN og ISLAND at hente de fra Pommern kommende fregatter, pramme m.v. (s)
Den r.maj lettede admiral Wachtmeister fra Carlskrona med en eskadre, der bestod af ikke færre end 13 orlogsskibe, 4 fregatter, 2 brigantiner,
I brander og 3 bombekitzer. Den 5. maj fik han øje på den danske eskadre
under Kaas og forfulgte ham nordpå, men da vinden til sidst gik i NNV
lykkedes det de danske skibe at nå inden for Drogden, hvor svenskerne
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ikke turde følge. Mens svenskerne lå i Køge Bugt fik judiehær ordre til at
sikre batterierne med det fornødne mandskab, og da den danske eskadre
samledes ved PRØVESTENEN fandt svenskerne efter et krigsråd det lige så
klogt, at de atter stod ud mod Ø stersøen den 9. maj. Den II. maj berettede udkigsstationen på Møen, at flåden havde passeret og var på vej langs
Skåne, og også snauen MAAGEN, der var afsejlet fra Bornholm mod København måtte søge tilbage, da nogle svenske orlogsskibe forfulgte den.
Den 17. maj forsøgte den sig igen, og da var svenskerne på vej op i Østersøen mod russerne.(6)
Kaas, der den 13. maj til sin eskadre fik to russiske orlogsskibe under
Hans ezaristiske Majestæts kommandørkaptajn Sinawin, lå afventende i
Kongedybet, da modvind havde forhindret ham i at nå ud af Sundet mod
Kattegat. Gabel, der havde søgt at rekognoscere ved den svenske skærgårdskyst, lå midt i maj måned på kryds mellem Skagen og Marstrand for
at sikre sig mod at den svenske eskadre fra Gøteborg løb ud. Den 30.maj
fik HVIDE ØRN til opgave at konvojere 85 koffardiskibe til København fra
Fladstrand.
Den 8.juni skrev Peter Tordenskjold til generaladmiral Gyldenløve og
idet han redegjorde for, hvor fjenden stod med sine 8000 mand infanteri
og 600 mands kavaleri mellem Frederikstad og Frederikshald, udformede
han et forslag til hjælp for fæstningen, der trængte til proviant. Hvis man
ville overlade ham HJÆLPEREN, pranunen ARCHE NOA, fregatten HVIDE
ØRN og galejerne så ville han trænge sig igennem Svinesund, »thi med
orlogsskibe er det ej gørligt, da farvandet ej er bredere mellem begge
landene uden 160 skridt og 200 skridt på en del steder.Til lands er det ej
gørligt eftersom den norske arme står på den anden side af Glommen,
hvor de ej er kapabel at attaquere fjenden.« Gyldenløve anbefalede planen
til kongen ogTordenskjold fik foruden de nævnte skibe også VINDHUNDEN
samt de tre galejer LOUISE, PRINS CHRISTIAN og CHARLOTTE AMALIE.
Gyldenløve gav derefter ordre til, at Peter Tordenskjold overtrådte på
HJÆLPEREN, og kaptajn Vilhelm Lemvig skulle erstatte ham som chef på
HVIDE ØRN. Tordenskjold havde dog endnu et ønske, idet han den 12.
juni skrev til kongen , og erklærede, at mandskabet på skibene fra Pommern havde mistet deres klæder, »så de ikke vel kan afsejle før de måtte
bekomme en måneds 8:l8t> udi forstrækning, thi det vil give folkene lyst
og kærlighed at udrette, hvad de til Hans Majestæts tjeneste bliver anbefalet.« I øvrigt havde han forinden afsejlingen besøg ombord af generalmajoren og den moskovitiske kommandør, hvorved han til salutter brugte
88 skud med 6 pd.s kanonen. I Tordenskjolds sejlordre stod der, at han
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DYNEKILDEN 8-7-1716
enten skulle sejle til Koster eller til Dynekilen. Samtidig fik viceadmiral
Gabel ordre til at med de øvrige skibe at indeslutte Gøteborg. (7)
Det var afgørende for Carl 12. at fa erobret Frederiksten, fordi han
derved kunne la frie hænder til sine operationer i det sydl ige Norge, men
fæstningen holdt stand. Da kongen den 4. juli angreb blev svenskerne
slået tilbage af de standhaftige nordmænd, og selvom de havde mistet 162
døde og sårede, så havde svenskerne et tab på op mod en tredjedel af deres
styrke. Forbindelsesvejen mellem de svenske styrker og Sverige passerede
et par steder tæt ved kysten, nemlig ved Svinesund og ved Dynekilen, og
en svensk galejflåde var netop da samlet ved Dynekilen sammen med et
an tal transportskibe.
Den 2 . juli afsejlede Tordenskjold med sin lille eskadre, og for første
gang var han chef for et antal skibe og skulle vise, at han kunne lægge
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Eli palask med skede og

2 pistoler,
derhar tilhen Peder Tordenskjold.
(Frederiksborg Slot)

planer for flere skibe og gennemføre dem. Det var blot en let vind og ofte
modvind, så at man ingen steder kom. Den j. juli lå eskadren således ved
KulIen, hvor man jagede nogle svenskere .Tordenskjold gik da ombord på
et af de mindre fartøjer for at optage forfølgelsen, og da det 8. glas var ude
i middagsvagten kom han atter ombord medbringende 2 priser, en hukkert på 4 stykker og den anden en dobbelt sluppe med 4 svingbarser. Først
næste dag blæste det lidt op, så man kunne forlade Lappegrunden, hvor
man om natten havde ligget for anker. Af og til måtte de bedst sejlende
skibe brase op for at vente på efternølerne, men den 6. juli passerede
eskadren Marstrand, og den næste dag måtte de atter bugsere. Der står i
H JÆLPERENS journal, at sidst på middagsvagten blev det »ganske stille, kurs
NV tilV, de to sidste glas kom galejen og bugserede os nordover, og begge
vore slupper havde årene ude.«
Efter at have ligget til ankers ved mundingen af Dynekilen, lettede
eskadren næste morgen med en bramsejlskuling, og stod ind i fjord en.
Farvandet var meget trangt og snoede sig, på det smalleste sted var der
omkring 100 meter, så det havde været en let sag for svenskerne at spærre
adgangen. Kun inderst inde i fjord en , hvor den blev bredere lå et enkelt
batteri.Tordenskjold erfarede, at en svensk transportflåde lå for modvind
inderst inde, men at officererne var til bryllupsfest. Kun 2 forpostbåde lå
yderst i skærgården. Da danskerne viste sig, trak de sig tilbage, og da
svenskerne V;Jf helt uforberedte, lykkedes det eskadren uden tab at passere
det lange vanskelige indløb uden tab, idet de svenske tropper i land først
blev hidkaldt, da kanontordenen vækkede dem .
I formiddagsvagtens I. glas (ved halv nitiden) gik Tordenskjold, der
under indsejlingen havde været ombord på HVlDE ØRN, att er over på
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HJÆLPEREN »og som Tordenskj old ville gå foran m ed HJÆLPEREN m åtte j eg
lade mit anker gå for at lade ham komme forud" og da de var nået ind i
bunden af fjorden »i 2 . glas begyndte vor aktion mod fjenden og vi kanonerede lystigt på ham, nemlig på et skib, der hed STENBOCKEN og 5 svenske galejer." Skibene lagde sig på lini e med br edsiderne mod fjenden ,
men »da 6.glas var ude " (ved II-tiden) »holdt HJÆLPEREN bugseret af 2
galejer ned på fjenden, og straks derefter ARCH NOA bugseret af den
tredje,« mens HVIDE ØRN »idelig kanonerede mod fjenden, for at han ej
skulle fa tid til at ruinere vores galejer som bugserede, og da de to pramme
kom ind holdt STENBOCKEN op med at skyde og halede ind og strøg sit
flag." Et batteri, hvorfra der også var blevet skudt mod de danske skibe
fortsatte en tid, men da de sven ske galejer lod sig drive på grund og besætningern e sprang i land, sprang også den danske løjtnant Tønder i land
ved batteriet og fornaglede kanonerne.
Kampen var for så vidt endt ved middagstid, men det vigtigste stod til2 18

Samtidig tegning af Tordenkjolds
angrebpå Dynekilen. Forrest ses de
erobrede skibeføres bort.
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bage, nemlig at tilegne sig de svenske skibe eller brænde dem. Nu var
omsider de svenske tropper tilkaldt ved kanontordenen, så der blev handlet
hurtigt inden det svenske artilleri kom i stilling. Under en regn af geværkugler sprang de danske officerer og matroser rundt fra skib til skib for at
slukke påsatte brande og for at fa slæbt skibene af grunden. Kadet Sivertsen
og 3 matroser sprang i luften med galejen WREDEN, men hvor utroligt det
end lyder, kom han uskadt fra det. Derimod faldt løjtnant Willer og kadet
Terry, mens løjtnant Høeg fik et farligt skudsår i hovedet. De største tab
var i forbindelse med erhvervelsen af priserne, og ialt døde 21 mand og 61
såredes. I HJÆLPERENS journal stå r: « Udi aktionen mistede jeg min skipper,
som blev skudt ihjel og 7 mand arme og ben, og 6 mand blesserede.« I
HVIDE ØRN.S journal står der:«Vi havd e 16 mand blesserede og skipperen
dødskudt. Stormasten halvt afskudt , så og vor bovspryd og galionen i stykker. « »1 4.glas i Platfoden gjorde vi vores bedste for at varpe ud igen .«
De erobrede skibe var skytsskibet STENBOClCEN med 24 stk ., galejerne
PROSERPINA med 6 stk.,ULYSSES m.j stk. , LUCRETIA m .12 stk., halvgalejerne ACHILLES m .y stk. og POLLUX m .z stk. samt 3 skærbåde foruden
19 transportskibe, der alle blev slæbt ud, mens resten var ødelagte. Det
erobrede belejringsmateriel var enormt. Det var bl.a. 17 store jernkanoner og et par morterer med tilhørende lavetter, 73.225 pund krudt ,
knap 24.000 jernkugler af forskellig art , og desuden 784 håndgranater
foruden meget andet. Eskadren sejlede og bugserede hele natten og kom
næste dag til ankers ved Hvaløerne, hvor den mødte den norske eskadre.
Viceadmiral Gabel var kommet ombord på PRINS WILHELM ved Frederiksstad den 8. juli om morgenen og sammen med kommandør Vibe på
FYEN var de sejlet mod Dynekilen. Den 9. juli meldte Tordenskjold sig
hos viceadmiral Gab el. (S)
Det var en dygtig og imponerende bedrift Tordenskjold havde gennemført ved ødelæggelsen af den svenske flotille med transportskibene.
Den unge chef havde hermed vist, at han foruden at være en dristig
fregatchef tillige kunne føre flere skibe og det dr istige foretagende blev
også en stor dåd for m ange af de folk , der havde fulgt ham. Kaptajnløjtnanterne l'Etang på ARC NOA og Grib på VINDHUNDEN havde ligesom
kaptajn Lemvig på HVIDE ØRN bidraget meget til succ esen, og desuden
havde løjtnanterne Michael Tønder på galej PRINS CHRISTIAN og broderen Christian Tønder på galej LOUISA medvirket til det gode resultat.
Følgen af den sømilitære sejr i Dynekilen blev, at Carl 12. nu var nødt
til at hæve belejringen af Frederiksten og med sine landstyrker trække sig
tilbage over grænsen, og nu kunne man koncentrere sig om forholdene i
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Østersøen og den planlagte invasion i Skåne. Gabel kunne nu med god
samvittighed følge den ordre, der den jjuli var afsendt til ham, om at
nedsende til København alle de skibe, der ikke var nødvendige ved konvojeringen fra Jylland. Den II. juli afgik BESKIERMEREN og kort tid efter
EBENETZER samt HVIDE ØRN, der havde Tordenskjold ombord. Han fortsatte til kongen for at aflægge rapport og Frederik 4 belønnede ham nu
med udnævnelsen til kommandør, idet han sprang over alle kommandørkaptajnerne og de kaptajner, som stod før ham, men han fik dog ikke
straks kommandørsgage.
Allerede den 18. juli beordredes Tordenskjold tilbage til Norge for at
samle transportskibe, idet planen om den allierede landgang i Skåne nu
var ved at tage form . Kommandør Reesen, med hvem han afsejlede , fik
ordre til at sejle til Norge og overtage Gabels kommando, mens Gabel
skulle sejle til København med sine orlogsskibe og tage de erobrede
transportskibe med sig. Ligeledes fik judiehær ordre til at sørge for, »at
samle så mange smakker og fartøjer som behøves til de destinerede
troppers foranstående descente på Skåne«. Den j r .juli fik generaladmiral
Gyldenløve ordre til at sørge for, »at der til taksigelse for fjendens udmarch af N orge så snart formiddags-prædiken i Slotskapellet er til ende,
at de på Reden liggende orlogsskibe samt fregatter og flådens batterier 3
gange 9 skud bliver løsnede og affYrede.«(9)
Helt turde man dog ikke lade Kattegat være ubeskyttet, når de svenske
kapere stadig kunne husere, så derfor beordredes den 7. august orlogsskibet ISLAND og fregatten RAA til at krydse mellem Læsø , Anholt, Kullen og
Nidingen og søge at forjage de fjendtlige skibe af søen.« Derefter skulle
ISLAND dog slutte sig til Gabelog følges med denne til København.
Imidlertid var de allierede flåder ved at samles. Den 7.juni noterer vagtskibet i Sundet, at »i morges kl.j 112 kom den engelske eskadre og gik til
ankers med 15 orlogsskibe, I fregat og 25 koffardiskibe« under admiral
Norries og den følgende dag kom der yderligere 6 orlogsskibe og 25
koffardiskibe. Da den svenske flåde i Østersøen havde forholdt sig passiv,
kom den russiske eskadre på 18 skibe under kommandør Sievers uhindret
fra Reval til København. Både englænderne og hollænderne konvojerede
deres koffardiskibe ind i Østersøen, Således kom der den 28.juni endnu 2
orlogsskibe med 40 engelske koffardiskibe, og den 13.juli kom der 6 hollandske orlogsskibe, der konvojerede en flåde af 260 koffardiskibe.(IO)
Det var en større operation, der skulle iværksættes, idet man dels skulle
have overført de russiske tropper fra Pommern og dels skulle sørge for
deres og de danske soldaters videre befordring samtidig med, at man
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skulle klare alle forplejnings- og underbringelsesproblemer, og når alt
dette var klaret skulle man derefter oversætte hele styrken til Skåne.
Czaren kom selv med de russiske tropper. Om aftenen den 14,juli gik
han i land med sit følge nær Gedesby på Falster. En øjenvidneskildring af
apotekersønnen Claus Seidelin fortæll er at han sammen med prins
M enzikof og nogle andre generaler m .fl. »straks kastede sig på nogle løse
bønderheste på marken, som de red ind på til landsbyen, så de kom ind
til fogden og kromanden, hvilk en tillige med hans kone, ezaren straks jog
ud af deres senge og sprang med støvlerne på straks derudi så varm som
den var.« Der gik omgående bud ind til stiftamtmanden, og han fik hurtigt fremskaffet de nødvendige køretøjer m .v. for at ezaren kunne blive
ført til N ykøbing, hvortil han ankom ved II-tiden. Det var iø vrigt nok
så vanskelig en herre at beværte, for han var ikke tilfreds med at indtage
sit måltid på slottet, men fandt ned til et almindeligt værtshus hos post221

mester Iver Rosenfeldt, der i dag kalde s ezarens hus . Her blev der serveret
for ham, men maden blev dog fremskaffet fra slottet, og nok så vigtigt for
ham var det, at her fik han al den brændevin og øl , der passede ham. Han
blev siden ført om bord på en sejlbåd , som sejlede ham sydpå til hans
galejer, der var ført ind i Guldborgsund af danske lodser. Efter at de velstående borgere havde beværtet ezarens mænd og soldaterne fra galejerne
havde oversvømmet byen og skabt liv rundt om, overnattede alle de
fremmede om bord, hvorefter de den næste dag fortsatte sejladsen
nordpå .v"
Den russiske hær, der forventedes til Sjælland, var kongen trods alt ikke
alt for tryg ved. Derfor skulle den opholde sig i lejr uden for København.
Viceadmiral judiehær fik derfor den 7. august ordre til »uden tidsspilde at
lade forfærdige 2 broer ved søkanten, hvor det russiske campement var, så
at de forventede russiske tropper kan landsættes her. « Ligeledes skulle
scoutbynacht Gude sørge for, »at ingen russiske eller fremmede tropper
passerer gennem bommen, men at de holder sig ved de 2 broer. «
Den II. august fik generaladmiral Gyldenløve sin instruktion om,
hvorledes han skulle forholde sig i den forestående kampagne, og især fik
han ordre til at vise »Hans Majestæt Czaren al respekt og ærbødighed i
vor flåde, som kunne det være Os selv,« Gyldenløve fik dog også ordre til,
at det var alene ham , der havde kommandoen over den danske flåde, og
»vores skibe skal ej meleres med andre fremmede skibe,« og det er også
ham, der »indretter Ordre de Bataille, som han finder det for godt.«
Den russiske eskadre, der var kommet fra Reval bestod af 7 orlogsskibe, 3 fregatter og 3 brigantiner, og hertil kom en eskadre, der var afsejlet fra Archangelsk og som forenedes med nogle nybygninger, som kaptajn Bredal skulle hente i England foruden et par ældre russiske orlogsskibe, og han nåede ned til København med dennne blandede eskadre,
således, at den russiske flåde, der blev underlagt ham kom til at bestå af ialt
r6 orlogsskibe, 3 fregatter og 3 brigantiner. Hertil kom nu den danske
flåde, som blev samlet ved at hjemkalde de udsendte orlogsskibe fra
Nordsøen og Østersøen, således at den kom til at tælle 21 orlogsskibe. så
Frederik 4 .S flåde blev den største enkeltflåde af de tre . ( 12)
Den 16. august stod de tre flåder til søs foruden de 6 hollandske orlogsskibe, og sej lede ind i Østersøen uden dog at foretage sig noget mod
den svenske flåde, som lå i C arlskrona. Der skete intet af betydning, og
flåderne var tilbage og var i København den 20 . september. Imens fik
Tordenskjold ordre til at sejle til Warnemiinde for at hente de danske og
russiske tropper til ekspeditionen mod Skåne. Han mødte ved Warne222
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munde den I . september general Løvenørn, der dagen før var kommet
med de preussiske skibe, og den 5. september fik viceadmiral judiehær
ordre til, at de russiske dragoner skulle indkvarteres på Hven, og en dansk
fregat skulle patruljere mellem Sjælland og øen for at hindre, at de blev
ført over til Sjælland. Først den 12 . september indberettede Løvenørn, at
alle var indskibet og at man blot ventede på god vind. Transportflåden
udgjorde 92 skibe fra København og 54 skibe, som Løvenørn havde skaffet foruden 40 skibe, som russerne havde faet fat i. Ialt blev der overført
over 19.000 mænd med heste .
Efter at dragonerne var kommet til Hven den 9. september, overførtes
næste hold den 14. september til landgangsbroen ved København og resten fulgte den følgende tid. Gyldenløve erklærede også i et brev til kongen den 17.september at »tiden til den foretagende landgang på Skåne er
så nær for hånden.« Nu var det blot selve transporten til Skåne, som man
ventede på, men når så mange er samlede og når forskellige nationaliteter
skal enes er det næsten uundgåeligt, at der ikke optræder visse gnidninger
dem imellem. Hertil kom nu , at ezaren i september erklærede, at tiden nu
var blevet så langt fremskredet, at han fandt at hele aktionen skulle udsættes.(IJ)
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De engelske ministre i København og den engelske flådechef trængte
hårdt på for at fa ezaren til at tage sin beslutning tilbage men det var nok
andre ting, der havde ændret ezarens holdning. Selvom han og Frederik
4. tilsyneladende kom godt ud af det med hinanden, så nærede ezaren stor
mistro til kong Georg af England, og muligvis hænger ezarens afslag på
aktionen også sammen med, at Carl 12.S rådgiver, den gottorpske politiker Otto v. Gørtz, der både var danskerhader og en smidig politiker, under hånden var begyndt forhandlinger med ezaren. Interne særinteresser
havde undermineret alliancen. Da ezaren trods kongens forhandlinger
med ham, var ubøjelig, måtte Frederik 4. erklære, at selvom man så måtte
forberede sig på at gennemføre planen til næste år, så blev han nødt til at
fa fjernet soldaterne, da de pålagde hans folk utålelige byrder, og han bad
derfor ezaren om at fjerne sine tropper. Først den 13 . oktober afsejlede
garden på galejerne og IO dage senere afgik resten af hæren på transportskibene under beskyttelse af den danske og russiske flåde.
Czaren forblev endnu nogen tid i Danmark og prøvede på at forklare
kongen , at han kendte Carl 12.S måde at føre vinterkrig på, og han ikke
ville føre Frederik 4. ud i disse vanskeligheder. Den 27 . oktober afrejste
czaren, og Københavns kommandant og admiralitetet fik ordre til at salutere m ed 3 gange 9 skud fra voldene og søbatterierne. Den 16. novem223

ber afsejlede de engelske og hollandske konvojer, og dermed var den store
flåde nu splittet. Et af de engelske skibe kom for nær til Anholt, og den
za .november fik den engelske kommandør Cleveland lov til at måtte låne
lodsgalioten EILAND SCHILLING foruden forskelligt grej i forb indelse med
bj ærgningen. (14)
Herefter vendte man tilbage til de gængse planer for en flåde til Østersøen og en flåde til Nordsøen. Det var kommandørTordenskjold, som fik
til opgave at føre Nordsøeskadren og at sørge for at nogle jyske og fynske
batailloner blev ført fra Fladstrand til Norge. Samtidig skulle han afløse
kommandør Reesen, der blev beordret til at sejle tilbage til København
med orlogsskibene NELLEBLADET og GØTEBORG. I den forbindelse fikJudiehær ordre til at lade aptere de til kavaleriets transport fra Fladstrand
nødvendige skibe. Desuden fik Tordenskjold udvirket, at der »til ernbarqueringens facilitet ved Fladstrand bygges en bro 60 alen lang og et fyrrebræts længde bred eller 9 fod samt at hovedet derpå skal være tværs over
29 fod lang og 2 brædders længde eller 18 fod bred.«(Isl
I det forløbne år fik man kun lidt tid til at arbejde på fregatten, som
stod på bedding i Stralsund.Til gengæld købte man en fregat FORTUNA af
kommiskaptajn Eliazar Christensen for 4000 rdl. og man lejede i foråret
den i København liggende fregat LA CONQUERANTE for 200 rdl. om måneden. Desuden erklærer kongen i september, at vedr. de 2 gamle jagter
i Gluckstad PRINS FREDERICH ogJUNCKEREN må skrogene sælges på auktion, mens takkelagen med tove, ankre og sejl skal lægges i materialhuset.
I november 1716 fikJudichær iøvrigt tilladelse til at antage lOOO »jouvere«
(sjovere eller daglejere) til flådens desarmering.
I foråret 1716 ses det også , at kongen har en lystjagt. der hedder EMANUEL.judiehær havde den 13. apr il fået ordre til at ek vipere den, og kongen bestemte, at kaptajnløjtnant Playard skulle være chef på den, og i
september er det TordenskjoId, der skal sørge for det antagne mandskab
til »H ans kgl. Majestæts egen lystjagt EMANUEL». Den 19. september har
han antaget I kvartermester og 12 matroser til jagten og det samme antal
til kongens chalup. »så længe de er i land rar hver kvartermester månedlig
6 rdl. og hver matros ugentlig I rdl., og når de med Maj estæten er ude rar
hver kvartermester 8 rdl. månedlig og hver matros 4 rdl. månedlig samt
kosten in natura eller kostpenge.sv"
Tordenskjold bad kongen om tilladelse til »at måtte nyde 2 af de 5 i
Dynekilen erobrede skibe, der var ladede med ammunition.« Det drejede
sig om den 3 mastede galiot ENIGHEDEN og hukkerten MAKRELEN, mens
de andre 3 koffardifartøjer kunne sælges. De 2 skibe blev takserede til
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henholdsvis 589 rdl. 3 mrk,6 sko og 338 rdl.j sk., og det bevilgedes, at
pengene kunne tages fra hans prisepenge. Tordenskjold havde imidlertid
også et ønske om at bevæbne galioten, idet han bad om IO stk. 3 og 4
punds kanoner med rapperter og tilbehør, 2 centner krudt, 3 krudthorn ,
IOO kugler af 3 og 4 pundige og 50 skråsække af 3 og 4 pundige. Han
kunne dog ikke uden videre få alt dette fra Holmen, selvom, som han
skriver, »der ligger mange af dem tilhørende de ubrugelige fregatter, hvis
rapperter oprådner, såsom de står på den blotte mark og ikke bliver
brugt.« Tordenskjold måtte til sidst bede om hjælp hos kongen. (17)
Det gik dog ikke så nemt med den konvoj, somTordenskjold skulle føre
til Fladstrand. I Kattegat kom den ud for en stærk storm, der splittede
eskadren, og 4 transportskibe med 4 kompagnier soldater forliste på den
svenske kyst, hvor soldaterne blev taget til fange. Det lykkedes dog at få
troppernf' til Norge, hvor man forberedte sig på et angreb af Carl 12.
Imidlertid havde den svenske konge nu også øjnene åbne for Kattegat, og
han havde ret uventet sendt nogle af sine fregatter fra Gøteborg ud til søs.
Uheldigvis mødte de den 26. marts en dansk konvoj, som det lykkedes
dem at splitte, og tilmed tog de 5 af koffardiskibene. Derfor fik viceadmiral
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Gabel ordre til at sende en styrke til hjælp i Kattegat, og den 3. april
afsendte han derfor kommandør Poulsen med de 3 orlogsskibe EBENETZER, OLDENBORG og GØTEBORG samt 4 fregatter, en snau og en lodsgaliot
for at rekognoscere efter fjendtlige skibe. Ordren lød videre på, at de ved
Fladstrand skulle se efter, om der var nogle skibe, der havde brug for konvoj, og desuden skulle de under Anholt indtage så meget i skibet af det
bjærgede gods fra det engelske skib, som de kunne have. I det hele taget
var Anholt farlig under uvejr, for samtidig fik eskadren meddelelse om, at
fregatten PACKAN og nogle under konvoj en medfulgte skibe var strandet på
revet ved Anholt, og heriblandt også et islandsk returskibjosasnu GABEL. (1 8)
Vinteren var normalt tiden for en afventen af næste sæsons planer, men
kongen havde pludselig også forset sig på søofficerernes ekstrafortjenester
fra koffardiskibe, hvorfor han beordrede, at de skulle afhænde deres skibe
og deres anparter, og de skulle alle erklære, hvad de ejede af den slags.
Samtidig var han også meget oprørt over, at kommandør Christoffersen
med orlogsskibet GØTEBORG havde nedbragt noget privat gods »uden
allernådigste ordre og speciel perrnission.«
I februar 1717 var den svenske geheimeråd Gørtz på rejse i Frankrig for
. at søge hjælp her, og samtidig havde han forhandlinger med både russerne
og englænderne, men da han også havde kontakt til den skotske tronprætendent Jacob Edwards tilhængere vendte den positive stemning i England sig væk fra Sverige, og der viste sig nu en chance for, at England
aktivt ville gribe ind sammen med Danmark imod svenskerne. Den 29 .
marts fik kommandør Tordenskjold underretning om, at kongen af
Storbritanien havde meddelt, at 3 engelske fregatter ROYAL ANN,ROBACK
og CHARLES GALLEY hver på 40 stykker samt KINGS ALE på 36 stykker og
DEAL CASTLE på 24 stykker var afsendt for at krydse ved Gøteborg, »og de
skal behandles som venner og allierede«,
Desuden blev det meddelt, at svenskerne i Holland havde 20 fartøjer
færdige til afsejling til Gøteborg, og Tordenskjold fik naturligvis ordre til
at hindre denne sejlads.
De engelske fregatter var imidlertid kun en del af, hvad England ville
indsætte. Den 21. april, da kommandør Poulsen lå ved Fladstrand, kom
den egentlige store engelske flåde på 25 orlogsskibe og IO fregatter foruden 3 brandere omkring Skagen, og Poulsen fulgtes med dem til St1Odet, hvor viceadmiral Gabel var ved at la samling på den flåde, hvormed
han skulle afsejle til Østersøen. Det var oprindelig tænkt, at den blot skulle bestå af 9 orlogsskibe, 3 fregatter og et par galejer, men den 29. marts
var yderligere 9 orlogsskibe beordret gjort sejlklare til Østersøflåden, Den
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22.maj fik viceadmiral Gabel efter ansøgning imidlertid sin afsked »på
grund af svaghed og magtpåliggende particulair affaires des bedre kunne
beopagte,« og han overleverede eskadren til admiral Raben .v?'
Man kan synes, at det var en mærkelig uvirksomhed, der blev udvist fra
dansk side både til søs og til lands. Flåden blev sent udrustet og offensive
planer viste sig ikke, ligesom der heller ikke til lands planlagdes større
operationer. Kongen, der var mest interesseret i hæren, forstod åbenbart
ikke hvilken fordel han besad ved at have det fulde søherredømme, så han
kunne sætte sine styrker ind, hvor det passede ham. Tilmed kom nu den
engelske flåde til hjælp.
TordenskJold besad dog den offensive ånd, der ellers manglede, og da
Carl 12. planlagde et nyt angreb på Norge og samlede sine styrker ved
Gøteborg, hvorfra han lod materiel sejle indenskærs nordpå, fandt Tordenskjold det naturligt at søge at ramme dette knudepunkt. Der lå imidlertid nogle bemandede orlogsskibe og man havde anlagt nogle svære batterier til at beskytte indsejlingen, så TordenskJold fandt det nødvendigt at
et angreb på Gøteborg måtte foretages som en overraskelse. Men det kom
imidlertid til at glippe.
Han skulle bruge nogle pramme og mindre skibe, og da disse ikke alle
var lige velsejlende gav han den 12. maj kaptajn Vosbein ordre til at slæbe
skibet ARC NOA over Kattegat, men denne nægtede at udføre ordren, og
den samlede eskadre lå derfor først næste morgen kl 6 ved indsejlingen til
Gøteborg. Han kunne da ikke begynde angrebet før den følgende aften
for at kunne udnytte tusmørket, men nu var aktionen røbet, og alt var
gjort klart fra svensk side til at modtage ham. I Tordenskjolds rapport
hedder det: »O rn aftenen ved 9 slet lettede anker igen og i stille vejr lod
skytsskibene HJÆLPEREN og ARe NOA bugsere ind, derefter galejerne,
nemlig 9 hele og 2 halve, snauenJEPHTA samt 8 dobbelte og nogle enkelte
chalupper, alle i bedste orden.« Aktionen begyndte med uophørlig ild fra
begge sider fra kl.I 112 om natten til klokken halv syv næste morgen. I
HJÆLPERENS journal står der: « Med den opgående sol faldt vinden østlig,
dog mest stille i røg og damp. De fyrede helt stærkt fra batterierne såvelsom fra Elfsborg, og det med svært skyts«. K1.5 1/2 »blev befalet, at vi
skulle varpe længere ind, og vi lettede og holdt længere ind til de svenske,
men de halede alt indenfor batterierne. Og vi sloges hårdt den hele vagt.«
»Det ottende glas holdt ARC NOA og galejerne fra os , da fik jeg ordre til
at retirere.Vores skib var ilde forskudt på sejl og redskaber. Vi satte sejl og
sejlede ud til orlogsskibene og ankrede der.«
Tabene på den danske eskadre var 52 døde og 79 sårede, og blandt de
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faldne var kaptajn Sieverts. Desuden sank galejen LOUISE afChristiansand ,
da den havde laet 5 grundskud, men alle folkene blev dog reddede, og
den lille galej LUCRETIA kom på grund i forbindelse med retraiten, men
også her blev alle folkene bjærget.(20)
Selvom svenskerne havde lidt store tab havde Tordenskjold dog ikke
nået sit mål. Han blev imidlertid liggende nogen tid »godt et kanonskuds
afstand fra Elfsborg fæstning« og blokerede indsejlingen til Gøteborg, og
fik i den tid erobret en del priser. Affæren fik dog et efterspil for kaptajn
Vosbein, som Tordenskjold beordrede til at fratræde kommandoen på fregat SØRIDDEREN og som arrestant blev han med hukkerten FORTUNA
sendt til Stavern. Vosbein nærede en vis uvilje mod Tordenskjold, fordi
denne havde sprunget forbi ham, men han var så heldig, at han kom
tilbage fra sit kryds med en erobret svensk fregat ISLAND, og da han i et
brev til Tordenskjold fra sin arrest erkendte sin fejl, lodTordenskjold, efter
en venskabelig henstilling fra viceadmiral Gabel, sagen falde og udvirkede
endog, at han som belønning for sin erobrede prise avancerede til kommandørkaptajn.(21)
Allerede det foregående år havde kaptajn Christian Vosbein den y.juli
søgt kongen om forfremmelse, men uden held. I sin skrivelse til kongen
henviste han til, at han »i årene 1713 og 1715 havde erobret 3 fjendtlige
krigsfartøjer, hvorpå der fandtes 150 krigsfanger desforuden 2 koffardiskibe, hvorfor Deres kg!. Majestæt har af sær nåde tilsagt mig, at jeg skal
være erindret.« Han henviste til, at han ved sit ægteskab med en datter af
scoutbynacht Giintelberg havde laet mangfoldige af den salig mands misundere og uvenner, »så jeg slet ingen venner ved ud en den almægtige
Gud, som vil bevæge D eres kg!. Majestæt. « Dengang opnåede han dog at
la 1400 rdl. for den sidste år erobrede fregat HUMMEREN.(22)
Indtil sidst i maj lå Tordenskjold med sin eskadre ved indsejlingen til
Gøteborg, hvorefter han atter satte kurs mod Nord og lå den 4.juni ved
Larvik. Dagen efter kunne administrationen i Norge, kaldet Slotsloven,
meddele kongen, at kommandørTordenskjold i den sidste uge havde opbragt en prise, som var en fregat på 28 stykker. »den kom fra Dunkerque
og var destineret til Gøteborg med fransk pas. Kaptajnen er Mr. Saus fra
Dunkerque og er en kendt person, som tidligere var adjungeret med den
berømte kaptajn Barth, hvorved Mr. Saus har erhvervet sig et par tønder
guld« og endnu er der i Dunkerque en del kapere i svensk tjeneste, hvoraf
mange er taget af Eders kgl. Majestæts krydsere her i Nordsøen, »særdeles
den som kaptajnVosbein så berømmelig har sig bemestret.« Problemet for
administrationen er imidlertid, at kongen har givet ordre den 24 april, at
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»alle efterdags forekommende skibe og fartøjer, som til Sverige tænker at
hengå« uden nogen undtagelse, skal føres til nærmeste havn som gode

priser. Slotsloven manglede imidlertid kongens ordre til, hvad der skulle
gøres med passagerer og gemene samt med godset. Foreløbig blev alle og
alt tilbageholdt. (2)
Den 21. juni resolverede kongen, at orlogsskibet GØTEBORG hurtigst
mul igt skulle ekviperes og sendes til kommandør Tordenskjolds eskadre.
Den 6. juli nåede det Larvik sammen med 4 proviantskibe, som Tordenskjold modtog med begejstring, og næste morgen lettede han med eskadren. Målet var den lille fiskerby Strømstad, som Carl 12. ville gøre til et
hovedmagasin for hæren. Belært af Tordenskjolds angreb på Dynekilen
lod han flytte nogle store kanoner hertil fra Gøteborg til basens forsvar, og
da Tordenskjold foretog sit angreb var der placeret 14 stykker af 24 pd.s 18
punds kanoner på Laholmen, en lille klippeø uden for havnen.
Den ty.juli lå eskadren udenfor fjorden ved Strømstad og »i middagsvagtens j.glas lettede vi og gik fjorden ind ad Strømstad til .« I GØTEBORGS
journal står, at man gjorde alt klar til bataille så snart galejerne var kommet. Den 16 juli »korn en del svenske soldater ud på Killingholmen ved
nordsiden af fjorden og skød efter os med musketterne, så kuglerne faldt
agter skibene.« Der blev sendt nogle soldater fra alle skibene mod svenskerne, der straks løb bort. »1 eftermiddagsvagtens 7. glas gik jeg (kaptajn
Danielsen) tillige med kaptajn Rostgaard og kommandør Tordenskjold i
land på den nordre side af fjorden for at erkyndige os om batterierne.«
Først i løbet af den I8.juli kom ARC NOA, 4 galejer og 4 dobbelte chalupper, ogTordenskjold sammenkaldte cheferne for at høre deres mening
og sagde: »Orn det var muligt vi kunne ruinere de 3 batterier, så var det
en stor avantage for vor allernådigste konges land Norge.«Alle svarede Ja,
og det blev skriftligt undertegnet.
Kaptajn Grib på ARC NOA begyndte allerede før midnat at varpe sig ind.
Under varpningen også afLAALAND, FYEN og GØTEBORG, blev de beskudt,
og først efter at de ved halv femtiden var placeretVest for det store batteri
kunne de med deres bredsider begynde skydningen. Et par gange måtte
Grib hale sig i læ af en klippe da skibet fik nogle grundskud. Da HJÆLPEREN og de sidste galejer var ankommet besluttede Tordenskjold at storme
Laholmen. Han selv og andre chefer gik ned i de 4 galejer, der angreb,
men kampen blev meget hård, og også Tordenskjold blev såret. »vi kunne
ej se vel for røg og damp.« »1 det 7. glas råbte kaptajn Wessel til mig fra
LAALAND, at hans bror var såret, og vi skulle gøres vores bedste at retirere.«.
Eskadren trak sig uden for skudafstand. Blandt de dræbte var kaptajnløjt23°
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I rapporten til kongen efter kampen roste Tordenskjold kaptajnløjtnant
Grib for dennes tapperhed, men fortalte, at denne havde mistet sin højre
arm. Også major Rosenkrands, der blev hårdt såret, og løjtnant Helmich,
der begge var på galejerne roste han for deres indsats. Desuden udnævnte
Tordenskjold løjtnant Gabriel Christiansson og løjtnant Sahlgaard til
kaptajnløjtnanter som en anerkenddelse af deres opførsel.
Det mislykkede angreb på Strømstad var foretaget uden tilladelse fra
kongen, men Tordenskjold havde anset det for nødvendigt at angribe, før
forsvarerne havde sikret sig for meget. Den IO. august var eskadrens havarier udbedret, og Tordenskjold genoptog blokaden af Strømstad. Imidlertid forberedte man sig i Norge på at forstærke det landmilitære forsvar,
og scoutbynacht Rosenpalm sendtes herop med en eskadre for at tage sig
af konvojeringen af tropperne fra Danmark. Tordenskjold fik da brev fra
kongen om, at i den tid, Rosenpalm var i Norge skulle han som den
ældre overtage »kommandoen over vores norske søarmatur«, og han
skulle forhandle med general Wedel om Norges forsvar.
Tordenskjold bad da den 5. august om, hvis general Wedel ønskede
at Rosenpalm skulle forblive i Norge, at han da måtte blive afløst fra
LAALAND. Først den 7. august kom Rosenpalm afsted fra Sundet, men
uvejr sinkede sejladsen, så han måtte søge ly under Læsø, og 3 af transportskibene med soldater vendte tilbage til Sundet, hvorefter nogle
andre orlogsskibe måtte konvojere disse til Fladstrand. Rosenpalm
påregnede også, at de 3 skibe var søgt tilbage til Sundet, og derfor
fortsatte han med de øvrige skibe til Larkullen, hvor en del af tropperne blev sat i land, og han sejlede derefter til Christiania. Samtidig
sendte han et par orlogsskibe til Fladstrand for at hente de sidste skibe,
som han påregnede at træffe der.
Den j.september beordrede kongen, at kommandør Poulsen skulle
overtage kommandoen over LAALAND og erstatte Tordenskjold, som omgående skulle komme til København for at overtræde på EBENETZER ved
Østersøeskadren. Af en eller anden grund trak det dog ud, og først den 9.
november blev Tordenskjold afløst. Den 15. november måtte kongen
imidlertid gentage sin ordre, og han bad Tordenskjold om at »anmelde sig
hos vores admiralitet.ev?
Den o.december gik Tordenskjold i land ved Helsingør, og de misundere, der havde talt hos kongen fik nu forårsaget, at hans optræden ved
Strømstad skulle undersøges nærmere. Den 14. marts bad kongen admiralitetet om en udtalelse vedr. I: årsager og motiver til angrebet på Strømstad, 2: om kommandøren havde udvist behørig forsigtighed, 3: om ak23 2
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tionen var lovligt autoriseret, og 4: om han s conduite skulle prøves ved en
krigsret. Den rjapril forelå admiralitetets redegørelse, der frifandt Tordenskjold.(26)
Siden admiral Raben havde overtaget kommandoen den 31. maj havde
eskadren krydset rundt i Østersøen sammen med den engelske flåde under admiral Byng. Man havde haft tanke om et angreb på Carlskrona,
men det var atter opgivet. I juni var nogle folk gået i land på Øland for
at rekognoscere, og man fandt øen blottet for soldater, »s å om jeg havde
haft et antal mandskab kunne jeg uden hazard have taget landet i position. « Ijuli fik admiral Raben ordre til at forberede et angreb på Gotland,
ogJudichær og general Scholten skulle finde ud af, hvilken slags fartøjer,
man skulle bruge til bl.a. 4 eskadroner med deres heste. Dette foretagende
blev hell er ikke til noget, og i september fik Raben blot ordre til at blive
liggende med flåden i Køge Bugt og ellers lade nogle fregatter krydse i
Østersøen. De store dansk-engelske flåder havde derfor intet resultat af
deres store samlede styrke, bl.a . også ford i den svenske flåde forblev i
havn, men der var ikke det samme angrebsånd og initiativ som man fandt
i Kattegat. (27)
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12.

kapitel - De sidste krigsår

Uvirksomheden, der havde vist sig i 1717, var et resultat af den mistro,
som nu herskede mellem de allierede. Det var nu mere en diplomatisk
kamp, der foregik end en egentlig militær. Da den russiske czar havde
hindret det store angreb på Skåne i 1716, fordi han førte hemmelige forhandlinger med Sverige, var krigsførelsen afgørende ændret, og desuden
herskede der en stærk modvilje mellem de to monarker, kong Georg af
England og czar Peter. Der kom derfor ikke mere nogen fælles optræden
mellem de allierede. England havde ganske vist sendt en flåde til støtte for
kong Frederik 4. i 1717, og der kom også en engelsk flåde i 1718, men et
samarbejde med russerne var vanskeligt. Czar Peter fortsatte sine hemmelige forhandlinger, der kulminerede med Ålandskonferencen i foråret
1718, men selvom denne løb ud i sandet, da Carl 12. ikke ville afgive den
mindste smule svensk jord, så betød det ingen ændring i forholdet til
Danmark.
Kong Frederiks forsøg med at presse Sverige ved en fuldstændig
flådeblokade var mislykkedes, så han havde da også i november 1717
måtte lempe på forholdene ved at erklære, at kun de neutrale skibe,
som man havde en mistanke om at ville gå til Sverige, måtte opbringes
og anholdes .
Allerede den 7. februar 1718 beordredes orlogsskibet DELMENHoRsT
gjort klar til at afgå til Nordsøen, selvom det »formedelst is ej endnu kan
udkomme.« Samtidig blev det fastslået hvilke skibe, der denne sommer
skulle ekviperes og hvem , der skulle føre dem. De foregående års langsommelige udrustninger ønskede kongen ikke at få gentaget, så for det
første fastslog han, at »brødbagningen for flåden herefter på Proviantgården skal ske«, og desuden fandt kongen det nødvendigt, »at ved hvert
af vore orlogsskibe og fregatter visse ober- og underofficerer samt faste
matroser skulle anvises og bestandig derved forblive« ligesom ved hæren.
Derved skulle de være pligtige til både at tiltakle og udhale skibet, således
at man sparede sjoverne. Admiralitetet fandt imidlertid, at det ville både
blive dyrere og være upraktisk. I et svar den 9. marts gjorde man det op
ved at påvise, at:
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Et skib havde i 1716 i sjoverpenge kostet
319 rdl. 4 mrk.ry sko
448 rdl.
14 sko
Ved den nye ordning ville det koste
Merudgiften ville således blive pr. skib
128 rdl. 1 mrk 15 sk o
på grund af de måneds- og kostpenge, som måtte udbetales.
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Endvidere fremførte Gyldenløve også den ulempe en sådan inddeling
af skibsfolket ville medføre, når et skib manglede mandskab. Så kunne
man jo ikke uden videre tage folk fra et andet skib, så det ville blive svært
at supplere, men admiral Raben så dog også at der kunne være en fordel
i, at hvert skib havde sine faste officerer. Planen blev derfor skrinlagt.(.)
Kongen kaldte de fleste orlogsskibe hjem fra Norge, da DELMENHORST
blev afsendt. Årsagen var, at man havde erfaret, at svenskerne tidligt havde udsendt en eskadre i Østersøen, Han sendte da scoutbynacht Schindel
med et par orlogsskibe og nogle fregatter til at krydse. Det gik dog stadig
for langsomt med udrustningen, og den 6.maj sendte kongen en alvorlig
opsang til admiralitetet: »Som Hans Majestæt med forundring måtte fornemme, at der var gået så lang tid bort med de to dem for 6 dage siden
anbefalede orlogsskibes equipering. Hans Majestæt slutter deraf hvor farlig konsekvens det ville være for deres tjeneste, dersom det var nødvendigt i en hast flere skibe at lade udløbe.« Kongen befalede derfor alvorligt,
at man foretog »den tilstrækkelige anstalt, at de samtlige til Østersøen
destinerede 12 orlogsskibe ufortøvet blev istandsat , så de på Hans
Majestæts tilkommende ordre med 24 timers forløb kunne være under
sejl, såfremt vind og vejrlig det ville tillade.«
Der gik da ikke mange dage, før kongen den o.maj beordrede yderligere 6 orlogsskibe udrustede til at forstærke scoutbynacht Schindels
kommandos 4 orlogsskibe . Han havde da et par dage før inspiceret admiral Rabens eskadre, mens den var under udrustning, idet han lod sig ro
langs med skibene og var derefter gået ombord på batterierne TRE KRONER og PRØVESTEN. Fra skibene havde besætningerne 9 gange råbt :»G ud
bevare Kongen.«
Netop ved denne tid havde Schindel måttet vige for overmagten, og
var jaget ind i Køge Bugt, hvorfor der omgående skulle sendes ham, hvad
der måtte være klar af orlogsskibe i København. Men nu var Rabens eskadre også ved at være klar, og den 17. maj gik han under sejl med 8 orlogsskibe og nogle mindre skibe, og dagen efter forenedes de to eskadrer
i Køge Bugt under Rabens kommando. De udsendte krydsere kunne ikke finde nogle fjendtlige skibe, og i den følgende tid holdt han krydsende
med hele flåden i den sydlige Østersø.
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Den zy.maj var en engelsk eskadre på IO orlogsskibe og 2 fregatter
under admiral Norris kommet til København. Han forenedes siden med
Raben og de to flåder krydsede i fællesskab i Østersøen, mens diplomaterne skændtes i København. Englænderne ville have Danmark til at
de sammen skulle gå imod Rusland, og det kunne vel være fristende for
kong Frederik at følge planen, da czar Peter jo samtidig ønskede en fredsslutning med Sverige, og som ydelse ville give Sverige frie hænder mod
N orge. Admiral Gabel, der var kongens nærmeste rådgiver, stolede dog
ikke på englænderne. Derfor blev resultatet da også, at Raben fik ordre til
den 12. august at trække sig tilbage til Dragør »rned den ganske combinerede flåde«, da man kan overvåge fjenden med enkelte krydsere.t"
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Admiral Raben kom dog ud igen i Østersøen, og denne vankelmodighed og uvirksomhed for flåderne giver for så vidt et godt indtryk af de
vekslende diplomatiske signaler. I oktober, mens de 2 flåder lå ved København afholdtes en konference, hvori fra dansk side deltog både
adm iralerne Raben og Gabel samt Geheime konseillets medlemmer og
fra engelsk side admiral Norris og den engelske konges repræsentanter
Bothmer og Powarth. Resultatet blev at englænderne ville trække sig tilbage , når vinteren kom, og fra dansk side ville man blot holde nogle fa
skibe liggende ved Bornholm. Den 4. november fik kommandør Tordenskjold derfor ordre til med LAALAND og fregatterne POMMEREN og ØRNEN
samt snauen PACKAN at forblive vinteren over ved Christiansø. Han skulle
dog først konvojere 4 batailloner til Norge, men kom ikke afsted hertil før
i begyndelsen af december. (J)
I Kattegat havde man året igennem haft de sædvanlige problemer med
bekæmpelse af kapere og med konvojering af skibe mellem Danmark og
Norge.Allerede i marts 1718 var der givet ordre til at fremskynde udrustningen af fregatterne POMMERN og HØ]ENHAL til den norske flotilles forstærkning, men på grund af rygterne om den svenske eskadre i Østersøen
i foråret måtte 3 af orlogsskibene afgives, så det var hovedsagelig fregatter,
der kom til at operere her. En af de virksomme fregatkaptajner var Vosbein, der dog var utilfreds med, at han ikke fik udbetalt sine prisepenge.
I maj måned skrev han og rykkede for at fa at vide, hvad han ville fa i
prisepenge for den erobrede svenske fregat ISLANDSFARER med 28 stykker,
som han erobrede for et år siden, og ligeledes for hukkerten HVALFISKEN
på 8 stykker og 4 falkonetter. For den lille fregat HUMMEREN, som han
havde erobret i april 1715 var han blevet lovet 1400 rdl., men endnu ikke
set noget.
Viceadmiral Rosenpalm beklagede sig den l . juni over, at hans styrke
nu var for ringe. Han skriver således, at der burde være 3 gode orlogsskibe
på 40-50 stk. og 5 gode fregatter, som han kunne fordele mellem Jyske
Rev og Marstrand foruden et par fregatter og 2 galejer, som kunne sikre
sejladsen til Sjælland og en fregat med 2 hukkerter til at sejle langs den
norske kyst. Han havde da n etop faet melding om, at »fjenden holder hus
i Bæltet«, og han beklagede sig over, at han med sine fa skibe skulle sikre
både Nordsø og Bælt. Nu blev fregatterne RAAE og LØVENDALS GALE]
sendt ud sammen med 2 mindre galejer.(4)
I de følgende 14 dage krydsede kaptajn Fr. Neuspitzer rundt mellem
Fladstrand, Hesselø og KulIen og havde intet fjendtligt observeret. Derefter ville han »visitere de svenske havne og ruinere alle for efindende
237

fartøjer,« hvorefter han ville sejle tilbage til Ebeltoft for at la videre ordrer.
Helt fredeligt havde der dog ikke været, for natten mellem den 25. og 26.
maj havde »de svenske bemestret 2 skibe i Sundet,« men de var »dog straks
igen blevet dem frataget ved kaptajnløjtnant Braad.«
Kaptajn W Lemwig på fregatten POMMERN meddelte, at han havde
bragt general Wedel med familie til Fladstrand den 16. juli og siden havde
han jagtet 2 hukkerter ind til Marstrand, og da han han atter stod til søs
mødte han det svenske orlogsskib W ARBERG på 42 stk . og en hukkert, som
han kom i aktion med. Lemwig fortæller herom, at han både »måtte tage
vare på mine priser og slås med ham, og han fik også lejlighed til at tage
en af mine priser med 5 mand på fra mig. Han fik også skade og jeg fik
et grundskud, så jeg ikke kunne komme over stag før hullet var lukket.
Efter at han havde laet 5 lag afmig løb han ind til Marstrand. «At det ikke
var helt fredeligt i Kattegat ses også afkaptajn Lemwigs yderligere beretning: »D en 18. juli så jeg en hukkert mellem Skagen og Marstrand og
jagtede den og tog den med 30 mand og 6 stykker.« »D en 19. j uli så jeg
en hukkert, men kunne ikke nå den for kuling og vestlig vind. «, Rosenpalm kan dog videre fortælle, at Lemwig ialt havde taget 2 hukkerter og
3 lurendrej ere. (s)
Selvom man frygtede et angreb mod Norge kendte man ikke Carl 12.S
planer, og det var nødvendigt at holde et vågent øje også med Østersøen.
Derfor fik PeterTordenskjold den 5. november ordre til med orlogsskibet
LAALAND og fregatterne POMMERN og HVIDE ØRN samt snauen PACKAN at
rekognoscere til stadighed imellem Bornholm og Skåne. Da det imidlertid ville vare nogen tid at la LAALAND klar, så skulle fregatterne sejle i
forvejen . Desuden fik Tordenskjold den 13. november af Gabel ordre til
»at la et par mand mellem KulIen og Helsingborg og et par mellem Helsingborg og Landskrone samt et par mellem Landskrone og Malmø, for at
man kan la at vide, hvor mange folk svensken har skikket fra Skåne op til
Norge.«Allerede dagen efter fikTordenskjold blandt andet fat i en person
fra Kongsgården en fjerding mil fra Landskrone, og der blev holdt forhør
over ham.
Den 20 november fik Tordenskjold imidlertid en kgl ordre om, at han
før han sejlede til Christiansø snarest skulle konvojere 2 batailloner fra
Københavnn, en bataillon fra Helsingør og I bataillon fra Fladstrand til
Norge. Den 6. december afsejlede Tordenskjold da på LAALAND med fregatterne POMMERN og STRALSUND som konvoj for 9 skibe, som judiehær
havde apteret til formålet. Om aftenen den 7. december blev det imidlertid hårdt vejr, og Tordenskjold beretter, at om aftenen kl 9. ville hans
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styrmænd ændre kursen, da de mente at Læsø og Trindelen var passeret,
»hvilket jeg contrakommanderede, såsom jeg syntes efter den fart skibet
havde haft ej endnu at kunne luffe op for at søge Pladstrand.« Klokken
halv II forandrede de deres kurs til VSV. Det var »mod min vilje, såvelsom
min kaptajns, og ihvorvel jeg foreholdt dem det, fik jeg dog til svar af
overstyrmanden, at dersom han som styrmand ikke måtte sejle, som han
godt syntes, ville han ikke have med skibet at bestille, hvorefter jeg måtte
lade ham råde, thi Deres Majestæts allernådigste krigsartikler forbyder at
indfalde i styrmændenes funktion, så længe de er enige.«
»D et varede ikke et kvarter før jeg selv fik landet at se, men da alt for
silde, såsom vi ikke var 2000 skridt fra den sydøstre kant af Læsø , hvor
skibet i det samme blev stående på en sandbanke.« Tordenskjold fik nu
sendt bud efter nogle både fra landet, og med ankre fik han varpet skibet
ud igen »efter at jeg havde stået i 24 timer.« Den 13. december nåede han
endelig Fladstrand og sammen med de sidste indladede tropper lettede
hele konvojen et par dage efter og sejlede til Norge.
Carl 12. havde samlet sine styrker for at gøre et nyt indfald i Sydnorge
og fra norsk side var der ligeledes blevet ført tropper frem for at modstå
den svenske offensiv, men samtidig havde man også en plan om at Frederik 4.S offensiv mod Sverige skulle foregå her. Da Tordenskjold var nået
frem begyndte der at fremkomme rygter om den svenske konge. Carl 12.
havde været fremme i de forreste løbegrave mod fæstningen Frederiksten, da en kugle dræbte ham . Desertører og fanger meldte det til danskerne, men man fik først vished om det efter Tordenskjolds ankomst. Så
snart han var klar over, at Carl 12. virkelig var faldet, skyndte han sig med
LAALAND tilbage til København, hvor han den 28.december kunne give
kongen det vigtige budskab.
Tordenskjolds snarrådighed og hurtige reaktion, gjorde, at han blot to
dage efter fik udnævnelsen til scoutbynacht. I øvrigt var forinden Johan
A.VPoulsen også den 23. december blevet udnævnt til scoutbynacht og af
andre udnævnelser blandt de højere rangerende søofficerer kan nævnes,
at Wilh. Reesen ligeledes var blevet udnævnt til scoutbynacht den 21.
august, og endnu tidligere på året, nemlig den ro.februar var Ulrick Kaas
udnævnt til viceadmiral. (6)
Det var nu Ulrika Eleonora og arveprinsen af Hessen, der besteg den
svenske trone, og almindelig krigstræthed både i Sverige og i DanmarkNorge gjorde, at man nu håbede på at la nogle forhandlinger i gang.
Alligevel måtte man holde sig klar til aktion. Den påtænkte eskadre til
Østersøen med Tordenskjold som chef beordredes til at blive yderligere
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forstærket, og ligeledes påtænkte man en forstærkning af Rosenpalms
styrke i Sydnorge. I forbindelse med overførselen af tropper skulle der da
også oprettes »et magasin i Fladstrand,« og Rosenpalm skrev derfor den
20.marts til admiral Gabel »er det muligt, så lad kommandør Gude fa den
kommando her op med de orlogsskibe, thi mon frere ved selv hvad chaqvin jeg med Tordenskjold ville fa i fald han skulle komme, jeg beder om
dette med condition om det er muligt, hvis ej vil j eg finde mig i alt.«
Muligvis var sagen da allerede afgjort, for den 6. april afsejlede scoutbynachtTordenskjold ud af Sundet med en S t.O og SSO vind og bramsejlskuling med kurs mod Norge, Og den 14. april fik scoutbynacht Poulsen ordre til med orlogsskibene HAUFFRUEN og BESKIERMEREN samt fregatterne STRALSUND og LØVENDALS GALEJ at gå til Christiansø for at ob servere fjendens bevægelser. (7)
Den IO. april afgik der ordre til Rosenpalm om at forene sig med de
orlogsskibe, som Tordenskjold kom med, og at han skulle indslutte »C øteborg og andre havne«. Han måtte imidlertid den 14. april meddele Gabel,
at han ville sende OLDENBORG til Tordenskjold »så snart isen er gået bort«
og desuden 3-4 galejer. »At angribe fæstningen Marstrand tror jeg ej er
gørligt, så længe vores arme ej er i nærheden af landet,« tilføjede han.
Den lange kuldeperiode sinkede udrustningen af den norske flotille , og
kongen skrev den zo.april meget utilfreds til Rosenpalm, at han »med
misfornøjelse havde måttet fornemme « at flotillen ikke var færdig, men så
snart nogle af skibene bliver færdige skal han sende dem til Tordenskjold.P'
Rosenpalm havde allerede givet ordre til Tordenskjold om at blokere
havnene, og han oplyste om, at den svenske Gøteborgeskadre af hensyn
til den svenske offensiv var blevet flyttet fra Gøteborg til Marstrand. Her
lå derfor nu 4 orlogsskibe på 36-48 stykker og 8 galejer. Tordenskjold, der
var kommet til Rifø Fjord den 7. april, var kommet ret overraskende og
havde derfor erobret en svensk kaper, et skib fra Strømstad, der var ladet
med krudt, karduser og granater sam t en norsk krejert, som var taget for
et par år siden, men hans eskadre var endnu for svag til at han kunne
foretage sig andet. Han havde foreslået admiralen en mere offensiv optræden, men faet til svar, at han skulle vente til Rosenpalm kom til ham, og
endnu var denne stadig iset inde.
Sammen med de fra København sendte skibe, der kom den 22. juni,
havde han nu 6 orlogsskibe: LAALAND, FYEN, PRINS WILHELM, OLDENBORG, DELMENHORST og SVÆRDFlSKEN samt fregatterre TOMLEREN,
STRALSUND og HøjENHAL. Hertil kom imidlertid nogle af de mindre skibe,
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som Tordenskjold fik mest brug for. Det var de 2 skytsskibe HJÆLPEREN og
FREDERIKSHAL og 2 stykpramme PRINS J ØRGEN og KRONPRINSEN, 5 galejer
foruden et par specialskibe, som admiral judiehær havde konstrueret til
særligt formål.
Det var viceadmiral Rosenpalm, der havd e bedt judiehær om, at de
specielle skibe til brug »indenskærs skal have defension agter ud«, og
derfor havde han konstrueret dem med »plat agterspejl, så der kan blive

Kort, der viser allgrebet /lied de
danske skibemarkeret hvide og de
svenske markeret mørke. Den
et .juli 1719. (Tegning af Asger
Barfod)

MARSTRAND 21-7-1719
rum til to I 8.punds kanoner, hvilken ligeledes kan bruges på hv ilken side
gøres forn ød en. »Poruden bliver en 24 punds kanon og to 18 punds og
imellem årerne svingbasser eller falkonetter.« Det var LANGE MAREN og
SPYDSTAGEN. (9)
Frederik 4. ville være hos sine tropper, når de skulle angribe, og den
ro .juni var han derfor kommet til Skagen, hvorfra han og admiral Gabel
et par dage senere gik ombord på orlogsskibet EBENETZER og sejlede til
Larkullen, hvor de sent den 22. juni om aftenen gik i land. Derefter var
han i Christiania indtil midten afjuli.
Imens Tordenskjold lå på blokade ved indsejlingen til Gøteborg fik han
den 8.juli melding om, at »på Hisingelandet ligger der blot en oberst med
800 mand, hvoraf halvdelen er kavaleri og fæstningen Carlstens besætning var ikke på flere end 300 mand, mens der på de svenske skibe kun
var nogle vagter. En sådan oplysning kunne Tordenskjold ikke stå for, og
selvom han havde ordre til at han ikke måtte foretage sig noget før viceadmiral Rosenpalm kom, så sejlede han den ro juli selv med LAALAND
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nærmere Marstrand og beordrede 2 skytsskibe HJELPERINDEN og FREDERIKSHAL med prammene PRINS J0RGEN og KRONPRINSEN samt 3 galejer til
at postere sig ved Kyvekilen og ved indløbet til Marstrand, mens der tilbage ved indsejlingen til Gøteborg blot forblev 2 orlogsskibe og en galej.
Dagen efter, meddeles det i LAALANDS journal, »kom båden ombord og 6
svenske fanger, som blev taget i en lille hukkert fra Marstrand, som
scoutbynachten selv havde entret med sig selv og hans chaluproere,« og i
»8.glas i formiddagsvagten kom en svensk løjtnant og 8 matroser, som var
taget i en lille hukkert.sv"
Uheldigvis følte skibscheferne sig for sikre, for natten til den 14. juli
var Galej PRINS CHRISTIAN blev overrumplet af nogle fjendtlige galejer,
der havde omgået vagtskibet, og bortført galejen. Mens Tordenskjold i
øvrigt lå på blokade her ved Gøteborg havde Rosenpalm sendt kaptajn
Vosbein med en lille flotille til Strømstad, og endnu før han fik angrebet
begyndte svenskerne den IS.juli at forlade byen, mens den norske hær
rykkede frem og besatte den. Derefter tog kongen kvarter her.
Den IS.juli ankrede TOMLEREN op på linie med FYEN, DELMENHORST
og PRINSWILHELM og man »pej lede Ny Elfsborg tårn ONa fra os I 1/2
fjerding mil«. Efterhånden blev flere af skib ene flyttet fremefter, og da
SPYDSTAGEN den 20. juli kom fra København fik den fjorten 36 punds
kanoner ombord. Der var nu foruden orlogs skib ene i angrebsposition de
2 nye skytsskibe, flydebatteriet LANGE MAREN, 2 skytspramme, S galejer
og nogle mindre fartøjer samt transportskibe med skyts og ammunition.
Om aftenen den 21 . juli landsatte Tordenskjold 6-700 mand på Koøen
ved M arstrand og opkastede en skanse, hvor han efterhånden fik placeret
fire 100 punds morterer trods stærk beskydning fra svenskerne.
Tordenskjold søgte først ved en parlamentær at fa byen til at overgive
sig, men da dette blev afslået angreb han den 24. j uli selve byen. De to
gaml e pramme varpedes op og gav et lag, hvorpå mandskabet på det
svenske batteri flygtede, og der blev posteret soldater rundt om i byen. Så
kom turen til skibene, men her havde de svenske vagter givet dem grundskud før de var flygtet i land, så for de 4 orlogsskibe og en fregat »havde
vandet taget overh ånd«, men orlogsskibet W ARBERG fik man reddet og
ligel edes en fregat og en pram samt en galease PRINS FRIEDERICH AF
HESSEN.
D a Tordenskjold h avde nået så meget kunne han ikke lade vær e med
også at forsøge sig mod selve fæstningen. Den 2S.juli blev der sendt en
forhandler til kommandanten. Fæstningen var blevet bombarderet, og
man havde været så heldige at et krudtmagasin sprang i luften. Desuden
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var en svensk officer, som var sat til at underhandle, blevet ført rundt i
Marstrands gader, hvor man havde vist ham de store styrker, som Tordenskjold havde, idet soldater og matroser, så snart en gade var passeret, tog
opstilling et nyt sted . Kommandanten holdt derpå krigsråd og man besluttede at overgive sig.
Tordenskjold, der ne top samme dag havde udarbejdet et brev til kongen om Marstrands erobring, havde ikke ventet en så hurtig afklar ing
vedr. fæstningen, så derfor kom der, efter at han i brevet havde fortalt om
byens indtagelse, som et PS til at stå: »Jeg har haft den lykke at blive
mester af M arstrand citadel Carlsten, som i dag mellem 3 og 4 eftermiddag har kapituleret. Alt hvad der er af stykker og ammunition er Eders
Majestæts undtagen 3-4 feltstykker, somjeg lader kommandanten trække
med sig. Garnisonen er 280 mand stærk, somjeg i morgen lader transportere til fastlandet. (II )
Kongen udnyttede naturligvis begivenheden bedst muligt og sendte
straks melding om Marstrands fald til de fremmede ministre i København
samt til czaren, den engelske konge og til den tyske kejser.
Frederik 4.havde givet ordre til at begynde angrebet på Sverige over
land fra Strømstad, og Tordenskjold fandt derfor, at han passende kunne
støtte dette angreb ved endnu engang at forsøge at erobre Ny Elfsborg
fæstning ved Gøteborg. Selvom det vel har stået ham klart at kamp mellem skibe og faste forter på land er en ulige kamp, så har han håbet, at
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have samme held med en svag kommandant, som han havde ved Marstrand. Eft er at kun en mindre besættelsesstyrke var ladt tilbage sejlede
han da med eskadren mod Elfsborg og begyndte straks at bombardere og
kanonere. Kastellet svarede igen, og den 2. august i eftermiddagsvagten
»holdt SVERDFISKEN formedelst grundskud op, eftersom han fik stor skade
på sine folk af sit eget skyts«. I TOMLEREN blev man ved indtil »det 4. glas,
da der kom mundtlig ordre at opholde, men formedelst ivrighed ud af
folkene blev nogle fyret derefier. «
Den 3. august om morgenen fik Tordenskjold imidlertid melding om,
at Kongen var på vej til Marstrand, og mens kanonaden endnu fortsatte
til den 4. august under kommando af kommandørkaptajn Hoppe, så tog
Tordenskjold tilbage til Marstrand.
Kongen var dog ikke nået frem til Marstrand på grund af modvind,
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men den 16. august gik han atter ombord på en fregat , og da han den 17.
august gjorde ophold i Marstrand udnævnte han Tordenskjold til viceadmiral. Samtidig blev også en del andre officerer forfremmet. Nogle af
dem dog først lidt senere. Det var Jan v. Untzen og Wilh. Lemvig, der
begge blev kommandørkaptajner og Conrad Ployard, der udnævntes til
kaptajn, mens 2 premierløjtnanter blev kaptajnløjtnanter, 4 sekondløjtnanter udnævntes til premierløjtnanter mens 5 kadetter og 4 voluntører
blev sekondløjtnanter.(' 2)
Efter kongens hjemkomst blev admiral judiehær beordret til ufortøvet
at begive sig til Marstrand og Strømstad >log medtage de nødvendige midler til at optage nedsunkne skibe og sager.« Mens judiehær arbejdede ved
Marstrand blev også de 2 skytspramme LANGE MAREN og SPYDSTAGEN
afmonterede, og de lå nu også uden bemanding af soldater, således at der
blot var nogle søfolk på dem foruden på en galej PRINS CARL og nogle
koffardiskibe, da man ikke regnede med nogen fare mere. Den 12 . september gik imidlertid nogle fjendtlige galejer og chalupper ud gennem
Bahus elven og overrumplede skibene, der lå omtrent 112 m il Vest for de
danske orlogsskibe. Hurtigt blev de ført tilorlogshavnen i Gøteborg før
man fra dansk side kunne gøre noget.
Da kongen havde beordret de fleste skibe hjem, således at der blot
foruden LAALAND skulle være fregatterne RAA, HØ]ENHAL og STRALSUND
tilbage ved Gøteborgs blokade, fik Tordenskjold dog lejlighed til at straffe
svenskerne for deres ran . Den 7. oktober om aftenen lod han sig sammen
med kaptajn Budde fra LAALAND på nogle chalupper med en svag vind og
strøm drive forbi fæstningen Ny Elfsborg og batterierne, mens de svenske
poster troede at det var nogle af deres egne fartøjer. Da han var nået ind
til .spærringen ved orlogshavnen angreb han batterierne og mandskabet
blev overrumplet, hvorefter m an fastnaglede kanonerne.
Hovedstyrken vendte sig imens mod skibene, der alle var uden besætning. Det lykkedes for Tordenskjold og hans folk at la bugseret galejen
PRINS CARL og en svensk fregat ud gennem spærringen, men da vinden
var ugunstig måtte man sætte fregatten på grund og brænde den, mens
galejen blev reddet. De store stykpramme LANGE MAREN og SPYDSTAGEN
havde laet fjernet masterne, og det lykkedes ikke at la dem gennem spærringen. Derfor måtte både disse og de øvrige skibe, som måtte efterlades
sættes i brand. Ved halv et tiden om natten sprang den svenske galease
CAROLUS i luften og siden også den svenske fregat GREV MØRNER, mens
også de efterladte koffardiskibe brændte lystigt i havnen. Ved halv fire
tiden om morgenen kom chalupperne tilbage med den generobrede ga-
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lej, og trods fæstningen Ny Elfsborgs kanonade, da man var blevet vækket
der, var denne helt virkningsløs på de danske skibe . Det utrolige var, at
det dan ske mandskab havde arbejdet i I 112 time uh indret i værftet trods
det, at der lå omkring 4000 mand oppe i byen under aktionen. Ingen
danske blev skadede. Tordenskjold erklærede hoverende i sin rapport derefter, at »den ganske svenske sømagt udi Nordsøen består nu kun af 5 små
galejer. s'?'
Som før nævnt var de allierede ved at falde fra og i gang med at forhandle fred med Sverige. Allerede den 27.juni havdeTordenskjold måttet
lade en engelsk ambassadør passere til Gøteborg og den engelske admiral
Norris, som lå med en eskadre på 14 orlogsskibe og nogle fregatter sammen med kommandør Poulsen i Køge Bugt, gik den 26. august under sejl
til Østersøen, Man var bange for, at han ville slutte sig til svenskerne og
at de derefter sammen skulle gå mod den russiske flåde.
Det varjo en ejendommelig situation for de allierede, m en alle ventede
trods alt på, at diplomaterne skulle la afsluttet en våbenstilstand eller fred .
Den 28. august lettede også Poulsen med kurs mod øst for at se, hvad
engl ænderne foretog sig, men efter et par dages ophold ved Bornholm
returnerede han til København. Det gik som ventet, at den engelske og
svenske flåde forenedes ved Øland, men selvom admiral Norris forblev
ved Sto ckholm indtil november, sket e der dog ikke videre fjendtligheder
og den 24. november passerede han atter Helsingør for hjemgående.
Krigen var ved at ebbe ud . Den 20. november 1719 sluttedes en fred
mellem England og Sverige og omtrent samtidig indgik Danmark og
Sverige en våbenstilstand på 6 måneder. Kongen gav ordre til, at alle i
Øster- og N ordsøen værende skibe skulle kaldes hjem og midlertidig
oplægges og aftakke s. Allerede den 25. september havde han give t admiralitetet ordre til at »en del af de i provinserne hjemmehørende månedstjenere indtil foråret m åtte hj emforløves.«
Samtlige på Reden værende skibe blev lagt ind i Hocken »og de som
deriblandt har fornøden at kølhales eller på anden måde forb edres skal
ufortøvet repareres .« Man forberedte sig også på freden ved at søge at
beregne, hvor meget det ville koste for Søetaten at have en »defensiv
armatur i det tilkommende år 1720.« I begyndelsen af det nye år fastslog
man bl. a., at der til den nye Holm behøvedes af sold atesque I løjtnant, 4
underofficerer, I tambour og 40 gemene, m ens man til Gammel Holm
blot behøvede 2 underofficerer og 24 gem en e. Endvidere skulle der til
hvert af de to søbatterier være I løjtnant, 2 underofficerer, I tambour og
4 0 gemene. (14)
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Man var naturligvis også nødt til at reducere søofficerskorpset. Det
gjaldt således 3 kommandører: Offenberg, Hans Kaas og Johan Wibe, 3
kommandørkaptajner, S kaptajner, 9 kaptajnløjtnanter, 4 premierløjtnanter og 3 sekondløjtnanter. Alligevel måtte man belave sig på tiden efter at
våbenstilstanden var udløbet . Derfor fik 4 fregatter: STRALSUND, HVIDE
ØRN, HØjENHAL og RAA ordre til at være sejlklare den 3. maj 1720. Admiralitetet fik at vide, at den med Sverige sluttede våbenstilstand »den
S.maj her i Danmark og IO dage efter i Norge var til ende«, og derfor
skulle admiralitetet sikre at IS orlogsskibe snarest kan bringes i søen.
Den 14. maj blev det dog beordret, at de 3 fregatter i Nordsøen intet
fjendtligt måtte foretage sig mod de svenske og indtil videre »er al
hostitilitet ophævet«, og de to svenske fregatter fra Nordsøen til admiral
Norris skulle passere uhindret.
Sverige havde den I .februa r også sluttet fred med Preussen, og efter en
engelsk-fransk mægling blev der endelig sluttet fred den 3. juli 1720
mellem Danmark og Sverige.
Endnu engang måtte man konstatere, at Danmark, der stod som en
sejrherre, intet fik ud af krigen , fordi stormagtsinteresserne stod i vejen.
Rusland, der dog først fik sluttet fred den 20. november 1721, beholdt
sine erobringer i øst og England beholdt Bremen ogVerden , mens Danmark måtte tilbagegive sine erobringer bl.a. landvindingen i Bohuslen
med Marstrand. Til gengæld måtte Sverige love aldrig i fremtiden at yde
Gottorp hjælp til skade for Danmark, ligesom både England og Frankrig
garanterede den danske konges udelte besiddelse af hertugdømmet Slesvig . Sverige måtte også afgive sin toldfrihed i Øresund og i øvrigt betale
Danmark et vederlag på 600 .000 rdl.
Hverken Danmark eller Sverige havde haft fordel af krigen, og med
Ruslands fremtrængen til Østersøen var der opstået en ny situation, hvor
Danmark og Sverige ikke længere var ene om at strides om herredømmet
i Østersøen, Først den l.november 1720 beordrede kongen , »at næstkommende rahujus som en almindelig taksigelesfest for den mellem Os og
Hs .Majestæt kongen af Sveriges kærlighed sluttede og af Gud forlenede
fred skal celebreres. « Endvidere fastslog kongen, at der »i morgen den
r.januar 1721 skal kanoneres fra flådens batterier« og fra søbatterierne TRE
KRONER og PRØVESTENEN og »vi vil at sligt herefter på alle nye års dage
uden vores nærmere skriftlige ordre indhentes, skal continueres.sv"
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Flådens administration var ikke blevet meget ændret i Frederik 4.S tid.Ved
århundredets begyndelse var geheimeråd Chr. v.Lente som generalcommissær og oberkrigssekretær den myndighed, som refererede alle militære
sager til den enevældige konge, idet generalcommissariatet omfattede både hærens og flådens anliggender. Han afløstes den 17.maj 1710 af geheimeråd Valentin v.Eichstedt, og denne blev den 4.juni 1717 erstattet af
en søofficer kammerherre Chr.Carl v. Gabel , som tillige den 14Juli 1721
blev præses i admiralitetet.
Admiralitetet bestod da efter kg!. resolution af 21. oktober 1699 af alle
flagmændene d.v.s., de søofficerer, der førte eskadrer, nemlig admiralerne, men den jo.april 1701 suppleredes det med 2 kommandører, som
skiftevis indtrådte hvert halve år. Desuden var der som civildeputeret admiraltetsråd Chr. Schønning, der dog døde allerede i 1703, samt admiralitetsråd og sekretær Peter Worm. I 1703 udstedtes en ny instruktion for
admiralitetet, men den var af samme indhold som den gamle fra 22.marts
1690. Det ses, at de medlemmer, der underskrev for admiralitetet i 1710,
var følgende : generaladmiral Ulrik Chr. Gyldenløve, admiral Chr. E . v
Støcken, viceadmiralerne N. L. Barfoed og P. Raben, scoutbynacht Chr.
Th. Sehested, ekvipagemester Claus Giintelberg og geheimeråd Fr.E.
Gedde.!"
Holmens admiral Chr.E.v.Støcken blev den z j.december afløst af
scoutbynacht ]udichær, der tillige var fabrikmester. Den 17. januar 1712
fandt kongen det formålstjenligt atter at adskille hærens og flådens økonomi i 2 commissariater, der havde været samlet siden 1694, og geheimeråd og admiral F.E. Gedde udnævntes sammen med etatsråd F.C.Adeler
og B. Sechmann til at lede søetatens generalcommissariat.I"
Det var sædvanligvis hele tiden småt med økonomien for flåden, og
både søofficerer og andet personel var ofte bagud med at la deres løn
udbetalt. Ved udgangen af året 1706 blev den samlede restance således
opgjort til 101.354 rd!. 32 112 sk., hvoraf man alene skyldte 45.374 rdl.j r
skotil sø-og tøjhusfolket og 38.109 rdl.y.; skotil Holmens kompagnier og
håndværksfolk. Søofficerernes lønninger blev efter et reglement af 3/4
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1700 fastlagt til følgende, der her sammenlignes med lønningerne
1719:(J)

I

3
I
I

3
18
14
24
13
12

generaladmiral
admiraler
viceadmiral
scoutbynacht
kommandører
kom.dørkapt.er
kaptajner
kaptajnløjtnanter
premierløjtnanter
underløjtnanter
lærlinge

a
a
a
a
a
a
a
a

1700
500 rdl.
1800 "
1200 "
600 "
5°0 "
400 "
3°0 "
25° "
200 "
150 "
100 "

1719
4
3
3
8
II

25
24
23
42
12

admiraler
viceadmiraler
scoutbynachter
kommandører
kom.dørkpt.er
kaptajner
kaptajnljt.er
premierløjtnanter
sekondløjtnanter
kadetter

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1800
1200
700
600
450

rdl.

"
"
"

"

3°0 "
25° "
200 "
150 "
100 "

Mens Europa krigedes og der var fred i N orden, var det naturligt at
mange søofficerer søgte tjeneste i udlandet for at dygtiggøre sig, selvom
de stadig skulle holde admiralitetet underrettet om deres opholdssted.
Antallet af søofficerer var dog ikke stort nok til krigstider, og derfor hvervede man både i 1700 og i 1710 folk til månedstjeneste i flåden. Under
den kortvarige krig i 1700 blev der således antaget et antal månedstjenere,
nemlig:
6 kaptajner
til 24-30 rdl.
kaptajnløjtnanter til 16-20 rdl.
31 løjtnanter
til 14-16 rdl.
24 underløjtnanter til 10-12 rdl.
samt 4 branderkomrnandører til 24
IO

mdl.
og
mdl.
og
mdl.
og
mdl.
og
rdl. mdl.

2 rdl. ugentlig kost
2 rdl. ugentlig kost
8-IO mark ugentlig kost
8-10 mark ugentlig kost

Da der i 1710 atter blev brug for månedstjenere blev der den 20.marts
1710 antaget:
3 mand til kaptajnløjtnanter
16 mand til løjtnanter
5 mand til løjtnanter
I mand som løjtnant

til 16 rdl. mdl.
til 12 rdl. mdl.
til IO rdl. mdl.
til 8 rdl. mdl.

Krigen forårsagede også, at der ganske selvfølgeligt blev mulighed for

3. Ind k.Skr.Sk.yoc og 509.
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avancementer ud over det normale, specielt når en person havde udmærket sig. Disse avancementer kunne dog forrykke økonomien, der under
krigen var endnu ringere end i fredstid . Derfor skete det, at selvom en
person avancerede til en højere grad beholdt han den gamle løn. Som
eksempel ses det af en opgørelse over lønninger den J7.december 1719:(4)
viceadmiral Rosenpalm fik stadig kun
viceadmiral Tordenskjold
"
scoutbynacht H. Gude
"
scoutbynacht Schindel
"
scoutbynacht Bille
"
scoutbynacht Poulsen
"
kommandør Hagedorn
"
kommandør Mich. Gudc
"
kommandørkaptajn Lemvig
"
kaptajn Grib
"
kaptajn Ployart
"
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kommandørs løn
komd.kaptajns løn
kommandørs løn
komd.kaptajns løn
komd.kaptajns løn
komd.kaptajns løn
komd.kaptajns løn
kaptajns løn
kaptajnløjtnants løn
premierløjtnants løn
premierløjtnants løn

600 rdl.
45 0 "
600 "
450 "
450 "
450 "
450 "
300 "
25° "
200 "
200 "

Det ses også, at chefer kunne udnævne personer på stedet, når de havde udmærket sig under et slag. Den 22. juli 1717 udnævnte Tordenkjold
således løjtnant Gabriel Christiansson på galej LOUISA af Arendal til kaptajnløjtnant og ligeledes løjtnant Sahlgaard på galej CHARLOTTE AMALIA.
Ved udgangen af 1719 måtte man imidlertid gøre op, hvor mange søofficerer, der for tiden var i tjenesten og hvor mange man behøvede »til
en defensiv armatur for året 1720.« En del måtte da afskediges, og det blev
fastslået, at deres tilgodehavende for deres udførte tjeneste beløb sig til ialt
30.521 rdl.a mrk 13 sk., men herudover var der yderligere en 'restance til
admiral Knud Reedtz, scoutbynachterne Liebedantz, Hjort og Thamsen
på yderligere 12.513 rdl.jz sko Endelig måtte også søkortdirektør Jens Sørensen endnu i oktober 1719 anmode om betaling af sin løn for de sidste
5 år.
Hvad angik månedstjenerne opgjorde man ved året 1719.S udgang, at
der da fandtes 7 kaptajner, 22 kaptajnløjtnanter og 91 løjtnanter i kongens
tjeneste, og alle disse blev afskedigede.v'
Mandskabet til den store flåde måtte fremskaffes på flere måder. Dels
var der et antal bådsmænd, der var faste årstjenere. da der året rundt var
et stort arbejde med skibene, dels måtte kongen, når flere skibe skulle
udrustes, både udskrive og hverve folk. Udskrivningen foregik efter tidligere tiders ordning fra købstæderne, og hvervningen foregik ved at

Plan over N yboder og befiggenheden i forhold til adgangen til
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søofficerer sendtes ud både til danske og udenlandske byer for at skaffe det
nødvendige mandskab. Det var især i de hollandske byer, at søfolk fra
mange lande samledes, og således også både danske og norske søfolk.
D isse købstæder var nærmest et slags marked for redere i Europa.
Man havde under Christian 5. søgt at skabe en koloni af søfolk på
Møen og Bogø, men forsøget faldt ikke ud efter hensigten , og allerede i
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1703 udstedte Frederik 4. en forordning om indskrivning af søfolk i
Norge, idet man ville udnytte de »langs søkysterne, på øerne og i fjordene
boende søfarne folk.« Det vakte en del røre, da man herved kom til at
kollidere med det mandskab som skulle udskrives til hæren, men året
efter dekreteredes den samme ordning for Danmark. Denne indrullering
af søfolk måtte foretages ved at søofficerer rejste rundt for at forestå indskrivningen og for at sikre, at de pågældende var duelige til søs.
En liste fra marts 1713 viser, at der da var hvervet 298 i Østjylland,
Møen og Lolland-Falster 99, på Fyn 71 og i København 792, d.v.s ialt
126o, fra Holsten ialt 499, fra Hamborg ialt 1723, og fra Norge var tallene: Frederikshald 136,Bragenæs 304, Christiansand 426, Stavanger 194,
Bergen 434, Trondhiem 102, d.v.s. ialt 1596 mand. Hele hvervningen var
da på 5078 mand.v?
Det faste mandskab var kærnen i flåden, Holmens faste stok, og Christian 4. havde gjort alt for at kæle for dem ved bl. a. at bygge nogle gode
boliger til bådsfolkene, Nyboder. Her var god plads og luftige forhold, et
enormt fremskridt i forhold til de overfyldte trange boliger i hovedstaden.
Da der imidlertid ofte var lavvande i flådens kasse og da lønningerne var
små begyndte bådsfolkene ret hurtigt at skaffe sig indtægter ved at leje
dele af huset ud til andre folk. Derved blev også disse huse overfyldte.
Gentagne gange havde man søgt at rette op på forholdet under Christian
5., og det var da også lykkedes at fa nogenlunde ordnede forhold. Konerne ernærede sig også ved bibeskæftigelser, som f.eks. at udrede gammelt tovværk eller ved at holde husdyr. Det var både grise, høns og andet
fjerkræ samt endog køer, som de lod græsse på det areal , der lå Nord for
husene og som hed Grønland.
I 1702 bad samtlige skibstømmermænd på Holmen om at fa udbetalt
den dagløn, de havde til gode for de sidste 13 måneder, samt månedspenge for 14 måneder og også de linklæder, 5 par for 5 år, og tvende
klædeskjortler samt 4 engelske hatte, »thi det stunder til en kold vinter og
ildebrand er dyre.«
I rcoo-erne søgte man at fordele de 590 huse, således at der i de 237
huse skulle bo befalingsmænd, tøjhusfolk og håndværkere, og de resterende 353 huse blev forbeholdt bådsfolkene. Det tog nogle år at Ia gennemført denne store omflytning, da mange af folkene havde fået sat deres
personlige præg på de huse, som de blev tvunget til at bortflytte. (7)
Man tog sig af de gamle bådsfolk eller deres enker bl.a . på den måde,
at man gav dem lov til at blive boende samtidig med at de fik en mindre
pension. Enkerne måtte dog kun bo der et år efter deres mands død. I
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opgøres det således, at der i 29 af husene boede gamle, der havde
tjent flåden i over 30 år.
Det var af betydning, at personellet havde gode boliger, at de fik den
nødvendige kost ombord på skibene, og at de havde den nødvendige
påklædning. Det er dog vanskeligt at sige nøjagtigt, hvorledes bådsfolkene
var påklædte, men man rar et indtryk af det fra den ordre kongen gav i
1712 om anskaffelse af 3000 klædesklædninger, 2000 lærredsklædninger,
8000 skjorter og 2500 par strømper samt til supplement 600 par vanter og
300 madrasser.
Ombord på skibene havde man 3 måltider om hv erdagen, frokost,
middag og aftensmad, og om søndagen blot 2 måltider. Frokosten bestod
på hverdagene af sild eller anden fisk, og til alle måltiderne blev der givet
øl og brød. Kun søndag og torsdag var der flæsk eller kød på spisesedIen
til middag og aften. De andre dage serveredes bergefisk og smør til disse
to måltider eller ærter, som kunne serveres alle ugens dage . I 1692 angav
spisetaksten således, at der til I mand »på flåden eller i boden« for en uge
var ordineret. i"
1720

flæsk
smør
hart brød
øl

skålpund
skålpund
6 skålpund
20 potter
I

I

2

Iod

kød
bergefisk
gryn
ærter I

2

2

2/3
1/3

skålpund
skålpund
ottingkar
ottingkar

Hvis man ikke havde de nævnte varer kunne der: i stedet
for hart brød
gives 9 skålpund blødt brød
for I pund flæsk
gives 2 pund kød
gives gryn
for ærter
for bergefisk
gives ost
for I skålpund smør
gives 2 skålpund ost.
Bergefisk var torsk, der var tørret på en klippe og siden udblødt i en
særlig lud.
De syge fik deres særlige kost, og i 1706 blev det fastsat, at spisetaksten i
Søkvæsthuset skulle være: »til middag frisk ungt oksekød med suppe og
grønne urter derudi selleri, porrer, rosmarin, gulerødder eller pasternakker, item hvid eller spids kål. Lammekød, når årstiden så falder, at
lammene er kommet til vækst, med suppe ligeledes med visse urter af
haven. Kalvekød med suppe for de, som efter doktorens godtbefindende
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Planfor tildeling afsygekost til
jlåden i Østerseen Ullder admiral
Raben den 6.apn·11718. (Rigsarkivet, Krigskanc.lndk . Sk .j23)

det kunne behøve. Til alle middage godt og velbagt rugbrød for dem,
som må spise kød, andre godt simm elbrød. Til alle aftenmåltiderne smør
og brød og for hver person nødtørftigt øl.«
Aftensmaden bestod af:
søndag: byggrynsgrød med øl
mandag: varmt øl med godt forsvarlig rugbrød
tirsdag, torsdag og fredag: som søndag
onsdag: havresuppe med kørvel eller persille kogt
lørdag: varmt øl med godt reven rugbrød og anis eller dansk kommen udi.
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Der blev også i 1718 på admiral Rabens eskadre givet en ekstra ration
til de syge. Det drejede sig om anis, sirup, svedsker, ingefær og 2 dalers øl.
Ligeledes kunne der tildeles mere lækre ting til opmuntring, som f.eks . til
matroserne, der i 1718 lå ved Bohuslen for at observere fjendens bevægelser »så længe de der forbliver« skulle enhver foruden deres ordinære
måltider have »ugentlig 114 pund tobak og daglig Y2 pægl brændevins.I"
Den store flåde, som Frederik 4. havde overtaget skulle naturligvis
plejes og passes, og når gamle skibe udgik skulle nye bygges , og i det
fredelige første tiår af 1700-tallet tilgik der trods alt en del orlogsskibe og
kun et mindre antal afgik .
Som tidligere nævnt var der en del forlis hovedsagelig af koffardiskibe.
Det var 4 i 1703, I i 1704, 3 i 1705 og I i 1706, mens der tilgik et større
antal. Af orlogsskibe var HAFFRUEN på 70 stk. og STORMARN på 44 stk .
nyanskaffede i 1703. I 1704 tilgik DITMARSKEN på 50 stk ., i 1705 JYLLAND
på 70 stk, i 1706 ISLAND på 50 stk . på Elben, mens WENDEN på 70 stk. løb
af stabel på Holmen den jo.maj. r 1707 kom FYEN på 52 stk . og CHRISTIANSØ på 22 stk., mens Ny DELMENHORST på 50 stk. løb af stabel den
2.april. I 1708 tilgik JUSTITIA på 86 stk. og HØ]ENHAL på 30 stk .. Den
rr.december 1709 løb EBENETZER på 64 stk., og FÆRØ på 20 stk. og RAA
på 30 stk. tilgik foruden en elbjagt HAFFRUEN af stabel også i 1709.
Det var således både en forbedret og en større flåde kongen havde, da
krigen udbrød i 17°9, men man måtte dog se i øjnene, at en del af de
store orlogsskibe var gamle.
r 17IO blev flåden opgjort til 36 orlogsskibe på 40 stk . og derover samt
34 mindre orlogsskibe som fregatter, barquelonger m .fl.. I løbet af krigsårene skete en stor udskiftning, men det er vel overraskende at se de gamle orlogsskibe havde klaret sig så længe.
r 1712 blev således det første skib TRE KRONER fra 1689 sænket til det
batteri, som fik navnet TRE KRONER. Her sænkedes yderligere i 1713
CHARLOTTE AMALIE fra 1669 og PRINS GEORG fra 1674 samt i 1715 NORSKE LØVE fra 1682 og i 1717 CHRISTIANUS QUINTUS fra 1683 samt MARS fra
1677 og ELEPHANTEN fra 1684. Ligeledes blev der anlagt et batteri PRØVESTENEN af CHURPRINSEN fra 1664, DELMENHORST fra 1665 og fregat
HVlDE FALK fra 1673, mens PRINS FREDERIK fra 1687 i 1717 blev kranskib.
I 17IO sprang DANNEBROG fra 1692 i luften, og i 17II forliste fregatten
SLESVIG fra 1684 ligesom snauen SVÆRMEREN fra 1683, og i 1713 forliste
FRIDERICUS TERTIUS, der var fra 1672. I 1714 var det både de 2 snauer
LINDORMEN og SØORMEN samt hukkerterne FORGYLDTE ABORRE og
NORSKEVAABEN, der alle fire blot var nogle la år gamle. r 1716 var det de

9. KgI.Eksp.Sk.67 d.2 3/r
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Tegning til det nye skib HjELPEREN
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ældre orlogsskibe ANNA SOPHIA fra 1669, ENGEL GABRIEL fra 1677, GYLDENL0VE fra 1671 og SVANEN fra 1648 samt snauen FLYVENDE ABE fra 1685.
De mindre skibe snauerne MYNDEN fra 1679 og SNARENSVEND fra 1682
udgik i 1718 ligesom MERCURIUS fra 1677 og LOSSEN fra 1689.
Allerede i 1705 havde en kommission foreslået at flådens skibe skulle
inddeles i klasser, men der kom ingen afgørelser, og listerne over kongens
skibe er i de følgende år altid blot placeret efter kanonantal. Benævnelsen
orlogsskib anvendes hovedsagelig til de større skibe og benævnelsen fregat
til de mindre, dog kaldes en snau også ofte fregat . Herudover er det
nærmest skibstyper, der angives som f.eks. galej . Galejerne anvendtes i
skærgården ved Norge, og den havde blot en let takkelage og sejlføring,
idet masterne var til at lægge ned, så mandskabet kunne ro skibet. Den var
derfor lang og smal og havde årer, og derfor også en ret stor besætning.
Galejen havde normalt en kraftig stævnbevæbning og noget mindre skyts
i siderne. (JO)
En flådeliste fra admiralitetet i 1715 viser en inddeling med:
36
28
8
9
5
3
5

orlogsskibe, hvoraf de 16 var hjemme og ubemandede.
fregatter, hvoraf 5 var hjemme, men blot 2 ubemandede.
snauer
armerede både og 5 armerede skibe.
stykpramme, hvoraf blot en er hjemme.
bombarderer
brandere
2 både, der også var armerede
6 smøgere, der er nærmere angivet som 3 krejerter, 1 bysse,
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I smakke og I jagt, der alle var bemandede.
Desuden TRE KRONER og PRØVESTENEN samt et hospitalsskib.
Først ved krigens slutning i 1720 ser man, at flåden er blevet inddelt i 6
divisioner, således at der til hver division er knyttet bestemte skibe, hvorved alle kongens skibe er blevet placerede.v"
Der var rigeligt at gøre på Holmen i krigsårene. for selvom der blot
byggedes et færre antal større skibe, så tilgik der ved erobringer en del
skibe og der var stadig reparationer og vedligeholdelse af både or!ogsskibene og af de erobrede pris er. En liste over det faste personel ved skibbygningen fra 1712 fortæller lidt om personellet og deres betydning ikke
mindst, hvis man sammenligner med søofficerernes lønninger -v"
mesterskibbygger Peter Sivertsen
fik årl, 430 rdl. husleje 50 rdl.
underskibbygger Nicolaus Nielsen Brun
300 "
"
4°"
mesterbådebygger Hendrick Hansen
208 "
"
4°"
mastemager Anders Olsen
200 "
"
3°"
rebslager Peder Nielsen
200 "
"
3°"
mester sejllægger Jens Sørensen
200 "
"
30"
mester blockedrejer Espen Espensen
200 "
"
30"
skibbygmestersvend Berendt Skiødt
12 9 "
"
3°"
skibbygmestersvend David Michelsen
180 "
mester ankersmed Peder Sørensen
306 "
mester pælebucker Johan Pedersen
99 2/3 "
" 30 "
mester bødker Olle Svendsen
99 2/3 "
" 20 "
mester kalfatrer Laurs Johansen
99 2/3 "
" 3° "
Da der i I7r6 blev bygget en fregat i Stralsund skulle der bruges følgende
folk i 4 måneder:
I mester
en anden tømmermand
en borer
30 tømmermænd

80 rdl.
48 "
32

"

960

"

Desuden skulle de anvende:
7 stk. egeplanker 250 stk. planker 2Y2 tomme tykke
roo stk . planker til waterbord 18 stk. liefholter 7 tommer tykke

1 I. Adm .C. Gen. d .2s/6
171S.KgI.Eksp .Sk.88 d.19/r
172 0 .
12. KgI.Eksp .Sk.78 okt. 1712.

2
40
50

13. KgI.Eksp.Sk .87 d .191 12
17 18,1312 1719, Krigsk.Indk.
Sk.517 d. 1I / 1 1716 .

stk. bjælker 24 fod lange 30 stk. egeknæer
stk. bjælker til bak og skanse 200 stk. fyrreplanker
skippund jern, hvilket ville koste 21II rdl. og således ialt

3231

rdl.

Træet fik man hovedsagelig fra kongens egne skove eller man importerede specielt træ fra udlandet. (Il)
Andre materialer til skibbygningen hentedes ofte i østersøegnene. Således fik man hamp fra Livland eller Litauen, men det blev vanskeliggjort
af krigen. Derfor var det nødvendigt at la det via Archangelsk, hvilket var
en stor omvej, men nødvendig.
Flåden kunne suppleres med handelsskibe, hvis de var tilstrækkeligt
store og ville stille sig til rådighed for orlogsflåden, når det ønskedes. En
liste udarbejdet af admiralitetet den 20. januar 1700 approberede således
følgende defensionsskibe til at gøre tjeneste:
Fra København : FLYVENDE HJORT og ELEPHANTEN AF DANMARK, der
var på rejse, samt BESKIERMEREN, CRONPRINSEN AF DANMARK og KI0BENHAVNS SLOT, der var hjemme.
Fra Aalborg: STADEN AALBORG, der er på rejse.
Fra BERGEN: CHRISTIAN GYLDENL0VE, BERGENS W AABEN, PRINS FREDERIK, CHARLOTTE AMALIE, der er på rejse, samt LANGESUND, der er hjemme.
Fra Christiansand: CHRISTIANSAND, der er på rejse .
Fra Arendal: PRINS CHRISTIAN. der er på rejse.
Fra Christiania: STADEN CHRISTIANIA og DE TVENDE GYLDENL0VER, der
er hjemme, samt ST. JOHANNES og PELICANEN, der er på rejse.
Denne defensionsskibsordning havde haft stor betydning i det foregående århundrede, men i 1701 ophævedes ordningen i forbindelse med
indgåelse af en handelstraktat med Holland. Derfor formindskedes antallet af disse store handelskibe i de følgende år, og kongen benyttede i stedet for sine egne koffardiskibe ligesom han lejede et stort tal skibe, når
særlige operationer var forestående . Under den nordiske krig var det især
i forbindelse med transport af artilleri og soldater til Pommern og ligeledes da de russiske styrker skulle overføres til Sjælland.
Da ordningen ophørte forsvandt også de fordele for rederne, der var
knyttet hertil, og det gik især ud over de norske defensionsskibe. Derfor
kunne kongen i 1706 købe defensionsskibene CHRISTIANIA,der var på 305
læster og ST.JOHANNES på 250 læster. De var på størrelse med fregatter, og
CHRISTIANIA førte endog 50 stk., nemlig 18 stk. 12 punds, 12 stk. 8 punds
og 20 stk. på 6,4 og 2 pund, mens ST. JOHANNES, der var IO år gammel
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havde 32 stk. af forskellige kalibre .Tilmed fulgte der i købet både kugler,
knipler og stangkugler samt for CHRISTIANIAS vedkommende 60 stk. flintebøsser, 30 par pistoler og nogle muskedonnere foruden entrebiler, en
mængde sabler og dejlige geværer, så man rar her et indtryk af hvor godt
bevæbnede defensionskibene var. (14)
Der var dog stadig defensionsskibe tilbage i Norge, for i 17IO bad
admiralitetet general Løvendal om at lade equipere et skib på nogle og 70
stk. samt to andre på 50-60 stk .. Desuden anskaffede kongen sig adskillige
koffardiskibe, der bl.a. brugtes til at hente skibstømmer i Holsten og i
Pommern eller trælast fra Norge, mens en del mindre skibe hentede
brændeved fra Fyn og Jylland til flåden, og de mindre galioter brugtes til
at transportere bygningsmaterialer. Mange af disse skibe var iøvrigt priseskibe, d.v.s. erobrede koffardiskibe, der på grund af deres fragt eller tilhørsforhold var blevet tildømt kongen. (IS)
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En væsentlig sag var armeringen af alle disse skibe, og i denne forbindelse var jernet fra Norge af den største betydning, og her var Børstings
værk en stor leverandør til flåden. l 1703 var der på flåden 694 stykker af
metal, d.v.s. broncekanoner, og 1820 jernstykker.
l 1708 resolveredes det, at Ildet med stykkernes, flintegeværets og
kuglernes kalibre skal forblive ved den nye målestok,« der var fastsat ved
en kaliberkommission. Det ses, at både oberst Maul fra hæren har udarbejdet tegninger til 8 punds metalstykker, og admiral v.Støcken fra flåden
har givet forslag til 18 punds og 36 punds stykker til flåden. Kongen approberede tegningerne, hvorefter de blev sendt op til Børsting. Kanoner
var af stor værdi økonomisk, og derfor søgte man at opfiske kanonerne fra
forskellige sunkne skibe, således som tidligere omtalt også fra DANNEBROG
i Køge Bugt.
l judiehærs opgørelse fra den rri.januar 1720 angives 591 metalkanoner
og 2408 jernkanoner fordelt på alle flådens skibe og de 2 søbatterier. ( 16)
Selve hovedbasen, Holmen ved København, måtte også plejes og vedligeholdes. Den 4. maj 1700 befalede kongen, »a t nedsætte de af Christian
5. under d.I9/9 1698 bestemte pæle til flådens fortøjning«, og på selve
Holmen tillod kongen i 1704, at det nye giethus »måtte bruges af garnisonen til at prædike i indtil den nye garnisonskirke bliver færdig.« Også
det gamle quæsthus måtte i 1706 udvides med en tilbygning på 2 stokværk på højde med den gamle bygning, og da krigen var brudt ud i 1709
måtte der også bygges barakker til omkring et par tusinde matroser, men
en særlig udvidelse af Holmens opgaver blev de til Københavns forsvar i
1712 begyndte batterier TRE KRONER på Refshalegrunden samt PRØVESTENEN. l 1714 forstærkedes de 2 batterier med IOOO stk. egepæle 28,30
og 32 fod lange og 14-16 tommer tykke.Træet hertil blev hentet i Holsten
af skibbygmester Simen Cornelissen, som udsøgte 384 træer hertil og lod
dem fragte med kongens koffardiskibe til Holmen. Ialt skulle bruges I076
pæle .v"
Til arbejdet på Holmen brugte judiehær i stor udstrækning sjovere
(jouvere), en omskrivning af det franske ord jour (dag), nemlig en art
daglejere. l 1717 blev søbatteriet TRE KRONER yderligere udbygget ved
sikring af flankerne og samtidig styrkedes pallisaderne omkring Nye
Holm. Endelig i 1720 fastsatte man besætningen på de 2 søbatterier således, at der på TRE KRONER skulle være I søløjtnant, I infanteriløjtnant, 2
underofficerer, 30 matroser samt I underofficer, I tambour og 24 soldater,
mens der på PRØVESTENEN skulle være I søløjtnant, 2 underofficerer, 20
matroser samt I underofficer med 12 soldater. Desuden sænkedes i 1720
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yderligere ved TRE KRONER orlogsskibene SVANEN, som var det ældste
skib fra 1648, og MERCURIUS fra 1674. løvrigt fastslog admiralitetet, at der
til Nye Holm skulle bruges af soldatesquer I løjtnant, 4 underofficerer, I
tambour og 40 gemene, mens der til Gammel Holm blot behøvedes 2
underofficerer og 24 gemene. (18)
Som tidligere nævnt overtog scoutbynacht Chr. Wibe i 1701 inspektionen over den norske flotille ved Christiansand. Der var da foruden fregatten WECKOP , brigantinen NÆSVIS samt 6 brigantiner med nr. fra I til 6
samt galioten VINDHUNDEN og 6 galejer. I løbet af de følgende år
udrangeredes nogle af de gamle galejer, men da krigen udbrød i 1709 blev
der atter hårdt brug for skibene i kampen mod de svenske kapere. Derfor
ses det, at der i 1714 ved Frederikstad lå:
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galej CHARLOTTE AMALIE på 36 årer bygget 1709 i Christiansand
galej FRlDERICUS QUARTUS på 34 årer bygget 17IO samme sted
galej LOWISE på 34 årer bygget 17IO samme sted,
galej PRINS CHRISTIAN på 34 årer også bygget I7IO samme sted
fregat W ECKOP , der havde 18 årer bygget i København
brigantinen FREDERIKSTAD med 16 årer bygget 1707 i København
brigantinen BERGEN med 12 årer bygget 1707 i Christiansand
brigantinen CHRISTIANSAND med 12 årer bygget I7IO samme sted
brigantin TRUNDHIEM med 20 årer bygget 17IO samme sted
skærbådene LOMMEN med 12 årer, TERNEN og ANDRICKEN med 8 åre r
storbåden SJØHUNDEN med 8 årer,
13 dobbelte chalupper hver på 16 årer,
nordlandsk j agt FORTUNA og
nordlandsk jagt EMANUEL.
Samtidig var der ved Christ iansand stat ioneret galejerne ARENDAL på
40 årer , den anden ARENDAL ligeledes på 40 årer, PRINS CARL på 36 årer
og SOPHIA på 32 årer foruden en dobbelt chalup på 16 årer samt 2 andre
chalupper ANDROMEDA på 16 årer og FREITUNA på 14 årer , der begge var
bygget i Holmstrand 1712. Endelig var der her også stationeret galioten
WINDHUNDEN med 4 årer og snauen KAPTHAN med 18 årer samt 3 skærbåde, SKARVEN med 16 årer , ØRNEN med 14 åre r og MAAGEN med 12 årer.
Det er således karakteristisk, at man i skærgården er nødt til at ro, og m an
må derfor op give størrelsen af skibene ved et antal årer.
Under krigen suppleredes den norske flotille sædvanligvis med et eller
flere orlogsskibe , freg att er m .v. fra København på grund af de omfat tende
opgaver, der fandtes ved Norge, ikke mindst med at holde forsyningslinien mellem Jylland og Norge konstant intakt. I 1717 blev det opgjort,
at der her var beskæftiget ialt 1898 offi cerer og mandskab.v"
Også ved Gliickstad holdt en mindre flådestyrke til. D et var i 1702 en
fregat DRAGUNEREN på 28 stk.,jagtern e JUNKER på IO stk., PRINS FRIEDERICH på IO stk. samt STØREN og CRONEN hver på 6 stk. samt jagten
THORENSCHEUT på 8 stk. foruden nogle slupp er ogjoller. I de følgende år
blev dog også fregatterne DITMARSKEN på 50 stk. og STORMARN på 44 stk .
stationerede her. Hertil kom også snart jagten MEERMIN på 12 stk ..
Eskadren fik da krigen udbrød i 1709 til opgave at opsnappe, hvad der
var af sven ske kapere i de nærliggende farvande, og da svenskern e i 1713
blev fordrevet fra området , fik man fra Gliickstad erobret nogle svenske
skibe, der indgik i eskadren. I 1715 blev det besluttet at formindske ekvi-

pagen væsentligt, da faren fra svenskerne var helt borte fra Tyskland, og
man ønskede blot at beholde nogle la skibe til konvoj tj eneste. Man gjorde
da status op og fandt, at der da var fregatten STORMARN på 40 stk., som
var bygget 1703 ,jagten MEERMIN, der også kaldes en fregat samt de andre
jagter PRINS FRIEDERICH,JUNKER og THORENSCHEUT foruden en såkaldt
Ny JAGT, der var bygget 1705, en svensk erobret snau og en jagt GYLDENSTERN bygget 1701 foruden galioten PARADIES, en underligger og 5 chalupper. (20)
Siden et minimum af flåde i 1660 havde dygtige søofficerer skabt en ny
og stor flåde. Niels Juel, Cort Adeler, Henrik Span og Henrik Bjelke
havde i rooo-tallets slutning opbygget en flåde, der havde sejret i Den
skånske krig, og de havde løsrevet sig fra den hollandske indflydelse og
også skabt et dansk-norsk officerskorps med betydelige personligheder.
Takket være Christian 5.S interesse for flåden var der taget mange spændende initiativer. Denne flåde, som den mindre søinteresserede Frederik
4., havde overtaget var takket være en ny generation af dygtige søofficerer
blevet udbygget og havde ligeledes sejret i Den nordiske krig. Og fra
denne krig lyser navne som Peder Tordenskjold, Chr. Ulrik Gyldenløve,
Chr. Gabel og mange flere, hvis meriter har sat sig spor i flådens historie.
r 1720 har Danmark en flåde så effektiv, stor og velorganiseret med et
dygtigt og initiativrigt søofficerskorps som nogensinde.

20 . Krigsk.Indk.Sk.yov d.27/I
1702 ,Sk .509 d.13/12 1707,
Sk .510 d. 28/12 1708, Sk.517
d .17/I 1716, Kgl.Eksp.Sk.Bo
d.II/I21715.

Kilder

Rigsarkivet :
Søeraren I Krigskancelliet I .Registrant over de fra søeraren udfærdigede kgl.Eksp.
(kgl.reg.)
Kgl.Ekspeditioner søetetaten vedr. (kgl.eksp .)
3. Instruktioner og bestallinger f. søretens begente 167I- I720.
5. Indkomne sager søetaten vedr. 1665-1720 (kanc.indk.) Indkomne ure gistre rede
sager til krigskanc.
Il.Admiralitetskontoret L Admiralitetet kgl.resol.
2. Admiralitetets protokol 1665-79 (adm .prot.)
3. Admiralitetets korrespondance protokol (adm.korr.prot.)
Admiralitetets kopibog genaral 1675- I720 (adm .c.gen.)
4. Indkomne breve til admiralitetet 1672-1720 (indk.adm.) . D iverse admiralitetssager 1655-1679 .
rn.Kommissariatskontoret 5. Registerbog c.materialskriver (reg.c .mat.)
5 nr.184 Diverse breve og beregn.ang . flådens proviantering og bemanding 16779. Funddats og gavebreve, forordn . Søkvæsthuset vedk. 1669-1821
V.5 Korrespondancebog ang. Christiansø 1684
X. Bogholderkontoret.a Registerbog contra kgl. skatkammer (reg .c.skatk .)
Registerbog contra zahlmestren. (reg .c.zahlrn .)
XIV. Admiralitetet som domstol, 7. Beregning ang . prisepenge
XV . Holmens chef.v, Ekvipagernesterens registerbog contra materialskriveren
(ekv.reg.mat.)
XVLEmbeds,kommissions o.a.l.arkiver. r.nr. 37 Flådejoumal ført på CHRISTIANUS
QUINTUS 1678-79.
17. Admiral Niels juels kopibog 1676-78 , admiral Niels juels krigsrådsprotokol
1676-79 .
Landetaten. Krigskollegiet 5. G eneralkrigskomm., Indk. breve 1674-79,Tryggevælde Amt.
Danske Kancelli.B .II registrant 108 B hofmønsterskriver johan Bøjsens regnskab
1641-63.
C.nr.23 Koncepter og indlæg til ostindiske sager.
Rentekammeret, Skatkammeret VLKasse-og regn skabsvæsen 4.Søetetatens kasse
6.Afregninger 1660-79,IV Flådens officerer nr. 29 a og b Niels juel.
Tyske Kancelli. Nederlandene B.Gesandtskabsrelationer 1666 Cort Adeler.
C .Gesandtskabsarkiver H .Meyercrone.
Sjællandske Tegneiser
Håndskriftsamlingen IV nr .132 Dagbogsoptegnelser og relationer m.m. til den
skånske krigshistorie.
Skibsjournaler nr. I - 305

Norges R igsarkiv:
Rentekammerarkiv S 3, 1664
Regnskapssager nr. 174 Holmen Isegrans material- og penge regnskab 1683-86 .
Diverse dokumenter 1661-1712, og indberetninger.
Nederlandenes
Rigsarkiv:
Staten General nr. 5618 Breve fra admiralerne Almonde og Evertsen.
nr .5920 og nr. 5921. Korrespondance med Jacob le Maire .
nr .5922. Breve fra Almonde, Bastiansen. Jan v.Nes og le Maire .
Verzameling de Jonge XL Brievenboek v. Corn.Tromp 1676.
Sveriges Rigsarkiv:
Flottans Handlingar Sjoexpeditioner Afd.B vol .z
nr .z c admiralernes beretninger.
nr .8 a Rosenholms relation, og Rothkirks relation.
nr .o a og nr. I I Horns breve.
vol.8 nr. I a. Journal for den svenske flåde 1679.
Friherre M. Vellingks breve 168I
Diplomatica Danica I - 8:4:A:2 residenten Gustaf Duwalls breve til Kungl.Maj .
8:4:B:2 residenten Gustaf Lilliecronas breve.
8:4:C:I envoye Wilh.J.Coijets breve.
8:4:C:2 envoye A.Leijonclos breve.
3. a Peter Chambers breve 1657-1674.
Det kgl. Bibliotek:
Ny kgl. Saml. Fol. 668 læg nr. 9 Dokumenter om de nordiske krige sub
Christian V.
Ny kgl.Saml . Fol. nr.685 og 4144.
Ny kgl.Saml. Fol. nr.I329 Marcus Gjøes ligtale.
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Register for person- og skibsnavne
Ved personnavnene er anført nationalitet, hvis det er en udlænding.
Skibsnavnene kan i nogle tilfælde dække over flere forskellige skibe, da et
navn ofte genbruges eller det kan være så almindeligt, at det findes på
flere skibe som f.eks. CHRISTIANUS QUINTUS og FORTUNA. Også her er
angivet nationalitetet, hvis det ikke er dansk, men skibe, der f.eks har
været svenske og erobret og anvendt i den danske flåde angives således:
sv.-da.
A.
Aboe, Thøger, skriver, 212
ABRAHAMS OFFER, smakke 22, 50
ACHILLES, galej, sv.-da. 219, 23 I
Adeler, Cort, 15, 16, 17 (foto), 20,
24,25,33,34,40 ff. 93, 113,
263 ·
Adeler, F.C., etatsråd 249
Adeler, Sivert 25
AoELERS GALEJ 22
ADMIRANT, sv.-da. 60.61, 62, 76,
101.
AGATHA senere FÆR0 22
AGGERSHUS , jagt 16
Ahlefeldt, Frederik 15, 29, 66, 67
AKERBOOM . holl. 5 I
Almonde, Philip van, hall, 49 f., 55,
Il8.
Anckarhjelm, M . sv. 68, 73
Andersen, Finchel, matros 139
Andersen, Halduor 38
Andersen, Jens, lærling 128
Andersen, Olof sv. 69
Andersen, Thomas 38
ANDRICKEN, snau 101. 107. Il8, 156.
16 5
ANDRICKEN. skærbåd 262
ANDROMEDA. sv. 60 f., 67 . 68
ANDROMEDA chalup 262
ANNA SOPHIA 50, 53, 65 , 71, 75, 89,
105, 106, 176, 203. 256
ANTHONETTE 38, 50
AppeIbohm, A. sv. 68

AppeIbohm, H ., sv. 68
ARCH NOAH, pram 13, 108. 124, 179,
183.215.218.219.227.230.231.
ARENDAL. galej 262
August af Polen og Sachsen 117 , 145,
146, 167. 183
AURORA, jagt 103

B.
Bang, Zacharias Hansen 38, 65
Banner. Niels 182
Barfocd, Niels Lauritzen 94, 149 ff.•
155, 156, 160 ff , 169, 170 (foto)
177 f., 181 f., 194. 196,249.
Barth, fransk, kaptajn. 228
Bastiansen. Willem Schepers, holl. 78,
80,81.83 ·
Bay, E.,sv. 69
Behn, Johan 66
Berentsen, Bernt 33
BERGEN, brigantin, 262
BERGENS GALEJ 169 .
BERGENS WAABEN. defskib. 258
Bertelsen, oberst sv . 48
Besemacher. Peter 126
BESKIERMEREN 157 ff., 177. 204, 214,
220 , 240. 258
Bille, Jørgen 89, 128
Bille, Michel. 137.201.212,250.
Billenberg, major 48
Bincke, Jacob. holl. 4 1, 44 .
Bjelke, Christian 32 . 38, 42. 57, 61
(foto), 62 , 65, 71 , 98, 103

Bjelke, Henrik 9. 12. 13 foto. 14. 15.
20, 24, 27, 33, 34, 58, 73, 93 , 96,
263·
Bjelke jørgen 40
Bjelke, Peder 12
Bjørn. H ans H . 130
Bjørn, jørgen , Ko mm.i T rankebar 31,
14 2
Bjørn.Peter 38
BJØRNEN, brander, sv. 68
Bjørnsen, j ørgen 13, 38
BLA REIGER. frega t omdøbt 1684 til
HEJREN 101
Bl ichfeldt , Cornelis 152
Bogman, J. sv. 69, 73
Bomfeld, Cornelis 65, 89
BON EVENTYR galiot 20, 45, 65
BON ESPERANCE snau 192
BONTE FALK 65, 69
Bo thrner, eng!' 237
BOURG VAN LEYDEN, holl. 22
Br aad, 23 8
v .Brandt, Frederik 27
BRASEN. sandbåd 108
Bredal, Peter Chr. 222
Brun, jacob, månedsljt. 20 1
Brun, Nicolau s Nielsen, underskibbygger 258
Brynnum, Chr. Fr., lærling 128
v.d .B urg, Herman T h iesen 10 1,
v.d.Burg This Hermansen 16, 30, 38,
95. 101

Byng, eng.adm. 233
B ojsen, Chr. 161

C.
CALEP, holl. 5I
C ALMAR CASTEL, sv. 6o, 62
CAMPEN. holl. 51,73
CARITAs.sv-da. 46 . 76 , 98
Carl, Christen Thomasen, 128, 13 l ,
184, 186
Ca rl II. sv.kg. 42 .49,51.58,84
Carl 12. sv.kg. 117, 119.. 122, 124,
125, 145, 146, 164, 17 1 , 197 , 20 3,
208,209 ,211,2 14,216,2 19,223,
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225. 227 . 230 . 234 . 238, 239
Carlsen, Peter 65
C ARLSHAVN 58,155, 166, 180
CAROLUS sv.galease 246
CAROLUS sv. 68, 69
Carstensen, Floris 65, 7 I
Carstensen, jørgen 66
Chambers, Peter 14. 16
CHARITAS. dcfskib . 36. 50. 72
CHARLES GALLEyeng. 226
CHARLOTTE AMALIE, PRINSESSE, 12
sen ere ENIGHED
C HARLOTTA AMALIA 26, 35, 36, 42, 44,
51,65,71,75,107.155, 168, 176,
255
CHARLOTTA AMALIA, def.skib 37, 258
CHARLOTTE AMALIA, jagt 108
C HARLOTTE AMALIE, galej 215 . 2 50 ,
262
CHR ISTIANIA, def.skib 37, 44, 46 • 50 .
57,63,65 ,75,87,14 2
Christian I. 24
Christian 4. 3 l . 39
Christian 5. IO f., 20 , 27 ff.. 28 (foto)
55, 64 , 96(, 99 f, 260
C HRISTIAN GYLDENLøvE ,de(skib 258
CHRISTIANSAND 59. 63 , 65. 75, 100.
258. 262
Christiansson, Gabriel 232, 250
CHRISTIANUS QUA~TU S 36, 38, 42,
44ff., 50,59,65,75 ,84, 101, 103 .
107. 179
CHRISTIANUS Q UINTUS 18, 39, 40 , 50,
57, 59, 63, 6 5, 7 1 , 75,8 3, 87, 9 5.
101. 106. 1I 8. 148, 157 ff. 176.256
CHRISTIANUS QUINTUS, def.skib 36,
37, 149
CHRISTIANUS QUINTUS, galej 101, 108
Christensen, Eliazar 194, 224
CH RISTIANSØ 131, 132. 144. 152. 176.
214, 256
Christina. sv . dron. 78
C hri stoffersen, Christoffer 226
CHURPRINSEN 16, 36 , 45 , 50, 59, 62,
63, 65, 75, 84, 106, 124, 187. 255
Ciccius, jacob Hansen 3 I

Cicignon, oberst 58
CITRONEN. galiot 108. 142
Clarij , major 94
Clement, Ephraim 134
Clerck, H. sv . admiral 68
ClerckJ. sv.scoutbynacht 68
Cleveland, eng. kommandør 224
Coijet, Fr. sv . 68
CONCORDlA, brander 202 , 203
LA CONQUERANTE. fregat 224
Cornc1isen, Simen, skibbygmester 260
Creutz, Lorentz, sv .admiral 49. 50,

51, 52
CRONEBORG, bojert 141
CRONEN, jagt 136, 262
CRONPRINTZEN 142
CRONPRINTSEN AF DENMARK. def.skib

DRAGEN, galej 22
DRAGONEN 96 , 107
DRAGUNEREN. fregat Gluchstadt 262
DRAKEN sv .-da. 44, 69, 7 1, 72, 74, 76 ,

14°
Drejer, Andreas 60, 62, 65, 72, 129.

136
Dreyer, Henrich 134
DRONNINGENSJAGT 13
DRONNINGENS SLUP 22
DRUFVAN, sv . brander 68
DUCHANDEN, galej 22, 108
DUNKRAFT, pram 97, 108
Duvall, Gustaf, sv. 12, 14
Dynkirk, sv.major 68
Dysterup , Laurits Johansen , lærling

128

25 8
CÆSAR AUGUSTUS 22
CÆSAR, sv .-da. 69,71,76, 100

D.
Daa , Valdemar 20
Dam, ljt. 231
DAMATIEN, holl . 22
Danielsen, Albert 230
DANNEBROG 104, 106, 146 . 148, 155,

157 ff.256 , 260
DANSKA SVAN sv .brander 69
DEAL CASTLE eng.azo
Deichmann, Evert 146, 201 , 204, 212
DELFT, holl . 51
DELMENHORST (og Ny D .) 20. 36. 45,

50, 65, 75 , 78 , 84, 107, 130. 142.
151, 155, 177, 187, 189 ,203 ,214,
234. 235. 241. 243. 256
DIANA. sv.jagt 60, 66, 76
Dickhof, Hans Jørgen, maler 135
DID RIC, sv.brander 50
Dinesen, Jørgen. professor 128, 129,
13 1
DI TMARSKEN 163, 165, 178 , 179, 184,
186, 203, 214 , 255 , 262
DOESI30URG. holl . 22
DORDRECHT, holl 5 I
DRAGEN, jagt 16

li
EBENETZER 148, 179, 203. 214. 220.
226, 232, 242 , 256
EGERN 13, 15
v.Eichstedt, Valentin, geheimeråd 249
El LAND SCHILLING, galiot 224
Eilersen, Jan 65
Ekenberg, J. sv . 68
EKORN sv .bojert 53, 68
ELEFANTEN, sv.lastdrager 44
E LEPHANTEN 100, 141, 148, 158, 179,
180, 197, 203 , 255
ELEPHANTEN AF DANMARK, def.skib .
25 8
ELEPHANTEN. jagt senere AURORA og
FRøKEN ELSKEN 103, 104, 106, 108,
125, 140 , 142, 190, 197
ELISABETH. sv. 68
EMANUEL jagt 224, 262
ENGEL GABRIEL sv.vda.oo, 62, 76, 107.
155, 162, 173,256
ENGEL RAPHAEL brander 155, 186.206
E NHoRN sv .-da. 53, 64
E NIGHED 39,51 ,59.60,62,72,75 ,
84, 89 , 139
ENIGHED , galiot 108, 224
Ernst, Johan Conrad, bygmester 134
Ersonborg, Olof,sv. 68

Espensen , Espen, mesterblockedrej er
2 58
ESPIONEN, ketz 22
l'Etang, kap tajnløjtnant 219
Eversen, Cornelis, holl. 55, 57
EXPERIENTZ galiot 136

F.
FAISANT, holl. 22 , 24
Falck, Jan 62, 65
FALCKEN, fregat 38 , 201
Filip 5, spansk kg . II 7
FIRE KRONEDE LILJER, snau 4 5, 50
Flerning , p olsk general I 18
van Flieringen 65
FLYGANDE WARGEN sv .-da.68 , 72 ,
76
FLYNDEREN, pram 108
FLYVENDE ABE, snau 101 , 1°7, 118 ,
lS I , 154, 155, 156, 159, 162, 176,
257
FLYVENDE AND, galej 22
FLYVENDE DUE, brander 155
FLYVENDE DRAGE, snau 163
FLYVENDE FISK, snau 25, 101, 108 ,
124 , 152, 156, 194
FLYVENDE HJORT 16, 35, IOD, 258
FLYVENDE U LV 100
FLÆSKEBAL}EN, pram 108
FORGYLDTE ABORRE, hukk ert 256
FORGYLDTE DRAGE, galej 22
FORGYLDTE FISK, brander 22, 36 , 65,
84
FORGYLDTE PELICAN, fløjte 33
FORTUNA, FREGAT 194 , 204 , 224
FORTUNA, bojert sv .vda.co, 76
FORTUNA 33 , 45
FORTUNA , hukkert 228
FORTUNA, jagt 262
FRANCISCUS, fransk omdøbt til
POSTILLON 163 , 168
Frandtzen, Anton 65
FREDERIK, galej 12, 20, 25, 10 8, II2
Frederik 3. kg. 9, IO foto), 24, 3 I
Frederik 4. kg. 99, II8f., rzotforo) ,
122, 125, 128, 136, 145f., 182f. ,

191,201, 2IOf., 214 ,220,223(,
234, 244, 249f., 253
FRIDERICUS TERTIUS 36,38 ,41 ,42,
44,49, SI, 64, 65, 71, 75, 78,81,
106 , 124 ,151 , 176 , 194, 255
FRIDERICUS QUARTUS 104, 106, 142,
146, 149, 179 , 197
FRIDERICUS QUARTUS af Arendal, galej
231
FRIDERICUS QUARTUS af Christiansand
23 1,262
Frederik, htg af Gottorp I I 8
FREDERIKSHAL skytsskib 241 , 243
FREDERIKSTAD brigantin 262
FREITUNA chalup 262
FRIDERICA AMALIA , sv. 68
Friese, krigsfiskal 194
Friis, Gregers 3 I
FRISlA, holl. 5I
FRØKEN ELSKEN 103 , 108, 118, 131,
136, 138, 140, 142, 154 , 156
FYEN 142, 155, 156, 165, 173, 203,
214,219,23°,231,24°,243,256
FÆRØ 22, 25, 33, 36, IOD, 152,255
FORGYLDA FALKEN sv. bojert 69

G.
Gabel, Carl Chr. 129 , 195(foto) , 196,
198ff. , 2IIf, 214ff, 219f. , 226ff.
236ff., 242, 249, 263.
Gabel, Christoffer IS , 18, 20 , 27
Gabrielsen, Peer, sv. 5I
GACK MED, jagt 101 , 108
Gagarein, russ.prins 169
GAMLE LAM , galiot 22
Gedde, Fr .E . 31,65, 122,249
Georg, eng. kg. 223, 234
G erdtsson, J., sv. 68
Gersdorf, Chr. 33
GIDEON, holl. 50 , Sf
Glad , Johan Søfrensen 3 I
GLOCKSTADT 72
GONDOLEN, venetiansk jagt 20
GRAA KAT, koff.skib 108 , 152
Grabner, Jørgen 128
GRAVENSTEIN, snau 169, 214

GREV MØRER, sv.fregat 246
Grib, Peter Hansen 202, 219, 230,
23 I , 232 , 250
Griffenfeld, Peder 18, 40, 43
GRIPEN, sv.bojert 53, 68 , 73
GROENINGEN, holl . 22
GRVNPOSEN, pram 108
G RØNA DRAKEN, sv.bojert 69, 73
GRØNLAND, fregat 16, 17
GRØNNNE JÆGER, galiot 65, 136
Grønvall, D., sv. 68
Gude, Hendrick 136, 222, 240,
25°
Gude, Michael 206 , 250
GUSTAVUS, sv, 6o, 62, 63 , 67, 69
Gyldenløve, Ulrik Chr. II8ff., 122,
12 5( , 141, 148, 149, 155, I 58ff.
166, I67 (foto) , I68ff. , 174, 176 ,
208 , 212, 215, 220, 222(, 235, 249,
26 3
Gyldenløve, Ulrik Frederik 25 , 27,
29, 30, 34, 53, 102, 106, 114
GVLDENLØVE senere MAGELØS 22, 25,
36 , 44 ,45, 48, 50, 57, 59, 63, 65,
75,84, 1°7, 151, 155 , 156, 176 ,
I80ff.
GVLDENLØVES GALEJ senere
KRONPRINSENS GALEJ 194
GVLDENLØVES VAABEN, def.skib 37
Gyldensparre, 40 , 46
GVLDENSTERN, jagt Gluckstadr 263
Gyllenspaak, And.,sv.5 I , 53
Gyllenstierna, johan.sv.oo
Giintelberg, Chr. 212
Giintelberg, Claus 169, 228, 249
v.Gørtz sv. 223, 226
GØTA LEjON, sv. 187
GØTEBORG, sv.-da. 69, 201, 224, 226 ,
230, 23 I

li
HAABET, fregat 25 , 142, 186
HAABET, galiot 13,20, 108, 154
HAABET, jagt 202
HAABET, def.skib 36
HAERDERIN, hol. 22, 24

Hagedom. Seneca Christophersen
201 , 212, 250
Hammerich, Friderich, dr. 38
Hansen, Hendrich, mesterbådebygger
25 8
Hansen, Ole, etatsråd II9, 122
Hansen, Peter 130
Hansen, Zacharias 33
Hartwig, Nicolaj Hendrick 132
v.Hatten, 84
HAVFRUEN 16" 34, 36, 44, 49, 51, 59,
6o, 62 , 65 , 66 , 69, 76, 1°7, 140,
148,155,157, 166, 179, 180, 184,
203 , 214 , 240, 256
HAVHESTEN, jagt 25
HAVHESTEN, fregat 33, I 12
HAVMANDEN 36, 46, SI , 59, 65 , 84,
101
HECLA, fregat 103, 1°7, 186
Hedvig Sofie af Gottorp 117
Heggelund, Jacob, lærling 128
HEJREN, fregat 101, 1°7, 118, 136,
143, IS0, 151, 160 , 169
Heldorn, H . 65
Heldt, F. II8
HELENA, brander 108
Heinrich. Peter 232
Helt, Nicolaj 13, 16, 23, 24, 93
HELLEFLVNDEREN, pram 108, 124, 179,
183
Herbst, major 84
HERcuLEs, sv. 68
Hertugen af York 18
HIERONVMUS, sv. 53, 100
Hjort, Peter 129, 136, 151, 154 , 182,
196, 25°
HJORTEN 36 , 68
HJÆLPEREN 215, 217 , 218, 219 , 227,
230, 241
HJÆLPERINDEN 243
Hoeck, Jacob 63, 65
Hoegenhoeck, J . 3I
T'HOEN holl. brander S l, 53
Hofman. generalkvartermester 94
Holst, Henrik Nielsen 77
Hoppe, Fr. 212, 245
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Hoppe. Ifver 65
Horn. Henrik. sv. 67ff.
Houwen, jan van 143
Huitfeldt, Iver 132. 149. 157. 159.
160
HUMMEREN . sv.-da. 228, 237
HUMMEREN 20 . 36. 45. 50. 59. 63. 65.
75. I07. I18
HVALFISKEN, pram 108, 124
HVALFISKEN. galiot, sv.-da. 209. 237
HVIDE FALCK. fregat 38.46.51.66.
75, I07. 152, 154, 157, 171, 187,
255
HVIDE FORTUN. fløjte 108
HVIDE LØVE, galiot 13
HVITA ØRNEN sv.vda. siden HVIDE
ØRN 177. 181. 195. 199ff. 207f.,
214 , f[238. 248
Hyssing. A.•sv. 69
Høeg, løjtnant 219
HØ]ENHALD 151. 154[, 160.177. 187.
191. 193[, 203.214.237.241.246.
24 8• 255
Højer. Søren. 201. 212
L
Ifversen, jørgen 33
IGELEN. sandbåd 108
ISLAND 155. 166. 177. ·180, 200. 20 1,
203. 214 , 220. 228 . 256
ISLANDSFARER. fregat. sv.-da. 237

J.
jansen. Gisbert 65
jacobsen.Anders sv. 68
Jacobsen Heinrich. løjtnant. 84
jansen, Cort. 91
Jensen, Amon 65
Jensen. Erich. matros 139
Jensen. Thor 152
JERNVAGEN, SV. 53
J espersen, Peter 149
JOHANNA ELISABETH. koff.skib 192
Johansen, Laurs. mesterkalfatrer 257
JOMFRU GABEt koffskib 226
Jonassen. Andres 66
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Jostesen, Poul 91
Judichær. Olaus 129. 137. 142. 149 ,
151. 175,176,186, 187. 194. 196,
197. 206 . 222~ 233. 238. 241. 246.
249. 260
juel, Axel 3 I
juel, Jens 33. 74. 78. 80. 85 (foto) .
II9
juel, just 123(foto) . 124. 1]2, 136.
141. 146 , 19~ 196. 20 4
juel, Niels 12. 13. 15. 16. 34(foto).
41 .43 . 46f[76ff , 93. 96(, 103.
106. I 13, 160. 263
DER JUNKER. jagt Gluckstadt, I08.
187, 210. 224. 262. 263
JUPITER. SV. 44, 69
Justesen. Cornelis I 14. 125
JUSTINA, holl .• 51
JUSTITIA 148. 157. 168. 180. 197.214.
256
JYLLAND 142. 148, 155. 157.2°3,214.
255
JÆGEREN. fregat. 25. 34. 36. 93. 107

K.
Kaas, Hans 2 I 2, 248
Kaas, Ulrik, 201.206,214.215.
221 (foto) 239
KALMAR. SV. 67, 69. 73
KAPTHAN. snau 262
Karl 2.• spansk kg. I17
KARPEN , sandbåd 108
KINGS ALE. eng.• 226
KLEINE JÆGER, galiot 66
Klingenberg, Poul 14. 3 I
Knoff, Hans 165. 173
Knuth, Eggert Chr. 136
KONG DAVID sv.-da. 65, 68, 76
Kongsbakke, Eskil Andersen 25
KONUNG KARL. SV. II9
KRABBEN. pram I08
KRONEN. jagt 103. 108
KRONPRINSEN. pram 241. 243
KRONPRINSENS GALE] 194
Kruse. Kornelius 13
KRUSET, galiot I08. 154. 155

KØBENHAVN 13, 36, 49, 50, 55
KØBENHAVNS SLOT, def.skib 258
KØBENHAVNS VABEN, def.skib 36.
Kørbitz, Johan Chr. 27

L
LA CONQUERANTE, fregat 194
Laholm, Niels 65
Lange, Søren Hansen 181
LANGE MAREN 242, 243, 246
LANGESUND, def.skib 258
Larsen, Peder 66
LAURENTIUS, SV. bojert 68
LAXEN sv. 76, 89
Lazarusen, Hans 65
Leczinsky, Stanislaus 145
Lee, Will sv. 69
Lemwig, Wilh. 219, 238, 246, 250
v.Lente, Chr. 149, 249
LEONORA SI
LEOPARDEN, fregat, 173, 187,214
Lerche, P .Pedersen 3I
LEUWARDEN 22
LIDEN JÆGER sv.galiot 59
Liebedantz, Jørgen ISO, 157, 169,
196, 250
Liljenskjold, Ulrik Fr. 23 I
LILLE FORTUNA, sv.bojert 68
LILLE GRIPEN, sv. 6o, 62, 63
Lilliecrona, sv.gesandt 16, 18, 20, 22,
3°,40
LILDORMEN 12, 13, 14, 44, 45, 50, 59,
62, 65, 75, 107, 140, 141, 256
LILDORMEN, galej 108
LILDORMEN, jagt 13, 18, 22
LILDORMEN, sandbåd 108
LOLLAND 168, 173, 200, 204, 214,
23°,231,232, 237ff:, 242f., 246
LOLLAND, skærbåd 262
LOSSEN, fregat 38, 65, 75, 101, 107,
118, lp, 136, 151, 155, 162,165,
166, 173, 187, 189, 194,203,256
LOSSEN, galej 22
Louis 14. fro kg. 40, 88, 96, 97, 117
LOUISE 104, 106, 148, 155, 156, 182,
2°4

LOUISE, galej 215,219,228,250,262
LUCRETIA, galej, sv.-da. 219, 228
LUNA, bojert SV. 68
Lund, Johan 63, 65
Løvenørn, Poul Vendelbo, major 145
Løvenørn, general 214 , 223
Løvendal, general 153, 161, 163, 165,
166, 173, 260
LØVENDAL GALEJ 173, 174, 181, 184,
187, 189, 192,200,208,237,
240
M.
MAAGEN, fregat 104, 107, 118, 136,
181, 2 15
MAAGEN, jagt 22
MAAGEN, skærbåd 262
MAAKRELLEN, fregat 101, 108, 124,
154, 156
MAAKRELLEN, hukkert 224
MAGELØS, 22, 33
le Maire 78
MARIA 65,69
MARS, sv.-da. 68, 70 , 7 I, 76, 84, 87,
I0S, 106, 140, 148, 157(, 176
MarshalI, Thomas, sv.68
Mathiesen, Wenzel 77
Maul, brigader 191
MEERMIN, jagt Gluckstadt, 187, 194,
210, 262, 263
Melwin, David 18
Menzikof, russ . prins 221
MERCURIUS senere ANTHONETTE 34,
35, 3 8
MERCURIUS, sv.-da. 44, 68, 73, 106,
148, 151, 154, 156,257,261
van Meurs, W . 65
Meyercrone, H ., sv. gesandt 43 , 142
Michelsen, David, skibbygmestersvend 257
Michelsen, Michel I p
MlDDELBOURG, holl . 22
MjØHUNDEN, bojert, sv. 68
Molsted, Chr. J. 65
Morsing, Peter 63, 65, 85
Mortensen, Hans 38
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M YNDEN , jagt 12, 13
MYNDEN, snau 118. 140, 257
Møller, Hendrick 14, 22, 3I
M øller, Johan H ansen, lærling 128

N.
N ansen, Hans 3 I
NELLEBLADET, 12, 13, 22, 36, 44 , 45 ,
50, 59,63 , 65, 101, 104, 107, 155,
179 , 201 , 204, 224
N EPTUNUS sv .-da. 53, 59, 63, 65 , 75 ,
107, 155, 165, 178
Neuspitzer, Fr . 237
Nielsen, Peder, rebslager 257
Niss en, Hans 38
N OAH ARCH, pram 13
N OORTHOLLAND, holl. 51
N ORDSTIERNEN, sv.-da. 101, 19 5, 20 1,
204, 214
Norris, en g. ad m. 220, 236, 237 , 247,
24 8
NORSKE BONDE 141
N ORSKE HUND 20
N ORSKE LØVE 13, 14, 20, 23, 36 , 62 ,
65, 71 , 75,89, 94, 95,97 , 106,
124, 142, 168, 176, 187, 194, 255
N ORSKE LØVE, galej 101, 108
NORSKE LØVE, galiot 65
N ORSKE V AABEN 257
Nybuhr, G eorg Carstensen 132, 149,
151, 152 , 153
NYCKELN sv. 69
N ÆSVIS, brigantin , 103, 108, 261

O.
O DDEREN, j agt 22
Offenberg, Hans van, 176, 248
OLDENBORG 16 , 33, 103, 107, 203,
226 , 240
Olsen , Anders ma stemager 257
Olufsson, M . sv. 69
O OSTERGOO, holl. 5I
Opdarn, holl . adm. 18
ORANIENBAUM , galiot 45
ORMEN, snau 173, 194
ORMEN, galej 22, 112

Orning, Søfren 38
Ottesen, Peder, løjtnant 182

P.
PACKAN, fregat 101, 107, 136, 138,
139, 150ff., 165,187, 189, 226,
237, 23 8
PAPEGOlEN , jagt 13
PARADIES, galiot, Gliickstadt 2IO, 263
Parsberg 27
Pauli, J. eng. 27
Paulsen, Johan A.v . 176, 194, 197,
201,212,226,23 2,239,240,247,
25°
Paulsen, Mathias v. 95, 118, 1)2, 151
P edersen, Henrick, matros 139
Pedersen, Johan, mesterpælebucker
257
PELICANEN, def.skib 187, 258
Pelt, Aernoult 15
P ERLEN 51
Peter, russ . czar 1I8, 145, 146, 179,
183, 191, 195, 22Iff., 234,23 6
Petersen, Berend 66
PHOENIX, frega t 103 , 107 , 118 , 124,
146, 152, 154, 176, 184, 21 4
PHOENIX, SV.68
Piil , Mathias 63, 65
Piipen, Jan 63
Piper, H. sv. 68
Ployard, Conrad 224, 246, 250
POLLUX, 231
POMMERN, fregat 237 , 238
POMMERANTZEN , galiot 108, 142
Poort, holl. 55
POSTILLONEN, fregat 65 , 75, 104, 107,
136, 138, 142, 163, 164, 166, 168
POSTILLON, jagt 108
POSTILLON, sv. 44, 195
Powarth, eng. 237
de Preville, marquis, 97
PRINCESS, eng. 24
PRINCES ULRIKA, SV. 159
PRINS CARL, 104,1°7, 130, 136, 150,
151, 155, 157, 173, 201, 204, 231
PRINS CARL, galej 246, 262

PRINS C ARL FREDERIK, sv. 195
PRINS CHRISTIAN senere PRINSESSE
CHARLOTTE, sen ere E NIGHED 12, 39
PRINS C HRISTIAN senere CHRISTIANUS
QU INTUS, 18, 35, 36, 39
PRINS C HRISTIAN I04, 106, 124, 148,
157 , 16o, 177, 18o, 199, 201ff. , 214
PRINS C HRISTIAN, galej 215 , 219, 243 ,
262
PRINS C HRISTIAN, def.skib 258
PRINS FREDERIK, 1°3 , 106 , 125, 148 ..
157, 176, 256
PRINS FREDERIK, def.skib 37, 258
PRINS FREDERIK, jagt 108
PRINS FRIEDERICK, j agt GLOCKSTADT
187, 210 , 224, 262, 263
PR INS FRIEDERICH AF HESSEN, galease,
sv.- da. 243
P RINS JØRGEN (GEORG), 16, 34, 35,
36, 42, 44, 84, 103, 106, 187 , 24 1,
243 , 255
PRINSJ ØRGENS SEJLSLUP 22
PRINSENS GALlOT 13
PRINSENS WILHELM 104, 107, 136, 150 ,
155, 157, 173, 189,2°3,214,2 19,
240 , 24 3
P RINSESSE ANNA SOPHIA 35, 36
PRINSESSE CHARLOTTA 35 , 36, 39
PRINSESSE SOPHIA, sv.-da. 20 1
P ROPHET ELIAS, russ.fregat 161
PROSERPINA, galej, sv.-da. 219
Prytz, H . sv. 68
PRØVESTENEN, batteri 187, 2II, 215,
235, 248 , 258, 260
PUMPERNICKEL, pram I08
P ARLAN, sV.68

Q.
QUAIlEN, sandbåd 108

R.
Raben, Peter 136, 141, 149, I5 1f.,
155 , 16o, 181f., 194, 196,202,
20 5f., 227, 233ff., 249, 255
R antzau, Jørgen general 183
Rasmussen, Anders 154

RAUFNEN, koff.skib I08, 154
de Rechter, Carsten 38
Reedtz, Peder, 12, 27
Reesen, Wilh. 220 , 224 , 239
Reetz, Knud, 132, 150, 151, 157 ,
189, 191, 196, 206, 250
Reimers, Claus 16, 18, 25
Reventlow, Chr. general 150 , 151
Richstaker, sv. 68
R IGA, sv. 68, 195
Riise, Henrik I I
RIKSApPLET, SV. 54
RINGENDE JACOB, koff.skib . 108 , 141
RIXNYCELN, SV. 89
ROBACK, eng. 226
ROCKEN, pram I08
Rosenfeldt, E.major sv. 69
Rosenfeldt, Iver, postmester 222
Rosenfeldt, adm.ljt. sv. 69
Rosenhelm, P., sv. 6o , 61, 68
Rosenkrands 231, 232
Rosenpalm, Andreas 186, 190, 191,
194, 201, 206, 212, 214 , 232 , 237,
240, 241, 242, 250
Rodsten, Jens 38, 41, 58, 63, 64, 65,
69, 71
Rodsten, Marquor 13, 34, 35 , 55, 56,
63ff. , 69 , 71, 79 , 80
Rooke, eng. adm. 118,119,122,124,
12 5
ROSEN, SV. 6o, 62
Rostgaard, Hans Jacob 152, 163, 230
Rothkirch, Frederik, sv. 62
ROYAL ANN, eng. 226
de Ruiter, holl. adm. 24
RÆVEN , snau 192
RØDE LØVE, skude 22
Rømer, Ole generalkvartermester 94 ,
101
RABOCKEN, bojert sv. 68
RAA, fregat 154, 155, 16o, 173, 181,
200, 201, 209, 214 , 220, 237, 246,
248, 256.

S.
Sahlgaard, Chr. 232, 250
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SALVATOR sv. 69
SATURNUS sv. 53, 68
Saus, Mr. fransk 228
Schack, Hans 9
Schindel, Wiglas v., 212, 235, 250
Schinkel, Johan 3I, 62, 66
Schneider, Christopher 74
Scholten, general 233
SCHRUBEN, pram, 108
Schudt, Jan, skibbygger 104
Schumacher, Albert 33, 40
Schumacher, Peder senere Griffenfeld
9, 27, 29
Schønnebøl, Hans 116, r jz, 134, 150
Schønning, Chr. adm. råd 249
Sechmman, B. 249
SECKEPIBEN 103
Seefeld, Axel 3 I
Seerup, Thomas D. 98
Sehested, Christen Thomesen 126,
128, 130, 131, 141, 148f., 157, 165,
166, I 74(foto) , 178ff. 183f. 196,
202, 203, 206, 208, 249
Sehested, Christopher 93, 98, 99, 102
Sehested, Hannibal 9, 12, 14, 15, 18,
20,27
Sehested, Magnus r jz, 136, 141
Seidelin, Claus 221
Seigson, russ. general 186
SERPENTEN, snau 183,186
Shelton, Fr., skibbygger 102, 103, 104
Simensen, Engelbret, matros 139
Sinawin, russ. kmd.kpt. 215
Sivertsen, kadet 2 I 9
Sivertsen, Berent, skp. 65
Sievers, Gerhard 220
Sievers, Jens 212, 228
Siversen, Peter, mesterskibbygger 257
Sjoblad, sv. adm. 55, 60, 160
SjOHESTEN, sv. 53
SjØHUNDEN, storbåd 262
SjØMAN, sv. bojert "69
SKARVEN, skærbåd 262
SKILDPADDEN, pram 108
Skjødt, Berendt, skibbygmestersvend
257

SKOU, pram 108
skærbåd nr. 2 108
Slatte, Klas sv. 68
SLESVIG, fregat 16, 101, 107, 151, 155,
16 5, 255
SNAPOP, brigantin 209
SNARENSVEND, snau 101, 107, 150,
151, 176,25 6
Snedorph. Hans Jensen 128
SNEGLEN, sandbåd I08
Soelberg, Peder, lærling 128
SOFIA, sv. jagt 124
SOLEN, sv. 53.68, 69
SOPHIA, galej 262
SOPHIA AMALIA 12, 20, 35, 36, 56, IOD
SOPHIE HEDVIG 104, 106, 128, 142,
148, 155, 203
SORTE BJØRN 12, 13
SORTE HANE, brander 141, 154, 203
SORTE HUND, galej 22
SORTE HUND, bojert 13
SORTE KAT, krejert 108
SORTE RYTTER 13,96, IOD, 102
Span, Henrik 63, 65, 71, 80, 89, 94,
98, IOD, 103, I05, 106, 263
Sparre, G. sv. adm. 68, 203
SPES 13, 14
SPES, sv. 68
SPITSBERGEN, fregat 16
SPRAGLEDE FALCK, fregat 38, 46, 51
SPYDSTAGEN 242, 243, 246
STADEN AALBORG, def.skib.z yf
STADEN CHRISTIANIA, def. skib 258,
260
Staff, russ, genmajor 186
ST. DAVID sv. brander 62
ST.ELISABETH, galiot 18
STENBIDER, sandbåd I08
Stenbock, sv. general 151, 183, 187
STENBOCKEN sv.-da. 218, 219
ST.FRANCISCUS, def.skib 37
ST.HIERONYMUS, sv.co, 72, 73
ST. JACOB, krejert 45, 47
ST. JACOB, sv. brander 68
STJERNEN 94, 142, 189
ST. JOHANNES, def.skib 108, 258

ST. JOHANNES, galiot 66, 69
ST. JOHANNES, sv. bojert 68
ST. JORIS, kat 49
ST.MARIA, sv. 69
ST. MICHAEL 17, 23
ST. MARCUS 141, 142, 152
ST. MATHIAS 20
STOKFISKEN, kofEskib 44, 50, 108, 141
STORA KRONAN, sv. 44, 50, 52, 53
STORMARN 163, 171, 210, 256, 262,
26 3
ST. PEDER,galiot 13, 15, 84
ST. PETER russ. fregat 161
STRALSUND, fregat 238, 240, 241 ,
246 .24 8
Stuart, oberst 84
Stud, Richard, 38
v.Støcken, Chr. Ernst I06, 123, 128,
130, 140ff, 145, 151, 169,249,260
STØREN, jagt 108, 262
SVANEN 12, 14,36,65,75, 100, 151,
154ff, 176, 203,257,261
Svendsen, Olle, mesterbødker 258
SVENSKE ADLER, jagt sv.-da. 187
SVENSKE DIDRIK 102
SVENSKE FALK 45, 50, 5 I, 62, 66, 75
SVENSKE HAVFRUE 1°7
SVENSKA LEJONET, sv.-da. 68, 72, 76,
84
SVENSKE PACKAN 192
SVENSKE SOPHIE sv.-da. 169, 176, 183,
214, 23 I
SVÆRDET, sv. 52, 53
SVÆRDFISKEN 97, 101, 107, 108, IF,
151, 166, 176,241,245
SVÆRMEREN, snau 97, 107, 151, 152,
155 , 255
SYVSTJERNEN 104, I08, 139
SØDERMANLAND sv.-da. 201
SØHESTEN, galiot 136
SØHUNDEN, fregat 100, 1°4, 1°7, 119,
166, 180
SØORMEN 189,255
Sørensen, Jens, mestersejllægger 257
Sørensen, Jens søkortdirektør 136,
151,250

Sørensen, Peder, mesterankersmed
194, 257
SØRIDDER 166, 169, 173, 181, 187,
189, 228

T.
Talbot, eng. gesandt 21
Taube, E . SV, 69, 71
Taube, J. sv. 69
TERNEN, skærbåd 262
Terry, kadet 219
Tharnsen, Otto Jacob 128, 131, 136,
186, 194fE, 204, 250
Theunisseen, Isaac 65
Thiesen, Peter, skp . 202
Thomsen, Cornelis, skibbygger 25,
101, 102
Thomsen, Peter 65
THORENSCHEUT, jagt, Glucksradt 187,
210, 262, 263
Thuresen, Frederik I I
Thye, Mathies, zeugwarter 19
Tielos, Cornelis, holl. 73
TOMLEREN 97,1°7, 151, 166, 176,
180, 187,241,243,245
Tordenskjold, Peter 2 I2, 2 I 3(foto)
214fE, 22, 224fE230ff, 237, 238f,
245(foto) 250, 263
Travany, russ . ljt . 169
TREFOLDIGHED 12, 24
TRE KRONER, fløjte 25
TRE KRONER, jagt 16
TRE KRONER sv. 159
TRE KRONER senere NELLEBLADET 13,
14, 18,22, 36, 65 , 71, 75, 106,
140, 187, 255
TRE KRONER, batteri 187,211 ,235,
248, 258, 260, 261
Trellund, Jonas 15
TRE LØVER, II, 12,36,49,51,65,
7°,71,75, IOI, 106, 148, 176
Trojel, Frantz lp, 168, 171, 175,
180, 194, 196
Tromp, Cornelis, holl. 43 , 4S(foto),
49ff, 73, 7 8fT.
TRUMSLAGAR, sv. 68

279

TRUNDH]EM, brigantin 262
TVENDE GYLDENL0VER, def.skib 258
TYRKISK GALE] NR.I, 20 og NR.2 og
3,22
Tønder, Christian 219
Tønder, Michael 218, 219

U.
Uggla, sv. adm. 44, 51, 53
ULKEN. sandbåd 108
Ulrika Eleonora sv.dron. 239
ULYSSES. galej sv.-da 219
UNGE LAM. galiot 22
UNGE PRINS. galiot 66
UNGE TOBIAS, galiot 18
Untzen,Jan van 246
UTRECHT. holl. 51

v.
VANDHUNDEN I07
VENUS, sv.-da, jagt 60, 65. 66, 68,

76
VICTORIA 13, 14, 206
VICTORIA, sv. 58. 68
Vieregg, vicestatholder 184
VILDMANDEN 13. 15,36
de Vogel, Jan 63
Vold, Hans Bertelsen 46
Vosbein, Chr. 187, 188, 227, 228,
237, 243
de Voss, Michel 125

W.
Wachtmeister, Hans sv. adm.oo, 83,
88,89, 119, 122, 157
Wachtmeister, sv.sbn. 181, 195,200,
214
W AESDORP, holl. 5 I
Wallenstein, Thomas 48
Wandel, Bagge, navigationsdirektør
23, 25, 31, 38, 94
WARBERG, sv.-da. 189,238,243
Wattrang, sv. adm. 171, 195
WECKOP I03, 108, 261, 262
Wedel, general 2]2, 238
Weecke, Peter 182
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WENDEN, 130, 142, 148, 168, 204,
21 4, 255
Wernick, Kr., sv. 68
Wessel, Caspar 189
Wessel, Eiler 189
Wessel, Peter Jansen senere Tordenskjold 149, 150, 164, 169, 173, 184,
189, 192(, 198, 201, 207ff., 212.
Westphal, N. sejlmager 130
Weyher, feltmarskalk 58
Wibe, Chr. 132, 219, 261
Wibe, Johan 248
Wilhelm af Oranien, holl. 97, 117,
118
Willer, Magnus N. 219
Wilster, Daniel 118, 136, 157, 169,
173, 175 blev svensk 214
WINDHUNDEN I07, I08, 189, 215,
219, 261, 262
WISMAR, sv. 68
Wissing, Søfren Jørgensen, fyringsforvalter 137
de Witt, Cornelis 62, 65, 95
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