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:\IEUDELELSE FRA

ORLOGSMUSEETS VENNER
MEDD ELELSE FRA
MAKI NEIIISTOKISK SE LSKA H

Selskabet Oriog m JuSt' t'is I'e,mer
afho lde r generalforsamling i Søofficersfo reningen s lo kaler So
kvæsthuset. o nsdag d en 2. maj kJ. 16.30.

.vy t fro. Orlogsmuscet
Den 2. november 1983 b esluttede Orlog smuseet s komite, at mu
seets virksomhed på Vald emars Slot skal op hore med 1984 års ud
gang. Deu e betyder, at ud stillingerne skal demonteres og flyttes
t ilbage ti l Kobenhavn i lobet af åre ts sidste måneder.

I et decennium har Orlogsmuseet lej et Valdemars Slots og be-
d revet mu seal virksomhed med ud stillinger, koncerter, balletter
m. m.. frem til å re ts slu tning er hovedbygningen tilg~ngdig for
pu bl ikum med sit oprindelige herregårdsmiljo og en Niels Juel-ud·
st illing , Tidligere staldbygninger rummer en eneståend e samling af
flådens rofartejer med den kongelige cha lu p fra 1780eme som
pragtnummer .

En epoke i museets omskiftende t ilværelse er hermed slut og nu
rettes bl ikke t mod Sckvæsthusets b ådsmandssrrædeflcj pi Chri
sria nshavn . hvor der find es mul igh eder fo r indenfor en overskue 
lig fremtid at få tag over hovedet. Huset ska l dog for st gennem·
rest aureres og den nuværende lejer, Rigsarkivet, skal frafl ytte.

Af internt arbejde på mu seet kan nævnes 2 tidsbestemte projek
ter, som skal sta rtes i lc bet af foråre t 1984 . Dels skal 2 histo rikere
ind lede et regist reringsarbej de på 6 måneder bl.a. af Søværnets h i
stori ske samlinger , som for stø rsted elen s vedkommende er maga
sineret på I lo lmen. Dels vil 2 etono!oger og 4 unge langtidsled ige
i samarbejde mcd sc væm er foretage doku mentat ionsarbejde af vis
se arbejdsplad ser og tjenestesteder indenfo r marinen .

En mindre sensa rion ind traf den 15, marts, da p olit iet efter en
anonym hen vendel se kunne kore ud på Amager og hente en kasse
med modellern e af pansersk ibet Ped er Sk ram og Torpedobåden
Makrole n. De to mo de ller blev stjå let fra udstill ingen i Admiral
l io tel den 24 . novemb er 19RO. Selvo m modellerne har fået t rans
por tskader u nd er sit lange o pho ld ude i byen, så var der glæde i
mUH'ct efte r meddelelsen om d eres pl udselige opd ukken.

D. 25/ 4 19 84 kl. 20 Genenl forsa mling. Dagsorden ifø lge vedtæg
rcmc. Efter gene ralforsamlingen sp illes " Kys t 
ar t illerifilmen I!J12- 4 2", der varer i ca. 45 mi
nuuer . Der vises gl imt fra kystforterne samt
overdragelse af Kob enhavns so forsvar fra hæ
ren til marine n i 19 32. Kystartilleri e t er i år
e t aktuelt emne, ford i Kystartil!eriforcningen
har 75-års jubilæum,

Arrangementet foregår i Soeofficersforeningen s lokaler, Ovenga
den O. Vandet 62 B, og efter mødet vil der væ re mulighed for at få
3 st k. smø rre bre d . ol og kaffe fo r kr . 35,- p ro perso na.

Tilmelding t il sp isningen mÅ ske senest sond agen for modet til
JORG EN BAR rOD tl f. (02)87 22 54 eller t il II. C. BJERG tl f.
(02) 86 18 28.

BESTYREI..sE:"

KYSlarJilI« ist rr ..ed 47 mm kanon (a . 1900 . ( Fon varets ar ki....r ).



Obertømmermaod'j oha n Daniel Sdlarrcr 's d agbug

Af P. wesset-Totu ig

lodled nin g
Obertemmermand Johan Daniel Sc haffer nedskrev i perioden 23 .
j anuar til 24 , mar ts 1840 sine dagbogscrindr inger o m tiden som
tj en esigorende i franske linieskib e på Sch elde l H08-1811 . En ef
terko mmer, fru Karen Schaffer, afskrev dagbog en i januar 19 70 .
hvoreft er den b lev ma sk inskrevet i 1982 af ind senderen fru Lo ne
w rred st rem. Frederikssund. Tekst en r-r gl'ngi,,'ct i d et fø lgend e,
m)j agtigt so m modtaget.

Dagbogen ha r følgende ba ggrund :
~Ied det engels ke bomhardement af Koben havn og Flådens ran i

1807 b lev Danmark fo r alvor draget akt ivt ind i Napoleo nskrigene.
Det forekommer na turligt. at ste mninge n i Danm ark eft er 1801

var ann -engelsk. men efterhånden som rid en gik . afl østes denne
stemning af en engelskvenlig ho ldning. ålan op fat t ede Napoleo n
som den største t ru ssel, og samlede hæren i So nderjyllarxl og IJol 
sten til værn af r iget sgrænse. Flåde n lå a fta kle t på Ilolmen i 1807.
vi havd e ikke kræft er t il at ud rus te den . argumentered e man. og
den blev ikk e udrust et trods Fler e henvendelser fra udland et (Rus 
land o g Fra nkrig).

Situat ionen t ilspidsedes d ramat isk. d a Napoleon ved mød et i
T ilsit mod den ru ssiske kej ser Alexand er 111 i 180 7 prøved e et a f
gørende frem stød for fasrlandsspæ rr lngens gennem førelse, b l.a .
ved at tvinge Dan mark ind i den - "a t sejre på have t med land
magt" - som han havde sagt i 1806 .

England reagerede hurtigt. nærmest over ile t i et Forsøg på at
sætte den dans ke Ilådc ud af spi llet. I slut ningen af j ul i 180 7 af
sejlede en sto r engelsk Fl ådest yrke mod Il anm.ark. Da den kom
manderende admiral Gambier. den I. august var nået op på højde
med Coreborg, send te han Co mmodøre Keats til Sto re Bælt med
4 linieskib e og 13 Irega uer for a t spærre overfanen mellem Fyn
og Sjælland , medens han selv stod gcnnem Su ndet. Sjælland var
o mringet. og hæren afsk året . Sagen gik o p i en sp ids . Kobenhavn
blev bombarderet. og n åd en udlevere t .

Efter tabet af n åd en næred e regeri ngen et levende onske o m at
ko mm e i be siddel se af store skibe, navnlig til ivæ rksrættelsc sine
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plane r mod S..-erige. Den henvendte sig de rfor først t il Rusland .
der viste sig meget imødekommende. men en fo renet engelskr
svensk fl ådestyrke luk kede de ruviske skib e inde i Rogg('rsvik.

På sin henven d else til Frankrig havde regeringen fåe t lø fte o m
b istand af 2 lin ieskibe og 2 Iregauer , og da Napoleon netop havde
begyndt at træ ffe forberedelser t il storsl åede nåd canla.-g på Schel
denoden ved Antwerpen og v liessingen bestemtes det . at 2 af de
derv<rrende linieskibe PUI.TUSK og nA.~TZIG skulle bemandes
af danske sø folk. Egent liR ha vde ministe r Cha mpagny i februar
180 8 igennem Dreyer i Paris rett et opfordring til den dansk - nor
ske regeri ng o m. at den. da den for ejeblikket ikke havde brug for
alle sine o ff icerer o g sø folk ville bemande 3 af hans linieskibc;
han ville netop bruge d isse 3 linie skib e t il værn for Danmark ky
ster og til sikkerhed for Ost ersoen . " I først e om gang blev der tale
o m 2 bcs.rerninger, og de kom - eft er fransk op fatt else - til at

gøre udmærket fy ldest " . . .
Efterhånd en som kejseren fik forøget ta llet af nybygge"'d(' linie

skibe. b lev d er ogd beh ov for fler e bes,.... ruinger . fl an rettede der
for i begyndelsen af 1811 en anmodning t il Frederik VI o m be
sæ tning t il 2 nye linieskib('. 4 50 mand lil hvert . I Danmark. hvor
man nu forte ka nonb ådskrigen og havde t ravlt med flåd ens gen
oprej sni ng, h avd e man fuld brug for alle orlogsgaster - men hen
synet til Napoleons anmodning havde o vervægten . og i begy ndel 
sen af 1811 afs endtes det e nskede mandskab , De ko m t il at b e
mand e liniesk ib ene Al ,n ANAIS og I)A U IAT1E~ .

De fran ske b est ræbelser eft er 1804 på at skab e en flåde. d er
ku nne blive Englands o verlegen. forte t il anlæggelse af værfte r. d er
str ak te sig fra Elb en t il Tiber en .

Selv om d er som nævnt blev anlagt værfte r mange steder, blev
Antwerpen det vigtigst(' . Sid en 179 8 hav de Forfait peget på Ant
werpens forddaglige beliggen hed . Baglandets rigdom sikrede un
derhold af en vigtig militær styrke og d e primære marerialer til
værftet. Floderne var excellente vand veje t il tr ansport af t ræ fra
Sch warzwald og Ardenneme.

Den 18 . jul i besegte Napoleon Antwerpe n . og den 21. under
skrev han befalingen o m b ygningen af væ rftet , fast lagde plece 
ringen af bass inerne. beddinger og ma g-asiner. tegninge r af en ka 
nal fra Meuse til Rhinen . og Fastsatte terminerne for arbejdets
gen nem førelse. Det find es vist ikke and re eksemp ler på. at et si
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Kano nerne var fo rdelt i 2 banerier. bes;r t ningen var på 690 mand.
Ifolge en ho lla nd sk k ildl.' V ;LT der i

stort projekt er blevet besluttet så hurt igt. " Saml 3. 000 arh{jde re i
Antwerpen " skrev ha n t il llecres,

Det blev anlagt bassiner, som kunn e ru mme -1-0 lin ieskibe. Il d e
byens, ø st lige- kvaner hlev ex prop r ierct , 1.500 hus e hlev revet ned ,
fæstningsvæ rkerne udvidet og 20 beddinger by gget. En rekrune
Tlngskampa~lle for arbejds kraft langs Arlanierhavs- og ~lidddhavs .

kysten gav Intet result a t , I 18 0-1- var der ku n 500 ma n i Antwer 
pe n, i 180 7 var der 2.850. Udgravningerne blev foretaget af fanger,
især spansl,.e~ ~ Iandt hvilke man senere fandt resterne af gene ral
Rom anas div ision. Ar bejdet blev gen nemført med en enorm kraft
der blev endog arbej det o m natt en i Fak kelskær. •

I .
rra. 1809 udbygge~les fæs tningsa nL-.:ggene fra Antwerpen til

\ hessln~en. H ~-or der l 1809 h avde ligget folk er ige kvar terer, hale
de man l efteråret 1811 linieskibe p å 8-1- kanoner ind i vin terhavn
med fuld udru stning. proviant og besætning.

I Vliessingen bYAA{'tll'lo e t bassin til 20 sejlklare liuieskib e, i Ter.
nevzen et t il40 linieskibe.

Sta rt en var 100 end~, de ~ ~orst e skibe var på bedd ing i 180-J.og
fra 1808 havde admiral ~hSSlesy en eskad re på IO lin ieski be. Det
var forst e gene ra tion af små linies kibe med ringe d ybgang ol( 7-1
ka noner by~et efter tegn inger af Sane.

l.ængde
Bredd e
Ilybgang

I'ULT USK
IH~TZIG

AI.BA:\AI S
OAL~IATI EN

lait

55,08 m
14,-1- 1 m
7. 13 m.

528 d anske søfolk
-I-HS dansk e sø folk
-t!i 1 dan ske sø fol k
-1- -1-2 danske so fu lk

1.9 10 danske sø fol k

~år man til samme nlign ing an fø rer , at indsa tsen i kan onbådskrigen
hcjest var ca. 12 .0 00 mand , må ma n b et egne ind sat sen på Schckte
som bet ragtelig.

Bemand ingen af skib en e var ikke le t , Ue dansk -no rsk besæ tnin
ger bestod af dels ud ko mmandere t , dels frivilligt mand skab. som i
kolo nneform måtte marchere ned gt.·n lll.·m hertugdo mme rne Nord
tyskland og Holland til Vliessingen . Alen e at komme over Store
Bælt var på gru nd af det engels ke, lo kale sobe rred e mme ingen let

sag.
Men en stor del af det so kyndige mandskab kom fra handels

mar inen . ide t søfolkene på de udenlandssejlende skibe på grund af
den engelske fastland sh lo kadc målte afmønst re i fo rskellige euro
pæiske havne og begive sig t il Vliessingen. Der fo religger en række
beretninge r o m n idkære danske konsuler , d er i ude nlandske havne
fandt frem til søfolkene, og o m d isses fodtur gcnnem Eu ro pa.

I besætningerne indgi k som nævnt o gså en d el franske. En Capi 
taine d e Fr egat e gjorde tjenes te so m regn skab sforer og medbrag te
rcgnskab skyndigt personel.

De Ierste danske skibschefer fo r PULT USK og DA.'o;TZIG var
kaptaj n S. Urne Ro senvæ nge (r. 175 8. d . 1820) og kaptajn, baron
II . von Bolsten (r. 17 58, d. 18 -1-8) . d er begge var d ygt ige og meget
ansete danske søofficerer. Deres hve rv b lev imid lert id yderst van 
skel igt og endte kat ast rofalt .

De blev sat fra bestil lingen og hjemsendt.
I februar 1809 ankom de ny ud n a-vnte skibsch efer fra Danmark.

Det var ko mmandø rkaptaj nerne Joost van Il nckum (f. 1753. d .
18 34) og J . von Berger ( f. 1757. d . 18119). Van Doc kum overt og
kommandoen på PULT USK og von Berger UA:':TZI9. Sids tnæ vn te
dode imidlertid allerede d en 3 1. augu st 1809 ug blev aflast af
ko mmandørka ptaj n C. W1eugcl (r. 17&\ . (I. 1833) i no vember
1809.

Sch affer må have opl evet ma ngt og mege t, som ikke o mt ales,
bl.a. det en gel ske angreb på Antwerpen i 1809. Dagbogen har
stors t værdi med t id s- og stedangivelse fo r rej sennem e ud og hjem
genne m det krigshæ rgede Europa.

Restl'n. dvs. ca , M50 mand, var so ldate r. Andre bt.·sic tninger var
fran ske og h~)lIandske. eu tid ko m fra lI1yrien og l l.mscsnc d ernc.
Dell da nske lIld sats på Scbcldc omfatted e således ra. 2.000 ma nd .
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Dagbogen er påbegynd t 23 . januar 184 0

Land rejsen fra Kob enhavn til Antwerpen, derefter med orlogs
skibet Dans ig. Begynd t d. 28. april 180 8.

Den 28 . kl. 6 Y4 o m morge ne korte vi fra Kø benhavn
.. 8Y.1 kom vi ti l Ro skilde kro
.. 1OY4 kom til Ro skilde by, hvor vi fik følgende med Kap
tain f a( ?)sling alt hvad der var at få i kir ke n
KI. 12 rej ste (\i) vid ere derfra
.. 3Y.z ko m t il Ringsted
.. .. korte der fra
.. 8 o m aftni ngen kom til Slagelse og ble v d er o m natten.

Den 29 . KI. 4 o m morgenen korte derfra
.. 8 kom vi t il Korsør og stod af for madam Bager
.. I rejste d erfra med 3 isbåde
.. 4 gik i land på "Senom O" (Omo] d a vi ikk e turd e gå

længere fo rmedelst Engelske krydsere, he r forb lev vi om
natten , og lå i noge t halm b land t kreature rne . I bæltet
lå af Engelsk e I orlogsskib 2 fregatter og 2 brigger

Pd omOe (Omø ) under sejl 111 l.angt'llmd
Den 30. KJ. 7 om mo rgen("T} gik vi under sej l med" isbåde. Fra

Omå fik vi en engelsk hrig at se, hvorfor vi gik tilb age t il
samme O.

Den l . Maj blev liggende form edelst ko ntr a vind .
KI. 61h eft ermiddag ko m en engelsk armere t challup un
der land fo r at rcconsere. Isbåd ene b lev udsatte for at
erobre samme . men der nygtM c og sq lede bedre end vi.

2. Maj Samme dag ko m Lej ment Reske med sin t ran sport som
var : 2 Cadener. 2 Caeonerer, 2 Skriver e, 2 Deetore .
Kl. 10 0 m aft ningen gik vi linder sej l med " isb åde samt
kostChalup som var arme rer med 4 st k. mu skedonne re
geværer og sabler , med det sidste var de andre båd t ar
meret . Om nanen kl. 12 kom vi til La ngeland.

3. ~1aj KJ . 2 fik vi vogn e ti l vo res tej
.. 5Y.z gik med en J agt(Yagb t ) fra Langeland og anko m til
fær gest ed et
KI. 8 fik vi vogne o g korte der fra
.. 4 o m eftermiddagen ko m til Trunnerups-b y, hvor vi
ski ftede heste og vogne.

8

4 . Maj

5. ~Iaj

6. ~Iaj

7. ~ Iaj

9 . ~laj

Rejsen i l.a ngeland og Fyen .
KJ. 5 kone fra samme by og
" 10 ankom ti l Fåborg, blev d er o m natt en .
KJ . 7Y2 ko rte fra Fåborg
•• H passerede lands-byen-M ille
.. l 2Y.. ankom t il Au t os by
.. l Y.. gik sej l med en J agt ove r Lillebælt nt Holstee, hvor
vi kom i land kl. .. -% ved f~..rgesundet Aa resu nd i Slesvig,

hvor vi korte fra kl. HYt
1\. 1. gV2 kom til landsby en Fc ilstrup (Baj stru p ), kl. gY2
passcrede landsbyen Oyseby(Osb y) . kl. IO ko m t il kroen
Slu keft er KI. Il aften anko m ti l Postgård en i Had erslev,
hvor vi forblev t il kl. 3 o m mo rgenen.
Da korte vi fra Il ad erslev og anko m kl. 6 t il "\benrå
KI 7Y.z korte derfra
.. 12 ank o m til Ftcusborg
.. 3V2korte derfra, kl. -lYl ko m t il Hilskovs- kro
.. 9 ankom ti l Slesvig, hvor vi forblev om natten .
KI. 61h. kort e fra Slesvig og an kom kl. IO t il Rensborg
.. 3 o m eft ermiddagen korte vi fra Rensborg. kl. 6'4 a n
kom til Po sthuset i Riernens. kl. 7 ko rt e de rfra
KI. 1 1 anko m til byen ltacho e.
KI. 6 kørte d erfra, kl. 8 pusscre de vi 2 gæs tgiVl' rhuse, tiet
ene Himmerige. det and et Helvede, disse 2 huse Iii lige for
hve randre, rej ste videre og ankom til b yen Ellcr sbo rg,
hvor vi ko rte fra kl. I ~ , kl. 3 lf2 a nkom t il byen Pinnebe rg.
Hvorfra vi rejs te kl.':;Y.. og ankom til Altona kl. SY2
hvor vi Iorb lev t il den 9 . ~Iaj . KJ.. l e ftermid dag. da sejle
d e vi med et "B lankejescr-Iartej" over Elven(Elben) til
Hamburg i det Ilannoverske, samme dag kom Lejmant
Reske med sin transport til Altona -
KI. 2Y2 ank om vi t il staden Hamburg, hvor vi to g vor toj i

land o g blev indlogerede .
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l O. ~laj Kl. 4 o m mo rge ne n kørte d erfra
.. 9 \11 ankom vi t il Bondebyen willc, hvo rfra vi kørte kl. 1
" 8 ankom vi ti l Bondebye n Wesselbo ud en , hvo r vi for
blev om natten .

I l. Maj KI. SY.! o m morge ne n kørte derfra
IO 9Vl an ko m t il land sbye n Stokken, hvor vi ho ldt middag
•. 12 % ko rte fra Sto kke n og an kom kl. 3 '~ ti l stad en Narn
burg, hvor vi forb lev o m na tten .

12. ~ I aj Kl. SYl da kort e vi derf ra
" 12 pa sserede vi w eser -broen
.. 2 an kom til staden Pro ysminde, hvor vi forb lev om
rutt en

13. ~ Iaj og rej ste der fra kJ. 51ho m morgenen
KJ. IO ankom til staden Herfo rt . hvor skiftede vogne og
heste o g rejste d erfra k.I. I I
KJ. I% kom til stude n Billefeld t, hvor vi holdt middag
og beså fæstningen Spadenberg. forb lev der o m na tten

14. ~l.J.j Korte fra Uillcfcldt( llicJcfcld t ) kl. I O, ankom til lands
byen Xunvart , hvor vi skiftede vogne og heste og ko rt e
straks derfra og kom kl. 2 til w arendorff hvor vi forblev
om natten .

15. Maj 1\.1. 5J,4 o m mo rgen en rej st \1 fra Wareoo orff, kj. 8~ an
ko m til staden (?)Delle, kerte stra ks derfra. og anko m kJ.
IO!-'i til Stade n ~hinster .

Rej sen genne m det Franske Kej serige
hvor vi sp iste til middag i et "x tunstets Klost er " (munke
klo stcr?) KI. l eftermiddag ko rte vi derfra
Kl. 8 anko m ti l byen Ho sfeld t, hvo r vi forblev o m na t ten

16 . ~Iaj KJ. 8 form iddag rej st e derfra
Ol I l passered e vi Fe llen , kl. l anko m t il Bo rgen. hvor vi
forblev om natten.

17. ~Iaj KI. 5 o m murgen en ko rt e de rfra
IO 11 anko m ti l stad en Wesscl (wesel)

I B. Maj " 5Yl ko rte derf ra med ':' Gunihekj æ r(?). he r blev vi be
spist efter de n franske m åde, fik brod og nogle st yverc
for d en dag.
KI. 6 kø r te der fra og kI. GYl ko m vi t il Rhin- ka nalcn

Rej scu gc:nnem det brabranske
Da vi havde pa ssere t en liden ø, kør te straks over en bro
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som blev baret a f 36 far tøjer og ko rte igennem ad skill ige
byer. I Ishom [Issum] skiftede vi vogue og hest e. vor tøj
blev vejet.
KJ. 5 eftermiddag ankom til staden Strælcn, korte straks
derfra og an kom kl. 8 ti l staden wcm s, hvor vi for blev o m
natten .

19 . ~ laj KI. 6 om morgenen ke rte derfra
.. 6 passerede vi landsb yen "D enget Riiph en Sammpen
.. IO ankom til byen Ry semyn le(Roenno nd ), hvor vi for
blev om na t ten

20 . ~ laj KI. 4 Y.! korte d erfra. kl. 61,7 passerede vi land sbyen und
(Linnc) hvor vi strak s korte fra og anko m til landsbyen
Sohelbo rg de cabel, kl. 10% passerede landsbyen SUSSIe
ren hvo r vi skiftede heste. KJ. 61h an ko m til stade n ~1a 

stridt ( ~Iaastrich t ) hvor vi Iorblev om natten.
21. ~taj Kl. 5'% korte derfra. kl. 9 1h ankom til staden Dore [Te n

gres ) kl. IOY.! kone derfra. kl. 12 passerede igennem sta
den Bo rgle e {Borgloon] pg passered e land sbyen Halæl
donn molt Otissddorff

22 . ~laj KJ. 9 % an kom til stade n Tessenmunde (T irlemo m ). kl.
IOkorte derfra. kJ. 1 an kom t il staden Love (Louvain)
KJ. 3 kørte de rfra og an kom ti l stade n wccb elen hvor \1
forb lev o m nat ten

23 . ~laj KI. G om morgenen korte derfra og pa sserede et lyststed .
hed Bellevin og passerede igennem ads killige landsbyer o g
anko m til Ant werpen . her beså vi skibsværftet.

I bye n Antwerpen.
hvor der stod linie sk ibe på stabelen. hvo raf 2 var næsten
klar, vi forblev d er i stad en o m natten

24 . ~Iaj Ki k vi sam t lige med et fartøj fra An twerpen til or logsski
bet Pulstuk, vo rt Ko mpagni. som var samle t i tra nsport,
er Iclgende : Kaptajn Fast ing, Lojtnant Ben da, kadet An
de rsen og Fiseh er , forva lter \\'inning. skriver Kofoed . obcr
tømmermand J ohan Daniel Sc turffer , di to Anton xtuller ,
eberkanoner ~l. X. Poulsen, d ito P. I.. Stol samt 4 båds
mænd Gi lbert og Ab raham ug Daniel Arentzen og en ind 
ru lleret Corn elius samt 5 malroser

25 . Maj anko m vi t il det franske o rlogsskib Pulstuk. her om bord
var Kaptajn Rosenvinge. Chef, her var ligeled es nogle
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d an ske lej m an ter Fa lbe, Mich etberg. Tornb oc, Evers
Sommerup, af da nske styrmænd og matroser , so m var her
om bord og kom straks efter var ta llet o m tren t 12 a1300
mand ha for ..i t il. Da alle un d erofficerer og gemene blev
ddt l il Pulstu k og Dan tzjck , delle sidste var det skib .
hvormed jCK skulle fare . Vi gik da o m bo rd på o rlogsskt
bet I)ant zick.

29. åtaj Kapt ajn Fa st inl; forblev vor Chef, indti l kaptajn og Baron
Hnlstcc nd ko m. Samme t id afgik alle franske. he r o m
bo rd forblev 3 franske officerer, a lle regnskah sforerc og
C Il d el andre saml 100 solda te r og 100 Cono kriherl e. Her
på reden lå følgen dl' sk. ihe, o rlogsskibe t Danraick, Pul
stuk . Wille de Ilerl in, Co rmen de lio ud . cc Sar - Au-wer
Svars- Duchos Klein Scharle .\ Iang, som var komma nderet
ar ko ntraad miral Messeser. her Foruden var nogle helland 
ske Fregat ter og b riggc:r foruden ads killige mi nd re.

Eri ndring
(l skih spuncl=20 lispu nd . llispund = 16 pund ==8 kg.)
!lisse orlolo:s~k i"e "'M armeret med 36 p d . j em kano ner
18 pd _ _ _ _ j ern kanoner- 28 stk.

- - - - d ito 30 stk.
H - - - - - djto - - 12 stk.
36 pd . jern caro nader IO ••
36 pd . met al 4
1 pd . me ta l fa-lgenener 8 ..
J pd . cspinggo llcr af metal 8 ..
I farvanden e imellem Vtissingcn og Ani..'ers lå følgende
skib e og so m sid en overvint red e i Vfisingens Do k.
Orlogsski bet Sch alc- Mang fort a f ..-icead mi ral ålesseser .
Pu lst uk - ee Sar - Wille de Berlin - Danraick - Duches
Klein - r.lImers de lio nd - Au-wer-Svars - Alban ien 
Dalnratien fort a f ko ntraad miral Caro, derti l var tvende
holl andske Irega u cr, dito korvett er - 2 stk., d ertil ko m
ad skill ige kanoner brigger og nogle 10 0 kano nb åde. som
a lle korn fra Unllogne (Boulogne]

UlI O
30. apri l Kejserens anko mst t il Anwers ti llige med sin un ge gemal.

inde , ..'ar (JIll ha rd i orlogssk ibe t Pulstuk og i tvende a f de
Iranske skibe og var till ige beste mt at ko mm e ti los, men
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t iden tillod det ikke, men jeg har dog set ha m temme lig
na-r.

Søndag d. 3. j un i
Den eftermiddag kom her for VIissingen (..'end e engrls kr
fartejer den ene var en kuterbrig(?). den anden var en
skonne rt , den tred ie var en kure r, hvilke t de to sidste
kom på gru nd og fo lkene mån e forlade dem begge, d ;1
vand et fald t fra dem. Skonnert en stak de brand i, men
kutteren b lev taget a f de franske og os. men Engelsk.
mændene var allesammen derfra. s;.j de n var god a l tage,
o g med høj t vande 0 11I natten hh -v den indbragt p;:i Vl is
singe n red . hvo r vi ligger med skib ene , og de n ol . Juni sej
lede d en op t il Anwcr s. Da var d el den frans ke kejserind e
~Iarie Loui ses geburdsdag , den

25. Aug. holdt jeg med samt lige tommermænd . som er med mig
om bord. så vi blev helt lyst ige i ho ved et . thi vi drak en
hel ka nd e vin . hvorpå gik 8 pott er foruden ad skillige Ila
sker.

Min afrejse fra orlogsskibet Damalek til Antwerpen. siden
Ira Antwerpen til Københ avn. begynd t den l -l. mart s
UH l.

Torsdagen den 14. Mar ts 18 11
Afgik jeg fra orlog ssk ibet Da nt zick t il Ant werpen. p å min
hj emrejse bragte j eg st raks m it løj om bord i en ho lland sk
skoj te, som skul le gå t il Rott erd am o m anden d agen.

15 . Mar ts Om mo rgenen skulle vi gå o m bo rd i bemeldte skøj te,
men b lev kaldet til bage med vores toj og skulle marschcre
over land som en so ldat med .."u r ra nsel på nakke n. men
hvad skulle vi vel ku nne bære på så lang en ..-ej. ~ len til
..-or lykke var der t il stede i land en af vore offiscrcr , som
gik til præfek ten o g fik det ud gjort . a t vi måtte tage til
sos, som lettede os meget i vort sind.

Loverdagen d en 16 . ~larts 18 11
om mo rgenen kl. 8':4. gik fra Antwerpen med bemeldte
skoj te til Ro tt erdam, kl. 10Vl ankrede ved l. ilIo e for at
gore os klar. kl. 11J4 lettetie anker og fort satte vor rej se
til Bad s og ank red e der for vandet var udlobet . K1. 3.
da vandet vo ksede lettede vi anker og sa tte sejl ti l. kl. 6 112
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ank rede i farvandet af Bergen up zoo m og lå der o m
natten.

Søndagen de n 17. Mart s 18 11
O m morgenen kl. 6 len ede vi anker ug gik under sej l, kl.
9 V2 ko m p grund .14 mil fra Scr ich secfZicrikzee] og måtte
b live stående. kl. ol ~ o m efte rmi ddagen b lev n ot . men
kom ej vid ere fo r st ille vejs skyld . Kl. 12 o m nat ten leu e
d e anker og sejled e op mod Serich see og ankrede der
under.

18. xtarts O m morgene n kl. 2 let tede anker og gik un d er sej l, kl.
IOl/l ankred e !4 mil fra willemsrad . kl. 4 om eftermidda 
gen begy ndte ebben at lo be, da lettede vi anker o g gik
und er sejl med st ille vej . KJ. 5~ passene Willemstad llf,t
Le oge re heil på afte ne n passer-te tvende fyrtårne . kl. 12
om natten ko m ti l Den, hvor vi a nkrede og lå der t il o m

mor/ol; cJlcll

T irsdagen den 19 . ~!<I. r t s 18 11
Om morgenen kl. 6'"h le tt ede anker og lagde til land . fordi
sk ippe ren havd e noget der a t ud rette, der beså vi Fo rt
(Do rdrec ht ?) og a frej se kJ. 8'"h derfra og sa tt e kursen til
Rottenlarn, hvor vi ko m kl. 12 o m middagen og spiste
i et hus , sum kald es Wille- Bcrling, kl. 2 sa tte vor toj på
vogne og kort e kl. 3V2 o m eftermiddagen derfra. Kl . 5
passerede en Bonde Do rf, som hed ~loTltrægt og anko m
t il Tragan kl. 61fl og h lev der t il k l. 8 og gik så med en
træ kskoj tc t il Amsterdam.

20. Mart s KI. I V2 O lll natten kom vi til Halvvegen. hvor vi var ind e
og d rak kaffe. et l j-tt er derefter rej st der fra t il stilden Am
sterd am.

21. ~1J.rts Vi kom d ert il kJ. 7 o m morgen en og 1.1('\0' der t il o m afte
nen kl. 6. d a vi gik n mho rd i en bord takejt e til Le mm r-r ,

22. ~IMlS Hvor t il vi kom kl. 2V2 o m mcrgeucn og: gik i land i post
hu se t hvo r vi fo rblev t il kl. 5

22. ~la rt s Sa mme mo rgen tog vi vor toj af d en skoj te og bugte d ct
over i en anden, so m \o. j gik med t il Strohes og kom der
k!. 5 o m aft enen og forblev d er % r ime, gik med sam
me skoj te (il Grønningen . hvo rtil vi ko m kJ. 10lti o m a f
tenen . Gik i land og b lev ind loge ret i et ordent lig hus kal
de t Stads- herberg. Det var d en rite.

~HRINEHlSTOR ISK SE LSK.A B a fholder foredrag og ek skursio 
ner samt ud gi"er et kvarta lsskri ft , ~IARI~EIIlSTORISK T IDS·
SKRIFT. i samarbejde med "Fregat t en j yll ands Venn er" , "Gr.
logsmuseet s Venn er" ug "I ra nske To rd enskjold s Venn er" .

~IARINEIIlSTORI SK SELSK.A B udgiver d esuden en række skrif

te r og har hidt il ud send t følgende:

Nr. I j ørgen II. Uarfod: Slaget i Koge Bugt den juli 1677. ( 19 52)

(ud solgt) .
:'oi r. 2 R. Steen St eensem Vore torped obåde gennem 75 år. ( 1953)

(ud solgt )
Nr, 3 Geo rg =,"OrTl'gaard : Fregatt en Falster ved ~larokko 1753.

( 1953) 2 5 kr.fl 7 kr.
Nr .4 G . Olsen. E. llarrerno es, G. He nnens de Lielu enb erg og R.

St een St eensen t De danske st ræd er og Oresund sto ld en.

(19,8) 30 h ./ 20 k' .
;-';r. 5 R. St een Steensen - Vore undervand sbåde gennem 50 år.

(19 60 ) næsten udsolgt . 65 kr./50 kr.
:-': r.6 R. Steen St eensem O rlog sm usee t . ( 1961) næsten ud sc llgt .

15 kr ./IO kr.
i'\r.7. jergen H. Barfod : O rlogsnåden på Niels jucts t id . ( 1963)

60 kr./ol5 kr.
Nr. 8. G. Ho rmens de L icbtenberg : Larssen fra 64 . 30 kr./ 20 kr.
Xr. 9 . R. Steen Steensen . Fregau enJ ylland . (1965) {udsolgt ]
Nr. I O R. St een Steensen . Vore panserskibe 1863-19H . (1 968)

næst en udso lgt .9 6 kr./ G5 kr.



Nr. II R. Steen Steensen : Vo re krydsere. ( 19 71) 80 kr./ 60 kr.
Nr. 12 Il ans Chr. Bjerg : Dansk Marin ehisto risk Bibliografi 1500

197 5. (1975) {ud solgt]
Nr. 13 U Winge : Soet at en s Syge- og Kvæsthu se. ( 1976) (udsolgt)
Xr, 14 Jørgen II . Barfod: Xie ls j uel, A Dan ish Adm iral u f the

17th Ccn tury . (19 77 ) 48 kr./32 kr.
i'r. 15 Hans Garde og lIan s Chr. Bjerg tTo rpedobåde gennem 100

år. (19 79) næst en ud solgt.
Xr, 16 Ole l.. Pramzen - Truslen Ira Ost, Dan sk-norsk n ådepo lit ik

1769 -1 807 . (1980) 9 6 k /65 h .
x-. 17 J. II . Lorcks dagbog: Fregatt en Bellonas tug t lil Sydarn eri 

k. 184 0-4 1. ( 19 80) 69 k'./50 kr,
Nr, 18 Hann e Andersen: Nybod er - et kobenhavns m iljø. (1981 )

40 kr.ISO kr.

Belø bet efte r skrås t rege n an giver prisen for medlemmer a f ~lari llc

historisk Sclskab .

~ IARINEI IISTORISK SELSKABs ko mmende skriftser ie kan er
hverves ogs1 af ikke-rncdlcrnm er t il reduceret pr is ved forudbe
st illing p;i ved hæftede ku po n.

Skrift nr. 19 : " U K Rechnn aer". Den gengiver admiral wenck s og
ad miral Rechnitzers optegnelser o m de militærpolitiske
drø ftel ser i 19 31 - 32. Henr i wenck b lev i 19 31 vicead mi ral
og ch ef for sovæm et. Fo r at redde landet fra en to tal
afrustning ønskede par t ict Ve nstre at ud arbej de et lovfor
slag, hvortil man ønsked e bl .a, w cn ck s Iorh ånds rilsagn.
Skyggerne fra 19 32-ordn ingcIl når helt op t il situatiunen
d en 9. april 19 40 . Ind lcdn ing ved lI an s Chr. Bjerg.

Skri ft nr . 20 : II . C. Bjerg, II . C. Dahl erup Ko ch og 1'. n . Nielsen :
Ub åde 19 09 -1 9 8 -1 . I a nled ning af 75-åre t fo r de n fo n te
kommandohcjsn ing på en d ans k ub åd udsendes i oktober
19 84 , en bog om ub åd e i almindelighed og dan ske uhåd t· i
sæ rd eleshed . n ogen kan kun forudbestilles og vil efter ud
givelsen b live forhand let gen nem bogha ndleren . Pris ved
furudbestilling : 90 kr.

Skrift nr. 21: Ole L. Franteen og Birger T ho msen (red .): Orlogs
skibe t "Ho lsreen" 177 2. En af de sid ste klassiske orlogs 
skibe Fra 170 G-lallet b liver be hand let fra for skellige syns
vink ler. Hol steens histo rie belyses fra by gning o ver ud 
rustning og togter til sk ibets deltagelse i slage t på Rhedcn
1l:Wl. Hert il kommer 1I0 151eens vide re skæ b ne som o rlogs 
skibet "Nassau" i Royal Navy.
Alle disse emner be ha nd les af en række marineh istorikcre,
som hver er specialist p;i sit o mråde . Bogen vil blive på ca.
110 sid er. Pris ved forudbestilli ng : ca. 90 kr.

Undc rtegnede best iller herved fotgende skr ifter :
Af .1t: hidt il udko mne numre ;

,\ f ok kcenmende num re vil jeg be st ille rølgl:ndl:;

......... Xr. 19 " Lex Rechnit zer" t il 68 kr.

......... Xr. 20 "Ubåde 1909- 1984 til 90 kr .

......... Xr, 2 1 "Orlogsskibe t " 1I015tc('n" 177 2 t il ca . 90 kr.

( ~ la n bedes angrve a nl,,1ek 'ltmpL:o rCT ved de ø n~kede)

~;l\'n : .

Adr esse : ..

i'u ~l nr . : ..

UndersJu- ift
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:-' IAR IXEI1ISTO RISK SE LSKAB
Ved Fortu nen IDA
2800 Lynghy

Frankeres

'om
brev

Martnens jurisdik t io nsfo rho ld for 1660
ved f: S. Grooe-Stepk ensen

Ifølge den store danske ordbog var Ho lmens ret, betegnelsen for
den i flåden t id ligere almindelige st raf 3 gange 27 slag tamp. mens
det efter Sa lmo risens konversat ionsleksikon v. Poul Joha nnes j or
gensen var de n ret , d er i 1600-tallet blev a fløst af unde radm iral i
retsrenen .

Begge d ele er rigtigt , men gæ lder kun i begræ nset om fang og
ud tr ykker kun en del a f sandhed en.

Det kompleks a f lo ve, der gjald t for den sømilitæ re eta t skyld tes
som alle and re lo vkomp lekser en udvikl ing, de r gik hel t t ilbage i
t iden t il d en fø rste lovgivning i landet , so m vi kender.

Ledingshæren var en hær, d er bevægede sig t il se s, me n kæ mpe
de til lan d s, men fra Valdemarernes tid og fremefter fik ry n crhæ
ren , den adelige hæ r, fort r inet, og de t er vel fo rst under kong ll ans
at der begynder ilt b live bygget skibe t il kr igsformål af cn cent ral
regering.'

Om de fo rste skibskap taj ne r elle r skibshoved sma-nd ha r væ ret
soldater eller scrovere el ler en bland ing af begge d ele , er ik ke god t
at sige, men at de r ikke var langt fra de t ene t il d et andet fremgår
a f, a t Sund to ldens skab er Erik af Pommeren end te sine dage som
sc rover i Østersoen . og af, at Christi an den U's len smand So reu
Norb v gjordc d er samme .

Den mod satte vej gik del for no rdma nden Ch risto pher Trund
sen Rustung. der sam t idig med at Peter Skra m kæ mp ede for Chri
st ian II I i Østersoen ng de ind re dans ke farvand e, gjorde No rdsoen
usikker fra Elben t il Norge, hvor han ikke un dså sig for at brænde
Østc raa t a f, hvorefter han fo rligede sig med kongen og i slutningen
a f 1550'ern e lad er sig ud næv ne t il ko ngens ad miral, d er ik ke alene
sku lle have o psyn med flåd en , men også led e dens c pcrarioncr .!

Fra den ne t id ka n man begy nde at tale o m bestemm elser for
flåde n, der bekræ fter den gam le d efinit io n af orde t j ur isdikt ion,
som ovrigbcd smynd igbcd o g viser, hvordan fo rholdene vende r sip;
såda n at de la nd ret lige regler fo r mil n ær e ove rfo res t il soens folk.

I nogle skihsar t ikler, som ud send tes af Chr. III på St. Egid ii
dag, d en I. scp t cmbc r 1536 , bestemmes de t således :

Skal holdes pa hvert Vore o rlogss kib e, hver ma nd ag ret , o m t ilfæl
d ighed er og behov gores. Ad miralen. hovid smu-nd , som der t il-
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stede er med skippere, kvartermest re, bosseskyt ter med andre Vor
skibs fol k, skulle sidd e ret ove r dem so m sig ulovlig hol de. Oe ville
VI have slig ret på Vor ad miral og skibs flåde som vi holde på vore
slo tt e og gård e.

Hermed er i virkel igheden givet hele forklar ingen på skib skaptaj 
ncns myndighed . som den giver sig ud slag i de forskellige ko ngers
skibsart ikler og instrukser for d eres ad miraler. der i princippet fo r
and rer sig meget lidt , selvo m de r udvikler sig selvstæ nd ige de lleter
og st raf fe, der er me re regor ist iskc end på landjord en, men hele
tiden med tilbagevenden t il p rincippet , at d en t il enhve r t id væ ren
de skibs chcf, so m ad minis trativ mynd ighed t illige har domsrnyn
<l ighed over enhver inden for skibets ræ ling, fra det øjeblik chefen
har hej st sin stander.

Gård sretten o verført t il skibet.
Chefens legitima t io n t il a t besidde ovrighcdsmynd jghed lå i han s

instru ks ved ud næ vnel sen , der for det meste indeholdt en af ham
a flagt ed , mens fuld magten . bemynd igelsen t il at udøve øv righeds
myndighede n var nedfælde t i skibsarti klerne.

Dette gjaldt ik ke alene mar inen, men også kaperne. der til for
Skel lige t id kald tes b orgerkaptajner. commlsfa rerc , fr ib ytt ere, bu e
ca ncers, dunq uer kcr etc. som modtog en bestalling, som legitima
tio n o g et sæ t skibsart ikler, so m fuld magt.

Når et selskab fik t illad else til at send e skibe på hvalfangst , sæ l
fangst , afrika- vest - og os t ind ien fart , så fik de t en bem yndigelse t il
at legimere deres kap taj ner med en besta lling. d er gav ham re t t il
at udøve de n m ynd ighed, so m blev lagt i skibsart ikle r medde lt
selskabet.

Til MI S

Kongerne ud send te so m anført hver for sig skihsa rt ikler:
Chr. III . sep te mber 1536 - t ry kt Danske Magasin VI p. 12.
Freder ik II ud send te et sæt 5. april 1582. me n d isse havd e været i

bru g læ nge for og er temmelig enslydeude med sæt af 14 . fe
bruar 1563 og 17. maj 1568, d er alle er tryk t i C.C.D.3

Chr . IV brugte, indtil han ud sen dt e et ud førligt sæ t den 8 . maj 1625
try kt i C.C.D.• sæ t fo r en kelt e operat ione r.

Fred erik lII 's af j u ni 16 57 findes ligeledes i C.C .D.
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De udførl igste art ik ler ko mmer før st under Frederik V af 8. ju ni
l 752 og er trykt i Scho us forordn inger .,

Spø rgsmåle t o m hvordan disse art ikler er fo rt ud i praksis er ved et
t ilfæ lde overleve ret os genlll'm Chr. IVs ad miral Pros .\Iu nds proto
ko l fra skibe ne Nellebladet 1638, Hanhesten 1639 , Pat intia 1640
og 41 , Grå Ulv 1642, på den store pram 1642 og 43, hvorefter
svens kerne erob rede den sam men med Pat int ia oktober 1644 , og
nu befinder sig i d et svenske Rigsarkiv.

Proto koll en ind eholder såvel militære so m krimine lle og civile
sager og er bemæ rkelsesværd ig derved , at de ud målte reaktio ner
synes overorde ntl ig rimel ige. ja, endog mege t mild e, men også ved
hvem, der fungerede som do mme re.

I en tyver isag. hvor man dø mt e t il a t de n sky ld ige skulle slippe
mod ni gange at springe fra Råen og miste ni m åneders sold , me n
ellers sku lle nøjes med en advarsel. dø mte ad miralen med styr
mænd og kaptaj ner .

Den harherisk e straf a t springe fra uroen (Svenska Flo ttan s Histo rla . l . b inJ
2. perio de . p . 364) .
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En kvartermester, der havde hente t vand ti l skibe t , men taget
det fra byens grav og rende, hvo rtil alle uh um skh eder blev udrørt ,
i stedet for fra byens post , b lev forhø rt af en kap tajn, en løjtnant,
en skipper, en styrmand , en gefreiter, to kvar term estre og en båds
mand, hvo rved det iøvrigt kom frem, at kvarterm esteren havde væ
ret upåpasselig på vagten, mens skibet lå på Dan zig red og iovrigt,
da han var blevet anhold t havde tvunget meste rmunden til at sæ t
te ham ved Fokkemaste n i stedet for i Gallionen, blev de r ud
meldt en un derskipp er, en styrmand, en hoj b ådsrnand , e n gcfreiter
og to mand a f besæt ningen t il at domme i sagen, som de afgjorde
ved at d ømme kvartermeste ren t il at gå tre gange under kølen og
le vrigt væ re i Øvrighedens nåde og unåde.

Proceduren var iovrigt den , som det fremgår af følgende :
Fredagen den 4. maj 1639 blev skibsar t iklerne efte r admiralen Kon
J oachim Grabowe be faling læst her på skibet i alle officerers, un
derofficerers så også menige skibsfo lks påhø r, og da art iklerne var
læst fremst od ad miralen og spurgt e menige mand og kgL Maj. tje 
nere inden borde, o m nogen var, som havde sig over hina nden at
beklage, ti lmed om nogen var, som havde sig over skriveren, kæl 
dermesteren eller kokken at beklage, de da nu , og ej t il anden t id
ville give de t t ilkendte, så var han rede t il retten tilbø rlig at lade
sætte og skaffe enhve r lige og ret."

Gengivet efter Tidsskrift et Vor Fre mtid IV 191 0-11 Axel Lilje
falk . Retsplejen t il Orlogs i Ch ristia n den fjerdes dage.

Mandagen blev fastho ld t so m retsdag i alle skib sartiklerne.

Kaperne
På lige fod med de kgL skibe i henseende ti l ret spleje ko m i før ste
ræ kke kaperne, men de regler de r b lev udsendt fo r deres virksom
hed var begne nset af, at de kun gjaldt i perioder, hvor der var krig.

Ordet kaper er ikke 35 0 år gammelt. I Kalmarkrigen kald te
Chr. IV de m borgerkap tajner og Torstensso nk rigen friby ttere , som
h;ns fader havde gjort det . Frem mede landes kapere kald te han fo r
L unqucrkcr, mens o rdet kaper et enkelt sted har sneget sig ind i
bestemmelserne fra Fred erik IlI 's t id .

Oprindel igt b lev d isse skibe anset som en del af flåden, idel de t
i Frede rik U's bestall ing anføres, at kongen skulle have den IO.
penning af alt udbytte for bestallingen. mens ad mirale n, de r sku lle
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dø mme i spø rgsmålet o m god prise skulle have 4 gylden for hver
perso n, der fandtes på prisen - efter gammel skik.s

Frederik U's bestalling indehold t de skibsart ikler. der gjaldt for
kape ren - Danske Magasin VI p. 215/ 16 , men da Chr . IV antog
bo rgerkap tajner i sin velforberedte Kalm arkr ig fik kaptajnerne så
vel en bestalling - fo rmular af 13 . august 1611 - K.B.' som et
sæt skibsart ik ler. der svarede tem melig nøje ti l Freder iks lI's al
mindelige skibsart ikler - c.c.n. m p. 388.

Unde r kejserkrigen. hvor man ikke havde regnet med at sku lle
føre søkrig, udsendtes der en alminde lig bemy ndigel se t il at op'
bringe fjendens sk ibe o g de der gjo rde t ilførsler til ham af 24. no
vember 1627 - C.C.D. III p . 378, hvo r an føres datoen 24 . o kto
ber, men efter K. B. og priseret sp ro tokollen var da toen 24. novem
ber."

Selvom man blev taget på sengen under Torstenssonk rigen var
der mere orden denne gang, idet der her ud stedtes bestallinger i
formularer af 19 . januar og 9 . mart s 1644 - og med skibsartikler
af 29 . februar 1644 K.B.

Frederik 1lI udsted te en instru kt af 22. december 165 7 og en
for ord ning a f 24. november 16588 der indeho ldt det nye, at de r
sku lle st illes kaution for kaperbrevet. at der skull e betales 1% til
de fattige og 1% til den der affattede dommen. Beløbene regnet
efter de beløb, der ind kom, når en t ilforordnet sælgemeste r offent
lig havde solgt det opbragte Dg dø mte skib og dets ladning.

Kaperskipp erne selv hørte und er de civile domstole, i hvert fald
alle rede fra Chr. IV's tid, hvor et mellemvæ rende mellem en ka
perskipper og hans mand skab blev henvist t il byt inget i Helsingør.

Admiralit et et
Såvel marinen som kaperne havde t il op gave at give sig i lag med
fjenden og indbringe pr iser.

Drejed e de t sig om, at marin en indbragte fjendtlige krigsskibe
var der ikke tale om, at d isse skulle domme s. De tilfald t kongen,
de r i h .t . søk rigsartiklerne indrø mmede opbringerne andel i byttet,
og for at det skulle gå rigt ig t il, fand tes der vurderingsmænd rep ræ ·
sen terende såvel ad miraler som mandskab, de r skulle vu rde re de
op h ragte skibe , så hver kun ne få sin part .

Opbragte marine n koffard iskibe , blev de r o prindeligt handlet på
samme måde her, men der kendes dog under Kej serkrigen t ilfælde,
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hvo r sagern e har været ind bragt for pri ser et te n," men efter d en ne
krig og navnlig efter missiv af 10 . maj 1639' , må d et an tages. at
alle o pb ragte skibe de r ikke var marinefar tøjer blev ind brugt fo r
Ad miralite tet.

Kapernes opbringelser fik en noget forskellig behandling i t idens
lob, men her blev ik ke sondret me llem arten af de forskellige op
bringelser.

Frederik lI 's kaperreglement forudsatte at skibe ne blev d omt af
ad miralen elle r d ennes råd, mens ma n under Chr. IV oprindeligt
lod dem d omme civilt ind ti l d er d en 4. januar 16 12' blev givet o r
dre t il 3 sekretæ rer i Danske Kan eeli og en tysk ka ned iforvand t
o m at sidde i ad miralite tet på Københavns slo t og do mm e i alle
sager d er blev forelagt dem . (Det fremgår a f ud nævnel serne, a t der
har været udmeld t nogen ko mmissar ier so m har bed t sig fritaget
ford i d et ville have bragt klud der i deres arbejde, s de var blevet
fritaget) .

Der blev ikke givet noge n inst ru ks for dette admiralitet, men
protokollen for deres behandl ing af sagerne er i beho ld . Godt 30
domme blev afsagt o g dera f fremgår, at det udeluk ke nde har d re
jet sig o m prisesager fra kapere under Katmarkrigen. Ko ngen sd \'
har præsideret o g ha r taget sæ rdeles aktivt del i sagernes beha nd
Jing. Gentagne gange anfø res sporgsml1 af Rex og i et enk elt ril
fælde u dsættes en sag ford i der ikke ku nne afs iges dum i Rci fra
vær. '

På det t itispu"k t har kongen n/uå f orstået adm iralitet, som n !

prisedom stot.
Denne fortolkn ing hestyrkes også a f den ud næ vnelse, der fore

ligger under Kej serkr igen af 20 . december 162 7,' hvor Iorste
sekretæ ren i Danske Kan celli. Kjøbenhavns befalingsmand , rente
mesteren, tyske kancelis forval ter, en københavnsk borgmester
og en fornem kobenhavn sk borger flr et misiv o m, at d e skal døm
me i sager, der ka n falde udi admi rali tet et, hvilket nærmere beskri
ves, som de sager der i henhold til d et ibne brev a f 24 . november
1627' om tilladelse t il opbringelser - måtte komme, o m hvo rvidt
erobrede skibe og go ds , de r fores ti l Kobenhavn sku lle be t ragtes
som prise eller ikke. Do mmen e skal afs iges under d eres hånd og
sejl.

Det sidste forhindred e ik ke, a t kongen af og ti l d eltog i sagernes
behand ling. navnlig hvor d et d rejede sig om de intr ikate spø rgsmål.
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de r ops tod i an led ning a f hertugen af Gottorp OKde sonde rbogske
hertugers forho ld ,

ålens proto kollen fra 1612 er temmelig knap og ko ncis , er den
fra 162 8 helt anderledes vidt løftig, begge er ført på tysk , og de n
sidste temmelig vanskelig t ilgængelig, men mens sagerne Ira 1612
udelukkende var o pbringelse af fremmede skibe, der klart havde
ført varer til eller fra Sverige, var det i 1628 for 75%'5 vedkommen
de o vert rædelser a f udfcrsels- og t ilforselsforbudd et fra fjend t lig
besat territo riu m det d rejede sig om, og i meget vidt o m fang
udført af danske eller go ttorpske skibe fra d eres hjemby. a ltså lil(e·
så meget en slags to ldpo liti .'

Ind t il da har der alt så fur t ilf.-ddet vær et ud meld t et ad mi ralite t
til som prisedomstol a t p åkend e opb rlogelsessager, me n her eft er
s}'nes det som o m ad miralitetet bicven fast inst itutio n, id et kon

gen allerede i 1630 giver de råde r, der fun gered e under kej serkri
gen ord re til at genoptage en sag l O og ved en skrivelse af 9 , juni
1633· at det skal påk ende sagcr o m urigti g fo rtoldn ing efter a t vi·
sito ren (ko nt ro l med Øresund stoldens erlæggelse) hank indbragt
skibene , og et t ilfæ lde fra 13. juli 1634 ,· hvor der var afsagt en
midlert id ig - uendelig - dom. hver admiralitetet fik pålæg at af·
sige en endel ig dom.

ålen det er fø rst ved missiv af 10. maj 1639· at 8 mand får p .
læg om at domme i alle sager vedr . soha ndel, dier som det siges i
de enkeltes ud nævnelse at dømme sammen med de and re i admi .
ralite ter i Kob enh avn i alle sager vedro rend e soltandcl, so m falder
enten i Kø benhavn, Øresund eller andre stede r såvel i No rge som i
Dan mark .

I 164 3 best r admira litetet <tf 2 rent emestre. lensma nden på
Kobenhavns slo t , sek retær i tyske ka nceli , Køb enhavns borgrue
ster, en københavn sk borger ug kongens faktor i Kobenhavn.

UnderToTSternson krigen havde man således et admiralit et t il a t
dømme i prisesagerne. selvom de l ikke er ly kkedes at finde nogen
rets p ro to ko l fra dette tid spu nkt ud over et regnskab for ud byttet
a f de solgte priser , der også o mfat ter de af vishoren opbragte skibe.

I begyndelsen af Frederik 111 '5 reger ing sker der en a-mi ring heri
som vil følge ncd en for.

Ho lmens ret
Af det foreg ående vil d et væ re fremgået , at Christ ian III ove rfo r-
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te gårdsrettens p rincipper t il skib ene , hvoraf må følge, a t det på
de n tid var o p fattelsen, at gård sretten gjald t for det mand skah, der
var nødvendigt i land t il n de ns vedl igeho ldelse , så det ikke var
nodvend lge at lovgive for d ette o mråde.

Det kunne også fo rhold svis let passere, så længe admiralen i
Christopher Thrundsen s perso n var d en samme for såvel Holmen
som Ilåden, og da det også ko m til at gælde for efterfølgeren Iler
lu f Trolle, også i hans tid , me n da embedet ved ha ns frat ræden i
1562 b lev de lt mellem Otto St igsen som ad miral for Holmen og
J acob Brochenhus b lev spørgsmålet akt uelt en kort overgang ind
til Broc henhus var blevet taget t il fange og Herlu f Trolle kom til

Igen.
~ten det var kun kort for Herluf T rol le dode, og de r b lev der

efter behc ..' for en deling igen . Kr istopher Walkendorph udarbej
d ed e deref ter et artikelsbrev for Holmen, d er blev udsendt so m
foro rdn ing af 20. no..-ember 1587, hvori det hedd er i § 20 : Og
hvem som i nogen måde fo rbryd er, fo rso mmer sig på vagten, d et
væ re sig hvem d et væ re ka n, da skal han der for stande t il re tt e på
Ho lmen fo r skibshøvedsmanden, sk ippere og styrmænd , som da t il
stede er og da at domme der endel ig på.'

J. 58 l .

Eenhver fKai u ge vare pJ.3 lin Vagt , eller po n , og p u d et J

ham i være nde T id er befaled. Forfemmer nogen JetJ o~ de t ikke

vej Bæflelfe kan ,a~'l:j{>res, da nraff~s lun eft er S.lgens 8 .:fK. !f.:nh eJ

m ed ar rpring~ fu. Raaen. b ankes fo r Ca nonen med g Gange l '7SlJg

af d e fm.u Tampe , og Ilettes i Bojen p.u v and og Br6J i vilf..: Oa·

ge fr.. l til gre Dage ved en Ringe-Bolt paa overne De k , eller o g

m ed at k att es m ed 2 '7 SlJg : Er del en Under - Officier 1 da d egra

d er es han i vifs Tid, dier pu Fc rbædring r Er det en O fficier , da

r epr iman deres han af Rztten, arreneres paa virs T iJ , ja vel og de

graderes p.u virs Tid , eller p,u \'o res Naade,

Uddrag af Kong Fred eri ch den Femtes sae-Kr jgs-Artikels-Brev 1752. J . 5MI
[Tejhusmuseets Hib lio tr k)
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lier er Ho lmens ret , som aflø ser den ek sisterende gård sret .
I en åbent brev af 4. juli 1622 siger Chr. IV at båd sfol ks kvind

folk , d er bruger skæ ldsord eller and re ut ilbo rligheder mod Holmens
eller andre fo lk skull e t ilta les for rett en på Holmen og dommes en
ten ti l tugthus eller til and en st raf. I

Herved inddrages fam ilierne ril at være underlagt lIolmen og
dermed admiral, hvis embede dereft er bliver mere pe rmanent og
udv ikler sig til at o m fatt e ikke alen e de personer, de r er på lIolmen
og har den s arbejde d er , men også de der er bosat i Holmens bo
liger først på Gammel og xyhol m, me n senere også i Nyboder. Slet
ikke noget lille o mråd e, for de t d rejede sig o fte o m langt over
2. 000 menneske r, hvilket på den t id svarede til indbYKKeran la llet i
en stor prov insby, kun o vergået af ca. 20 by er i hele riget fra Nord
kap t il Elben .

Alen e provian t skr iveren og klædeskriveren var u ndtager, idet de
hø rte under sta tholde rens jurisdi kt ion, eller hvis d ette embed e
ikke var besat under befalingsmandr-n på Kobenhavns slot .

Unde r Chr. IV havde flåde n o g hæ ren en fæ lles art illerip ark ug
da Krist ian Frii s udarbejdede nogle n Yl' ar t ikle r fu r Hul men ko m
de til a t hedd e : Il nlm og arsenalarti klc r, da teret 8. maj 1625, hvor
efter alle Vore o ver og unde r skibs og ar kel iofficerer samt alt un 
derhavende arkcli og: skibs folk sig tilhorhgeu skul le have at rette og
forho lde .'

Om domsmy nd ighed en hedder det i § 5 . Hvo nogen haver t il at
tale. som på vor Holm eller Arsenal udi i tjenest e d ier best illing er,
den skal give sig an ug soge retten over dem, som anklages , på 1101 ·
men dier arsenalet som rette værneting, hve r enhver d isse så og
krigs og skihs.art iklern e, landsloven og forordn ingerne ud en tang
op ho ld skal vederfares. hvis rø: er . . og stå ret . . . dog betaugen
de ringe fo rseelser. d ennem må admiralen på Holmen . .. selv af
st ille. forl ige o g st raffe eft er lejlighed.

n ette var Holmens ret, de n ret de r gjald t for holmens folk .
med nogle u nd tagelser:

Den der i by en blev grebet på fersk gern ing i trolddo ms. gudsbc
spo u elses, ho rs, mord s eller deslige u tvivlagtigc livssager. de sku lle
do m mes i by en.
Den der i byen hlev grebet på fersk gerning for vold eller mindre
sager, skulle admiralen straks have med del else o m, når ha n var an
ho ld t, ug hvis han ikke straks me ddelte at ha n forlangte delinkven-
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ten udleveret, kunne han do mmes i byen. Endd ig kunne Holmens
ret, hvis en sag viste sig at være for vid t lø fti~ ojit den d rejede sij;!; o m
arv, ejendo m, gæld dier drab , henvise sagen t il behand ling ved
byens ret .

Holmens ret satl es a f Holmens ad miral med nærvæ rende kap ta] 
ner o g fornemste skippere på Holme n, og sa t tes to g;ange o m måne
den, de n l ste og de n 15nde eller n ærmest fDigende sogneda g.

Appelmul ighed fandtes beskrevet i § 16. Hvo so m underdom
merne fejler, sta-vne sig dennem ind for admira len . . . og ove rret 
ten, end formen nogen sig af overretten at ske for kort, stævne sig
da ind for o s og vo ris rigens r d . som her hos o s ti l hove d ier stede
er.

Hvad d enne o verre t har været er ikkc klart, men al den ikke har
noget med admiralitetet a t gore synes at Iremg af al admiralen cr
nævnt, og som tid ligere arifort var han ikke medlem af admirali
tetet , men det kunne ra-nkes. at man her, som de t skete i praks is
på skibene havd e den egent lige ret t il al ho lde forhør. hvorefter.
der udmcld tes domme re ti l afgøre sagerne, og d syncs det rimel igt ,
a t admiral en med nogle bcj ere o fficerer har ku nn et være U\'C.TT c:I .

Deu c har så ikke væ ret ti lfæ ld et , hvo r sagerne har drejet sig o m
o ff icerer, idet d er kende s et t ilfælde, hvo r en kaptajn havde p ådra
get sig Ko ngens mishag for sin fø relse af skibet Delmenho rst ved
List erdyb og senere mistet skibet under Lolland går direkte fra
Holmens ret t il Rigsråd et, idel det den 3. o kt obe r 16·15 hedder :
Hans Knud sen fik bevilling t il a t måtte stedes på fri fod t il sagens
ud drag ef te rsom han begærer al inds t....vnc for Kon gen og Rigens
råd . den dom. so m er ud sted t ov er ham på Holmen {iovrigt havde
han still et ka ut ion).'

Så snart en kaptaj n var i land . bort e han under Holmens ret .
som enhver anden på Holmen.

Ad mira!ite t ..koll egiet
Ved den t id, d a Frederik III kom på t ron en eks istered e d er altså to
administ ra tionso mråder, nåden og holmen . der 50m led i de res ad 
min istratio n havde do mstole, men med den mærkværdighed, at
Rigens ad mira l som ef te r 1648 var blevet fast medh-m af rigsrå
det ved perminering af sine kap taj ner matt e ove rlade retslige ind 
greb mod dem til d en i forh old t il ham i ra ng lavere stående 1101
men s admiral, som han ikke havd e noget over eller underordnel ses
forhold t il.
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Ved sid en heraf havde man så admiralite tsretten, der ikk e var

be sat med en enest e scofficer.
Del var uho ldbart og d et varede derfo r heller ikke længe inden

man begyndte at tæ nke på al de r må tte en o morganisering til og da
der samtid ig i udland et var en tendens til at gå over til e t kollegie
system i alle samfundets ad minist ra tive fo rho ld hlev det besluttet
a t mar inen skulle være det Ic rsre sted . Ved instruk s af 29. august
16 55 o prett edes d erefter Admiralite tskollegiet på Bremerholm.
der bestod af Rigen s ad miral, en rentemester. admiralen på Bre
merho lm, 2 admiralite ts råder. viceadmiralen på Bremerholm, 3
kaptajner og en sekret <er, 8

Kollegie t skulle mødes hver to rsdag der skulle behandles alt hvis
som sosraten o g dets forbedring herud i riget kan ved komme , men
o m vigtige sager som ved bemelte Vores ad miralite t kan indfalde.
derpå skal erwan es vo re resolut ion efte r at bemehe admirali tet s
betænkende: t il os er blefen leveret .

Ved denne nyordning ske te det en .rndrin~ i beslu tningspr oces
scns slu t fase, men ikke i d e enkelte chefers normale Funk t ion, og
d er blev ikke ændret ved d et forho ld . dl de enkelt e che fer ha vde
domsmynd ighed såvel so m ovrighcdsrnyndigbed , men der var kom
met en n y overinsta ns. ide t ad mira litctskollegiet hlev en insta ns
umidd elbart med appel ti l Rigsrådet . idet ma n ikke havde fundet
det rigtig t a t afska ffe en sådan appelmul ighed, noget de r først kom
på et langt senere t ids punk t .U

Dc en kelte systemer, so m er blevet beskrevet , udvikler sig sam
tid ig og derefter selvsta-ndig t , men får Iorst ved Frederik V' s krigs
artikelbrev for lan d tj enesten ved Soctatcn sin end elige ud fo rm
ning, hvorefter det kun går ud på at få ind skr.cnk.et den ret, der
var til a t udøve domsto lsmyndighed . som d et til en begyndelse
skete ved forord ningen o m op ret te lse af hof og stads ren en i Ko
be n ha vn af 15. juni 1771. en af de Srruenseeske forordninger, d er
fik lov at best . vten den var også ud formet af en \'irkdig ju rist ,
Ilcnrik St am pe.

Til bel ysning af nodvend igbeden af reformen 1771 anfo res reg
lern e eft er brevet af 29. j uli 1756 .

l , Unde rad mira litetsretten.
A.pra- side nt og 2 assessorer fra det civile pers onel § 74 4.
IL civilb ctjcnte ansa t i soc ta tcn. d eres koncrv enker , ho rn og tje

ncste folk § 74 3.
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e.civile, kriminel le og militære sager § 74 3.
Und . l. priviligcredc sager § 755 (III C 2. )
Und . 2. embed ssager § 146 (ILe.2.)

11. Den kombinerede ret a fløs er fo r Holmens re t.
A. ko mmand ørkap tajn, mind st selvsyvende . højest selvt rett ende

§ 749 .
U. 1. menige og underofficer er ved divisionen eller Bolmens fa

stc sto k med hustruer, bø rn og tjenestefolk, så læ nge de er
i tjellesten § 745.

2. o fficerer fra kap taj ner og nedefter med hustruer , enk er,
bo m og tjenes tefolk, hvis de opholder sig i København § 7..J5

3. Il olmens mestre svende og d renge med de res familier § 745.
4 . Flagmæ nd s, ko mman dørers. ko mm andø rkaptaj ners væ rfts

chefers, og ko mmandd antc rs hustruer , ho rn og dorn esti
quer , hvis de opholder sig i byen og en ker hvis ma -nd er
døde i tjenesten og de o pholder sig j Kbh. § N 5.

e. l. All e civile, mil itære og krimi nelle sager § 745.
Und . pnviligercdc sager § 7!',5 ( III c.z.).

2. embed ssager for civilbet jente § 746 n.c. Und . 2. )
3. borgerlige sager fo r o verord nede § 74 7 ( III. B.)

III . Ove r el ler Generalkrigsre t ten.
A.Gencra lad miralen selvt rett ende § 757.
U. Flagrmcnd, ko mman dører, ko mmandørkap tajner , væ rft sche 

fer, ko mmand ant er § 754 .
e. l. alle militæ re og kriminelle sager § 755.

2 . alle sager vedr. crime n læ se majest at is, forræderi, util lade 
lig omgang med fjend en etc. deru nde r me dd elagt ighed §
755 ved r. alle gruppe r ( I, II , III B)

IV. Skifte og aukt io nssager
A.Auditør og uncleradm irdlitet sre tspræsident .
B.Alle kategorier, un der I B. og II B. l l il 3.
A. l . Generalaud itøren.
B. 1. personer u nder II B. ... og III B.

V.Overadmiralil etsret ten. som xxxx (ulæseligt)
A.samtlige med lemm er af admi ralitets og kommissariatsko lle

giet og t ilforo rd nede civile asscsorcr § 762.
B. Alle grupper.
e.Alle sager und . mi litæ re og krim inelle domme a fsagt af den

komb inered e ret .
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