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Forside:
Det nye "Marineh istor isk Tidsskrift ' så
dagens lys, november 1967. Forsiden
var tegnet af marinemaleren Søren
Brunoe og forestil lede o rlogsskibet
"Dannebrog" under slaget i Køge Bugt
den 4.10 1710 .

Marinehistorisk Selskab
1951 - 5. marts - 1991
Jørgen H. Barfod.
40 år er mere end en generation,
og man må da også sige, at sammenligner man 1951 med 1991, så er der
tyde ligt en generation s forskel på forholdene for marinehistor ien.
Før 1951 var der ydet et meget
dygtigt arbejde af søens folk for at for-

tælle søens og søværne ts histor ie, me n
faghistorikerne havde ho ldt sig mærkeligt tilbage. Det var enten den økonomiske eller radikale histor ieforskning,
der prægede tiden.
Af faghistorikere, der beskæftigede
sig med søens historie, var der ikke
mange ud over personalet på Handelsog Søfa rtsmuseet på Kronborg. Jeg var
imidlertid så held ig, at jeg af viceadm iral Vedel i 1947 blev ansat som marinehistoriker og mi n opgave skulle være
at skrive en biografi af N iels lu el og at
være sekretær ved den i 1948 nedsatte
kommission, der skulle udarbejde forslag til behandling af søværnets museumsforhold.
Medens man i andre lande havde
mu seer for orlogsflåden og i H olland
endog et professorat i søens historie
ved Leyden Universitet, så manglede vi
i høj grad herh/'emm e et center for
forskningen af o r egsflåde ns historie.
Derfor foreslog jeg i museumskommission en i efteråret 1949, at der
oprettedes en forening for at fremme
sagen vedrø rende op rette lse af et

egentligt Orl ogsmuseum. Da kommandør Kjølsen i april 1950 i Tidsskrift for
Søvæsen i en artikel bl.a. berørte de
mangler, der knyttede sig til udforskningen af søværnets histor ie, skrev jeg i
samme tidsskrift i ju li en artikel , hvori
jeg di rekte opfordrede til op rettelsen af
et Marinehistorisk Selskab. Kommandørkaptajn Steensen, fuldmægtig Honnens de Lichtenberg og Barfod nedsatte sig som et arbejdsudvalg med den
opgave at udforme nogle love, og den
20. o ktober indk aldte vi til et orienterende møde for at lodd e interessen.
Der var mødt ca. 30 personer, der
viste så megen interesse, at vi arbejde-

de videre med sagen, og der blev indkaldt til en stiftende generalforsamling,
som fandt sted den 5. marts 1951.
Kommandør Kjølsen blev selskabets
første form and, men da han samme år
udsendtes til Grønl and, overtog kommandørkaptajn Steensen form andsskabet, som han havde indtil sin død i
19 76.
Ved den stiftende generalforsamling indmeldtes 43 medl emmer, og af
naturl ige grunde er der kun meget få
tilbage af disse. Det er nemlig Knud
Jespersen, grosse rer Eric Jensen, di rektør H.H. Bjørnsen og jeg selv. Meget er
sket i den tid, der er gået siden da,
men tro ds alt fo rekomm er det mig, at
M arinehi storisk Selskab har haft en
gavnlig indflydelse. Selskabet har både
været initiativtager og inspirator til
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Al arIJ 1965

vea Fer t unen la h. Lyngby
Telefon 87 22 H

Marinehistorisk Selskab indbyder herved til ordinær gene ra lfar~aml in ~ ons dag den 3 1. mart s kl. 19,30
i Soofficcrstcrcninge ns lo kaler. Overgaden a. Vandet
6 2 B.

Dagsorden ifolgeo loven e. Po tgeride styrelsesmedlemmer afgår efter tur; Kommandørkaptajn R. Steen
Steensen. dire ktru-, do cent Sv. Rogind o g lektor
Jørgen H. Barfod. De t reviderede regns kab ved lægges nærværende skrivelse.
Efter gene ralforsamlin gen afh oldes medlemsmode .
hvor
"imko 'rif/lpfkf~ r H. C. Rnrftd
vil fortælle om
galejhavnen i Nivå
Foredrug sholderen har fOf t>t3,gCI Fo rskell ige trueressanre underso gc lser om dette fo rho ldsvis ukendte
foretagende. der Optog sindene stærkt i det 18. :lrh.
H an har ligeledes med elever udarbejdet en model,
der vil blive forevist.

Efter mo det serveres 3 stk. smo rrebro d, o l, kaffe
og kage for 7 ,5 0 kr. iah ind. servering . Indtegn ing
hertil må ske senest mandag den 2 9. marts ved hen.
vendeise til sekretæren, lektor Barfod, tiE. 8722 54 .

mange . ti ltag på det marinehistor iske
område. Barfod m åtte således hjælpe
til ved stiftelsen af Foreningen til gamle
skibes bevarelse og ved redningen af
det gamle dampskib "Skjelskør" i 1963.
Et af Marinehistorisk Selskabs form ål
var at udgive skrifte r og her ordnedes
det sådan, at man for at billiggøre udsendelsen først lod artiklen trykke i
Tidsskrift for Søvæsen for derefter at I ~-
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Forsiden af indbydelse lif
generalforsamling med efterfølgende foredrag i Marinehislorisk Selskab 1965.
Indbydelsen var udformet
som et poslkort.

ne satsen ti l trykning af en bog. Derfor
havde de første skrifte r samme forma t
som dette tidsskrift, og formatet bevarede vi i mange år, også efter at
samarbejdet med Tidsskrift for Søvæsen var ophø rt. I de senere år er der
sket en glædelig udv ikli ng m.h.t. skrifternes udstyr. Vi kan blot sammenligne skrift nr. 1 med skrift nr. 21 og
22. De første skrifter fik medlemmerne uden beregning, men da vi ikke
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Bagsiden af jndbydelsen lit føromr.a/le møde i Marinehistorjsk Selskab, marts 1965.

mere fik skrifterne først trykt i Tidsskriftet måtte vi lade medlemm erne
betale for hvert skrift.

Et andet form ål for selskabet var
foredragene, og her startede vi aller ede
om efteråret 1951 med det første foredrag, der handl ede om skibsværftet på
510tø, og ialt har vi i de 40 år haft 168
medlemsmøder med foredrag eller
ekskursioner. Ma nge spændende emner har været behandl et her i selskabet. Foruden at udsend e meddelelser
om indkaldelse til møde rne på fornemme postko rt med et motiv i relation til
det pågældende foredrag, påbegyndte
selskabet også et lille duplikeret skrift
på fi re sider som "Meddelelser fra M arin ehistor isk Selskab" i 1951 og 1952,

men det var af for ringe kvalitet, selvom vi også her kunne anno ncere vore
kommende foredrag. Det blev standset, og først i november 1967 tog vi
mod til os til atter at udsende "Marinehistorisk Tidsskrift", der siden har hævdet sig fint.
I et af de første foredrag vi havde,
nemli g i 1954, fortalte Jan Uhre om
frømanden som histori kerens værktøj.
Dette var bl.a. foranlediget af fu det af
det ho llandske o rlogsskib BREDERODE
ved Snekkersten og forholdene ved r.
"udgravningen" af dette skib ved hjælp
af en stenfisker.

Vi havde i vor første styrelse Nat ionalmuseets direk tør Poul Nørlund som
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Okt ober 1951.

SELSKA1l

Tidsskrift .
Marinehistorisk Selskab har endnu ikke et tilstrækkeligt stort medl ems t al til, at man af medlemskontingentet kan bek oste ud givelsen af en periodisk
publikation, men for alligevel at kunne vedligeholde
forbindelsen med fjerntboende medlemmer vil der indtil
videre lejlighedsvis blive udsendt meddelelser Bom denne .
Det er mealet her a t oringe nyheder og
op l ys ninger fra museer med marinehist oriske minder i
ind- og u dl and, ligesom der vil kunne blive plads til
Doganmeldelser. Vi s er ligele des gerne problemer fr a
v or mar inehistorie sat under debat her og vil derfor
vær e taknemmelige for korte bidrag. Marineh1storisk
Selskab v i l genne m disse medd el els e r h olde medlemmer n e a j our med selsk a be ts di s po s i t ion er .
- 000-

Marinehie t orisk SelsKao indoyder herved til
sit første møde i s æsonen 1951- 52 , i det lektor
Marius Hansen. Hakskov~ vil holde foredrag om

UDGRAVNINGEffilE AF KONG

HANS'SK1~SVÆRFT

PAA SLOT0.

onsdag d . 17~oktoDer kl . 20 i Søofficersforeningens lokaler. Ovengaden o . Vandet 60 .
Foredraget vil olive ledsaget af film og
lysQille der fra u dgr avningsarbe jdet.
Mødet er aabent for medlemmer og g æster.
Ikke-ilJedlemmer kan indmelde si g ved indgangen.
~Oo-

Formandsskifte .
Med oeklagelse maa vi meddele, at k ommandør
F. H. Kjølsen har set sig nøds~et til af tjenstlige

Forsiden af del første -Meddelelser fra Marineh islorisk Selskab, som var et lille duplik erel skrift ~ 4
sider.
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medlem, men da han desværre døde,
blev han afløst af j ohs. Brøndsted. Dette nævner jeg, fordi vi igennem vo rt
arbejde fik gjort Nationalm useets di rektør opmærksom på de uhyrlige forhold , n år stenfiskere eller and re arbejdede med gravemaskiner i de historiske vrag. Derfor fik han da også forårsaget en gennemførelse af loven om
fredni ng af historiske vrag. j eg tro r, at vi
har haft en lil le andel i denne lovs tilblive lse.
I dag kan man tilmed se en vældig
udvi kling af den marinearkæologiske
forskning. Aktuelt kan iøvrigt nævnes
vragene af NELLEBLADET ved Italien
og W RANGELS PALAIS ved Skotland.

Efterh ånden voksede medlemstallet, og der d ukkede nu også nogle yngre medlemm er op, og nogle af dem fik
vi ind i styrelsen, nar ældre medlemmer faldt fra. Medlemstallet stabiliseredes iøvrigt fra omkring 1964 til omkring 420-430 medlemmer, hvilket tal
har hold t sig siden.
Blandt de nye medlemmer var fra
1964 Hans Chr. Bjerg, der påtog sig at
redigere det nye M arinehistorisk Tidsskrift, der efter forskellige forberedelser
så lyset i november 1967. Siden havde
vi samarbejde om tidsskriftet med fo reningerne "Tordenskjo lds Venner", "Fregatten jy llands Venner" og "O rlogsmuseets Venner", men kun med den
sidste forening vedvarer samarbejdet.
Endvidere blev Hans Chr. Bjerg, ansat
som søværnets historiske ko nsulent,

Aktiviteten har dog også vist sig på
mange and re omr åder. I selskabets form ålsparagraf står der bl.a., at vi skal vir I 1973 tilgi k også cand.mag. Benny
ke for opr ettelsen af et orl ogsmuseum,
og desuden p åtog selskabet sig tillige Christensen i styrelsen, og samme n
den opgave at deltage i sikringen af fre- med Barfod og Bjerg planlagde de og
gatten JYLLAND. Vedr. JYLLAND har vi gennemførte den første danske marifra første færd deltaget i mange aktivi- timhistori ske konference den 22. - 24.
teter, og ved adskill ige møder har sel- marts 1974. Ma n nedsatte et kontaktskabet været repræsenteret ved med- udvalg, hvor alle tre indgik i udvalget,
lemmer af styrelsen, hvilket også resul- der kom til at bestå af 9 medlemmer
terede i, at selskabet blev medstifter af med Barfod som fo rmand, hvad han
den selvejende institution og har derfor stadig er. Formålet var her at lade fagværet repræsenteret både i 'bestyre lsen histor ikere og frit idshistor ikere mødes i
og i repræsentantskabet. I de senere år et frugtbart samarbejde. Kontaktudvalhar overlæge Baastrup således siddet get brev en succes, og der har siden
været afholdt kon ferencer hvert andet
som selskabets repræsentant.
år med omkring 100 deitagere hver
Man forsøgte i 1962 at lave et præ- gang, og fra 198 0 har man også her
sid ium, hvis opgave det skulle være at udsendt skrifter og har indtil i dag n ået
trække b åde penge og medlemm er til at udsende 14 skrifter und er navnet
selskabet, men det var uden held og "Maritim Kontakt '.
efterh ånden som de fleste af præsid ieI det hele taget er der i løbet af de
medl emm erne døde og interessen for
nyvalg ikke var til stede, blev det ende- 40 år sket en vældig udvik ling vedr.
lig besluttet i 199 0 at ophæve institu- historiefor skningen af søens og Ilåden s
tionen .
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historie, hvilket bl.a. er sket, fordi man
ved universiteterne optog så mange
studenter, at de også måtte finde frem
til emner fra søens historie, når de
skulle finde emner til deres specialer.
Det er tidligere nævnt, hvorledes
Ma rinehisto risk Selskab har deltaget i
bestræbelserne for bevaringen af- fregatten JYLLAND, men ogs å på det andet omr åde vedr . et kommende Orlogsmuseum har selskabet været særdeles aktivt og siden 1977 har selskabets formand kommandør Per W esselTolvig været en meget energisk rep ræsentant og sammen med H ans Chr.
Bjerg, som søværnets ene repræsentant, har de ydet en stor indsats for op-

rettelsen. Både JYLLAND og O riogsmuseet må vel nu siges at være så etablerede, at man kan sige, at målet er
ved at være n ået, Endvidere kan vi jo
glæde os over, at også O rlogsmuseets
direktør O le Lisberg Jensen er blevet
medlem af selskabets styrelse.
Selvom der stadig er problemer, må
man sige, at bevarelsen af fregatten er

sikret, og ligeledes er et Orlogsmuseum op rettet Vi kan blot ønske, at
man nu f~ r både fregatten og museet til
at fungere efter hensigten. Tilbage er
stadig arbejdet med at øge interessen
for søens og fl ådens historie, og her må
vi håbe, at selskabet formår at komme
med nye tiltag.

Styrel sesmedlemmer 1951-1 991.
Frits H. Kjølsen
Steen R.5teensen
Jørgen H. Barfod
Poul Nørlun d
Sven Røgind
Axel Hansborg
Honnens de Licht enberg
Johs. Brøndsted
Knud Jespersen
Hans Chr. Bjerg
Erik Borg
Benny Christensen
Jens Baastrup
P. W essel-Tolvig
Ole L. Frantzen
Birger Thomsen
S.S Thostrup
Ole Lisberg Jensen
Poul Grooss
N iels Probst
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WRANG ELS PALAIS
- et formodet dansk skibsvrag ved Shetlandsøerne!
Ole LisbergJensen
I eftersomm eren 1990 fik Skov- og
Naturstyr eisen en henvendelse via ambassaden i Lon don vedrørende et vragfund på Shetlandsøerne, der efter al
sandsynlighed havde dansk interesse.
Ma n form od ede, at det fund ne skibsvrag var resterne af den danske fregat
WRA NG ELS PALAIS, der gik på et skær
og sank i tæt tåge den 23. juli 168 7.
Skæret, som sænkede W RANGELS
PALAIS, hedder Tabbed Lamba Staek,
beliggende på Bound Skerry I den østlige del af øgrup pen O ut Skerries. At
døm me ud fra et moderne søko rt udgor O ut Skerries en farlig plads for so farten bl.a. med den sigende betegnelse "H istorie Wreek". Lokaliteten ligger ved fyret O ut Skerries Lighthouse,
ca. 30 miles NO Shetlands største by
Lerwiek.
Vraget ligger på 24 meters dybde i
en und ersøisk kløft på en meget svært
tilgængelig position . Efter udsagn fra
dyk kerne, der fandt vraget, er der ikke
meget bevaret af selve skibsskroget.
Der er blevet o bserveret 18 kano ner,
hvoraf 16 er af jern og 2 er af bro nze.
Dykkernes interesse koncentreredes
straks om de to bronz ekanoner, der
blev bjerget i august 1990.

ter lange med en mundingsdiameter på
ca. 8-10 cm. (1)
På det foreliggende grund lag kan
man egentlig ikke slutte sig til andet,
end at vraget er fra tide n efter 1677.
Kun dykkernes påsta nd om, at vraget
virkelig er resterne efter WRANGELS
PALAIS, er, hvad vi hidtil kan holde os
til.
En op måling og undersøgelse af
det pågældende vrag er end nu Ikke
foretaget, og de omtafte kano ner befinder sig endn u hos den lok ale vragfoged
"Receiver of Wr eck" på lokalit eten O ut
Skerries. Sandsyn ligvis kan der befi nde
sig flere historiske vrag i de farlige farvande, så man må nok kræve fle re
håndfaste beviser for at fastslå vragets
identitet som værende WRANG ELS
PALAIS. Imidlertid sammenfattes her

'f'
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Shetlandsøerne (
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En af disse har årstallet 1677 bevaret, medens man må konstatere, at ka·
nonens øvrige udsmykning udfra de tilgængelige fotos er meget ødelagt. Begge kano ner ser ud til at være ca. 2 me-
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Detaif1ekort over de østligsle skær ~ Shetland, benævnt Out Skerries.

alligevel den dramatiske historie om
WRANGELS PALAIS og dets skæbne.
Årsagen ti l at den danske ambassade i London blev bekendt med sagen
var, at man ønskede ejerforh oldet til
vraget af WRANGELS PALAIS klarlagt.
Efter gældende britiske lovbestemmel-
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ser tilh ører et vrag ejeren, hvis en
sådan kan spores, Hvis vraget derfor
virkelig er WRANGELS PALAIS, m ~
ejeren således være den danske stat,
idet skibet tilh ørte fl åden og gik tabt i
fredstid . Var det forlist i en krigsperiode
mellem England og Danm ark, havde
man muligvis kunnet opfatte det som

.'

Undervandsarkæologerne MaryVardy og Richard Prke med de [O bronzekanoner, som blev bjerger fra
WIV\NGHS PAlAJS ; august 1990. Foto Malcolm Bradbury, The SherJands Times.
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Wrangefs Pafais pJ Riddarholmen j Stockholm. Tegner af den svenske ingeniørofficer Erik Dah/bcrg
(1625-1703). fra "Suecia antiqua et ivxiieme", 1716.

krigsbytte og så ledes til hørende den
engelske stat.
WRA NG ELS PALAIS er unægtelig
et atypisk navn for et skib, tilh ørende
den danske flå de. Det er dog et navn
med klangbun d i dansk-svenske krige
under 1600- tallets senere del. Skibet
er opk aldt efter et palæ på Riddarholmen i det gamle Stockho lm, op ført af
feltmarskal Carl Gustaf Wr angel, der
levede j 613 -76 (2). W rangel var virksom bl.a. i Danmark under KarlGustafskrigene, hvo r han ledte stormen
på Frederiksod de, deltog i den svenske
hærs dristige overgang over Bælterne
og senere ero brede Kronbo rg.
Carl Gustaf Wrangel var en af datidens mægtigste mænd i Sverige. Ved
hjælp af ae betydelige rigdomm e han
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erhvervede som krigsbytte efter svenskernes sejre i Tyskland og Danmark,
opbyggede han en betyderig formue i
Sverige. Det rige Skokloster slot vest for
Stockho lm og det her omtalte Wra ngels Palais er eksempler herpå, Det, at
opkalde et orlogsskib efter et slot, var
ikke ualmindeligt. I den danske flåde
forekom mer ski6snavne, som CHRISTIANSBORG, KRON BORG, FREDERIKSDAHL, m.fl. Muligvis har navn et W rangels Palais haft forb indelse med, at den
rige Wra ngel kan have været med til at
financiere skibet eller dets udrustning.
WRANG ELS PALAIS var en svensk
prise, taget af Ni els ju el i Slaget ved
Møe n den 1.6 1677. Efter erobr ingen
indgik det i den danske flåde og bib eholdt sit navn antagelig med hensigten
at ærgre svenskerne selv efter den

Skånske Krigs afslutning i 167 9. Der er
paralleller til den ne foreteelse, f.eks.
orl ogsskibet SYDERMAN LAND (sv, S6derrnanland), der blev erobret 171S og
fandt es i flåden indtil 1749 under samme navn.

Skibet var ifølge svenske ki lder
bygget i 1662 og inakøbt til den svenske flåde i 1669. Byggestedet var H ol·
land og dim ension erne er forskell ige i
de danske og svenske kilder (3):
Skibet benævnes i de svenske kilder som et kompaniskepp, d.v.s. et beo
stykket handelsskib, der i krigstid blev
rekvireret af flåden, I det danske materiale optræder W RANGELS PALAIS
som et orlogssk ib i Skånske Krig, men
senere omtales skibet som fregat.

Carl Custaf Wrangel (16 13-76), Svensk oificcr og
storgodsejer. Maleri af A Wuchters, Skok/oster.

W RANGELS PALAIS

Længde

Bredde

Dybd e

Antal
kanone r

Danske fod å 3 13 ,B mm

Svenske fod å 29 7 mm

107

25-6

11-6

46

33.57 m

Bm

3,6 m

3B (år 16 77)

125

37

?

32 -34

37,1 m

11m

.

Skibets dimensioner i svenske og danske kilder er forskell ige. De danske mål
stammer fra to forskellige uafhængige steder, dels Christian Vs håndbog fra
16 Bl og Ekvipagekontorets kopieb og fra 16B6. De svenske dimension er kan
spores tilba ge til "Svenska flottans H istori a" 11 af Axel Zettersten (1B90), men har
ingen angiven kilde. Da de danske mål ser ud til at være resultatet af to
uafhængige op måli nger, er der overvejende sandsynlighed for at de stem mer.
(1 S)
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Erobringen af WRANGElS PALAIS i
Slaget ved Møen i 1677.

De svenske skibe sejlede nogle dage rundt i Kattegat og søgte sig derefte r
ned gennem Store Bæ ft Vinden va r
W RANGEl S PALAIS var i Skånske imidlert id kontræ r og man mått e ank re
Krig statione ret ved de n sven ske vest- ved Korsø r. Eskadr en fortsatt e de n 24.
kysteskad re i Coteborg, Denne flåd eaf- maj sydpå og passerede Langeland og
delings primære formal var at mod stå Femern . Vind og strøm har vær et
de danske søstyrke r i Kattegat-Skage rak imod , og fø rst den 30. maj sigtede man
og dermed forstyrre de søværts fo rbin- da nske orlogsskibe under Falster. Vinde lser mellem Danm ark og Norge . Go- de n var imidlertid ringe, og skibene
teborgeskad ren udgjord e e n evig trus- kun ne ikke kom me hinanden nær.
sel for angre b i ryggen og den da nske De n 31 . maj blev vinden gun stigere, og
flåde lede lse måtte a ltid tage særligt svens kerne holdt sig sa mlede i et forsøg
he nsyn hertil, når man planlagde akt io- på at komme forb i dans kerne med
ner vendt mod de n svenske llOved flå- O NO kurs. Vinden løjede atte r af, og
de i Øs te rsøe n, De danske bestræbel- på begge side r forsøgte man at bugsere
se r gik såled es ud på at blokere e ller frem med fartøjern e. Dan skern e for at
uskadeliggøre Cot eborgeskadren, så komme på skud ho ld af sve nskerne,
man kunne stå frit overfor svenskernes sven skern e for at slippe forbi da nske rne. Man kan levende forestille sig det
hoved styrke.
krafta rbejde, de r fra begge side r blev
Denne situation forelå også i lagt for dagen ved med roni ng at tvinge
16 77, hvor WRANGELS PALAIS indgik de store skibe fremad . Chef for den
i de n svenske flådeafdeling. de r afsej- danske flåde var Nie ls [ue l og i den folede fra Cotebo rg den 20.S med ordrer re liggen de situation, hvor han med e n
om at bekæmpe da nske skibe i Katte- overlegen da nsk flåde havde de n sven gat og derefter gå igenne m Store Bæ lt ske afdeling inde nfor synsho ld, indså
for at slutte sig til den sve nske hoved- han det umul ige i at bugser e hele flåden fre m i slagorde n til fjen den , hvorflåde i øste rsøen.(4)
for han gav ordrer til skibschefern e om ,
Den svenske afdeling, der var un- at enhver måtte gøre, hvad der var mu der kommando af ad miral Erik Sjobl ad, ligt for at hindre sven skern e fra at
bestod af orlogsskibet AMARANTHE undslippe.
på 52 kano ne r, o pkaldt efter den forDen ne ordre må have anspo ret
nemme . arnarantheorden, indstiftet i
1653 af Dronning Kristina, or logsskibet skibe nes besæ tninger til de t yderste, og
CALMAR CASTEL på 72 kano ne r, før mø rket sænkede sig. var de fø rste
WRANGEL5 PALAI5 på 3B kanoner danske skibe kom met så tæ t på fjen samt 6 bestykkede koffard iskibe, 2 ad - den , at skydningen kunne begynde.
visejagte r og 3 brændere. Forøvrigt var
admiralskibet AMARANTHE, et af
Kampen udviklede sig videre unsve nske rnes smukkeste skibe, der fl ere der natten til den 31. maj og blev e n
gange var blevet brugt til kongelige rej- skib-til-skib kamp, der næ ste dag endte
med en knuse nde sejr til Niels Iuel, der
ser.
ero brede 6 sve nske skibe og tog admi-

14

';

Orlogs.skibc( M fARANTHf i spidsen for den svenske eskiJdre pol vej ud (fa G6reborg mod del skæbnesvangre me de med den danske tUde ved Maen den 1. juni 16 77. Elaf skibene i baggrunden fore·
stiller WRANGEl..S PAWS. Oliemaleri afJacob H.Jgg 19 19; Sj6(artsmuseel i Cc ieborg.

ral Erik Sj6b lad til fang e . WRANGELS
PALAIS, fø rt af kaptaj n He rman Ban eke rt, blev først er o b ret af orlogsskibet
ENIGHEDEN, før t af kaptajn And reas
Dreyer.

fardiskib ROSEN at un dslipp e o p ge nne m Ø res und, hvor de t passere de
vagtskibe t ve d Kronborg un der e nge lsk
flag. RO SEN nåed e velbeho lde n hjem
til G6te borg, hvor det blev ka ptajn
Fre d rik Rot kirks tunge pligt at aflægge
rapport o m det passe red e To r sine foresatte.
..

Orl ogsskibet AMARA NTH E måtte
ove rgive sig til Niels juel på CHRISTIANUS QU INTUS, CALMAR CASTEL
W RANGELS PALAIS ind gik d erefblev sat på gru nd på Falsters sydspids,
HAVFRUEN og ENGEL GABRI EL måtte te r i d en danske Ø ste rsøflåde un der
stryge flaget. GUSTAVUS, ANDROM E- Nie ls j uel, Chef blev kaptajn Laurits
DA og bræ nd e ren SCT. DAVID und - Nielsen Falcken berg, der havd e udslap mod øst, mede ns det ved et kunst- mær ket sig ved e ro bringe n af skibet. I
stykke lykked es fo r det bes tykked e kof- 16 78 va r kaptaj n Falcken berg atte r
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chef på skibet og skæbnen ville ikke
bedre, end at han blev beordret op for
at blokere G6teborg. I krigens sidste ~ r
16 79 var WRANGELS PALAIS på opgaver med konvojering til Norge og deltog i Øste rsøtlåden ved Kalmar. I oktober 1679 I~ det ved Landskrona og
blev beord ret hjem til Holmen. Kaptajn
Falckenberg svarede, at Landskronas
komman dant havde beord ret ham til at
blive liggende, hvorefter adm iralitetet
noget syrligt und rede sig over, at kom mand antens ord re lystredes mere end
ad miralitetets. Affæren fik konsekvenser for Fa lckenberg. der blev afskediget
ved åre ts udgang. I 1682 fik han dog
atter stilling i f1;\de n, men blev aldr ig
forfrem met (S)
Derefter findes spredte op lysninger
om W RANGELS PALAIS. I 1681 og 82
var ski bet på rejse til 8ergen. Chefen
hed nu kaptajn Jacob Gabrielsen
Roelack fra Chr istianssand. Han var også chef på skibets sidste rejse. (6)

PALAIS på 38 kanoner. Desuden indgik barcalongaen FLYVENDE FISK på 8
kanoner, der var blevet sendt op til
Færøerne i forvejen for at advare befolkningen. Skibstypen barcalonga er
vanskelig at definere. I kilderne benævnes FLYVENDE FISK også som snau (8).
Formodentlig dækker betegnelsen et 2mastet mindre skib, af en størrelse, der

kunne klare opgaven i de barske farvande. (9)
W RANGELS PALAIS, nu benævnt
fregat, var n ået en alder af 25 år, og
må have været p5 vej mod udfasning af
flådens tal. Chef var kaptajn Jacob Gabrieisen Roelack fra Christianssand, og
løjtnanter var Andreas Cortsen og Jørgen LiebedanlZ.
WRANGELS PAIAIS gik på et skær på
Shetlandsøerne i tæt låge den 23. juli
168 7. Løjtnant Jørg en Liebedantz
blev redd et sammen med 151 søfolk.
Kaptajn Roelac k og 8 7 besætningsmedl emmer drukned e.

Forliset.
Skibets opgave i somme ren 1687
var, at patruljer e i en min dre eskadre
mellem Færøerne og Island for at beskytte befolkningen mod tyrkiske sørøvere, der var blevet set ved Kanalkysten og formodedes at være på vej
mod nord for at bedr ive plyndring pa
de norda tlantiske øer. (7)
Eskadren var under ledelse af viceadmir al Frederik Gedde i o rlogsskibet
GYLDENL0 VE, og de øvrige und erlagte skibe bestod af fregatten H EYREN p5
42 kanone r, o rlogsskibet VICTORIA på
38 kanoner, fregatten SVÆRMEREN på
16 kanoner og fregatten WRANG ELS
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Vi ved ikke noget om de nærmere
omstændigheder og fo rlisets karakter.
Det nævnes første gang den 30. juli i
fregatten H EYRENs journa l. (10)
Det er ikke lykkedes at klarlægge
omstænd ighederne ved hjælp af dansk
kildemateriale. Der m5 være afholdt et
søfo rhør eller en rapport må være ind kommet til admiralitetet Det har ikke
været muligt at fi nde dette materiale,
hvis det da findes bevaret. P5 Shetland
M useum i Lerw ick findes imidl ertid op·
lysninger, der i sig selv savner henvisning. men de er så initierede at de bør
stamme fra Danmark. De lyder som
følger:

Rapport af søfis kal Mickei Mieke/sen,
al Scoulb ynachl Gabriel
Bille, kaplajn Andreas Bough og Peder
Henriksen 0 rsk modlog ordrer fra kon gen den 12. augusl1687 om, al Fortsæ tle undersøge/sen af for/isel den 5.
sep tember. De modlog endvidere kongens ordrer om al lade prøve søfiskalens formodning om, at løjtnant Jørgen
Uebe dantz var ansvarlig for forliset, da
del var p~ hans dæ ksvagt, al skibe t var
g~et tab t, og de t blev sagt, at han var
g~et i køjen og derved havde Fejlet i tjenesten . (11)
for~rsagede

de t mindste i løbet af sin tjeneste i
168 7 og se ne re. Han avance rede stø t
op igenne m graderne og e ndte so m
Scoutbynacht og kommanda nt på
Toldb od en, hvilket var en an erkendt
sluttjen este for e n veltjent æ ldre office r. (12)
Forlisets pra ktiske konsekve nser
var, at der stod 151 da nske søfo lk på
Shetland, de redd ed e fra forliset. En
udateret liste i krigskance lliets indkommen de sager fra 1687 fo rtæller,
hvordan man fordelte de reddede på
den øvrige eskad re for hjemtr ansport.
69 mænd blev taget ombord i o rlogsskibet GYLDENL0V E, 54 blev forde lt
til orlogsskibet VICTO RIA og 28 til fregatte n HEYREN. (13)

Da der e r så mange deta ljer i
ove nståe nde, må man formode, at indholdet er ko rrekt. Arkivalien er imidlertid gået ta bt eller er blevet forlagt.
Indh oldet siger imidlertid, at man har
forsøgt at pfacere ansvaret hos Jørgen
Som e t efte rspil til forliset kom der
Lie bedan tz. Det synes nu ikke at have e n ansøgning de n 15. maj 1688 til
lykkedes for søfiskalen, idet de t ikke se r Kong!' Majestait om, at de overlevend e
ud til at have skadet Jørgen Lie bed an tz fra forliset med W RANGELS PALAIS
ved She tland måtte få tildelt et kvartals
ekstra løn, da de havde mistet deres
gangklæder, og alt hvad de havde haft
ombord. Hvorvidt de nne ansøgning
blev bevilget vides ikke, blot kan vi
konstate re at den væ rdi, der va r sat på
be klæd ningen var langt højere, en d
hvad vi er vant til idag. (14)

PJ et fotografi af den ene bronzekanons bagstykke, hvor man kan skelne festerne af el relief, er
de l med stor usikkerhed muligt al se cl dobbelt·
monogram i (orm ar Lo rygsti/fede store C med
o verstiiie t krone og omgivet af en bfadranke. Derle kan Lydes som Kong Carl X's monogram (svensk
konge 1660-1 69 7), men del m" pointeres al usikkerheden er meget stor. Har WRANGfLS PAlA15
stad igvæk efter 10 lirs virksomhed j den danske
flJde hafc s;ne svenske kanoner omoord?
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151 Analyse n af di menslon cme p.\ WRANGEl S
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160 Q·t.lllets danske orlogsskibe.

Slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677.
Jørgen H. Barfod
Hr . M ogens Hærning har i dette
tidsskrift skrevet nogle betragtninger
over slaget i Køge Bugt den 1. juli 16 77
og bl.a. henvist til mit lille skrift om slaget fra 19S3. Desværre har han åbenbart ikke kendt dels min udlægning i
den store biografi af N iels [u el fra 1977
eller mi n meget indgående behandli ng
af emnet i Historisk Tidsskrift 1980 side
287 til 324 .
Det sidstnævnte sted har jeg gennemgået samtlige mig bekendte kild er
og givet en meget grundig ud redni ng af
slagets forl øb, der ikke ligger så frygtelig
langt fra hr. H ærnin gs.
Det vil føre alt for vidt at gengive
det heie her, men lad mig biot citere,
hvad jeg da skrev om fladernes udgangsposition og så iøvrigt anbefale interesse rede til at læse artikle n i Historisk Tidsskrift.
"N år vi herefter skal søge at fastslå,
hvorl edes udgangspositionern e har været for de to flåder, kan vi begynde
med den danske flåde, hvor vi i stor
udstrækning kan bygge på Niels [u els
kopibog. Den 28. ju ni skrev han således, at han havde fået melding om
den svenske flåde, der skulle ligge mellem Ystad og Bornholm, hvorfor han
efter et krigsråd besluttede at "gå ind
agter Falsterbo rev, da fjenden nu kunne komme lige med vinden på flåden"
(1 l - Ved at gå ove r i den østlige side af
Sundet regnede han med at kunne få
luven, når svenskerne stod nordpå.
Imidlertid gik vinde n den følgende dag

over i NV, så Ni els Iuel måtte nu for at
beholde en god udgangsposition atter
flytte flåden, og om aftenen gik den til
ankers mellem M øen og Stevns (2).
Han skrev herom , at ''vi har sat os midt
i farvandet mellem Stevns og Falsterbo,
hvor vi har fjenden i sigte i læ under
M øen" (3). Vinden dril lede im idl ertid
Niels Iuel, for den 30 . juni om' morgenen var vinde n ganske vist NV, men
ved middagstid drejede den til VSV (4),
og N iels [ uei lettede derfor atter med
flåden og holdt den und er sejl og har
vel krydset Sundet (S). Disse kurser og
vindretninger kan følges i skibsjourna lerne, og skulle derfor være nogenlun de sikre, men vi får ikke at vide, hvor
flåden befandt sig den følgende morgen den 1. juli."
"Ifølge den svenske admiral H orns
rappor t, som han sendte til den svenske konge den 4. juli, kom han den 29.
juni til ankers øst for M øen, men da
hans brandvagt gav tegn til, at den
danske flåde nærmede sig, trak han sig
med flåden Syd om M øen for at kunne
få luven, når de to flåder mødtes. Da
det viste sig at være blind alarm, kastede han anker her. Videre fortæller
Horn , at da vinde n den næste morgen,
den 30 . juni, var favorabel for ham, lettede han med flåden og avancerede
mo d den danske flåde, der lå mellem
Falsterbo og Stevns. Dette stemmer
med opl ysningerne vedrørende den
danske flådes placerin g, men de danske kilder angiver dog, at vinden først
drejede ved middagstid. Horn fortæller
videre, at "wij kom me åndtl.n moth aff-
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onen så nåhr, att wi j grant kunde see
fl åtran Iiggia for anckar, foruth an någre
som wore under Segel, I alles som wij
råkna kunde till 28 Segel starcke, men
d å wij nårmare kom me, gingo dee alle
til l segels, och uth i een battalie ord re
drogo sigh tilbakar, lij ka som dhe w ille
om Stefwens udd in i Kogerwijk, och
sedan dee dijt kommit hade, hol lo dhe
sig der i boc hten, d ijt w ij dem folgde i
lijka order på dhe res w ånstra sijda." (6)

stadig have i tankerne, at H orns rappo rt ti l den svenske konge vel også må
opfattes som et forsvarsskrift for nede rlaget, så han på visse punkter kan dreje
handlingen fra, hvad der kan være i
hans disfavør."

"Imidlertid skriver Horn videre i sin
rapport, at et af hans skibe H IERONYM US "seent på natt en" gik på grund. Af
forhørene vedrørende bøndernes plyndr ing af det under slaget grundstødte
"Herefter fortæiler Horn ikke mere skib DRAKEN fremgår det, at dette ski b
om vendinger eller positioner, men vi "stoed Ungefehr w id det sted som det
f~r dog ved dette at vide, at begge
skib SANCT H IERONYMUS om Affte derne om natten op ho ldt sig i Køge nen till forn war løben paa grund, och
Bugt, hvad vi ikke har hørt om i de dog o m Morgenen wa r komme n af
danske skibsjo urnaler. Nu m~ vi dog igjen". (7)
Det vil sige, at det var
neden for Siersløv klint
på Stevns. Det kan løvrigt lige bemærkes hertil,

m-

at Horn

Siersløv

ikke

nævner

noget o m, at H IERON YMUS kom flot igen, men
måske skal man tro, at
dette skib ikke deltog i
slaget. Efter Ho rns oplysning om, at svenskerne lå på den danske flådes venstre side, ol? da
den danske flåde ma have ligget nordligst, må
flåderne åbenbart have
haft en eiler anden vestlig kurs. De må endv idere om aftenen eller om
natten have været tæt

ved den nordligste del af
Stevns, idet det svenske
skib i den forreste
eskad re gik på grund
her."
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''Vi får desuden at vide både fra
HAVMANDENSs journal og fra flere
beretni nger, at begge flåder om natten
holdt sig med små sejl i farvandet (8).
Det vil sige, at de har sejlet med så få
sejl som muligt fo r at mind ske farten.
Det er imid lertid vanskeligt at tænke
sig, at skibene skulle have ligget så godt
som still e i nattens løb, men ikke desto

hverand re, og det fordi vinden og
strømmen sinkede dem....." (10). Det
er muli gvis forfatterens egen vurd ering,
men han skriver dog, at der har været

en vending om natten."

"I kongens beretnin g til gesa ndterne står, at svenskerne "den 1. Juli M orgens fruhe um S Uhren zwische n Falmind re ved vi, at de næste morgen den sterbo und Stevns Klint unser Flotte an1. juli har været med kurs mod Stevns. getroffen und mit eine m Sudwest wind
De første beretninger om slaget den 8., angegriffen" (11). Og senere i samme
den 10. og den 14. juli fortæller alle, redegørelse står: "Ihr K6nigl. M ajestat
næsten ordret, at den danske flåde setzten sich selber zu Pferde und ritten
holdt små sejl for i nattens lob at søge des W eges nach Scan6r und sahen alat vinde luven fra svenskerne, og at les seJber zu, w elcher gestalt der Feind
svenskerne gjorde det samme for at nach 3-4 stundige Gefecht sieh zu retiundgå at danskerne fik luven, hvilket riren begunte." Vi ved ikke på hvilket
heller ikke lykkedes for danskerne, og tidspunkt kongen er redet til Skanør,
om morge nen var de blot en mil (sø- men der står, at slaget begyndte melmil) fjernet fra hinanden (9). Desuden lem Falsterbo og Stevns. Sammenholdt
fortæller de, at da det svenske skib med oplysningerne fra Ho rn om flåderDRAKEN gik på grund ved Stevns, ske- ne i Køge Bugt synes det naturligt at sote dette "i den anden vending". Hvor- ge udgangspunktet for slaget ret nord når var den første vending da? M åske figt og ikke, som hidtil antaget, Syd for
er den første vend ing sket i forbindelse Falsterbo rev. Ho rns omtale af flåderne
med HIERONYMUS grundstødning, i Køge Bugt, HIERO NYM US grundstødmen det ville betyde, at flåderne i nat- ning ved Stevns om natten muligv is i
tens løb også må have haft en østlig for bindelse med en vending, og den
kurs. At noget sådant har været tilfæl- kgl. medde lelse om, at slaget begyndt e
det får man et indtryk af fra en senere mellem Falsterbo og Stevns giver vel
beretning fra den 26. juli. I kirkebogen nærmest den opfattelse, at flåderne har
for Elmelunde på M oen står således krydset mellem Falsterbo og Stevns, og
indskrevet en beretning, der sikkert har at de om morgenen har ligget et sted
brugt de tryk te beretninger som grund- nær den skånske ky st med' kurs mod
lag, men som desuden har flere lokale Stevns. Hermed korr igerer jeg løvrigt
og personlige oplysn inger og vu rderin- bl.a. mi n egen tid ligere opfattelse, som
ger. Bl.a. fortælles således om en den også er kommet til udtryk i min
svensk båd, der den 30. juni fra et af biografi af Niels ju el, idet jeg påvi rket
de svenske skibe sogte ind mod M øen, af alle tidligere skild ringer og skitser
men blev jaget bort igen. Forfatteren, over slaget, har ladet dette udgå fra en
vel sagtens præsten, skriver om slagets positio n Syd for Falsterbo rev. O rdet
ind ledning bl.a.: "og efter vendi ng om "mellem" tyder på en nordlig placering
natten tilforn for luven at få, dog for - af flåderne, hvis man tager ord et boggæves var en del komme t langt fra staveligt, selvom der dog ikke står mel-

21

le m Stevns og Skanør."
'Med den sydlige vind og åbe nba rt
nordgående strø m er den e ne dan ske
eskad re faldet i læ og altså læ ngere
no rdpå fra slaglinie n. Dette bekræftes
af a lle danske kilder, hvo r de r f.eks. i
de trykte relationer stå r: "- om Natten
formed elst Strømmen og Vinden snart
en half Miil fra hinanden va re ad spreede oc h kommen til lee...." (1 2). Da
slaget e r begyndt, e r krudtrøgen drevet

ned over de n da nske flåde, og dette e r
ve l grunde n til, at da eskaefre n atter
du kker o p ved Stevns, anse r Horn disse skibe for nytilkomne fra København."
Om forløb et af se lve slaget tillade r
jeg mig at henvise til min artike l i Histor isk Tidsskrift 1980, men som man
se r af ove nnæv nte, er jeg ikke langt fra
Mogen s Hærnings teorier.

Noler.
1) Rigsarkivet (RA) NicIsJuels Kopibog, brev til
Rigskansler, -marsk, og -admiral d. 28/6
1677.
2)

RA. Skibsjou rnaler for ENIGH EDEN
HAVMANDEN.

B) RA. HAVMANDENSs journal den 30/6 og

1/71677 .

og

3) RA. Nicis luels Kopibog brev til Rigskansler, -marsk og -ed miral den 29/6 1677.
4)

RA. ENIGH EDENs journal den 30/6 1677 .

5)

RA. HAVMANDENs journal den 30/ 6 1677 .

6)

Sv.RA. Flottens Handl., Sjocxp. Afd. B val.
7 nr. 901, H orns brev til kongen den 4/7

1677 .
7) RA. Lan deteten . ko mmissorier, gene ralkrigskommissariatet, Ind k. breve 1674-7 9 i pak-
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ken: Tegh-Ursin, herunder Tryggevælde
Amt.

9) Det kgl. BibI. Gøede Relation den 10/7 og
Paully Relationer den 617 og 1·1(7 1677 .
101 RA. Elmclunde Kirkebog. Møen side 12 0·

122.

11)

Brev til gesandterne delvis trykt hos Chr.
Bruun: N iels j uel og H ollænderne, Kbh.
18 71 side 69 og afskrift i RA. Mallings
Arkiv, Krigshistorie før 1700, 1.

12)

De danske trykte relationer hos Gøede og

Paully.

Linieskibet "Grønland".
Historie n bag en konvoj i Midde lhavet 1761 .
Dan Andersen
Året er 1761 . I Europa raser syvårskrigen p~ 6. år. p~ verdenshavene
og i Indi en og Canada kæmper England og Frankrig om herredømmet En
fugl, der det år svævede over farvandet
mell em Sicil ien og Sardinien, kunn e
den 7. okto ber have set et stor t skib,
der med tre mi nd re fartøjer efter sig
stævnede mod Italiens kyst
Det store skib er det danske 50 kanone rs linieskib "Grønland". Chef var
kommandørkaptajn Henrik l o rentz Fi-

sker. De tre mindre fartøjer, der som
små ællinger følger det, er de danske
handelsskibe "Den Flyvende Engel",
"H elena og Catherina" og "Sejren". Vores hypot etiske fugl har sikkert snart
forladt dem. Rester af flådens saltmad
var stærk kost selv for en hårdfør fuglemave. M en lad os følge den lille
eskadre de næste nervepirrende timer,
hvor Danma rk-N orge og England er
tæt p å krig.

Gode danske navne lange hjemme fra! Fregauen -Falster- og linieskibee ·Cronfancf' ud

(or

Algier by ;

1772 . Sam tidig akvarel.
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Hvad lavede et dansk linieskib
ege ntlig i Midde lhavet? Flere danske
han delsskibe var blevet angrebet af
franske og en gelske kap er e, og den 1B.
dece mb er 1 760 blev "Grønland" beord ret til Midde lhavet fo r at yde esko rtetjen este mellem Marseilie/ltalien og
l evant en , især Kon stantin opel og
Smyrna, nutiden s Iz mir. Efter forsinkelse r p.g.a. sygdom og då rligt vejr anko m
"Grønl an d" til Middelhavet i foråret
1 76 1, og de n 27. maj stod det ud af
Marse iIIe havn. I kølvandet var tre da nske ha nde lsskibe. Det ene skulle til
Ko nsta ntinopel, de to and re til den store handelsby Smyrna. De n 1. septem be r 1761 afgik "Grønland" fra Smyrna
med de samme tre skibe. Det e ne var
bestemt til Ma rseille, de to and re til
Ville Franche.

74 kanoner mod 50.

Omkring kl. 1B sejled e det en gelske linieskib ind på "Grønland"s luvartside (vindside) og bad om tilladelse til
at se nde en båd ove r. Fisker gav sin tillade lse, og "Grønl and" braste o p, d .v.s.
bakkede sejlene, så de t lå stille i søe n.
Det enge lske linieskib gik nu agte r om
"Grøn land" og ind på dets læ side og
braste o p. He rmed var det danske linieskib lamm et Skulle det ve nde for at
kom me sine han delsskibe til hjæl p,
kun ne de t kun gøres ved at dreje o m i
læ, og her lå det e nge lske linieskib og
blokerede.
En chalup blev sat i vandet, og ve d
1B.30-tiden løb den op på side n af
"Grø nland". Måske fik Fisker her under retning o m det e nge lske linieskibs
navn: Det var "5hrewsb ury" und er
kommando af Hugh Pallisher. Den
e nge lske løjtnant i cha luppe n ø nsked e
at få at vide , hvor handelsskiben e havde væ ret, hvor de skulle he n, Fiske rs
navn og "Grøn land "s bevæbning.

Nu havde "Grøn land" så om efte rmiddage n de n 7. oktober Sardin ien i
Det fik ha n, hvilket Fisker se ne re
sigte, og tank e rne e r sikke rt allerede
begyndt at kredse o mkring Ma rse ilIe. blev be brejdet und e r krigsretssage n
Ventede de r o rd re r til at ve nde hjem, mod ha m. Ha n fo rsvarede sig med , at
e ller skulle det foretage e nd nu et to~ . de n slags o plysninge r va r de t kutyme at
til det sygdomsbefæ ngte l evantom ra- give, og hvad angik "Crønland"s bede ? Men lidt ove r kl. 15 begyndte et væ bning, så kunne en glæ ndern e alligesto rt skib langsom t at hæve sig o p af vel tælle anta llet af kano nporte . Da
horizonten . Det havde direkte kurs den e ngelske løjtnant bad om at få o p'
mod de n da nske es kadre, og kl. 16.4 5 lysning om "Grønla nd"s bem andi ng, fik
gjorde "Grønla nd" klart skib. Om kring han at vide, at det ikke a ngik ha m. Ankl. 1 7.30 udløstes spæ ndingen, da Uni- tallet af besæ tn ingsmed lemme r va r alon Jack gled til tops på det fre mmede gøre nde for evnen til både at be mande
skib. Efter hånden so m linieskibet blev kan onerne og man øvrere skibet, og
tydeligere i kikke rte rne, kunne de da n- "Grønla nd" var då rligt bem andet .
ske offi cer e r tæ lle kano nporte : Det var
Den engelske løjtnant bad nu o m,
74 kanon er mod "Grøn lan d"s 50.
at "Grønlan d" blev ligge nde braset op,
medens han rapport erede til bage. Det
gik Fisker med på, under bet ingelse af,
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"at ingen af deres fartøye r maatte gaae
o m bord paa mine skibe unde r
convoy."

Medens han ventede på de n e ngelske kaptajns næste udspi l, ho ldt Fiske r med stige nde irritation og nervøsitet øje med skiben e i sin eskad re. Før
togtet havde ha n givet skippe rne ord re
til at man øvrere således, at de ho ldt
"Grønl and" mellem sig og et fje ndtiigt
skib. Et af de tre havde fulgt instru ksen.
Det enge lske iinieskib var på "Grønla nd"s læ side, så "Sejre n" havde lagt sig
på luvartsiden i 1-2 kabe llængders af..
sta nd (e n kabe llængde var 18S meter).
Men "Den Flyvende Enge l" og "He iena
og Cath erin a" var i sted et fo r at gå o p i
luvarts ide n braset o p agte r for "Grønland".
KI. 19 var Fiske r ude på væ gte rga ngen agte r og me nte at kunne skimte e n cha lup ude ved "He lena og Cather ina". Ifølge han s fo rklaring flere
mån eder se ne re råbte han o p til folkene på skansen, om de så noget Men
nog le svarede, at de så en båd , andre,
at de så to, og nogle, at de slet ingen
så. Netop da ve ndte de n e nge lske løjtnant tilbage til "Grø nland", Han ville vide, om de tre ha ndel sskibe ikke var de
sa mme, som "Grønland" havde eskor-

te ret fra MarseilIe, og o m snaue n C'Den
Flyve nde Enge l") ikke havde væ ret i
Konsta ntino pe l?
Det fremgå r ikke af de bevarede
doku me nte r, om han fik svar på d isse
spø rgsmå l, so m viser e n mistæn ke lig
nøjagtig viden o m eskad ren s bevæ gelse r. Me n Fiske r spurgte ha m, o m der i
modstrid med de afgivne løfte r va r engelske både ude ved de da nske skibe.
Det be nægted e de n e ngelske løjtna nt

vo ldsomt, og da han blev roet væk , satte ha n kurs, ikke mod "Shrewsbury",
men mod de to skibe agte r for "Grø nland". Da Fisker råbte efte r ham , hvad
han skulle de r, var svaret, at han skulle
check e Fiske rs o plysninge r. He rtil brølede den danske kaptajn, at hvis han
ikke ven dte o m, ville han biive skud t i
sæ nk! Den engelske chal up ve nd te
skyndso mst om og roed e tilbage til mode rskibets beskytten de 74 kano ne r.

Situationen tils pidses.
Det var e n hul sejr fo r Fisker, for
kort efte r kom først "He lena og Cat herina", derefter "Den Flyvende Engel",
sejlend e o p me llem "Grønland" og
"Shrewsb ury". Deres skippere me ldte,
at de havde haft besøg af engel ske både og afleve ret de res papi re r, d.v.s,
lad ningsma nifester og andre do kum e nte r om last og ejerfo rho ld. Fisker beordred e dem begge til at gle mme alt o m
pap ire r og lægge sig på "Grønlan d"s
luvart, således at fa rtøjer fra "Shrews bury" skulle passe re "Grø nla nd", hvis
de prøvede at e rob re de m. "He le na og
Cathe rina" sejlede nu for ud fo r "Grø nla nd", ve ndte og lagde sig lydigt til luvart Me n "Den Flyvende Engel" braste i
ste det o p forud fo r "G røn land" i 1/2 kabellængdes afstand.
Fiske r sendte nu løjtnant Briand
ove r til "Shrews bury' for at få en forklaring på eng læ ndern es løfte brud. Kaptajn Pallishers svar va r ko rt og klart. Fisker kunne gø re, hvad han ville, så ville
ha n, Pallisher. gø re, hvad han ville.
Han havd e ret til at unde rsøge skibe,
ha n traf i søen . Nu så Briand bevæbnede mæ nd, der gik o mbo rd i e n chalup. Da han for hørte sig o m de res for-
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En cypisk kon\-Ojsieuation. Linieskibe[ -Indfødsretten" ; spidsen for læ kinafarere pJ vej hjem fra Kap
de[ Gode H~b . F!or syn, men politisk legmed ilden. Gouache af T.E. Lønning.

mål, var det ligefremme svar, at de
skulle besætte ae danske skibe, for de
havde fransk ladni ng om bord!
Briand forl od skyndsomst "Shrewsbury' og vendte tilb age til "Grønland".
M edens han rapporterede til Fisker om
hændelserne, kom en engelsk chalup
med et brev fra Pallisher til Fisker. He r
medde lte den engelske kaptajn, at papir erne fra de danske skibe "Den FlyvendeEngel" og "H elena og Catherina"
gav and re op lysninger om deres ladning og destin ation end dem, han havde fået fra Fisker. Da deres papirer s åledes ikke var i orden , havde han ret til
at beho lde skibene .
Medens Fisker læste dette, lagde
man fra "Grønland" mærke til, at "Den
Flyvende Engel" foru de opførte sig
mærkeligt. Den havde ligget o pb rast
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forud for "Grønland", men nu drejede
den ind under læ af det engelske linieskib og dets kanoner. Der var kun en
mul ig konklusion: skibet var erobret af
englænderne. Fisker beo rdrede øjeblikke ligt kanon besætningerne til at give ild mod "Den Flyvende Engel", men
fordi handelskibet 15 dir ekte forud for
"Grønland", kun ne man ikke få det i
sigte. Den engelske løjtnant return erede dog skyndsomst til "Shrewsbury" !
"Grønland" satte nu i bogstavligste
forstand alle sejl til for at indhente det
erobrede danske skib, men "Shrewsbury" lagde sig imellem, s~ de to li nieskibe var tæt p~ at kolli dere. "Den Flyvende Engel" kom over p~ den an-d en
side af det engelske linieskib, så det
ikke kun ne erobres til bage uden en ild kamp mellem "Grønland" og "Shrews-

bury",

.

Skibsr åd på "G rønland".

2. brev fra Pallisher.

)uell kom tilbage fra "Shrewsbury'
Man ser ofte f1 ~d ekaptal'ner i det
18 . århundrede so m enevæ dige des- he nad midn at I sit sva r til de n danske
poter, men de danske søkrigsartikler office r navigerede Pa llis he r del ikat omsagde faktisk, at de skulle rådføre sig kring sandheden ved at be nægte at hamed officererne fø r vigtige beslutnin- ve erobret "De n Flyvende Engel". Han
havde blot a rresteret skibet for at unger, bl.a. om skibet sku lfe g~ i kamp.
dersøge dets pap irer. N~ r han havde
Klokken var nu omkri ng 21.30, og undersøgt dem, ville han meddele Fimør ket havde sænket sig. I lante rne r- sker sin beslutning, ogs å a ng. det andet
nes skæ r holdt Fisker skibsråd. Dette skib "He len a og Cat herina", hvis papibeslutted e at se nde løjtnant juell ove r rer han regned e med at leve re tilbage.
til "Shrewsbury" for at f~ afklaret situa- Kort efte r kom e n e ngelsk -cha lup
tion en. Havde e nglænderne ero bret glidende op p å siden af "Grønl and".
"De n Flyvend e Engel", og ville de leve- Den medb ragte so m lovet "He lena og
Catherina"s pa pirer og et brev fra
re de t andet skibs papire r tilbage?

De engelske krigsskibes konllOl med neuua/e fartøjers last foregik som o ftest ganske fredeligt. Her er
mandskab fra en armeret engelsk kuuer pJ vej over lif el dansk handelsskib. fra Niels Truslew: Skibe ;
Soen 1805.
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Pallisher til Fisker.
De tte brev ka n kun kaldes et psykologisk mesterstykke, baseret p~ e n
fl ådeoffi cers dybe forstå else for det
magt esløse raseri , d er må have raset i
hans danske kolleg a. Først meddelte
Pallisher, at han havd e besluttet sig til
at beh olde "Den Flyvende Engel", d a
skibe t ikke havde d e pa pirer, der kræve des ifølge tra ktaten mell em Danm ar k
og England fra nove mber 1669. Hvad
Pallisher hermed men te var, at skibe t
tra nspo rter ed e va rer for fransk regning.
Pallish er var således i sin lovlige ret, og
inge n kun ne beskylde Fisker for d~rligt
sø mandss ka b i de nne affæ re." Hvis Fiske r havde fået indtryk af, at Pallisher
mente, at Fisker ikke ville gø re sin pligt,
så var det langt fra sa nd heden. Hvis d e
engelske officerer, d er havde talt med
Fisker, på den måd e havde fornærmet
ha m og sat e n plet på han s æ re, ville
Pallisher være ta kne mlig for at blive
underrettet o m det, så cfe kun ne blive
straffet.
På intet tidspun kt næ vnt e Pallisher
det vigtigste argu ment i sit favør :
"Shrewsbu ry''s 74 kan on er mod "Grø nland's 50 . Derimod understregede han
sage ns legale aspekte r og gav Fisker e n
m ulighecf for at slippe ud af klemmen.
Til slut smu rte ha n sa lve på den d an ske
officers såred e sto lthed: kun ne han ikke få· ' Den Flyven de Enge l" tilbage,
kunne ha n dog f~ hævn over en arrogant enge lsk o ffice r.

re i at und e rsøge ha ndelsskibene i ha ns
konvoj, o m fornøde nt me d magt . Men
i stk. 14 og 1S va r der et smuth ul: ha n
må ikke tillade e robring af noget sk ib i
han s konvoj, dog ska l han tage hensyn
til den resterende konvojs sikkerhed, "
efterso m hans convoy at fuldføre, e r
hans hoved-hen sigt."
Skibsr ådet besluttede, at Fisker
havde gjort a lt i sin magt for at for hind re ero bringe n af "Den Flyvende Enge l".
At skylde n for miseren tilko m kaptaj nen på dette skib, so m ikke var blevet
på sin post, og so m havd e ladet sig
erob re ud en at signa lere til "Grønl an d".
Fisker havde sp urgt skibsråd et, om de
skulle forsøge at tilbagee robre "Den
Flyvende Engel". Til det sva red e skibsråd et med hen visnin g til stk. 14 og 15 i
hans instru kser, at med "Grønland"s 50
kano ne r mod "Shrews bury''s 74 ville
d et sætte resten af kon voje n på spil.
Det vigti&e va r efter skibsrådets
mening at beskytte de to tilbagevæ re nde han d elsskibe. Det skulle gø res ved
at læ gge "Grø nla nd " tæt på "Shrewsbury', så det engelske linieskib ikke i mør ket kunn e se nde "De n Flyven de Engel"
væk, og derefter gå i gang med resten
af "Grønl an d"s kon voj.

Linieskibene skilles.

Reste n af natte n blev "Grø nland"
ligge nde braset o p tæt p~ "Shrews bu ry'. Da d et e ngelske linieski b o mk ring
kl. 3 o m morgenen satte sejl, gjorde
Skibs råd ved midnat.
"Grø nland" Iiges~ og søgte ned mo d de
to resterende handelskibe. Da d agen
Fiskers instruks er va r på sin vis gryed e kun ne man fra det danske skib
ganske e nkle: ifl. stk. 13 skulle han for - se, at der sejlede fartøje r til og fra "Den
hindre fremmede krigsskibe eller ka pe- Flyven de Enge l", so m til sidst blev taget
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på slæb . Der var ikke me re at gøre.
"Grø nland" satte sejl og forlod åstedet
for yd mygelsen med sin sørgeligt reduce rede nok.

Det diplomat iske efterspil.
"Den Flyven de Engel" biev fø rt til
Gibraltar og dere fter til Lon don, hvor
skibets og ladn inge ns skæbne sku lle afgø res ved prisedomstolen. Den danske
udenrigsministe r, J.H.E. Bernstorff,lagde pres p å den engelske regering for at
f~ det frigivet, men forgæves . De danske a rgumenter grundedes bl.a. p å det
princip, at ne utrale fartøje r under konvoj ikke måtte und e rsøges og opbringes. Det blev totalt afvist, og sage n forsvandt siden ud af dokumente rne,
overskygget af and re begive nheder og
krisen mellem Dan mar k og Rusland i
1762.
Korrespondancen melle m gesandtskabet i London og Tyske Kancelli i København tyder på, at ladningen p å "Flyve nde Engel" blev konfiskeret, me n skibet slup pe t fri uden erstatning.

leret til Fisker, at e nglænderne var på
vej mod hans fartøj, og "Grønla nd" var
derfor ikke i stand til at forsvare ham.
Man kunne nu godt med anklageren , professor Sevel; stille nogle ska rpe
spø rgsmål til Fiskers konduite. Var det
virkelig san dt, at da Fisker ved 19,tid en
om afte ne n me nte at se fartøjer ved
"He le na og Cathe rina", så var folkene
på skansen ikke he lt sikre på, om der
var noget fartøj eller ej? Fiskers udsagn
blev modsagt både af skibsjournalen og
de e rklæringer, officerer og overstyrmand atlagde efter episoden. De n lærde professor tøvede ikke med ligeud at
kalde Fiskers forklaring for "fingerer'.
Og hvo rfor se ndte Fisker ikke bevæbnede fartøjer ud til de to hande lsskibe,
hvis der var frygt for, at de blev borde t
af englænderne?
Men flåden sluttede op om Fisker,
og hele skylden for affæren blev lagt på
skippe r Johann Berendsen Wolff, førere n af "Den Flyve nde Enge l", der med
Fiskers ord II maa være en skiælm."

Histo rie n bag historien.
Krigsretssagen.

Man kan diskute re enkelthede r
omkri ng episod en fre m og tilbage, men
Sagen fik et øjeblikkeligt efte rspil de t e r svæ rt at komme til ande n konfor Fisker. Komma ndørkaptajn Simon klusion, e nd at vi har at gøre med e n
Hooglan d blev se ndt til MarseiIIe for at meget snu engelsk kaptajn, e n ikke helt
overtage kommandoen over "Grø n- så snu dansk kaptajn, og en absolut ikland", og Fiske r sendt hjem i un åde for ke særlig snu dansk skipper. For at forat s~ til ansvar for sin konduite.
stå, hvad der egentlig ske te ud for Sardinien den 7. oktober, 1761 , er det

I krigsretssagen blev han dog fri- nødven digt at udvide synsfeltet Her
fundet Ha ns forklaring, der lagde skyl- ska l vi til den da nske gesandts palæ i
de n på den uheldige fører af "De n Fly- Konstantino pe l året før.
ve nde Engel", blev god taget. Denne
havde ikke fulgt sine ord rer og signa-
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Konstantinopel1760.
Sigismund W ilhelm v. C åh ler var
dansk udse nding til Sultanens hof i
Konsta ntinopel. I juni 1760 skrev Gah ler til udenrigsminister Bernstorff i København, at den køben havnske sto rkøbma nd Just Fab ritius vil fortæ lle ham
om en plan, Cåhler ha r lagt. I denne
plan var de r også involveret to franske
købmæ nd: Det var brødrene Cou turie r, der ejede et fransk handelshus med
hovedsæde i MarseiIIe og en afdeling i
Konstantinopel. I denne plan e r a er
brug for et dansk krigsskib til eskorte.
I e n de peche i oktober kom C åhler med fle re he ntyd ninge r til sin plan.
Brødren e Co uturie r var kommet med
et tilbud, so m virkede fo rdelagtigt. Just
Fa britius skal have tid til at træffe
aftaler med sine venner i Ma rsei lIe, og

den danske konsu l sa mmesteds skal
underrette købmæ nde ne der o m, at
Dan mark ville stille et krigsskib til rådighed for at esko rte re handelsskibe til
og fra Levante n. De n langsigted e hensigt var at skaffe det da nske flag et godt
ry blan dt især franske kø bmæ nd, som
unde r krigen ple/"ede at se nde de res
va re r med neutra e skibe med ''vanlige
Sikkerhedsfo ransta ltninger'. Så va r de r
bed re mu lighed for at fastholde e n
ma rkedsandel efter fred sslutningen.
Det var Gåhlers plan, og man behøver ikke at være Sherlocl< Holmes
for at indse, hvad den gik ud på. Danske ha ndel sskibe skulle transp ortere
franske køb mænds va rer melle m Ma rseille og Tyrkiet. De res nor male tra nsport er var blevet afbrudt af de n engelske flåde, de r samme n med kapere behe rskede Midde lhavet. Just Fabritius
var ekspeditione ns strå ma nd. Ha n stod
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En sleben og glat diplomat! J.H.f. Bernsto rff,
dansk udenrigsminister 175 1· 70. Malet af Louis
Tocque 175 9.

so m de n forme lle ejer af disse ladninger, og falske papirer skulle ove rbevise
e n engel sk skibsche f, der måtte unde rsøge de da nske skibe.
Hvis der be høves noge t bevis, så
give r de n franske købman d, Anton io
Co uturier det selv efter opbringelse n af
"Den Flyve nde Engel". I klage nde breve
til Bernstorff bad ha n o m kompensat ion for sit tab i de nne e kspedition, so m
han kun var gået ind i på C åhlers o pfordring og af sa nd kær lighed til Danma rk (sicl). Han a nslog sit ta b på opbringe lsen af "Den Flyve nde Engel" til
90.000 livres = ove r 20.000 rigsda ler.

Den dans ke stat stil lede således
med åb ne øjne et krigsskib til rådighed
for at beskytte e n eksp ed ition, der ikke
blot var en udford re nde udnyttelse af
de t ne utrale dans ke flag, men som på
kort sigt kun var egn et til at skaffe kom missioner til e n da nsk storkø bma nd,
der sikkert tog sig godt beta lt for at agere so m stråmand for de fra nske købmæ nd i MarseilIe. De r er et misfo rhold
me llem privatman dens profit og statens
udgifte r. Blot at holde "Grø nla nd" i
Middelhavet i 1 1/2 å r har kostet op
mod 100.000 rdl., og det på et tidspunkt, hvor en håndværker tjente en
200 rdl. o m å ret De rtil kom de 500
man d på "Grø nland", de r risikerede liv
og helbred.

Det store udblik.
På et lidt højere plan var det Danmarks sikke rhed, der blev sat på spil af
denne udfordr e nd e konvojering af

handelsskibe med varer for fransk regning. Gennem de t meste af 1700tallets and en halvdel blev konvojering
brugt med stor forsigtighed. "Grø nland"
var e n absolut undtagelse. Var det måske netop e robringen af et skib fra
"Grønland"s konvoj i 1 761, der gav den
dan ske regering e n alvorlig advarse l?
I så fald har historie n en helt, og
en he lt bør der vel væ re i en historie.
Helten e r den e ngelske kaptajn Hugh
Pallisher, der med usæd vanlig sned ighed satte en stoppe r for dette e ksper ime nt, og de t ude n tab af et e neste
me nnes keliv.
Sikkert e r det i hvert fald, at da
de n da nske rege ring und er pres fra
stor handelen i København indførte
konvojering på alle vi~ige ruter i 179B,
førte det til den konfTikt med England ,
der kulmine rede i slaget på Rhed en
de n 2. april 1 BOl .

Referencer:
Der er ikke skrevet noget om "Grønland"·affæren.
Men den indg5r i en sammenhæng omkring Danmarks handelsfrem stød i det østlige Middelhav,
og her er der følgende værker:
Andersen, Dan: En dansk præst ved Sultanens
hof i 1758.

Skibspræst Didrik Tops journal fra linieskibet
Islands togt til Kon stantinop el. Siden Saxo nr. 2,
19 91 .

Wandel,

C.F.:

Danske

Handelsforsøg

Kilderne til affæren omkring "Grønland" er alle i
Rigsarkivet i København.
Søværnets arkiv: Dokumenter fra generalkrigsretten mod Henrik Lorentz Fisker.

Tyske Kancelli, udenrigske afdeling. Tyrkiet. Indberetninger fra Sigismund Wilhelmv. Cåhler.

på

levanten i det Attende Aarhundrecle. KØben-

havn 19 27 .
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MEDDELELSER FRA
MARINEHISTORISK SELSKAB
Føl gende arranl';ementer er planlagt fo r næste sæson 1991-92:
lørdag d en 7. september 1991.
Ekskursion til Københavns havn, idet vi med havnevæsenets PORTUS vil blive
sejlet p å en rundfart i havnen med bl.a. landgang p~ Trekrone r. Vi mødes p å
Nordre Tolbod senest kl. 10:50 og turen påregnes at vare ca. 1 time. Da der
maksimalt kan være 30 personer ombo rd på PO RTUS, skal ti lmelding ske til
Orlogsmuseet, og der vil blive lukket for tilmeldinger, når tallet 30 er n ået,
On sdag den 23. oktober kl. 19.30.
Kommandø rkaptaj n H.M . Elbro vil fortælle om og vise film fra O LFERT FISCH ERs
togt til Golfe n.
On sdag den 2 7. no vember kl. 19.30.
Kommandø r Poul Grooss vil fortæll e om Vit us Berings ekspeditioner .
On sdag den 12. februar 1992 k!. 19.30.
Foredrag ved Birger Thomsen o m SNARENSVEND og om vrag af orlogsskibe,
fundet i de danske farvande.
O nsdag den 13. maris 1992 k!. 19.30.
Jørgen H. Barfod vil fortælle om det første tl år i Danmarks første Hjemmeværnsflot ille.
Onsdag den 22. april 1992 kl . 19.30.
Ordinær generalforsamli ng med for evisning af en marinefil m bagefter.

Alle onsdagsmøderne foreg år i Orlogsmuseet bortset fra generalforsamlingen, der
foregår i Søofficersforeningen, og alle møde r begynder i næste sæson kl. 19.30 .
Efter møderne vil der være mulighed for at f~ 2 stk. smørrebrød med øl og kaffe
for ialt 60 kr. Tilmelding hertil skal ske senest mandagen før mødet ti l Orlogsmuseet tlf. 31 546363.

0 00

P~ grund af pladsmangel er dette nummers opgavebill ede udg ået, men vi kan
oplyse at bill edet i sidste nummer viste inspektionsskibet "Islands Falk" (1906) ved
kaj p å Do køen, Hol men i for året 1940. Vinder blev: H.V. Luna u, Badensgade
24, 2300 Kbh. S., som har fået sin præmie tilsendt.

