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FORORD
Næ1'VæTende VæTk, Danmarks Søkrigshistorie, bygger hovedsageligt paa trykte Kilder, først og fremmest paa Kaptajn C. Baron
Schaffalitzky de Muckadells gennem mange Aar paa Søværnets
Skoler som LæTebog anvendte Haandbog i Nordens Søkrigshistorie
udgivet i 1911, og er udelukkende udarbejdet, fordi det til Skolernes
Raadighed staaende Oplag af ovennævnte fortrinlige Haandbog
efterhaanden var opbrugt. Da man saaledes stod overfor Anskaffel-

sen af nye LæTebøger, blev det besluttet at udarbejde en helt ny
Bog i Stedet for at lade Haandbogen genoptrykke, fordi det var
nødvendwt at omarbejde visse Afsnit af den ældre Tids Historie
paa Basis af de sidste Forskningsresultater. Endvidere var det nød-

vendigt for ikke at sprænge Bogens Rammer at udelukke visse
Afsnit sæTlig behandlende Organisation m. v., da disse Emner nu
doceres under Faget SøkrigslæTe paa Søofficersskolen og saaledes
kan undvæTes i en LæTebog i Søkrigshistorie.
En vann Tak rettes til Kaptajnløjtnant Holger Louis-Jensen,
der velvilligt har gennemlæst Manuskriptet, og til OveTintendant
Otto J. F. Grundtvig, der har paataget sig den vanskelige KOTTekturlæsning.
København, November 1945.
Forfatteren.
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I AFSNIT.
VIKINGETIDEN.
Indledning.
N a v i g a r e n e c e s s e e s t - det er nødvendigt at
sejle. Faa Folkesamfund har vel som det danske haft
Grund til at erkende Sandheden i denne gamle, "eviggyldige Sætning. Fra Hedenold til vore Dage og videre ud i
Tiden, der kommer, har det været og vil det være nødvendigt for Danskerne at befare Havet, og de har da
ogsaa været et søfarende Folk fra den Dag, den første
Fod betraadte Landets skovkranste Kyster - naturligt
nok, for dels var det delt i en Mængde Øer adskilt af
Sunde og Bælter, og dels tvang de store, uvejsomme Skovstrækninger, der dengang opfyldte Landet, Mennesket til
at bruge Søen som Vej, da man praktisk ikke kunde
komme fra Sted til Sted, medmindre man sejlede. Det er
blandt andet ogsaa Grunden til, at de østensundske Provinser: Skaane, Halland og Blekinge fra gammel Tid
hørte med til Danmark, idet det smalle, sejlbare Øresund
bandt disse Landsdele sammen med Sjælland, mens Smaalands øde Stenørkner skilte dem fra det øvrige Sverige,
som de geografisk hører sammen med.
Nordboerne har fra den fjerneste Urtid færdedes paa
Søen, men de træder først rigtigt frem i Historiens klare
Lys som søfarende Nationer med Vikingetogene, der tog
deres Begyndelse omkring Aar 800 e. Chr. for at ebbe ud
ca. 300 Aar senere, da Europas Kystbeboere lærte at møde
Vikingerne og slaa dem med deres egne Vaaben ude til
Søs.
Længe før Vikingefolkevandringen fra Norden begyndte,
havde Sydens Folk, ikke mindst gennem Cimbrernes og
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Teutonernes Hærgningstog gennem Europa (fra Aar 120 til
101 f. Chr.), faaet et Glimt at se af Nordboerne, men først
omkring Aar 5 e. Chr. naaede Romerne til vore Kyster, da
Kejser Augustus sendte en Flaade rundt Skagen og ind i
Kattegat som de første fremmede Orlogsmænd, der
naaede herop.
Kejser Augustus fortæller selv i en Tempelindskrlft om
Togtet: »Min Flaade sejlede over Oceanet fra Rhinens
Munding mod den opgaaende Sols Egne til Cimbrernes
Land, hvorhen aldrig før nogen Romer var trængt hverken
til Lands eller til Vands.«
Nordens Møde med Rom fik stor Betydning ikke mindst
merkantilt set. Handelen - ogsaa Søhandelen - blomstrede op, og Nordboerne vovede sig efterhaanden ud paa
større Sørejser baade paa Hærtog og paa fredelige Handelsrejser til Frlesland og til Østersøens Kyster. De begyndte
saa smaat at underlægge sig det Element, Havet, der gennem de kommende Aarhundreder skulde blive deres mere
end de fleste andre Nationers.
Skibene.
Midlet til at underlægge sig Havet, Skibene, var Nordboerne lidt efter lidt blevet Mestre i at fremstille og
benytte. En romersk Historieskriver Æthicus Ister (ca.
300 e. Chr.) skrev om Danerne: »Dette Folk driver ikke
blot Handel, men det er de bedste Søfolk paa Jorden, de
bedste jeg nogensinde har lært at kende, og de er ypperlige Skibbyggere. Skibene er overmaade lette. Til den
tømrede Køl føjes Fletninger af Jern og Viddier overtrukne med Skind og tjærede. De driver Sørøveri og ligger
derfor Sommeren igennem paa Havet. Deres stormfulde
Hav besejler de uden Fare og kommer uden Besvær til
hvilken Havn, de vil.«
Vidt naaede Nordboerne i Kunsten at kunne bygge Skibe
fra de første udhulede Ege til de Drage- eller Langskibe,
der dannede Hovedmassen i de store Vikingeflaader, der
ubestridt beherskede de nordlige Have gennem tre Aarhundreder.

.
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Det var fortrinlige, sødygtige Fartøjer - klinkbyggede
og spidsgattede med et lavtliggende Mellemdæk, hvor Rorbænkene var anbragt, og med høj Bak og Skanse (Løfting). Stævnen var som Regel smykket med udskaarne
Dyrefigurer, Drager. Under Bakken laa Forrummet, hvor
Vaabenkammeret fandtes, og hvor der var Plads til syge
og saarede, mens Høvdingen som oftest havde sin Hytte
paa Skansen.
Langskibene havde en Mast med Raasejl og kunde overdækkes mod Vejrliget. Langs Rælingen sad en Skjolderække dels til Værn og dels for at øge Fribordet. I den
senere Periode blev Skibene bygget højere, og i nogle af
dem var Skibssiden endda jernbeslaaet (Erik Jarls »Jernbarde«, der deltog i Slaget ved Svold).
Skibenes Størrelse blev som Regel angivet ved det Antal
Aarebænke, Sesser, der fandtes ved hver Side. De fleste
Skibe var 20-Sesser med 40 Aarer og ca. 65 Tons store,
men man kender dog adskillige langt større Fartøjer.
»Ormen hin Lange« skal saaledes have haft 64 Aarer,
og Knud den Stores Drage endog 120 Aarer.
Foruden Langskibene, der var de egentlige Hærskibe,
fandtes i Vikingetiden mange andre Typer af mere udprægede Handelsskibe, de runde Skibe, som næsten udelukkende brugte Sejlet som Fremdrivningsmiddel. De
kaldtes Knarer, Byrdinger o. s. v.
Besætningeme.
Besætningerne bestod udelukkende af frie Mænd Trælle anvendtes aldrig - og der var i Almindelighed
80-90 Mand om Bord i et Drageskib.
Hele Besætningen var bevæbnede med Buer, Spyd,
Sværd eller Økser til Kamp eller under Entring, der var
den almindelige Kampmaade til Søs. Vikingerne søgte
ikke at udnytte Skibenes Manøvreevne, men surrede dem
som Regel sammen, saa alle Skibene dannede en fast
Enhed, og Kampen afgjordes da Mand mod Mand. Kun
sjældent udskilte man en Reserve eller dannede en flyvende Eskadre til Angreb mod Fjendens svage Punkter.
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Til at begynde med var der ikke nogen fast Krigsmagt,
der kunde udskrives efter bestemte Regler, og der var ogsaa unge, eventyrlystne Mænd nok, der vilde være med til
at vinde Guld og Hæder paa udenlandske Hærtog, men
efterhaanden som Tiden gik, skabtes der dog en virksom
Udskrivning i de nordiske Lande, saa hver fri Mand fik
Ledingspligt og skulde møde, naar Kongen kaldte til Leding.
Til Søkrigen blev Landet inddelt i Skipæn, Havnelage og
Styrishavne, der hver skulde holde deres Krigsskibe med
alt Tilbehør - herunder Proviant til to Maaneder parate til stadig at kunne stikke i Søen for at værne Rigets
Kyster. Hvert Skipæn eller Skibrede, som det hed paa
norsk, stod under Kommando af en Styrismand, der blev
udnævnt af Kongen, og skulde udruste og vedligeholde et
Krigsfartøj med en Besætning paa ca. 40 Mand.
Denne Søleding skulde senere i Tiderne, der kom, vise
sig at være Danmark et yderst virksomt Forsvarsvaaben.
Vikingetogene.
Mens Urtidens nordiske Hærtog og Købmandsrejser til
Friesland og østersøkysterne sikkert kun har været ren
Kystfart, hvor man ikke vovede sig ud af Syne af Land,
begyndte omkring Aar 800 e. Chr. de egentlige Vikingetog, der som en Stormflod skyllede hen over Europas
Kyster.
Hvad der egentlig har fremkaldt denne Folkevandring,
er ikke ganske klart. Man kan næppe søge Aarsagen i
Overbefolkning, for netop paa den Tid fandt der en mægtig Udvidelse Sted af de hjemlige Bygder, saa megen
unyttet men dyrkbar Jord blev taget under Plov. Det har
snarere været Eventyrlyst og Haabet om let erhvervet
Bytte, der har lokket Nordens Krigere ud paa de lange
Rejser mod fjerne Lande.
Danskerne og Nordmændene foer i Vesterviking Nordmændene særlig mod Shetlandsøerne og Irland, mens
Danerne og Nordmændene i Forening stod ned langs Jyllands Vestkyst og naaede Holland, England, Nordvesttysk-
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land og Frankrig, hvorfra Farten gik videre sydpaa gennem Gibraltarstrædet ind i Middelhavet, hvor Maurerne i
Spanien imidlertid kendte Midlet mod deres Hærgningstog. De udrustede store Flaadestyrker, der mødte Angriberne ude paa Søen og slog dem tilbage, saa de maatte søge
andre Maal. Lodbrogssønnerne satte sig saaledes fast i
Sydfrankrig, hvorfra de bl. a. hærgede Italien.
I Italien og Grækenland mødte de vestfra kommende
Vikinger de østfra kommende svenske Vikinger. Svenskerne foer hovedsagelig i Østerviking. De naaede først
til Rusland, hvor en af deres Høvdinge Rurik i Aaret 860
grundlagde det russiske Rige. Herfra gik Vikingerne videre
sydover ad de store russiske Floder og naaede ud i Sortehavet til Konstantinopel, hvor adskillige af dem gik i den
byzantiske Kejsers Tjeneste, mens andre naaede det kaspiske Hav og derfra Bagdad.
Det var imidlertid ikke alene langs Europas Kyster, Vikingerne sejlede frem med deres Drageskibe. Togterne gik
ogsaa udover det aabne Hav. Saaledes opdagede Svenskeren
Gardar Island, som snart blev taget i Besiddelse af de norske Landnamsmænd, af hvilke Ingolf er en af de kendteste.
Fra Island naaede Erik den Røde som den første Nordbo
over Danmarksstrædet til Grønland i Aaret 983, medens
hans Søn Lejf den Lykkelige gik i Land i Nordamerika Aar
1000 næsten 500 Aar, før Kolombus foretog sin revolutionerende Rejse, men de nordiske Kolonier i Amerika - i
Vinland - blev hurtigt opgivet igen, ja selv med Grønland
gik Forbindelsen tabt omkring 1400 for først at blive genoptaget under Frederik den Anden og Christian den Fjerde.
Ogsaa østersøkysterne fik Besøg af Nordens Vikinger,
der her mødte Venderne, et slavisk Folkeslag, der splittet i
mange Stammer beboede hele Landstrækningen fra Holstens Østkyst til Weichelflodens Bredder. Venderne var
paa dette Tidspunkt et fredeligt, agerbrugsdyrkende Folk,
der snart kom i en intim Handelsforbindelse med de nordiske Nationer, der for at støtte deres Handel dernede sikrede sig Havne og Støttepunkter paa de vendiske Kyster.
Det kendteste af disse Støttepunkter var J omsborg, som
skal være anlagt af Harald Blaatand omkring Aar 960 ved
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Oderens Munding, og som hurtigt blevet betydeligt Handelscenter. Jomsvikingerne var kendt og frygtet over hele
Norden, men efter Slaget ved Hjørungavaag i 985 mistede
Jomsborg hurtigt sin Betydning.
Vikingetogene mod Frankrig og Frisland.
Omkring Aar 800 havde Frankerkongen Karl den Store
undertvunget store Dele af Europa og skabt det mægtige
Frankerrige, som han holdt fast i sin Haand støttet af
stærke Rytterhære, men eet svagt Punkt havde Riget.
Dets Kyster laa aabne hen, for Kejseren raadede ikke over
nogen Sømagt, der kunde sættes ind mod Angreb ude fra
Søen, og stod derfor værgeløs, da Vikingeskarerne ad de
store, sejlbare Floder satte deres Hærgningstog dybt ind
i Landenes Indre.
De første Sammenstød mellem Frankerne og deres Vasalstater paa den ene Side og Danerne paa den anden
fandt Sted i Aaret 804, da den danske Konge Gudfred drog
i Leding mod Karl den Stores Vasalfolk Abodriteme, der
beboede det nuværende Mecklenborg. Fire Aar senere
søgte Gudfred paa sin Side at værge sig mod de truende
Frankerangreb ved at anlægge det første Danevirke ved
Landets Sydgrænse.
I 815 kom det første Angreb sydfra, idet en dansk Tronkræver støttet af en kejserlig Hær trængte over Grænsen
og op i Jylland, men standsedes ved Lille Bælt, som blev
forsvaret af en dansk Flaade paa 300 Krigsskibe, saa al
Overgang var umulig, hvorpaa den indtrængende Hær, der
frygtede for danske Angreb sat ind fra Søen, trak sig tilbage.
Nogle Aar senere sendte Kong Gudfred derpaa sine Hærskibe til Frislands Kyster, der blev hærgede og plyndrede,
og dermed var Vejen blevet aabnet for de mægtige Vikingeflaader, der i de kommende Tider skulde stævne fra
Norden. I 845 sendte saaledes Haarik, Gudfreds Søn, en
Flaade paa ikke mindre end 600 Skibe op ad Elben. Hamborg blev erobret og hærget, dens Kirke brændt, mens det
lykkedes Ansgar at frelse dens Relikvier.
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Samme Aar trængte Vikingerne under Regner (Lodbrog?) op ad Seinen med 120 Skibe og truede Paris, der
maatte købe sig Fred for store Pengesummer, men Nordboerne havde nu faaet Smag for de fremmede Lande og
overvintrede derefter som Regel i Frankrig, klar til at genoptage Togterne om Foraaret.
I Aarene efter 880 blev Angrebene især sat ind omkring
Schelde, Maas og Rhinen, hvor en stor Hær stødte frem .
helt til Aachen, Køln og Coblenz. Efter at have hærget
Landene drog Hæren derpaa over til Rouen, hvortil ogsaa
Flaaden sejlede, hvorpaa man i Forening rettede et kraftigt Angreb paa Paris, der dog blevafslaaet efter et heltemodigt Forsvar, men Frygten for Normannerne fik alligevel
Kong Karl den Tykke til at søge Forlig med Angriberne,
der omsider lovede at fortrække fra Egnen mod en større
Pengesum.
Omkring 900 ebbede Vikingetogene mod Frankrig ud,
efter at Kong Karl den Enfoldige i 911 havde afstaaet Normandiet til Normannerhøvdingen Rollo i Haabet om derigennem at slaa Bom for nye Hærgningstog - et Haab, der
ogsaa gik i Opfyldelse.
Vikingetogene mod England.
Det første Vikingetog mod England blev udført i Aaret
793 mod Lindisfarne Kloster ved Holy Island, der blev
plyndret, og fra nu af fulgte Togterne Slag i Slag og endte
med at blive virkelige Erobringstogter, hvorved større og
større Dele af England blev lagt ind under de nordiske
Konger, saa at der tilsidst blev skabt et stort dansk Rige
derovre, Danelagen, der bestod af hele Østangel og Northumberland, men længere end til Themsen naaede den
danske Magt dog ikke. VedThemsens Bredder blev de
danske Vikinger stoppet af Kong Alfred den Store, der
evnede at holde dem Stangen, dels fordi han raadede over
en staaende Hær, hvis ene Halvdel altid var kampberedt,
og dels fordi han havde lært af Danerne at bygge en Flaade
af Langskibe, som kunde sikre hans Kyster mod Landgang.
Takket være denne Forsvarsflaade havde England Fred

16
for Vikingerne i 40 Aar; men da Ledingsflaaden forfaldt
under Kong Ethelred den Raadvildes Regering blev Angrebene sat ind igen med fornyet Kraft. I Aaret 994 angreb
saaledes en stor dansk-norsk Flaade under Svend Tveskæg
og Olav Tryggvesson London uden dog at være i Stand til
at erobre Byen. Til Gengæld plyndredes Essex, Kent og
andre Grevskaber i Sydengland, og i 1013 gjorde Svend
Tveskæg Skridtet fuldtud ved en Erobring af England paa
et stort Hærtog, hvor al Modstand blev brudt. Selv London
maatte give tabt overfor den danske Erobrer. Ethelred den
Raadvilde flygtede til Normandiet, og Svend Tveskæg
kunde sætte den engelske Krone paa sit Hoved.
Det store, danske Vikingerige var skabt.
Det danske Vikingerige.
Det var et stort og mægtigt Rige, den danske Konge kom
til at herske over. Det strakte sig fra Islands Kyster til
Østersøen og sydover til den engelske Kanal.
Allerede før Englands Erobring havde Svend Tveskæg
lagt store Dele af Norge under sig. Landet havde ganske
vist lydt Danmark under Harald Blaatand, men Haakon
Jarl havde styret nærmest som en selvstændig Konge, og
da han efterhaanden blev Kong Harald for egenmægtig,
blev Jomsvilångerne under Sigvalde Jarl sendt op for at
tugte ham, og de to Flaader tørnede sammen i Slaget i
Hjørungavaag lidt Syd for Aalesund, der resulterede i en
Sejr for Haakon J arl.
Slaget i Hjørungavaag 986.
Sigvalde Jarl var i Spidsen for Jomsvikingerne draget til Norge med 60 store Skibe for at fælde Haakon
Jarl eller fordrive ham fra hans Rige og hærgede og
plyndrede langs Kysterne. Ved Efterretningen herom
samlede Haakon Jarl sin Flaade - ialt 180 Skibe - og
sejlede efter Jomsvikingerne, der fra Hesø var staaet
nordpaa mod Storfjorden. Det lykkedes Haakon Jarl
at faa lukket dem inde i den lille Vig Hjørungavaagen,
hvor Slaget kom til at staa.
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Haakon Jarl lod sine Skibe surre sammen Side om
Side. Yderst paa højre Fløj laa Erik Jarls »Jernbarde«
med jernbeslaaet Lønning og Skibsside. Sigvalde Jarl
angreb straks og trængte den norske venstre Fløj tilbage, indtil det lykkedes Erik Jarl at genoprette Stillingen for Nordmændene, og Slaget endte med, at
Jomsvikingerne maatte flygte med Tabet af 25 Skibe.
En voldsom Haglbyge piskede ind i øjnene paa Sigvalde Jarls Mænd og generede dem i høj Grad.
Haakon Jarl blev senere dræbt af Trællen Karker, men
kort forinden var den unge Olav Tryggvesson landet i
Norge, hvor han blev kaaret til Konge, mens Haakon Jarls
Sønner Erik Jarl og Sven maatte flygte til Sverige for at
søge Hjælp hos Sveakongen Olav Skotkonge. Der blev derpaa dannet et stærkt Forbund mellem den norske Jarl og
den danske og svenske Konge for at fordrive Olav fra den
norske Trone, og det blev besluttet at angribe den norske
Ledingsftaade, der med 60 Langskibe og en Mængde mindre Fartøjer under Kong Olavs Kommando var paa Vej til
Vendland for at søge Forbund med den polske Konge
Boleslav.
De allierede samlede en stor Flaade sammen, og d. 9/9
1000 lykkedes det dem at ødelægge den norske Flaade i
Slaget ved Svold.
Slaget ved Svold d. 9/9 1000.
Jomsborgs Høvding Sigvalde Jarl var i Ledtog med
de allierede, og han sørgede for at opholde Olav Tryggvesson saalænge i Vendland, at Besætningerne paa
nogle af de norske Skibe blev utilfredse og sejlede
hjem. Sigvalde Jarl skulde derpaa med 11 Skibe lodse
de rigtlastede norske Skibe klar af Rygen, men han
førte Flaaden langs øens Vestside op mod Hiddensee,
bag hvis Nordspids ved den nu forsvundne ø Svold
den allierede Flaades 80 Langskibe stærk laa skjult.
Den norske Flaade gik meget spredt med Kongeskibet »Ormen hin Lange« i Queuen og var næsten
passeret forbi Svold, da Angrebet blev sat ind, og det
2
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lykkedes kun Kong Olav at faa samlet en mindre Del
af Skibene og surre dem sammen.
»Ormen hin Lange« blev lagt i Midten, og paa Kongens Ordre blev Skibets Agterende lagt paa Linie med
de andre Skibes Agterender. De allierede rettede da
deres Angreb mod Ormens langt ud fra Linien ragende
Forskib - i lang Tid dog uden Held. Først da Erik
Jarl med sin »Jernbarde« havde knust den ene Fløj og
var kommet langs Siden af Ormen, lykkedes det at
faa nedkæmpet Modstanden. Kong Olav selv sprang
over Bord og druknede.
Efter Slaget delte Sejrherrerne Norge mellem sig. Kong
Svend fik store Dele af Landet at raade over med Erik
Haakonssøn som sin Jarl, og nu gik hans Vej som nævnt
videre over Havet mod England, hvis Modstand blev brudt
og Landet lagt ind under Danernes Konge i 1013.
Det store Vikingerige var skabt, men det havde ingen
Grokraft, fordi det ganske savnede geografisk, økonomisk
og kulturel Enhed. Landene og Folkene var for forskellige til, at Riget i Længden kunde opretholdes.
Svend Tveskæg døde imidlertid ganske kort efter i 1014.
og under hans Søn, Knud den Store, naaede Vikingeriget
sit Højdepunkt. Mod Nord sikredes Herredømmet over
Norge mod den norske Tronkræver Olav den Hellige. der
blev dræbt i Slaget ved Stiklestad 1039. Mod Syd sikredes
Grænsen ved et Forbund med den tyske Kejser Konrad
den Anden, der gav Afkald paa Grænseomraadet ved Ejderen, som Tyskerne tidligere havde gjort Krav paa, samtidig med at Kong Knud underlagde sig store Dele af
Vendland, og mod øst sikrede han sit Rige gennem Sejren
over den svensk-norske Flaader i Slaget ved Helgeaaen
1027.
Slaget ved Helgeaaen.
Da Olav den Hellige havde faaet Narge i sin Magt.
sluttede han Forbund med den svenske Konge Amund
Jacob for sammen med ham at erobre Danmark.
De svensk-norske Flaadestyrker forenede sig i de
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danske Farvande, mens Knud var i England, ialt ca.
800 Skibe, der hærgede Skaane og angreb Sjælland.
Ved Efterretningen herom afgik Kong Knud fra England med en stor Flaade og naaede gennem det da
sejlbare vestlige Indløb til Limfjorden frem til Sundet.
Den svensk-norske Flaade vovede ikke at optage Kampen her, men gik østerover til Bunden af Hanøbugten
udfor Helgeaaen. Størstedelen af den allierede Flaade
ankrede derpaa kampklar østenfor Aaens Munding,
mens nogle af de danske Skibe ankrede ud for denne
og Resten vestligere og længere ude.
Kong Olav lod imidlertid Helgeaaen tilstoppe ved
at opkaste en Dæmning, ligesom han ved Grave tilførte Aaen mere Vand og styrtede Træstammer i den.
Næste Morgen, inden de danske var let, lod han derpaa Dæmningen gennembryde, og mens det opstemmede Vand i Forbindelse med de drivende Træstammer bragte Forvirring i de danskes Rækker - nogle
Skibe kæntrede, mens andre drev til Søs - gik den
svensk-norske Flaade frem til Angreb.
Angrebet gik dog snart i Staa, fordi de øvrige danske Skibe under Ulf J ar! kom op, og den allierede
Styrke trak sig da bort og opgav videre Kamp.
Vikingetidens Afslutning.
Ved Knud den Stores Død i 1035 brast det store Rige,
han og hans Forgængere havde skabt, og en lang politisk
Nedgangsperiode begyndte for Danmark. Der skete et
Tidsskifte herhjemme - en Sindelagsændring, der satte
dybe Spor i hele vor historiske Udvikling.
I Vikingernes Kølvand fulgte Købmændene, der kulturelt og kommercielt hurtigt vandt Indpas i Nordens Bygder, der efterhaanden var blevet samlet til Byer: Hedeby •
overfor det nuværende Slesvig. Ribe, Roskilde o. s. v.,
og denne kulturelle Paavirkning sydfra sporedes ogsaa
snart i Landets indre Opbygning.
Nordboernes store, rige Kolonier i England og Frankrig
gik hurtigt tabt igen, men den nye Aand, de nye Tanker 2-
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ikke mindst Kristendommen - , som Vikingerne mødte hos
de højerestaaende Kulturfolk saaede en ny Sæd i deres
Sind, og lidt efter lidt begyndte Fredens Sysler i stadig
højere Grad at beskæftige de hidtil saa stridslystne Folk,
saa Vikingernes Hærtog over Havet ebbede ud.
Men samtidig med at denne Ulyst mod Orlog bredte sig
blandt Danerne, blev Landet svagere udadtil, og ydre Fjender - særlig Venderne - begyndte at angribe de værgeløse, danske Kyster. Stormændene kaarede derfor med
Glæde den norske Konge Magnus den Gode til Konge i
Haabet om, at han, som han lovede, vilde kunne dæmme
op for Vendernes Hærgninger, hvad der da ogsaa lykkedes
ham. I 1043 angreb han Vendland med sin Flaade og ødelagde den gamle Handelsstad Jumne, og samme Efteraar
slog han en stor Venderhær i det berømte Slag ved Lyrskov Hede i Nærheden af Slesvig. Sejren sikrede foreløbigt Landet mod Vendernes Angreb, og ogsaa under
Magnus' Efterfølger Svend Estridssøn havde man nogenlunde Ro for de sydlige Naboer.
Til Gengæld trak Uvejret truende op nordfra, fra Norge,
hvor Harald Haarderaade havde taget Magten og nu ogsaa
prøvede paa at vinde den danske Krone gennem en Krig.
Krigen førtes hovedsagelig som en Søkrig, hvor den
norske Flaade stødte frem mod Danmark paa Plyndringstog, men disse i sig selv ret planløse Angreb førte ikke til
Erobringen af Danmark, men snarere til en Svækkelse af
Kong Haralds Stilling i Norge.
Et Par Gange lykkedes det endog Svend Estridssøn at
overraske Harald Haarderaade, som kun med Nød og
næppe undslap. En Gang var han saaledes løbet ind i Limfjorden og laa ved Øland, da Svend Estridssøn med sin
Flaade afskar ham Retræten ved Hals. De norske Skibe
kunde ikke flyde over Løgstør Grunde, hvorfor Harald lod
dem udlosse om Natten, saa det blev muligt at bringe saavel Skibene som Lasten ud i Løgstør Bredning, hvorfra de
naaede tilbage til Norge gennem Fjordens vestlige Indløb.
Det sidste Slag Kongerne imellem stod ved Nisaaen i
Laholmsbugten sydfor Halmstad d. 9-10-1062.
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Slaget ved Nisaaen.
Den norske Flaade talte 180 Skibe - den danske
Flaade omtrent det dobbelte Antal, men de norske
Skibe var gennemgaaende større end de danske.
Flaaderne mødtes i Frontorden med Kongerne i
Midten og Skibene surret sammen. Paa norsk Side
havde man udskilt en flyvende Eskadre, der omgik
den danske Linie, og da samtidig den danske højre
Fløj svigtede og flygtede op ad Aaen, var Slaget tabt
for Kong Svend, der slap bort med Tabet af 70 Skibe,
men Harald vovede ikke at forfølge Sejren ved et
direkte Angreb paa Danmark, og kort efter kom Freden Landene imellem i Stand i 1064, uden at Danmark
led noget Tab.
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II AFSNIT.
KAMPEN MOD VENDERNE.

Indledning.
Ved Svend Estridssøns Død i 1074 begyndte Nedgangens
Tid for Alvor. Bitre, indre Stridigheder, ikke mindst
Kampen mellem den hastigt voksende Kirke- og Kongemagt paa den ene Side og de gamle, frihedselskende
Bondeslægter paa den anden, tærede stærkt paa Landets
Kræfter og da samtidig de vendiske Stammer, der boede
langs Østersøens Kyster fra Weichelen til Holstens østkyst
under Trykket af de germanske Stammers Ekspansionstrang sydfra maatte søge ud paa Søen for at finde Eksistensmuligheder, blev det svækkede Danmark, særlig de
østlige og sydlige Øer, snart Maalet for vendiske Vikingetogter, der ikke gav de tidligere Normannertogter noget
efter i Grusomhed og hærgende Ødelæggelser.
Kun enkelte kraftige, danske Konger søgte at dæmme op
for disse Hærgningstog. Erik Ejegod sendte saaledes Absalons Bedstefader Skjalm Hvide paa Togt mod Venderne,
hvor Rygen med Arkona blev erobret, og i 1136 drog Erik
Emune ligeledes mod Rygen med en stærk Flaade påa 1\>00
Skibe og underlagde sig hele øen. Ved denne Lejlighed
førtes for første Gang i Nordens Historie Rytteri over
Havet, men under de næste svage Konger kom der atter
Fart i Vendertogene, der kulminerede under Borgerkrigen
1147-1157, hvor de tre Kongsemner, Svend, Knud og Valdemar kæmpede om den danske Krone.
Valdemarernes Stortid.
,
Den 23. Oktober 1157 satte Slaget ved Grade Hede Syd
for Viborg Punktum for Borgerkrigen i Danmark og ind-
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ledede samtidig en ny og straalende Epoke i Landets Historie. Knud Lavards Søn, Valdemar, greb Statens Ror som
Enekonge og begyndte med kraftig Haand, støttet af sine
to Barndomsvenner Absalon og Esbern Snare det mægtige
Genrejsningsarbejde, der efterhaanden skulde gøre Danmark til Østersøens Herre.
Da Kong Valdemar kom paa Tronen, var Landet ødelagt
af de vendiske Plyndringstogter. Fyen var lagt øde, Sjællands Sydkyst til Dels forladt, Jyllands Østkyst hærget i
hele sin Længde, og paa Lolland og Falster var de danske
næsten blevet fortrængt af vendiske Indvandrere. Omtrent
to Trediedele af Landet laa øde hen.
For Kong Valdemar og hans Mænd gjaldt det først og
fremmest om at faa Ro til det indre Genrejsningsarbejde.
Alle Landets Kræfter maatte derfor samles om Kampen
mod vore nærmeste Angribere: Venderne, og Kræfterne
blev ogsaa samlede under Ledelse af en af Danmarks største Statsmænd gennem Tiderne: Absalon, Kriger og Prælat i een Person.
Straks om Foraaret efter Slaget ved Grade Hede tænkte
Kong Valdemar paa Vendertog og udbød Leding, og han
fik ogsaa samlet en Flaadestyrke ved Masnedø, hvis tilbagetrukne Beliggenhed dels var fortræffelig egnet til offensive Fremstød mod Venden og dels til en defensiv Optræden ved Forsvaret af Sund og Bælt.
Men Toget kom ikke af Sted, hovedsagelig fordi Bønderne og deres Høvedsmænd ikke vilde gaa i Krig udenfor
Riget. Det blev da snart klart for Absalon, at den gamle
Søleding ikke var et tilstrækkeligt hurtigtvirkende Apparat til at sætte ind mod Vendernes overraskende Angreb,
og han opbyggede derfor en Organisation baseret paa Sydsjællands Opbud og paa Kongens Skibe og skabte endvidere en staaende Flaade, en Udllggerflaade, der holdt
Søen Sommer og Vinter. Ved disse Foranstaltninger reducerede han de vendiske Strandhugster meget betydeligt,
samtidig med at han i Udliggerflaaden havde en ypperlig
Stamme for selve Ledingsflaaden under almindelig Mobilisering.
I Aaret 1159 satte man derpaa Offensiven mod Venderne
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ind med Kraft udfra den gamle, evigt gyldige Læresætning, der siger, at Angrebet er det bedste Forsvar.
Paa den vendiske Kyst frembød særlig de indre Farvande omkring Rygen og Oderens Munding Indfaldsporte
for de danske Angreb, og denne Vej gik da ogsaa de fleste
danske Tog, omend adskillige Angreb blev sat ind mod
Vagrerne i det østlige Holsten, Abodriterne, Pomrerne
omkring Stettin og Liutitierne.
Det første Tog mod Liutitiernes Land østenfor Darsserort var ikke kronet med Held, men snart fulgte Lykken de
danske Farver, og store Dele af Venden blev lagt ind under
Kong Valdemar, der derved kom i Modsætningsforhold til
sin tidligere allierede, Sachsens mægtige Hertug Henrik
Løve, som endog en Tid gik i Forbund med Venderne mod
den danske Konge.
lalt udførte Absalon 22 Tog mod Venden. Det 11 af disse
Tog sluttedes den 15. Juni 1169 med den bekendte Erobring
af Arkona og dermed af hele Rygen, der blev kristnet og
lagt ind under Roskilde Bispestol.
Haand i Haand med disse offensive Fremstød over Søen
gik en Opbygning ar Kystforsvaret, dansk Forsvars anden
Linie genem Tiderne, Udliggerflaader stationeredes til Stadighed med fuld Besætning paa Sjællands Sydkyst klar til
at afværge overraskende Angreb. I Grønsund blev der
skabt en Basis for Flaaden ved Borgen Stegeborg paa
Møen. Ved Nyborg, Korsør og paa Sprogø blev der rejst
Borge, der i Forbindelse med de der stationerede Flaadestyrker kunde dække Store Bælt. Ved Kallundborg byggede Esbern Snare sin Borg, og Absalon anlagde en Fæstning ved Havn for at dække det vigtige Øresund mod Angreb.
Men ikke blot Kysterne maatte sikres. Det gjaldt ogsaa
den smalle Landegrænse mod Tyskland. I et af sine første
Regeringsaar, da hans Magt endnu var svag, havde Kong
Valdemar maattet hylde den tyske Kejser Frederik Babarossa som sin Lensherre, og siden da havde Rivningerne med Henrik Løve mindet den danske Konge om, at
Freden med Tyskerne var højst usikker, og derfor lod han
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opføre en kraftig Teglstensmur, Valdemarsmuren, foran
Danevirkes gamle Jordvold til Værn mod Angreb sydfra.
Rygens Erobring i 1169 fremkaldte det endelige Brud
med Henrik Løve, der hidsede Venderne op mod Danskerne. Selv var han ikke i Stand til at angribe Landet, da
han dels ikke raadede over nogen Flaade og dels ikke
kunde bryde gennem Valdem.arsmuren ved Danevirke.
Til at begynde med blev Danmark tvunget over i Defensiven af de voldsomme Venderangreb, men tilsidst lykkedes det Absalon gennem kraftig Flaadeoptræden - blandt
andet blev Udliggerfiaaden forøget til over 200 Skibe at faa standset Angrebene, og snart kunde han igen gaa
offensivt til Værks overfor Venderne.
Det 12. Vendertog.
Paa det første af disse nye Vendertog - det 12. i
Rækken - gik den danske Ledingsflaade Sommeren
1170 under Kongens personlige Kommando til Fastlandet Syd for Rygen ind ad Swinemiinde og hærgede
Wollin, hvorefter Flaaden stod ind i Oderens østlige
Munding, Diewenow. Farvandet blev ryddet for Fiskeriredskaber, og Togtet fortsattes forbi Byen Julin, der
ikke blev angrebet, til Øen Gristow, der ved en Bro
var i Forbindelse med Byen Kammin, hvis Omegn
blev hærget.
Diewenows Munding viste sig imidlertid ikke at
være farbar, da den blev spærret af en Sandbanke,
som Skibene ikke kunde komme over hverken ved
Hjælp af Løftestænger eller ved Udlosning, ligesom
Forsøg paa at grave en Rende maatte opgives, da der
stod svær Sø paa Barren.
Venderne var imidlertid kommet op med en stærk
Flaadeafdeling og spærrede Tilbagetoget, ligesom en
stor Hær blev samlet paa begge Bredder i Ryggen paa
Danskerne.
Det lykkedes hurtigt Absalon at faa dæmpet den
voksende Modløshed hos Folkene, hvorpaa han ved
Nattetid rekognoscerede Forholdene og afmærkede
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Landingssteder paa Wollins Kyst, saaledes at Rytteriet
kunde sættes i Land næste Morgen. Med en Forspids
ført af Absalon selv og bestaaende af de syv kraftigste Skibe støttet i højre Flanke af Kongen og Rytteriet
stod Flaaden derpaa i tætsluttet Kolonneorden efter
Forspidsen gennem det grundede Farvand og fik brudt
Fjendens Modstand. Syd for Julin blev Rytteriet derpaa taget om Bord igen, hvorefter Flaaden med Absalons Deling som Bagtrop trak sig ud gennem Swinemiinde.
Der maatte endnu foretages tre Togter mod Venden, inden der blev sluttet Forlig i 1171, mod at Henrik Løve fik
sin Part i Byttet fra Rygen.
Forliget i 1171 fjernede den truende Fare sydfra, og der
indtraadte nu en Standsning i Vendertogene, som først
blev genoptaget 1176, hvor Stettin blev erobret paa det 16.
Vendertog.
Gennem disse sejrrige Tog hævede Kongen og Absalon
Landet op til at blive en Stormagt af Format, der Aar for
Aar støttet af den stærke nationale Flaade, og forøvrigt
ogsaa kun i Kraft af denne, kunde udvide sin Magtsfære
over større og større Dele af Østersøens Kyster, og det var
et stort og stærkt Rige, Kong Valdemar kunde efterlade
sin Søn Knud den Sjette ved sin Død i 1182.
Knud den Sjette udvidede yderligere dette Rige. Først
og fremmest lykkedes det ham at opnaa den fulde Uafhængighed. af den tyske Kejser ved at nægte ham sin Hyldningsed ved Tronbestigelsen. Kejseren, der havde sine
Kræfter optaget andetsteds, fik da overtalt den pommerske Hertug Bugeslav til at angribe den danske Vasal Hertug J aromar af Rygen, men saasnart J aromar fik Efterretning om, at Bugeslav samlede en Flaade til Angreb, sendte
han Bud til Absalon, der saa hurtigt som muligt gik til
Søs med sine Skibe, og d. 21. Maj 1184 mødtes de to Flaader i Slaget i Strelasund, hvor den vendiske Flaade blev
tilintetgjort.
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Slaget i Strelasund.
Absalon stod 2. Pinsedag Strelasund ind efter at
have fundet den pommerske Flaade liggende til Ankers ved Øen Koos. Udfor Halvøen Driggø stoppede
han op for at modtage Kamp i det snævre Farvand,
hvor Fjenden ikke kunde gøre sin Overlegenhed 500 vendiske Skibe mod 125 danske - gældende.
Imidlertid satte det ind med en tæt Taage, og Absalon var netop gaaet i Land for at raadslaa med sine
Mænd, da det blev meldt, at Fjenden var under Opsejling.
Han gik da straks om Bord igen og rykkede frem
med sin Styrke i tætsluttet Kølvandsorden mod Pomrerne, der fik øje paa den danske Flaade, just som
Taagen lettede. Pomrerne var ikke klar over, at det
var den danske Flaade, de havde for sig men mente
fejlagtigt, at det var Røboernes svage Søstyrker.
Bugeslav lod sin Hovedstyrke ankre tværs over
Sundet, med Proviantskibene i Midten for at syne saa
stærk som muligt, mens en flyvende Eskadre paa 150
Skibe blev sendt ud for at omgaa og afskære Fjenden.
Absalon gik imidlertid uden at ænse den omgaaende
Bevægelse lige løs paa den fjendtlige Hovedstyrke,
der ved at genkende hans Banner skyndsomst lettede,
men midt under den Forvirring, Letningen medførte,
blev det danske Angreb sat ind med saa stor Kraft, at
den pommerske Flaade flygtede, mens mange Skibe
enten sank eller maatte sættes paa Land.
Absalons Ordre til almindelig Jagt blev kun fulgt af
faa danske Skibe, men disse jog dog under hans personlige Ledelse Fjenden lige til Peenemiinde og tilføjede ham store Tab. lalt mistede Bugeslav, der selv
blev fanget, 447 Skibe, der blev taget af Danskerne,
mens kun 35 undslap.
En af Aarsagerne til Absalons straalende Sejr var den
Omstændighed, at han takket være Taagen kunde udnytte
Overraskelsesmomentet til Bunds og falde over en Fjende,
der ikke anede, at den danske Flaade var nær.
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Endnu samme Aar fandt der yderligere to Hærtog Sted
mod Venden med det Resultat, at hele Pommern blev vundet for den danske Krone, der samtidig havde Magten i
Mecklenborg. Fra Traven i Vest tilOderen i øst herskede
nu den danske Konge, der fra den Tid fører Titlen »de Venders Konge«.
Det danske Østersavælde under Valdemar Sejr.
Paa samme Tid sad Knud den VI's yngre Broder Valdemar som Hertug i Sønderjylland, og med fremragende
Dygtighed tømrede den unge Hertug sit Rige sammen i
heftige Krige med de holstenske Grever. Den danske Hær
rykkede ind i Holsten og knuste Modstanden. Hamborg
blev erobret og Lybæks Næringsliv lammet ved en Konfiskering af de lybske Skibe, der lastede Sild ved de skaanske Markeder, saa Byen senere frivilligt gav sig ind under
dansk Overhøjhed.
Ved alle disse Landvindinger sluttedes Ringen af danske Lydlande rundt om den vestlige Østersø, Alle Kyster og
alle Flodmundinger var paa danske Hænder fra Kammin
til Kiel. Mest af alt betød det, at Lybæk var dansk, for
Byen var Nordeuropas Port ud til de store Have. Den var
Nøglen til Fremtidens Østersønandel.
Da nu den vestlige Del af Østersøen var sikret for Danmark, vendte Kong Valdemar, da han havde fulgt sin
Broder paa Tronen, Blikket mod den østlige Del, hvor allerede tidligere danske Ledingsflaader under Valdemar den
Store havde kæmpet. I 1210 udbød han Leding og sejlede
til Prøjsen og Samland, hvor han blev hyldet af PommereIlens Hertug, og udstrakte derved sin Magt til Weichelflodens Bredder, men nu nærmede han sig de Egne, hvor
den tyske Sværdridderorden herskede under svære Kampe
mod Kysternes hedenske Indbyggere Kurer, Liver og
Ester.
11219 satte Valdemar Sejr derpaa Kronen paa sin Statsbygning ved sit Korstog til Estland. 500 Langskibe og
500 mindre Skibe overførte en Hær paa 30,000 Mand - en
af de største, længste og vanskeligste Troppetransporter
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over Søen, der kendes i Nordens Historie, og den 15. Juni
1219 slog denne Hær Esterne i det berømte Slag ved Lyndanise, hvor Dannebrog efter Sagnet faldt ned fra Himlen og sikrede Danerne Sejren og dermed Herredømmet
over store Dele af Landet.
Toget til Estland var som nævnt tænkt som et Korstog,
men det havde dog ogsaa et magtpolitisk Islæt. Fra Estland
som fra Pommerellen aabnede de rige Handelsveje sig ind
i Rusland og Polen, hvor Lybækkerne havde handlet i mere
end 50 Aar, og hvorfra ogsaa Danmark fik mange Varer.
En dansk Kontrol over disse Kyster betød stigende Omsætning og øgede Indtægter, ligesom en Erobring af Estland vilde smede det sidste Led i den danske Ring omkring Østersøen.
I 1220 stod Danmark paa sin Magts Tinde. Det Landomraade og det Antal Mennesker, der da var Kong Valdemar
underlagt, var saa stort, at kun Englands Konge var hans
Overmand i Nordeuropa. Hele den sydlige Del af Østersøen var dansk Indhav. Fra Holsten til Polen lystrede Landene Danmarks Konge. Saa fulgte den tyske Ordens Besiddelser indtil Estland med Dagø og Øsel, der atter var
danske.
Det var et stort og mægtigt Rige skabt af et enigt Folk
og værnet af en kraftig national Vaabenmagt udskrevet
blandt Landets egne Bønder, men de nye Strømninger, der
rørte sig i Europa, var efterhaanden ved at naa herop. En
ny Stand, Herremændene, var ved at vokse op over Bøndernes store Skare som en priviligeret Krigerstand. Kun
Herremændene var, som Tiden gik, forpligtet til personlig
Krigstjeneste. De skulde, som Jyske Lov siger, »vove deres
Hals for Kongens og Landets Fred«, medens Bønderne
mere og mere gik over til at betale en fast, aarlig Afgift,
en Ledingskat for at slippe for at blive kaldt ud i Orlog.
Kun kort varede denne Danmarks Stortid. Der skulde
ikke gaa mange Aar, før hele den stolte Statsbygning styrtede i Grus, fordi den kun blev holdt sammen af een Ting:
Frygten for den stærke danske Konge. Tyskerne rykkede
stadig frem i østersøprovinserne. Det var dem, der ryddede Skovene og opdyrkede Markerne. Det var tyske Køb-
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mænd, der befolkede de mange Byer, der dukkede op paa
Sydkysten som Udfaldsporte for den fremblomstrende
Handel, hvorimod Danskerne blev hjemme og dyrkede
Jorden. Alle Kongernes Forsøg paa at skabe de Kolonier,
der ene vilde have kunnet bevare Landene for den danske
Krone slog fejl, og nationalt set fik Danmark aldrig fast
Fod i sine østersøprovinser.
Heller ikke merkantilt set fulgte Lykken Landet. Ogsaa
her blev det sejlet agterud af de driftige tyske Købmænd,
der, mens de var danske, forstod at skaffe sig Indpas i Landet og vinde udstrakte Privilegier hovedsagelig paa det
skaanske Sildemarked, der i hine Tider spillede en overvældende Rolle i Østersøhandelen.
Nedgangen begynder.
Natten mellem den 6. og 7. Maj 1223 blev Kong Valdemar taget til Fange af Grev Henrik af Schwerin under en
Jagtuclflugt paa den lille ø Lyø Syd for Fyen, og da det
midtsamlende Punkt derved forsvandt, rejste de undertvungne Folk sig øjeblikkeligt og afrystede det danske Aag,
Kun Rygen og Estland forblev - i hvert Fald af Navn under Danmark.
I halvtredie Aar sad Valdemar Sejr som den sorte Greves Fange, til han omsider maatte gaa paa Forlig og blandt
andet tillade, at de tyske Købmænd fra Lybæk, Hamborg
og andre tyske Byer fremdeles skulde nyde de samme Privilegier i Danmark, som de hidtil havde nydt.
Det var en yderst skæbnesvanger Bestemmelse, for derved blev Vejen banet for Hansestædernes senere saa overvældende Handelsherredømme i Norden - for deres Herredømme over Østersøen og over østersøens Handel.
Danmarks Stortid var forbi. Slaget ved Bornhøved d. 12.
Juli 1227 satte det endelige Punktum, men fra denne Stortid tegner der sig to Ledelinier i dansk Ydrepolitik - toLedelinier, der ofte mødes og krydses i kommende Aarhundreder.
Den ene er Drømmen om det danske østersøherredømme
og den anden det sønderjyske Spørgsmaal, der skabtes den
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Dag, Kong Valdemar forlenede sin Søn Abel med Hertugdømmet Sønderjylland - da han fortsatte tidligere Tiders Rigsdeling i et Kongerige og et Hertugdømme, hvad
der skulde blive Aarsag til saa store Ulykker for Landet,
ikke mindst fordi dets skiftende Modstandere forstod at
udnytte de evindelige Stridigheder mellem Kongerne og
Hertugerne til Gunst for sig selv.
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III AFSNIT.

KAMPEN MOD HANSAEN.
Indledning.
Skærtorsdag d. 28. Marts 1241 døde Valdemar Sejr. »Ved
Valdemars Død,« skriver Munken, der førte Aarbogen i Ryd
Kloster, »faldt Kronen af de danskes Hoved, thi fra den
Dag blev de ved deres indbyrdes Krige og indre Ødelæggelser til Latter for deres Nabofolk, og de Lande, Danerne
tidligere hæderfuldt havde vundet ved deres Sværd, gik
ikke blot tabte, men de tilføjede Riget den største Skade og
ødelagde det paa det ynkeligste.«
Disse den gamle Aarbogs Ord hentyder først og fremmest til Hansestæderne, der nu var ved at vokse op dels
ved Østersøens Kyster og dels ved Nordsøen, og som takket være de Kapitaler, der stod til deres Raadighed, lidt
efter lidt fik konkurreret al anden nordisk Handel ud.
Handel giver Rigdom, og Rigdom giver Magt, og med
den stadig stigende Handel fik Hansestæderne en stadig
stigende Magt ikke blot merkantilt set, men ogsaa politisk,
og Gang paa Gang greb de gennem de følgende Aarhundreder dybt ind i Danmarks og det øvrige Nordens Historie
til stor Skade for disse Lande.
Hansaforbundet omfattede i sin Stortid alle Byerne langs
Østersøens Sydkyst: de prøjsiske Byer med Kønigsberg i
Spidsen og de vendiske Byer med Lybæk som den ledende
By samt Nordsøbyerne, Zuydersøbyerne, lige til Frankrigs
Grænse.
r sin Glansperiode var Forbundet en overvældende
Magtfaktor i Norden. Pengene var Byernes vigtigste Magtmiddel. Kun ugerne greb de til Vaaben, fordi Handelen,
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deres Alpha og Omega, led for meget under Ufredstider.
De forsøgte først at forhandle sig frem mod Maalet, de
havde sat sig. De truede, og de tryglede, og kun naar
denne »Nervekrig« glippede, brugte de Vaabnene som et
sidste Middel til at sætte deres Fordringer igennem.
Det var Søhandelen, der skabte Hanseaternes eventyrlige Rigdomme. De var Formidlerne af Handelen mellem
Nord og Syd, øst og Vest. Deres Handelsflaader sejlede som Regel samlede i Konvojer dækket af Orlogsskibe over Østersøen og Nordsøen helt til Frankrigs og Portugals
Kyster i Syd og til Europas østlige og nordlige Egne. Middelhavet maatte de overlade Italiens blomstrende Søstæder: Venedig, Genua o. s. v., men Hanseaterne mødte saa
Italienerne paa de store Messer i Brygge og London, hvor
Varerne blev udvekslede.
Til Støtte for Handelen havde Hanseaterne indrettet
Kontorer paa de vigtigste Stabelpladser i deres Livsrum.
Brygge var Mellempladsen for Vest- og Sydeuropa. Bergen
for Norge, Falsterbo og Skanør for de sydligere Egne af
Norden, Novgorod dækkede det østlige Europa - i lang
Tid i Forbindelse med Visby paa Gotland, indtil Valdemar
Atterdag erobrede Byen i 1361 - mens London var Stabelpladsen for Englands Varer: Tin, Uld o. s. v.
Hansaforbundets Opblomstring faldt i en Tid, hvor de
tre nordiske Riger var stærkt svækkede af indre Stridigheder, og det voksede i de kommende Aarhundreder, i
hvilke Norden stadig gled nedad mod den fuldkomne Afmagt.
En af Hovedaarsagerne til denne nordiske Nedgangsperiode var Forfaldet af det Værn, der ene vilde have
kunnet dæmme op for de til Søs overmægtige Hansestæder, nemlig den stærke Orlogsflaade, der havde hvilet
paa det gamle Ledingsvæsen. Denne fortrinlige Organisation blev fuldstændig opløst, og der skulde gaa lang Tid,
inden man igen fik skabt et Søværn, der kunde maale sig
med de stærke Stæder.
Hansestæderne var haarde og ubarmhjertige som Fjender. Mangfoldige Gange har de hjemsøgt Nordens Kyster
med blodige Hærgningstog. København blev plyndret og
8
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brændt af dem et Par Gange, og dog var de næsten værre
som Venner. Deres fredelige Udplyndringer af Landets
egne Borgere, der ene blev muliggjort gennem de store Privilegier, de kortsynede Konger skænkede de fremmede
Købmænd, trængte ganske anderledes til Marv og Ben end
de forbigaaende Ødelæggelser under Krig.
Her i Danmark var det særlig Sildefiskeriet i Sundet, de
havde Interesse i, og det lykkedes dem efterhaanden at fortrænge ikke blot alle andre fremmede, men ogsaa Landets
egne Børn fra det skanørske Marked, der ganske gled over
paa deres Hænder.
Hansestæderne benyttede det Handelsmonopol, de efterhaanden fik tilranet sig, baade merkantilt og politisk,
idet de ved en eventuel Modstand fra det udsugede Lands
Side kunde tvinge det i Knæ ved at standse al Handel paa
Landet, ~hvis Næringsliv derigennem blev lammet, saa
Samfundslivet gik i Staa. Angreb paa den fjendtlige Hjemmefront gennem Blokade eller Handelsafspærring har altid gennem Tiderne været et af Søkrigens virksomste
Kampmidler, som ogsaa Hansestæderne benyttede med
Held.
I trehundrede Aar varede dette de tyske Købmænds
Herredømme over Norden. I trehundrede Aar kæmpede
Danmark med Hansestæderne for at vinde Herredømmet
over Østersøen tilbage igen. Tyngdepunktet i disse diplomatiske, kommercielle og krigerske Konflikter laa i Øresund.
Det var først og fremmest Herredømmet over dette vigtige Farvand, det gjaldt, fordi Sundet dengang som nu.
var Porten ind til Østersøen. I Sundet mødtes to modgaaende Strømninger: Hansestæderne, der ønskede at gøre
Østersøen til et lukket Hav, hvor de var eneraadende, og
Vesterlingerne, der ligesaa brændende ønskede at faa det
aabnet.
I Hansetiden møder man for første Gang den gennem de
kommende Tider klart optrukne Lov, der siger, a t h v e r
G a n g e n S t o r m a g t e r v o k s e t o p ved ø s t e rs ø e n s B r e d d e r, h a r d e n i U f r e d s t i d e r s ø g t
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a t l u k k e d e n d e r, h vor d e n k a n l u k k e s: n e ml i g i d e d a n s k e B æ l t e r o g S u n d e.
Kernepunktet i Kongernes og Købmændenes Kampe i
de kommende Aarhundreder var altsaa Øresund. Først da
Dronning Margrethe i 1385 atter havde bragt Magten over
Sundet tilbage under den danske Krone, kunde Danmark
drage større og større Dele af Østersøen ind under sin Interessesfære.
Hansaens Fremtrængen i Danmark.
I de nærmeste Menneskealdre efter Valdemar Sejrs Død
jog et indrepolitisk Uvejr henover Danmark og fik for en
Stund de større udenrigspolitiske Problemer - særlig
Østersøproblemet - til at svinde bort.
De danske Storbønder, de nye Herremænd, forstod ikke
Søen og de Muligheder, den indebar for Handelens Trivsel.
Det gjorde de tyske Købmænd derimod, og de var ikke sene
til at opbygge sig en fast og sikker Position paa det danske
Marked. De lidet fremskuende danske Konger med Kong
Abel i Spidsen hjalp dem troligt i dette Arbejde ved at
tilstaa dem større og større Privilegier uden at tænke paa
de blodige Renter, Fremtiden vilde komme til at betale "for
Nutidens øjeblikkelige Gevinst.
Jordbunden i Danmark var særdeles gunstig for en saadan fremmed Indblanding paa denne Tid, hvor indre Stridigheder baade mellem Kongen og Kirken og Kongen og
den sønderjyske Hertug Abel tærede stærkt paa Rigets
Kræfter. Abel gik endda i Forbund med Lybæk, der i 1249
sendte en stor Flaade til Havn, hvor Absalons Borg blev
brændt og Byen plyndret, fordi Erik Plovpenning ikke
havde villet forny Købmændenes Privilegier.
Under de kommende Konger fik Hansestæderne større
og større Indflydelse, og først da Erik Menved omkring
1300 havde faaet Ro i sit Rige efter Kampen mod de fredløse, kunde han saa smaat forsøge at dæmme op for Stædernes Fremtrængen.
Erik Menveds Kongstanke var at gengive Danmark den
ledende Stilling ved Østersøen. Han vilde genoplive Valdes'
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marernes Stordanmark, men han naaede ikke at realisere
disse Drømme - hovedsagelig fordi han undervurderede
de Kræfter, han maatte kæmpe imod, og overvurderede de
Kræfter, der stod til hans Raadighed, men det lykkedes
ham dog for en Stund atter at gøre Danmark til Østersøens Stormagt efter de mange Nedgangssar.
Kongens imperialistiske Politik fandt imidlertil ikke
Genklang hos Folket, og Herremændene, der nødigt lod
sig kalde bort fra Arbejdet med at passe Gaardene og ud
paa en Krigerfærd, de ingen Forudsætninger havde for at
forstaa, blev mere og mere misfornøjede og greb tilsidst
til at gøre Oprør mod denne Konge, der forødte Rigets
Kræfter paa udenlandske Eventyr.
Erik Menved maatte derfor mere og mere støtte sig til
tyske Lejetropper, men da Udgifterne til dem efterhaanden
ikke kunde dækkes ad sædvanlig Vej ved Skattepaalæg,
begyndte Kongen at pantsætte Landsdele til sine Kreditorer. Hans Broder og Efterfølger Kristoffer II gik frem ad
den samme skæbnesvangre Bane, der snart skulde føre til
Landets politiske Opløsning, idet Danmark blev delt mellem de tre Laangivere: den svenske Konge Magnus Smek
fik Skaane, Grev Johan af Kiel Sjælland, og Grev Gert
af Holsten, den kullede Greve fik Jylland og Fyn.
Genrejsningen.
Danmarks Opløsning og de lovløse Tilstande, der herskede som Følge heraf - bl. a. vrimlede Farvandene med
Sørøvere, der huserede mod den fredelige Skibsfart - var
ikke velset i Lybæk. »Man havde gerne set en Konge i
Danmark for Fredens Skyld, som nu hverken fandtes til
Vands eller til Lands«, og da derfor Kong Kristoffers tyveaarige Søn Junker Valdemar i 1340 besteg Danmarks
Trone for at fuldføre det Værk, som Niels Ebbesen havde
begyndt, da han d. 30. Marts 1340 »vog« den kullede Greve
i Randers, fandt han til at begynde med værdifulde Forbundsfæller i Stæderne i sin Kamp for at samle sit splittede Rige , men da han efter tyve Aars Kampe sad fast i
Sadlen og stræbte udover Østersøen, som Stæderne mente
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at have Eneretten over, forvandledes Venskabet til bittert
Nag.
Omslaget i Stædernes Holdning overfor Danmark begyndte i 1360, da Skaane atter kom under dansk Herredømme, hvorved Valdemar fik Haand i Hanke med Skanørmarkedet, hvis Afgifter var særdeles velkomne for hans
slunkne Kasse. Han satte straks Skatteskruen i Gang ved
en Firdobling af Afgiften paa Privilegierne, uden at Hansestæderne formaaede at sætte tilstrækkelig Magt bag de
deraf flydende Protester, dels fordi Stæderne ikke var
enige - det var ikke dem alle, der havde Interesser at
varetage paa Skanørmarkedet - og dels fordi Danmarks
militære Værn var blevet for stærkt.
En af Kong Valdemars første Opgaver havde været at
reorganisere Landets forfaldne Værn. Den gamle Søleding
var saaledes blevet genopbygget, idet Kongens Grundtanke
var, at Kapitalen skulde skaffe Flaaden. Det blev derfor
paalagt Byerne og Gejstligheden - ikke mindst de rige
Klostre - at stille, udruste og proviantere Koggeskibe de gamle Langskibes Afløsere - naar Riget havde Brug
derfor. Desuden holdt han faste Flaadeafdelinger forskellige Steder i Riget støttet paa stærke Borge som f. Eks.
Vordingborg.
Koggeskibene, der dannede Kernen i hine Tiders Orlogsflaader, var højere og bredere end Langskibene og
havde en eller to Master med eet Raasejl og Mærs paa hver
Mast. For og agter var de udstyret med høje Kasteller,
hvor Bueskytterne foruden i Mærsene havde Plads under
Kamp.
Skibene var sjældent mere end 250 Tons store. Da Kanonerne hen mod Slutningen af denne Periode blev indført i Flaaderne, blev de anbragt i Forkastellet.
Valdemar Atterdags hanseatiske Krige.
Kongens andet Skaktræk i det store Spil om Magten
over Østersøen maatte imidlertid føre til aaben Krig med
Hansestæderne, hvor nødigt disse end vilde drage i Orlog.
I Juli 1361 stak han i Søen med en stærk Hær og en
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stærk Flaade. Maalet var Gotland og den rige Hansestad
Visby, der faldt i Danskernes Hænder efter det blodige
Slag udfor Byens Porte d. 27. Juli, hvorefter Kongen »belæsset med Guld og Sølv og andre umaadelige Rigdomme«
vendte tilbage til Danmark.
Togtet til Gotland var imidlertid ikke alene et Plyndringstogt for at skrabe saa store Rigdomme sammen som
muligt. Det var en direkte Trusel mod Hansestædernes
fremtidige Handelsvælde, fordi Visbys Erobring fik Kontrollen over Østersøens Veje til at glide over paa danske
Hænder og skabte Mulighed for et for Stæderne fordærveligt dansk Østersøherredømme.
En saadan Trusel maatte afværges, og Lybæk slog da
ogsaa til i Forbund med de andre vendiske Hansestæder,
Sverige, der ligeledes følte sig truet ved Erobringen af
Visby, Norge og de holstenske Grever.
Al Handel paa Danmark blev forbudt, og ved Rygen
samledes en hanseatisk Flaade paa 25 Kogger og 25 mindre
Skibe under Kommando af Holstenergreven Jernhenrik og
den lybske Borgmester Johan Wittenborg. Flaaden afgik
i April 1362 til Sundet, hvor den slog den danske Flaade
under Kong Valdemars Søn Hertug Kristoffer, hvorefter
Lybækkerne afgik til Helsingborg for at indtage denne
vigtige By, der beherskede Indgangen til Sundet.
Belejringen trak imidlertid i Langdrag, og da de lovede
svensk-norske Hjælpetropper stadig udeblev, udskibede
Hanseaterne alt deres Mandskab i Tillid til, at den danske
Flaade efter sit Nederlag i Sundet vilde være ude af Stand
til at gribe ind, men Kong Valdemar havde sat al Kraft
ind paa at faa sin Flaade ud igen, og det lykkedes ham da
ogsaa ved et overraskende Angreb fra Søen at ødelægge
den lybske Søstyrke udfor Helsingborg, hvorved 12 fjendtlige Kogger »fulde af Mad og Vaaben og mange Slags Tøj,
der hører til Krig« blev Danskernes Bytte.
Afskaarne fra at faa de saa nødvendige Tilførsler over
Søen maatte Hanseaterne derpaa opgive Belejringen og
slutte Vaabenstilstand paa meget gunstige Betingelser for
Danmark. Deres skønne Haab om ved Fredsslutningen at
faa hele Skaanes Vestkyst med Slottene Helsingborg,
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Skanør og Falsterbro, hvorved Øresund vilde være fast i
deres Hænder, brast for denne Gang.
Og som Krigeren Kong Valdemar sejrede over Hanseaterne i Søslaget ved Helsingborg, sejrede Statsmanden
Kong Valdemar over de svensk-norske Konger Magnus og
Haakon, af hvilke sidstnævnte endog blev hans Svigersøn,
da han d. 9. April 1363 blev viet paa Københavns Slot til
den lille Prinsesse Margrete.
I 1365 stod Kong Valdemar da paa sin Magts Tinde,
stærkere end nogen dansk Konge havde staaet siden Valdemar Sejrs Dage, men hans idelige Angreb mod Hanseaternes Handel og Skibsfart svejsede de hidtil ofte uenige
Byer sammen til en ubrydelig Enhed. D. 12. November
1367 sluttede de prøjsiske og vendiske Byer sig sammen
med Zuydersøbyerne og skabte det mægtige Hansaforbund
med Lybæk som den drivende Kraft.
Forbundet var i sig selv farligt for Danmark. De 77 Byer,
der sluttede sig sammen, var en Magtfaktor af Rang. Farligere endnu blev det ved Alliancen med Sverige, de holstenske Grever, Hertug Henrik af Sønderjylland og de
jyske Herremænd, der rejste sig i aabent Oprør mod Kongen, der var ved at blive for stærk.
Overfor denne Overmagt gav Valdemar Atterdag op og
drog udenlands for at finde Forbundsfæller, mens han
overlod sin Høvedsmand Henning Podebusk at varetage
Landets Interesser under sin Fraværelse.
Den kort efter paafølgende Krig gik Danmark ganske
imod. Den hanseatiske Flaade afgik til Sundet, hvor København blev indtaget og plyndret, hvorefter Hanseaterne
opererede i Sundet, der som Hovedfærdselsvejen ind til
Østersøen maatte være deres første Krigsmaal. Skanør,
Falsterbo, Amager, Hven og Helsingør blev besat og de
danske Kyster brandskattede. Samtidig hermed blev al
Handel standset, og denne Gang holdt Stæderne ubrydeligt sammen, saa al dansk Modstand var forgæves, og den
24. Maj 1370 maatte Henning Podebusk slutte den haarde
Fred i Stralsund, der for lange Tider stækkede Landet i
dets Kamp for at dæmme op for Stædernes Handelsvælde.
Ved Stralsundfreden fik de tyske Købmænd først og
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fremmest alle deres Privilegier stadfæstede og yderligere
udvidede, men hertil kom forskellige politiske Bestemmelser, der skulde sikre deres Greb om Danmark. De fik bl. a.
Slottene paa Skaanes Vestkyst i Pant i 15 Aar, og Danmark
maatte forpligte sig til ikke at vælge nogen ny Konge
uden Stædernes Samtykke.
Valdemar Atterdags Kamp for at frigøre sit Rige for
Stædernes knugende Handelsaag mislykkedes altsaa, men
hans Kongegerning - ikke mindst Erobringen af Gotland
- skabte dog det Grundlag for et dansk Herredømme overØstersøen, som hans Efterfølgere kunde bygge videre paa.
Den skandinaviske Union.
D. 24. Oktober 1375 lukkede Valdemar Atterdag sine
øjne. Hans eneste Søn Hertug Kristoffer var død tidligere,
og efter forskelige Forhandlinger blev Kong Haakon den
VI's og Dronning Margretes lille Søn Olav valgt til Danmarks Konge. Hansestæderne, der efter Stralsundfredens
Bestemmelser havde et Ord med at skulle have sagt, lagde
deres Lod i Vægtskaalen til Fordel for Olav - dels fordi
de derved haabede at faa deres Privilegier i Norge yderligere udvidede, og dels fordi de frygtede, at den anden
Tronkræver, Hertug Albrecht af Mecklenborgs Valg vilde
binde Danmark, Sverige og Mecklenborg sammen i et
Forbund, der vilde kunne blive yderst farligt for deres
Østesøhegemoni.
Ved Hansestædernes Hjælp fik Dronning Margrete Kronen i Magt. Prisen for Hjælpen var Stadfæstelsen af de
skaanske Slottes Pantsætning og nye, store Privilegier,
hvorved Skanørmarkederne nogle Aar senere blev lukket
for Vesterlingerne og Englænderne.
Hansestæderne havde været dyre Medhjælpere, men lidt
efter lidt lykkedes det den kloge Dronning at faa vendt
Spillet til sin Fordel. En udmærket Forbundsfælle havde
hun her, omend kun indirekte, i Stæderne selv, idet Samholdet mellem dem svigtede paa Grund af Interesseforskelligheder, saa de ikke med Kraft kunde træde op mod
Dronningen.
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Det foreløbige Maal for dansk Politik i de Aar maatte
være at faa de pantsatte Slotte tilbage igen under Kronen.
Besiddelsen af Slottene havde ikke været Hanseaterne til
ublandet Glæde. Ganske vist havde de faaet lukket deres
Konkurrenter ude, men næsten alle Indtægterne fra Markederne gik til Udrustning af Orlogsskibe, der skulde sikre
den fredelige Skibsfart mod de mange Kapere, der sværmede udover Søen, og da de femten Aar var gaaet maatte
de indbyrdes splidagtige Stæder overgive Slottene med
omliggende Herreder til den danske Krone, der dermed,
endda uden Sværdslag, vandt sin første Sejr i Kampen om
Østersøen, Øresund var igen rent dansk Farvand.
Dronningens næste Sejr stadfæstedes den Dag, da hun til
Danmarks og Norges Kroner ogsaa kunde føje Sveriges den Dag, den skandinaviske Union var en Kendsgerning.
Skabelsen af den stærke nordiske Magt var naturligvis
ikke velset i Hansestæderne, og naar de alligevel maatte
affinde sig med den, maa Aarsagen nærmest søges i Stædernes Svækkelse gennem indbyrdes Splidagtighed og
indre Uroligheder.
Af hele det tidligere saa mægtige Forbund optraadte
kun Wismar og Rostock mod Dronningen gennem en Handelskrig paa Østersøen. Fra disse to Havne blev der udsendt Sværme af Kapere, der forsynede med Kaperbreve
strømmede ud over Søen. Deres fornemste Opgave i den
første Tid var at forsyne Tyskerne i Stockholm, Hættebrødrene, med Levnedsmidler under Dronning Margretes
Belejring af Byen. Derfor kaldtes de Victualiebrødrene,
men efterhaanden som Tiden gik, udartede de til at blive
regulære Sørøverbander, der kaprede, hvad de kunde
overkomme uden Hensyn til Flaget. Visby paa Gotland
blev deres faste Støttepunkt.
Denne Sørøverkrig, der oprindelig var tænkt som et
Vaaben mod den stærke, nordiske Dronning, hvis Lande
ogsaa blev haardt ramt af den - Malmø, Helsingborg og
Svendborg sank saaledes i Aske ved deres Angreb, - sved
efterhaanden stærkest til Hansestæderne selv og fik dem
til at optræde som Mæglere mellem Dronning Margrete og
den fordrevne Kong Albrecht af Sverige, selvom Resulta-
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tet af denne Mægling maatte blive Oprettelsen af den nordiske Union.
Baade Lybæk, Prøjsen og Norden sendte nu Orlogsskibe ud mod Victualiebrødrene, men først i 1398 fik de
deres Dødsstød, da den prøjsiske Ordensmester sendte en
Flaade paa 84 Skibe og 4000 Soldater til Gotland, der blev
erobret. De danske forsøgte at generobre Øen i 1403 men
kunde ikke indtage Visby, der holdt sig, til en tysk Undsætningsflaade ankom. Et senere dansk Forsøg paa at indtage Øen blev knust, da den dertil bestemte Transportflaade blev ødelagt ved et tysk Angreb paa Kalmar, og
først i 1407 afstod Ordenen Øen til Danmark mod en større
Sum Penge.
Erik af Pommern.
D. 12. Oktober 1412 døde Dronning Margrete. Det Rige,
hun gav i Arv til sin Efterfølger Erik af Pommern, var
stort og mægtigt som intet andet ved Østersøens Kyster.
Alle danske, norske og svenske Lande havde hun samlet
til eet Rige ved det skelsættende Møde i Kalmar i 1397.
Kun eet Spørgsmaal, det sønderjyske, havde Dronningen
ikke fa aet løst, før hun døde. Den sønderjyske Arv, Kong
Erik overtog, skulde i Tidens Løb vise sig at være for tung
for ham, ikke mindst fordi Hansestæderne, særlig Lybæk,
med Held forstod at benytte de holstenske Grevers Krig
mod Kongen som et virkningsfuldt Vaaben i deres egen
forbitrede Kamp mod hans aggressive Østersøplaner. Hverken Lybæk eller Hamborg havde Interesse i at se den danske Konges Magt udstrakt over Holsten til deres egne Mure
og understøttede derfor næsten altid Greverne i deres
Strid med Danmark.
Kong Eriks Politik var inderlig knyttet til hans Ønske
om at ophjælpe egen Handel og Skibsfart for derigennem
at skabe en velhavende Borgerstand. Hansestæderne nede
langs Østersøens Kyster var jo straalende Eksempler paa,
hvilken Magt rige og levende Byer besad. Særlig ved Øresunds Bredder bar det kongelige Initiativ Frugt. Kongen
saa klart, at Herredømmet over dette vigtige Farvand gav
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ham Herredømmet over Østersøhandelen i Hænde, for
Øresund var Porten ind til Balticum, og dets Byer kunde
blive Rivaler til de mægtige Stæder Lybæk og Hamborg.
København, der fra Absalons Dage hørte ind under Roskilde Bispestol, fik han i 1417 bragt ind under Kronen og
gjorde den senere til Rigets Hovedstad. Den gamle Fæstning Flynderborg ved Helsingør flyttede han fra Skrænterne Syd for Byen helt ud paa den yderste Odde, hvor
han byggede den nye Borg Krogen. Ovre paa Skaanes Vestkyst laa allerede den stærke Fæstning Helsingborg. Syd
for den anlagde han en ny By Landskrona, og endelig sluttede Malpløs nye Fæstning Ringen omkring Sundet.
Porten til Østersøen var tømret saa fast, at den ikke
kunde rokkes.
Samtidig hermed blev hans Politik overfor Hansestæderne mere og mere udæskende, saa Situationen nærmede
sig Bristepunktet. Stæderne forbød al Handel paa de nordiske Riger. Ingen i den tyske Hansa maatte sælge noget
til Folk i Norden, men Kong Erik svarede paa denne Udfordring med at standse al Sejlads i Øresund. Uvejret trak
imidlertid over for denne Gang, væsentlig fordi den tyske
Kejser Sigismund greb ind og dømte i Striden, nærmest til
Fordel for Danmark, særlig i det sønderjyske Spørgsmaal,
der samtidig var paa Dagsordenen.
De stejle holstenske Grever sad Kejserdommen overhørig, og Erik rustede da stærkt for at tvinge sine Krav
igennem. Hans Udførselsforbud, hans Beslaglæggelse af
fremmede Skibe i Sundet og lignende Foranstaltninger
vakte den største Forbitrelse i Lybæk og de andre Stæder,
og da disse i 1425 saa sig stillet overfor Valget: For eller
imod Kong Erik, valgte de at gaa imod ham, skønt de faa
Aar i Forvejen havde indgaaet en evig, venlig og trofast
Alliancetraktat med ham.
For Hansestæderne gjaldt det først og fremmest om at
genvinde den politiske Indflydelse i Norden, som Stralsundfreden havde skaffet dem, og som ene vilde være i
Stand til at beskytte deres vitale Handelsinteresser i Norden, men som den genskabte, kraftige Kongemagt atter
havde berøvet dem.

_

_
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For dette Maal gik de ind i Krigen - for dette Maal
hjalp de de holstenske Grever, og dog naaede de det aldrig.
Erik af Pommerns hanseatisk-sønderjyske Krig.
Hanseaterne førte Krigen støttet paa deres Sømagt og
paa den holstenske Hær. I 1427 løb en stor hanseatisk
Flaade paa 15 større og mange mindre Skibe ud og plyndrede Bornholm, Ærø, Lolland og Møen, hvorefter den afgik til Flensborg for at understøtte Holstenerne, der belejrede Byen, en Operation, der dog ret hurtigt blev opgivet
igen, men da denne lidet energiske Krigsførelse blev
skarpt kritiseret i Lybæk, stak en ny Flaade paa 36 Skibe
under Borgmester Tidernann Steen i Søen i Juli med Sundet som Maal og med den Opgave at skaffe en stor, nordfra kommende Handelsflaade igennem de danske Farvande, samtidig med at den lybske Orlogsflaade ved at
hævde Herredømmet over Sundet kunde skille Skaane fra
det øvrige Land.
Unionens Flaade var imidlertil blevet klar under Kommando af den pommerske Hertug Barnim af Barth og laa
ved København, da den hanseatiske Flaade kom op. Tidemann Steen begik nu den Fejl at dele sin Styrke i to Dele,
hvoraf den ene, mindre Del opererede i Kalleboerne, hvor
den mødte det svenske Kontingent af Unionsflaaden, mens
Hovedstyrken stod op i Drogden, hvor den blev slaaet afgørende af den der stationerede danske Flaade. Tidemann
Steen maatte flygte til Bornholm, hvorved den kort efter
ankommende, rige hanseatiske Handelsflaade paa ca. 50
Skibe faldt i Danskernes Hænder.
Nederlaget vakte stor Bestyrtelse i Lybæk, hvor man
straks gik i Gang med at udruste den største Flaade, Byen
nogensinde havde sendt i Søen. Over 200 større og mindre
Skibe udrustede med Kanoner, Belejringsmateriel og overdækkede Pramme til Angreb paa København og medførende 7000 Soldater afsejlede til Sundet under Kommando
af Grev Gert af Holsten og ankom uhindret i April 1428
udfor København, der imidlertid havde gjort klar til at
tage imod Angrebet. Flaaden laa dog delvis uudrustet i
Havnen.
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D. 25. April aabnede Hanseaterne Angrebet med et Forsøg paa at forsænke Revshaleløbet og Kalleboerne og med
et resultatløst Branderangreb mod en halv Snes danske
Skibe i Kalleboerne. Da begge disse Operationer mislykkedes, faldt Flaaden tilbage paa Wismar for at faa Forstærkning, og et Par Maaneder senere - d. 25. Juni blev Angrebet derpaa genoptaget. Understøttet af Pramme
med Kanoner lykkedes det Hanseaterne delvis at faa spærret Revshaleløbet med 40 stenlastede Fartøjer, men videre
naaede de ikke, hvorpaa Flaaden gik videre op i Sundet,
afbrændte Landskrona og hærgede Kysterne.
Det lykkedes snart den danske Flaade at faa hævet
Spærringerne og forenet med den svenske Flaade beherskede den kort efter atter Øresund, samtidig med at Englænderne og Hollænderne rev store Dele af Østersøhandelen til sig, fordi Hanseaterne holdt deres Skibe tilbage
af Frygt for, at de skulde blive opbragte af danske Kapere.
For Hansaen var Kampen ikke blevet efter Ønske, og,
særlig svækket af svigtende Sammenhold Stæderne imellem, indledte de derpaa Fredsunderhandlinger. Mens disse
stod paa, holdt de deres Flaader tilbage, hvad de danske
benyttede sig af til at overrumple Stralsund ved et overraskende Angreb i Maj 1429. Angrebet lykkedes, men paa
Hjemvejen blev den danske Flaade opholdt af Modvind
ved Wolgast, og Stralsunds Borgere fik derved Tid til at
samle en Styrke sammen, der kort efter tilføjede Danskerne et blodigt Nederlag.
Fredsforhandlingerne førte ikke til noget Resultat, og
Krigen fortsattes da med Tyngdepunktet i Sønderjylland,
hvor Flensborg faldt trods et energisk Undsætningsforsøg
foretaget af en Flaade under Kommando af Erik Krummedige og den svenske Ridder Broder Svensson. Ved Flensborgs Fald blev der i Hovedsagen sat Punktum for Kong
Eriks sønderjyske Planer.
Først i 1432 blev der sluttet en foreløbig Vaabenstilstand,
der i 1435 blev efterfulgt af den endelige Fred i Vordingborg paa en Tid, hvor Kong Erik havde Brug for alle sine
Kræfter for at knægte det ulmende Oprør i Sverige, hvor
Dalkarlene Gang paa Gang greb til Vaaben mod det danske Styre.
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Ved Freden i Vordingborg blev Stædernes Privilegier
stadfæstede, men de fik ikke, som de havde drømt om,
Slotte og Borge i Danmark som Pant for, at disse Privilegier vilde blive overholdt, og Sundtolden fik de ikke ophævet.
Sundtolden.
Midt under Krigen - i 1429 - gjorde Kongen Alvor af
at indføre den Sundtold, som han saa længe havde haft i
sine Tanker, idet det blev bestemt, at hvert Skib, der passerede den nye Borg, Krogen ved Helsingør, skulde stoppe
op og erlægge et vist Beløb til Sundets Herre. Skanørmarkedet var saa smaat ved at miste sin Betydning paa denne
Tid. Flere og flere Skibe brugte kun Sundet som Gennemgangsfarvand, og det var disse gennemfarende Skibe, Kongen vilde ramme med sin nye Told. Ogsaa de skulde skatte
til Danmarks Herre for at faa Lov til at benytte hans
Strømme.
Englænderne, der saa ivrigt søgte at vinde Indpas i
Østersøen, betalte Tolden uden Ophævelser, men Hansestæderne protesterede naturligvis under Paaberaabelse af,
at den stred mod deres Privilegier. Til at begynde med
slap de ogsaa for at betale den, men efterhaanden som Tiden gik, maatte ogsaa de bøje sig for dette danske Krav.
Sundtolden, der først blev afskaffet i 1857, kom til at
spille en stor og skæbnesvanger Rolle i vor Historie. Den
var gennem Tiderne en sikkert rindende Indtægtskilde for
Kronen, men de kongelige Misbrug, de urimelige og vilkaarlige Forhøjelser fra Tid til anden, skaffede Landet
mægtige Fjender paa Halsen og bidrog i høj Grad til, at
Herredømmet over Østersøen to Aarhundreder senere blev
vristet Danmark af Hænde.
Hausaen vakler.
Gærende Uro og aabent Oprør i alle de tre forbundne
Lande prægede Erik af Pommerns sidste Regeringsaar.
Hertil bidrog ikke mindst hans antihanseatiske Politik, der,
hvor rigtig den end var, ikke fandt den fornødne Tilslut-
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ning hos Stormændene, og træt af tyve Aars Skuffelser
og Modgang gik den gamle Konge om Bord i sit Skib og
sejlede til Gotland, hvor han fandt et Tilholdssted paa
Borgen Visborg, som han havde rejst derovre.
Omtrent paa samme Tid sprængtes det stærke Hanseforbund for stedse. Interessemodsætningerne blev for store
mellem Byerne, og fra 1438-41 herskede der aaben Krigstilstand mellem de hollandske Byer og østersøbyerne.
Kong Kristoffer af Bayern, der for en stor Del kunde takke
Lybæk for sin Krone, viste sin Erkendtlighed herfor ved
under den interhanseatiske Krig at spærre Øresund for al
hollandsk Skibsfart - alle Tiders store, lybske Haab men saa snart Freden var sluttet, sadlede han om, og gav
Hollænderne de samme Rettigheder i sine Riger, som Lybæk havde.
Unionskampene.
Striden mellem Danmark og Hansaen ulmede stadig,
men under Kristoffers Efterfølger Christiern den Første
kom det dog ikke til aabne Fjendtligheder. Kong Christiern var nemlig en meget daarlig Husholder, og Gang paa
Gang maatte han ty til Lybæk for at la ane Penge, en Omstændighed, der naturnødvendigt maatte gøre hans Stilling
overfor Landets gamle Fjende overordentlig svag.
Hertil kom yderligere, at han maatte ofre mange Kræfter paa sine Kampe med Sverige, der under Karl Knutssons Ledelse var brudt ud af Unionen - en Kamp, der
endte med det berømte Slag ved Brunkebjerg nær Stockholm, hvor Sten Sture, Karl Knutssons Efterfølger d. 10.
Oktober 1471 slog den danske Hær afgørende.
I Slaget ved Brunkebjerg blev Unionens Skæbne afgjort og Norden sprængt i to Halvdele med Sverige (undtagen Gotland) paa den ene Side og Danmark-Norge paa
den anden, en Fordeling af Nordens Land, der blev varig
i Aarhundreder.
Og som Nordens Enhed blev sprængt under Christiern I.,
løsnedes ogsaa Forbindelsen mellem Kongeriget og Sønderjylland gennem Riberecessen af 1460, der gav de tyske Hol-
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stenere den faktiske Magt i Sønderjylland, samtidig med at
Kongen maatte love, at Sønderjylland og Holsten skulde
være »evigt udelte sammen. <c

"

"
Kong Hans.
Var Danmark under Kong Christiern den Første vigende
over for Hansaen, blev Billedet et ganske andet under hans
Søn og Efterfølger Kong Hans. Da han kom paa Tronen i
1481, kom den stærke Magt til Roret, der kunde sætte de
tyske Købmænd Stolen for Døren.
Sejgt og maalbevidst fulgte Kong Hans fra første Færd
-en national dansk-norsk Politik for at frigøre sine Lande
for Hansaens »knugende Forprang og Aager«, Landets
egen Købmandstand begyndte at røre paa sig, og der opstod en national Import og Eksport uafhængig af Hansekøbmændene, men som saa ofte før søgte de danske Herremænd, der nødig saa deres fordelagtige Handel med de
tyske Købmænd kompromitteret til egen Gavn og til Landets Skade at bremse hans fremsynede Initiativ.
Trods al indre Modstand gik Kong Hans videre ad den
Bane, han ansaa for den rette, men hans Kamp for at bryde
det hanseatiske Handelssupremati hæmmedes stærkt af
hans samtidige Kamp for at genvinde Sverige. Han forløftede sig paa den dobbelte Opgave at knuse Hansestæderne og genvinde Sverige.
Til Gengæld fandt Svenskerne og Hanseaterne hinanden
i den fælles Kamp mod Danmark, og naar Stæderne i den
kommende Tid satte aktivt ind i de nordiske Krige, var
det som Regel paa svensk Side - dels fordi Landet var
afmægtigt til Søs, saa det ikke kunde true Stæderne der,
og dels fordi den fælles Stræben efter Herredømmet over
Østersøen havde skabt et glødende Nationalhad mellem
Danmark og Lybæk.
En anden Forbundsfælle i sin Kamp for at svække den
danske Konges Stilling fandt Lybæk i Hertug Frederik
af Gottorp, som i sine Forsøg paa at løsgøre sig for sin
kongelige Broders Overherredømme ikke undsaa sig for at
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slutte sig til denne Danmarks gamle Fjende, naar det passede i hans Planer.
Drømmen om at generhverve de tre Kroner førte Kong
Hans østerud for at finde Forbundsfæller, og i 1493 sluttede han Forbund med den russiske Storfyrste Ivan III for
sammen med. ham at ave Sverige, men interskandinavisk
var denne Traktat saare uheldig, fordi Rusland fra gammel
Tid havde været Sveriges Arvefjende, og Traktaten blev
derfor brugt med Held som Propaganda mod den danske
Konge, der krævede Sveriges Krone.
Heller ikke militært fik Traktaten større Betydning.
Den russiske Indsats i Krigen, Angrebet paa Finland,
førte ikke til noget Resultat, men Kong Hans fejede den
svage svenske Modstand til Side takket være det ubestridte Herredømme over Søen, han besad, og som gav
ham den nødvendige Bevægelsesfrihed, saa han kunde ombasere sin Hær ad Søvejen og sætte ind, hvor Modstanden
var svagest.
D. 29/9 1497 stod Slaget ved Brunkebjerg, hvor den
svenske Hær blev oprevet. Samme Dag faldt Elfsborg ovre
mod Vest, og d. 10/10 kunde Kong Hans holde sit Indtog i
Stockholm. Hundrede Aar efter Kroningen i Kalmar blev
den skandinaviske Union fornyet med Pomp og Pragt. Seks
Aar efter blev den atter brudt, idet Svenskerne rejste sig
i Oprør under Hemming Gad, efter at Kong Hans havde
lidt sit lammende Nederlag mod Ditmarskerne i det berømte Slag ved Hemmingstedt (1500), hvor den kongelige
Hær blev tilintetgjort af Ditmarskerne.
Sverige blokeres.
Det svenske Oprør udviklede sig til en lang og sejg
Fejde, som fra dansk Side hovedsagelig blev ført som en
Blokadekrig, hvor man med Held brugte det næsten ubestridte Herredømme over Havet mod den til Søs værgeløse Modstander.
Den gamle Krønike skriver: »Da Kongen mærkede, at
han ved Indfald i Sverige ikke meget kunde udrette, udrustede han mange Skibe, som han lod udgaa i Søen, og
4
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gav ogsaa alle Ret at røve paa Sverige. Og bragte han dermed de Svenske mere udi Klemme, end om han med en
hel Krigshær havde staaet i Landet, thi al Handel blev
dem derved betaget.«
Blokaden ramte imidlertid ikke blot Sverige. Den ramteligesaa haardt om ikke haardere Hansestæderne og maatte
derfor naturnødvendigt engang før eller senere føre dem
i Armene paa Kongens Fjender. Til at begynde med maatte
de dog bøje sig for de danske Krav om at stoppe Sejladsen
paa Sverige. I modsat Fald vilde deres Skibe blive opbragteaf danske Udliggere, og Byerne vilde ikke faa deres Privilegier i Danmark stadfæstede, og først omkring 1510 blev
Forholdene dem saa uudholdelige, at de saa sig tvunget til.
at gribe til Vaaben.
I 1502 udrustede Kong Hans imidlertid en stor Flaade,.
der skulde bringe Undsætning til det af Svenskerne belejrede Stockholm Slot, hvor Dronning Christina heltemodigt holdt Stand gennem otte Maaneder, indtil hun
maatte kapitulere d. 6. Maj, knap en Uge før Undsætningsflaaden naaede frem til Stockholm Skærgaard, hvorfra den
da med uforrettet Sag maatte vende tilbage til Danmark.
Den talrige, veludrustede danske Orlogsflaade under
J ens Holgersøn Ulfstand, Søren Norby og Otte Rud opererede imidlertid med stor Dygtighed mod den svenskeøstkyst, saa al Skibsfart til og fra Sverige og Finland blev
afbrudt. Blokaden virkede kraftigt, og det varede ikkelænge, før der opstod en følelig Mangel paa Salt og Humle,
som enhver Bonde skulde bruge i sin Husholdning, og
samtidig hermed gik Landets vitale Eksport i Staa, men
det var ikke alene rent materielt, Blokaden tyngede haardt,
Ogsaa moralsk sved den stærkt og gjorde Svenskerne inderligt trætte af Krigen, og omsider maatte Svante Sture
slutte Fred i København i 1509 og forpligte Sverige til at
betale Kong Hans 12000 Mark om Aaret, indtil de tog enten ham eller hans Søn Christiern til Konge.
Men heller ikke denne Fred holdt. Den var kun en Vaabenstilstand, der ikke formaaede at mindske den latenteSpænding i Norden, og det varede ikke længe, før det blev
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klart, at det bar hen mod et væbnet Opgør mellem Kongen
og de lybske Købmænd.
Orlogsflaaden skabes.
Kong Hans havde allerede længe forudset en saadan
Krig og havde ogsaa Vaabnet mod Stædernes sandsynlige
Angreb parat. Stædernes Magt laa paa Søen - altsaa
maatte de ogsaa rammes paa Søen, men Kongen havde
lært af svundne Tiders Erfaringer, at det ikke var nok at
have en Flaade, der kunde slaas med og slaa Fjenden. Det
gjaldt først og fremmest om at kunne bevare det vundne
- om at kunne bevare Herredømmet paa Søen, men dertil
var det gamle Flaadeopbud ikke længere anvendeligt, for
naar Togterne var omme, skiltes Flaaderne, og Skibene
gik hjem til de Dele af Landet, hvor de hørte til, og hvorfra de blev udrustede. Man maatte have en staaende
Flaade, en Rigsflaade, om Opgaven, Bevarelsen af Herredømmet paa Søen, skulde kunne løses.
Den første Spire til den kongelige Flaade blev lagt alle. rede under Christiern den Første, men det var Kong Hans,
der blev den egentlige Skaber af Orlogsflaaden. Han lod
bygge kongelige Skibe baade herhjemme og i Udlandet,
deriblandt de to store Kraveller »Engelen« og »Maria« de
største Skibe, der sejlede i Østersøen i hine Tider, og som
var ca. 1400 Tons store med en Besætning paa 6-700
Mand.
Hovedskibene i Datidens Flaader var Kravellerne, en
Skibstype, der via Holland var naaet op til Norden fra
Spanien. Kravellen havde Agterspejl med Rorpind ind til
andet Dæk og stort Spring, og var forsynet med tre Master og Bovspryd. Den forreste eller de to forreste Master
førte som Regel Undersejl og Mærssejl, mens Mesanmasten førte et Latinersejl. Under Bovsprydet førtes et
Blindesejl, hvorimod der ikke fandtes Stagsejl.
Kravellerne var ikke gode Sejlere. De kunde praktisk
talt ikke krydse, dels fordi de drev for meget, og dels fordi
de ikke kunde ligge tæt nok til Vinden.
Kanonerne var anbragt i Bredsiden i Kanonporte. Selve
4-
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Kanonerne var ret smaa endnu og blev kaldt Slanger,
Halvslanger, Falkonetter o. s. v. De skød med Kugler, der
vejede op til 4 kg, og som enten var af Sten eller af Jern.
Og som Kong Hans var Skaberen af den danske Rigsflaade, er han ogsaa Skaberen af Orlogsværftet, idet det
første kongelige Værft blev anlagt af ham paa Slotsholmen, hvor der endnu paa Christian IV's Tid var Beddinger,
men det varede ikke længe, før Pladsen paa Slotsholmen
blev for trang, og allerede under Kong Hans blev der anlagt et nyt Værft paa Bremerholmen lige overfor Slottet.
I første Række var den nyskabte Flaade som nævnt bestemt til at sættes ind mod Lybækkerne, og den stod da
ogsaa sin ildprøve, da Byen greb til Vaaben i 1510 for at
tvinge Kongen ind paa en anden Handelspolitik.
Den dansk-lybske Krig 1510-12.
I April 1510 erklærede Lybæk den længe ventede Krig.
Uofficielt var den imidlertid allerede begyndt Aaret før
med gensidige Kapertogter. Søren Norby havde saaledes i
Oktober 1509 foretaget et større Plyndringstog mod Lybæks Omegn.
Lybækkerne kom først i Søen med deres Flaade i 1510
og beherskede Farvandene i nogen Tid. En lille dansk Udliggerflaade paa 3 Skibe blev slaaet ved Gedser og maatte
søge tilbage til København, mens den lybske Flaade efter
et mislykket Angreb paa Møen førte Kaperkrig i Sundet i
nogen Tid, indtil den atter faldt tilbage paa Lybæk, hvor
den blev liggende længe uvirksom lammet af Mytteri
blandt de tyske Lejeknægte, der udgjorde dens Besætning,
og først i Juli Maaned kunde den atter stikke i Søen 24
Mærsskibe og 6 Jagter stærk med ialt 7000 Mand om Bord.
Flaaden gik først til Bornholm, der blev plyndret, hvorefter den fortsatte til Sverige, der igen havde aabnet
Fjendtlighederne mod Danmark, og en forenet svensklybsk Flaade paa 40 Skibe hærgede nu Blekinge og Lollands Kyster, hvor bl. a. Rødby og Nakskov blev brændt.
Det var i Mellemtiden lykkedes Kong Hans at faa sin
Hovedflaade ud under Kommando af Henrik Krummedige,
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og han overførte nu en stor Hær til Lolland, hvor Lybækkerne blev slaaet i et blodigt Slag ved Nakskov, hvorefter
hele den lybske Flaade søgte tilbage til Hjemhavnen.
Det næste Aar 1511 kom den danske Flaade først ud
under Kommando af Jens Holgersøn Ulfstand med Søren
Norby og TUe Giseler som Underførere. lalt talte Flaaden
20 Skibe, deriblandt de to store Nybygninger »Engelen« og
»Maria«.
Jens Holgersen konvojerede først en stor hollandsk Koffardiflaade til Prøjsen og Livland og gik derpaa til Østersøens vestlige Del for at hjemsøge de lybske Kyster. Et
Angreb paa selve Lybæk blev opgivet, da Forsvaret var
for stærkt, men i Stedet for faldt J ens Holgersøn over
Wismar, der havde undladt selv de simpleste Forsvarsforanstaltninger. Byen blev plyndret, og 14 Skibe blev enten
brændt eller taget i Havnen.
D. 27. Juli var Lybækkerne omsider blevet klar til at
løbe ud under Kommando af Frits Grawert og Herman
Falk og afgik derefter til Rygen, hvorfra der blev sendt
Rekognosceringsfartøjer til København for at observere
den danske Flaade, der rapporteredes liggende oplagt i
Revshalegattet uden at skulle udrustes mere.
Paa Basis af disse forkerte Efterretninger lettede Lybækkerne og gik til Bornholm, men inden det planlagte
Angreb kunde iværksættes, ankom J ens Holgersøn med sin
Flaade, og d. 9/8 1511 tørnede de to Styrker sammen i et
Slag, der endte med en dansk Sejr.

Slaget ved Bornholm d. 9. August 1511.
Den lybske Flaade laa til Ankers ved Øen, da den
danske Flaade kom i Sigte med de sværeste Skibe paa
Fløjen. Lybækkerne lettede straks, og Kampen udviklede sig til en Artillerikamp, der hurtigt gik over til
en uordnet Enkeltskibskamp, hovedsagelig om de to
Admiralskibe, indtil Mørket faldt paa. Lybækkerne
trak sig da tilbage østpaa i Østersøen, mens den danske
Styrke blev liggende ved øen. Den næste Dag kom to
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lybske Skibe forsinkede til Mødestedet ved Bornholm og blev kapret af den danske Flaade.
Udfor Hela tog Lybækkerne den store hollandske
Konvoj, og ved Efterretningen herom satte Jens Holgersøn sig straks i Bevægelse for atter at opsøge Fjenden, som han traf d. 14/8 ved Rixhøft, ikke langt fra
Hela. Lybækkerne lod en Del af deres Skibe dække
Konvojen, mens Resten opholdt den danske Flaade i
en Kamp, hvor Jens Holgersøns Flagskib »Engelen«
blev haardt medtaget og bl. a. mistede Roret. Da Skibet endvidere blev beskudt langskibs ind, mindskede
det Sejl, hvad de øvrige danske Skibe opfattede som
Signal til at opgive Forfølgelsen af de lybske Skibe,
der derefter undslap med Konvojen.
Efter disse Begivenheder ophørte de militære Operationer i Østersøen. Lybæk var efterhaanden blevet træt
af Krigen, der ødelagde Byens Handel fuldstændigt, og
var villig til at købe Freden selv med store Ofre, og modtog derfor Kurfyrsten af Brandenborgs Mægling med stor
Beredvillighed. Det skønne Haab, de til at begynde med
havde næret om gennem en sejrrig Fejde at faa lukket
Østersøen helt og holdent for de forhadte Konkurrenter,
Hollænderne, maatte de imidlertid se forsvinde som et
uopnaaeligt Fata Morgana, da Krigen gik dem imod, og
i Stedet for klamrede de sig til et mere beskedent Ønske:
en Kontingentering af den hollandske Skibsfart gennem
de danske Farvande.
Ved Fredsunderhandlingerne i 1512 tilbød de saaledes
Kongen en fast, aarlig Afgift, hvis han vilde forpligte sig
til kun at lade et mindre Antal hollandske Skibe faa Tilladelse til at sejle gennem Sundet om Aaret. Men ogsaa
dette Haab brast. »Strørnmene i vore Lande er frie,« svarede Kongen, »og vi er ikke til Sinds til Skade for Riget og
til Gavn for Lybæk at lukke dem for nogen søfarende
Nation. «
De Tider var forbi, hvor det ene var givet Lybæk at
diktere Betingelserne, dels fordi Danmark var blevet for
stærkt, og dels fordi Lybæks hele Magtstilling var ved at
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vakle. Det var ikke alene Hollands Indtrængen i Østersøen,
der truede Byen i disse Aar. Den rige Mellemhandel, der
havde gjort Byen til Østersøens Stabelplads, var ved at
svinde bort. Handelen gik efterhaanden direkte ad Søvejen via Skagen til Vesteuropa og ikke længere ad Ruten
Lybæk-Hamborg, en Udvikling, der truede Byens Livsnerve, og som de lybske Købmænd søgte at imødegaa ved
at kræve paa de forskellige Hansemøder, at visse vigtige
Stabelvarer ikke maatte føres gennem Sundet, men skulde
gaa over Lybæk, hvad de andre Stæder Riga, Reval og
Danzig stillede sig afvisende overfor. Denne Stædernes
indre Strid svækkede naturligvis yderligere Lybæk over
for det stadig stærkere Norden, og fik Byen til at søge den
dyre Fred i 1512, hvor dens Privilegier ganske vist blev
stadfæstede, men ellers gik Betingelserne dem ganske
imod, og for første Gang i Historien maatte den betale den
danske Konge en klækkelig Skadeserstatning paa 30,000
Gylden.

Sveriges Frihedskamp.
D. 20. Februar 1513 døde Kong Hans i Aalborg. Hans
Søn og Efterfølger Christiern d. II fortsatte den faste nationale Politik, han havde faaet i Arv efter Faderen. Hans
- eller maaske rettere sagt Mor Sigbrits - Kongstanke
var Oprettelsen af et stort nordisk Handelsforbund med
København som den naturlige Stabelplads for al Østersøhandel, men denne kraftige, merkantile Politik kunde naturligvis kun forværre Forholdet til Lybæk, der nu følte
sig truet paa Livet i sine vitale Interesser.
Danmark og Norge kunde imidlertid ikke alene løse
disse vidtfavnende Planer. Sverige og Rusland maatte
med, om Handelsforbundet skulde naa sin fulde Værdi.
Rusland kunde sikkert vindes ved Venskab, men Sverige
maatte derimod erobres, - <let maatte med Magt tvinges
ind under Unionen igen, og dermed ind i Handelsforbundet, der forøvrigt havde baade en merkantil og en politisk Baggrund, idet Kongen gennem et saadan Forbund
haabede dels at kunne skaffe sine Undersaatter fri af Ly-
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bæks Handelsaager og dels at kunne binde de nordiske
Lande sammen i en ubrydelig Enhed gennem fælles Handelsinteresser, saa de opslidende Krige dem imellem kunde
ophøre.
I Sverige havde Sten Sture den Yngre gjort sig selv til
Rigsforstander og rejst Landet til Kamp mod den danske
Konge, og Christiern d. Anden rustede derfor stærkt for
at tvinge Landet ind under sin Magt igen. To Gange løb
han forgæves Storm mod Sten Stures Rige, indtil endelig
Sejren fulgte hans Faner i 1520.
Hele Vinteren og Foraaret 1517 blev der arbejdet ihærdigt paa Bremerholm i København med at faa Flaaden udrustet, og i Slutningen af Maj stod den til Søs under Kommando af Joakim Trolle, Karl Knudsen og Søren Norby,
Sveriges østkyst blev hærget, men da Landgangshæren
kort efter blev slaaet af Sten Sture i Slaget ved Vædla,
blev hele Felttoget opgivet for denne Gang.
Dette tilbageslaaede Angreb ansporede kun Kongen til
nye Anstrengelser. Med en stor Hær paa 20,000 Mand belejrede han Stockholm, indtil Mangel paa Forsyninger og
Mytteri blandt Lejeknægtene tvang ham til at opgive det
med saa store Forhaabninger indledede Angreb og vende
tilbage til Danmark, medbringende seks Gidsler, deriblandt Hemming Gad og den unge Gustav Vasa, Sveriges
senere Konge.
Kongens to første Forsøg paa at tvinge Sverige ind under
Unionen igen var altsaa bristet, men derfor var Planen
alligevel ikke opgivet, og hele Aaret 1519 gik med Forberedelser til det afgørende Slag mod det genstridige Land.
Større Operationer forefaldt altsaa ikke det Aar, men for
stadig at holde Fjenden i Aande og udmatte ham, blev
Flaaden sendt af Sted til østkysten, saasnart Søen var
aaben, for under Søren Norbys Kommando at drive Handelskrig mod Svenskerne og overvaage, at Blokaden ikke
blev brudt af Hansestæderne, samtidig med at den skulde
støtte Hæren i de mindre Operationer, der fandt Sted bl. a.
mod Øland og omkring Kalmar.
Samtidig hermed blev der indledet Underhandlinger med
den russiske Storfyrste Vasilius om Hjælp til et Angreb
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paa Wiborg i Finland, men det russiske Fremstød der blev
kun et Plyndringstog uden Betydning for Begivenhedernes
videre Udvikling.
Aaret 1519 stod altsaa hovedsagelig i Handelskrigens
Tegn, hvad der naturnødvendigt maatte skabe Spænding
mellem Kongen og de lybske Købmænd, der ikke kunde
forstaa, at de ikke kunde faa Lov til at handle, hvor de
vilde - i dette Tilfælde paa Sverige. Naar de ikke blandede sig i Stridighederne de to Lande imellem, burde de
efter deres egen Mening have Lov til at fare i Fred. Guds
frie Hav tilhørte alle og var ingens særlige Ejendom.
Kongen mente derimod, at der var Grænser for Handelens og Havets Frihed. Om Farten paa de Strømme, der
flød mellem hans Riger, vilde han nok have et Ord med at
skulle have sagt, og Lybækkerne maatte ikke blot i Ord
men ogsaa i Gerning bevise, at de var neutrale og undlade
at støtte Sverige ved at sende det de Forsyninger, der var
af saa livsvigtig Betydning for Landet og dets Næringsliv
og derigennem for dets fortsatte Kamp mod Kongen.
Til at begynde med føjede Lybæk Kongen, men da Krigen trak i Langdrag, og Blokaden sved haardere og haardre til Lybæk, hvor Arbejdsløsheden steg med aaben Gæring og Uro i Følge, øgedes Spændingen mellem Byen og
Kongen og var i 1519 ved at naa Bristepunktet. Lybæk rustede stærkt. Paa Værfterne i Travemiinde løb den ene
Kravel efter den anden af Stabelen, men denne truende
lybske Holdning kom Kong Christiern meget ubelejligt,
fordi han saa sig stillet overfor Valget enten at maatte
gaa paa et ydmygende Forlig med Byen eller opgive Kampen mod Sverige, for hvis Krigen med Lybæk udbrød,
maatte han trække Flaaden og en Del af Hæren tilbage fra
Sverige, men uden en Flaade kunde Stockholm ikke erobres og Sveriges Modstand derigennem kues.
Kong Christiern valgte Forliget med Lybæk. Han valgte
et foreløbigt diplomatisk Nederlag for at kunne faa Ro til
at fortsætte de allerede tidligere indledede store Operationer mod Sverige.
Kort efter Nytaar 1520 var Otto Krumpen rykket ind i
Sverige med en Hær paa mellem 10-20,000 Mand og
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havde sla aet Sten Sture i Slaget ved Bogesund. hvor den
svenske Rigsforstander selv blev dødeligt saaret. I Begyndelsen af Maj var Stockholm, der blev forsvaret af
Sten Stures Enke, Christina Gyldenstjerne, indesluttet fra
Landsiden, og da Isen forsvandt, lukkede den danske
Flaade under Søren Norby Ringen om den belejrede By,
der fuldstændig afskaaret fra Omverdenen maatte kapitulere, og d. 7/9 1520 kunde Kong Christiern holde sit Indtog
i Byen.
Den første Etape frem mod det store Maal: det nordiske
Handelsforbund var saaledes lykkeligt naaet, men dermed
var det ogsaa Slut.
D. 8. November fuldbyrdedes det stockholmske Blodbad,
hvor mer end 80 af Sveriges bedste Mænd maatte strække
Hals under Bøddeløkserne. Efterretningen om denne frygtelige Bloddaad fik Oprøret til at flamme op overalt i Sverige, som nu sluttede op bag Gustav Vasa, der rejste Dalkarlene mod det danske Styre. Men det var ikke alene
Sverige, der rejste sig mod Kong Christiern. I Danmark
havde hans yderliggaaende Borgerpolitik gjort Herremændene til hans svorne Fjender, og hans merkantile Politik
vakte en Storm af Forbitrelse mod ham i Hansestæderne,
der ogsaa var blevet haardt ramt af de mange Handelsforbud, der var blevet udstedt under de idelige Fejder med
Sverige.
Gustav Vasas Sejrsløb standsede imidlertid foran Søstæderne, der støttet paa deres maritime Forbindelseslinier var i Stand til at modstaa hans Angreb med Held.
»Da mærkede han,« skriver den gamle Krønike, »at det
vilde blive ham vanskeligt at reducere Søstæderne, medmindre han havde en god Skibsflaade, hvorudover han
indlod sig i Handel med Lybæk.«
Med Løftet om store Privilegier søgte han at lokke denne
Danmarks gamle Fjende over paa sin Side, og Byen var
mere end villig til at træde hjælpende til. D. 3/8 1522 løb
den lybske Flaade ud fra Traven, 13 Orlogsskibe stærk
under Kommando af Borgmester Herman Falk. Kort efter
kom der Forstærkninger fra Sverige, Rostock og Wismar,
saa Flaaden kom op paa 34 større og mindre Skibe, der
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efter at have brandskattet Bornholm og erobret Hammershus afgik til Sundet.
Herman Falk vovede dog ikke et Angreb paa København, men Helsingør blev brændt og Møen plyndret, hvorefter Flaaden gik hjem uden at udrette mere. Aarsagen
hertil var et Rygte om, at Søren Norby var i Nærheden
med en stor Flaade. Han var ganske rigtigt i Nærheden,
men kun med ganske faa Skibe, men Lybækkerne havde
saa stor Respekt for ham, at alene hans Navn var nok til
at faa hele den lybske Flaade til at søge bort.
Den fjendtlige Flaades Optræden i Sundet kom Kongen
som en meget ubehagelig Overraskelse, fordi man ikke
havde Søstyrker disponible til at sætte ind mod den. Den
danske Flaade var i de senere Aar blevet meget forsømt.
Der var ikke mange Penge i den kongelige Kasse - Landhæren, der for største Delen bestod af tyske Lejeknægte,
slugte svimlende Summer, og da man ikke ventede Fjender paa Søen, var Flaaden derfor blevet misrøgtet. Søren
Norby laa med kun en halv Snes Skibe paa Sveriges østkyst og holdt Forbindelsen vedlige med de belejrede Søstæder, mens Resten af Skibene laa aftaklet og slet vedligeholdt i København, men denne Flaadens Forsømmelse
hævnede sig nu haardt og bidrog mere end noget andet til
Kongens kort efter kommende dybe Fald.
Lybæks Indtræden i Krigen var af den allerstørste Betydning for Gustav Vasa, der nu kunde sætte al Kraft ind
paa Belejringen af Stockholm. Søren Norby søgte i Ef teraaret 1522 at undsætte Byen med en stor Førselsflaade paa
ikke mindre end 30 Skibe, konvojerede af 9 Orlogsskibe,
men i Skærgaarden stødte han sammen med 18 lybske
Skibe og led et stort Nederlag. Alle Førselsskibene blev
taget, men selv slap han bort med de 9 Orlogsskibe.
Afskaaret fra sine Forbindelser med Danmark maatte
Stockholm derpaa kapitulere i Juli 1523. Hele Sverige var
i Gustav Vasas Hænder og Unionen definitivt bristet. Men
allerede før den Tid var Kong Christiern blevet jaget af
Lande af de oprørske jyske Herremænd, der ikke længere
vilde finde sig i hans revolutionære Politik. D. 13. April
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1523 sejlede han fra København om Bord i sit Skib »Løven« for at gaa i Landflygtighed.

Frederik den Første.
Hansaen havde hjulpet Gustav Vasa til den svenske
Krone. Nu hjalp Hansaen ligeledes Danmarks og Norges
nye Konge, den gottorpske Hertug Frederik paa Tronen.
Jylland og Fyen faldt hurtigt for hans Fødder, hvorpaa
han støttet af en stærk lybsk Flaade sejlede til København
og Malmø, der endnu holdt fast ved Christiern den Andens Sag, og som først gav sig i Begyndelsen af Januar
1524.
De lybske Købmænd havde hjulpet begge Nordens Konger paa Tronen og kunde nok i den Anledning have Lov til
at drømme om en Generhvervelse af det Handelshegemoni
over Norden, der aldrig kom dem af Minde, men foreløbigt
maatte de nøjes med nye, store Privilegier i alle tre Riger.
Der herskede omsider efter de mange Ufredsaar Fred i
Norden. Kun ude paa Søen huserede Sørøverne, og ovre
paa Gotland sad Søren Norby, Christiern lI's haandgangne
Mand, som Høvedsmand. Baade Frederik I og Gustav Vasa
søgte at faa ham til at gaa i deres Tjeneste, men han trak
Tiden ud, saa længe han kunde, i Haabet om at se den for-·
drevne Konge tilbage igen som Nordens Herre. Hverken
Gustav Vasa eller Frederik I sad saa fast i Sadlen endnu,
at de turde bruge Magt imod ham, for de vidste, at Kong
Christiern arbejdede med at samle en Lejehær sammen i
Holland, og det gjaldt derfor om at holde Kræfterne i Behold for eventuelt at kunne møde den truende Fare.
Søren Norby benyttede Tiden vel til at fejde mod sin
gamle Herres Fjender - særlig mod Lybækkerne. »Det
er mit Helbred saa gavnligt,« sagde han, »at snuse i deres
Kramkister og rode i deres Krydderposer.« Et Aar gik
paa denne Maade, men saa ændrede Forholdene sig fuldstændigt. Christiern II maatte opløse sin Hær, da han ikke
kunde skaffe Lejeknægtene deres Sold, og Gustav Vasa
sluttede da Forbund med Lybæk for at skaffe Ro i Østersøen. Naar Søen hen paa Foraaret blev aaben, kunde Søren
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Norby derfor vente at se to fjendtlige Flaader ved Gotland.
Overfor denne truende Fare bestemte han sig til at ville
forsvare Øen saalænge som muligt for Christiern II's Sag,
og først naar Forsvaret ikke længere var muligt, vilde han
overlevere den til den danske Konge.
Det danske Rigsraad havde imidlertid faaet Underretning om de svenske Planer om en Erobring af Gotland, der
vilde betyde et Slag for dansk Herredømme i disse Farvande. Visby var et ypperligt Støttepunkt for Hævdelsen
af Magten i Østersøens østlige Del, for derfra kunde Sveriges østkyst blokeres og Stockholm afskæres fra Forbindelsen med de øvrige Byer paa østkysten, og endvidere
var det muligt for den Magt, der besad Visborg, at ødelægge Hanseaternes Handel i Østersøens østlige Del.
Det var derfor af allerstørste Betydning for Danmark at
beholde Herredømmet over denne strategisk vigtige ø, og
Rigsraadet indledte da ogsaa Forhandlinger med Søren
Norby, men inden disse var ført til et endeligt Resultat, var
Gustav Vasa afgaaet til Gotland i Maj 1524 for at angribe
øen. Belejringen af Visborg trak imidlertid ud. Søren
Norby gjorde stadig Udfald, og en stor svensk Førselsflaade, der skulde bringe Forsyninger til Belejringshæren
blev i Slutningen af Juni angrebet og ødelagt af hans
Krydsere.
Det danske Rigsraad greb nu ind og begyndte at forhandle med Gustav Vasa. - Hansestæderne mæglede og paa Basis af denne Mægling blev der opnaaet et Forlig,
hvorved Gotland forblev under dansk Herredømme.
Søren Norby blev stadig siddende som Høvedsmand derovre, men den gamle Kriger kunde ikke holde sig i Ro. Han
haabede stadig paa Christiern lI's Tilbagekomst, og da
Kong Frederiks tunge Skattepaalæg fik Uroen til at flamme op særlig i Skaane, besluttede han at ville udnytte
denne Uro til at rejse et aabent Oprør i Landsdelen til Fordel for Kong Christiern. I Marts 1525 gik hans Underfører
Otto Stigssøn i Land i Blekinge kort efter fulgt af Søren
Norby selv, men de blev snart slaaet af Johan Rantzau i
Slaget ved Lund, og dermed var Oprøret til Ende. Lybæk-
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kerne sendte en Styrke til Gotland, hvor Visby blev stormet og Visborg belejret.
Nu bøjede Søren Norby sig omsider og overgav Gotland
til den danske Konge mod selv at faa Sølvitsborg i Blekinge
til Len. Forhandlingerne mellem Danmark og Lybæk om
Retten til Gotland endte med, at Byen gav Afkald paa Øen
mod at faa Bornholm med Hammershus til Len i 50 Aar
plus forskellige nye og udvidede Privilegier.
Søren Norby kunde imidlertid ikke holde sig i Ro paa
Sølvitsborg. Det varede ikke længe, før han igen begyndte
at snuse i Lybækkernes Kramkister, indtil Danmark, Sverige og Lybæk i Forening vendte sig imod ham, og i 1526
blev han selv og hans Underfører Skipper Clement slaaet
af de forenede Flaader. Norby undslap selv til Rusland,
hvorfra han efter mange Eventyr naaede ned til Florents,
hvor han faldt i 1530 under Kejser Karls Angreb paa
denne By.
Christiern den Andens Tilbagekomst.
Haand i Haand havde Danmark og Lybæk slaaet den
sidste af Christiern den Andens Mænd ud af Østersøen.
De kommende Tider skulde se de to tidligere saa skarpe
Modstandere endnu inderligere knyttet til hinanden i en
fælles Frygt for den gamle ørn.
Og ugrundet var Frygten ikke. Baade i Danmark og i
Norge havde Kong Christiern endnu mange Tilhængere,
der med største Glæde vilde se ham paa Tronen igen, og
i Udlandet var hans Svoger, den tyske Kejser, hans naturlige Forbundsfælle, der utvivlsomt engang før eller senere vilde møde op med sine dynastiske Krav. At Hollænderne som Kejserens Undersaatter paa Forhaand
maatte anses for at være for Kong Christiern, gjorde kun
Lybæks Følelser overfor Frederik II endnu varmere.
Foreløbigt syntes imidlertid Hollænderne ikke at være
særlig opsatte paa at hjælpe den fordrevne Fyrste, fordi
de frygtede for at miste den rige Østersøhandel, der varaf saa stor Betydning for dem, at de kaldte den for al
Handels Moder.
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Først i 1531 saa de sig nødsagede til at give efter for
Kejserens Krav og hjælpe Kong Christiern, der rustede sig
for at genvinde sin Krone med Magt. I Efteraaret 1531 lod
han rundt om i Danmark udsprede en Proklamation, hvori
han lovede at hjælpe Almuen ud af de usle Kaar, Kong
Frederiks Regering bød dem, og i November samme Aar
landede han med en Hær i det sydlige Norge, eskorteret
derop af en dansk-hollandsk Flaade under Kommando af
Skipper Clement.
Efterretningen om hans Tilbagekomst virkede som en
Bombe baade i København og i Lybæk. Harmen vendte sig
i første Række mod Hollænderne, der havde hjulpet Tronkræveren, og i Januar 1532 blev det dem forbudt at drive
Handel paa Norge og i Østersøen. Øresund blev lukket for
dem.
Lybækkerne var ikke sene til at gribe denne eriestaaende
Chance til at sætte Konkurrenterne Stolen for Døren. Her
var omend i den elvte Time en Mulighed for atter at
tvinge Handelen tilbage over Linien Lybæk-Hamborg og
forhindre den direkte Sejlads gennem Øresund, der angreb
Byens Livsnerve, Transithandelen.
De stillede en stor Flaade til Kong Frederiks Disposition
og krævede som Tak for denne Assistance, at Kongen skulde forbyde al Transport af visse vigtige Stabelvarer gennem
Øresund, og desuden skulde Hollændernes Skibsfart gennem Sundet kontingenteres. »Det Lybækkerne ønskede,«
skriver Historikeren Paludan-Miiller, »var en Søfarts- og
Handelslov, der gjorde den danske Konge til deres Portner
i Øresund, som skulde kaste sig i Krig med alle handlende
Folk - ikke for Danmarks Skyld, men for at Lybækkerne
kunde blive ret rige paa disse Landes og andre søfarende
Folks Bekostning.«
I sin Kvide maatte Kong Frederik gaa ind paa disse
haarde Betingelser og underskrive en Traktat, der naglede Landet til Lybæk, men ogsaa denne Traktat skulde
vise sig at være en værdiløs Lap Papir, da de Forhold, der
havde affødt den, forandrede sig.
Og de forandrede sig hurtigt. Knap to Maaneder senere
var Christiern den Andens hasarderede Forsøg paa at
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genvinde sine tabte Kroner blevet knust i Norge. En stor
Del af hans Flaade forliste i en Storm, og Akershus holdt
Stand mod hans Angreb, ikke mindst fordi det lykkedes
Peder Skram, Frederik I's Flaadefører at undsætte Slottet,
uden at Skipper Clement formaaede at forhindre det.
I Foraaret 1532 gik derpaa en forenet dansk-lybsk
Flaade, i hvilken Peder Skram førte det danske Kontingent, med 25 Skibe og 7000 Mand til Oslofjorden for at
bekæmpe Kong Christiern, men ingen af Parterne vovede
noget Slag for ikke at udsætte sig for et afgørende Nederlag, og Resultatet blev, at Christiern II fik tilbudt frit
Lejde for at begive sig til København for at underhandle
med sin kongelige Farbroder.
Frederik I's Mænd brød imidlertid det lovede Lejde, og
Kong Christiern blev som Statsfange ført til Sønderborg
Slot. Faren var drevet over for denne Gang og dermed ogsaa Lysten til at betale Lybæks ublu Pris. Omtrent samtidig
hermed optraadte Lybæk under sin nye, kraftige Borgmester Jørgen Wullenwever paa en overordentlig udfordrende Maade og sendte bl. a. Skibe op i Sundet for at
opbringe hollandske Skibe, og den politiske Situation mellem Danmark og Lybæk blev efterhaanden spændt til
Bristepunktet.

Grevens Fejde.
D. 10. April 1533 døde Kong Frederik den Første, og
kort efter brød det saa længe ventede Uvejr løs. Valget
af den nye Konge stødte straks paa uoverstigelige Vanskeligheder - et Parti ønskede at vælge Hertug Christian,
der var Protestant, til Konge - et andet, det katolske Parti,
ønskede hans unge Broder Hertug Hans, fordi man mente
at kunne paavirke ham til Gunst for den vigende Katolicisme, mens endelig et tredie Parti ønskede at sætte Christiern II paa Tronen igen. Rigsraadet, der førte Regeringen, indtil det tilsyneladende uløselige Spørgsmaal om
Valget af den nye Konge var afgjort, brød Forbindelsen
med det demokratiske Lybæk og nærmede sig Holland en Politik, der naturnødvendigt maatte føre til et væbnet
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Opgør, fordi Jørgen Wullenwever nu med alle Midler
maatte værne om Byens Liv og Fremtid. Herredømmet
over Østersøen og over Østersøens Handel var nu for Alvor ved at glide den af Hænderne.
Skønt Rigsraadets Politik saaledes uundgaaeligt maatte
føre til Krig, nægtede Herredagen i 1533 alligevel at bevilge de nødvendige Midler til Hvervning af den Lejehær,
der ene kunde have været saa kraftig en Politiks nødvendige militære Rygstød. »De danske Herremænd vilde ikke
ofre en Hvid paa Danmarks Forsvar,« skriver Erik Arup
i sin »Danmarkshistorie«. »Selve Tanken om Krig var dem
en Vederstyggelighed.« Denne Herremændenes Vederstyggelighed for Krig svækkede Regeringen eftertrykkeligt og afgørende og førte Landet ind i en blodig og ødelæggende Borgerkrig, fordi Lybæk nu følte sig stærk nok
til med Magt at kunne tvinge Landet til at følge den Vej,
der førte frem mod dens Maal: Genoprettelsen af Lybæks
baltiske Handelshegemoni.
Jørgen Wullenwever var utvivlsomt en stærk Mand,
men han var afgjort ikke nogen Statsmand. Hans stejle
Politik bragte ham snart ogsaa i Modsætningsforhold til
Sverige, som tilsidst afsluttede en Forbundstraktat med
Danmark mod den fælles Fjende Lybæk - et Forbund der
senere blev direkte støttet af Hertugen af Prøjsen og indirekte af Hollænderne.
Saaledes var Lybæk omgivet af Fjender paa alle Sider,
da Jørgen Wullenwever i Maj 1534 spillede sit sidste Kort
ud i Kampen for sin haardt trængte By. Kortet hed - sært
nok- Christiern den Anden. Med denne sin forhen saa
bitre Modstander som Bannermærke haabede han at
kunne vinde den store, brede Befolkning i Danmark, der
stadig var den gamle Borgerkonge god, og derved rejse en
Storm, der kunde jage Adelen og dens Kongsemner paa
Flugt og sætte den gamle Ørn paa Tronen igen som Konge
af Hansaens Naade.
Jordbunden i Danmark var vel beredt til en stor Omvæltning af den ene eller anden Art i de Dage. Reformationen havde rejst sig herhjemme og vundet Terræn blandt
Landets Borgere, men samtidig saaet Splid imellem dem
s
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- en Splid, Jørgen Wullenwever regnede med at kunne
udnytte i sin Kamp for Lybæks Fremtid.
Det var Malmøborgmesteren Jørgen Kok og Københavns
Borgmester Ambrosius Bogbinder, der først havde udkastet Tanken om at befri Kong Christiern af Fængslet og.
atter sætte ham paa Tronen, men Jørgen Wullenwever var
ene Manden, der havde Magten til at realisere Tanken.
Prisen, han forlangte for sin Assistance, var stor. Han
krævede for sig og for Lybæk Helsingør, Helsingborg,
Sundtolden, udstrakte Privilegier i Rigerne og Bestemmelsesret over Kongevalget i Fremtiden, idet dog Helsingør og Halvdelen af Sundtolden senere kunde mageskiftes med Gotland.
Grev Christoffer af Oldenborg, efter hvem Krigen, der
kom, fik Navnet Grevens Fejde, blev valgt tilOperationernes Leder, og d. 21/6 1534 ankrede en lybsk Flaade i
Sundet. Forbindelsen mellem Sjælland og Skaane blev afbrudt, og Ambrosius Bogbinder hejste Christiern den Andens Flag over København. I Løbet af kort Tid var hele
det østlige Danmark og Rigsflaaden i Grevens Hænder.
I Jylland og paa Fyen derimod sluttede Adelen sig fast
sammen og valgte Hertug Christian af Sønderjylland til
Konge, men inden han kunde faa sin Hær, der foreløbigt.
var bundet ved et Angreb paa Lybæk, frigjort til Kampene i Jylland, havde Grev Christoffer takket være det.
Herredømme over Søen, han indtil videre besad ubestridt,
kunnet gaa i Land paa Fyen, hvor Almuen rejste sig mod
Adel og Gejstlighed, og det varede ikke længe, før hele
Øen var i Grevens Magt.
End ikke Jylland syntes at kunne holdes af Hertug
Christians Tilhængere. D. 14/9 landede Søren Norbys.
gamle Søhane Skipper Clement med en Haandfuld Landsknægte ved Aalborg, tog Byen og snart efter flammede
hele Nordjylland op i et luende Oprør. En adelig Hær under Erik Banner blev slaaet ved Svenstrup, men omsider
fik Hertug Christian sin Hær frigjort, da Lybæk maatte
gaa paa Forlig med Holstenerne, og snart efter kunde Johan Rantzau begynde sin Sejrsmarch op gennem Jylland,
der kulminerede d. 19/12, da Skipper Clements sidste
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Støttepunkt Aalborg blev stormet. Skipper Clement blev
selv fanget noget senere og henrettet.
Omtrent samtidig hermed var Svenskerne faldet ind i
Skaane. Tilbage stod kun Erobringen af Øerne, men denne
Opgave var det ikke muligt at faa løst, saalænge Lybækkerne havde Herredømmet over Havet i deres Hænder.
En lybsk Flaadestyrke spærrede Vejen over Lille Bælt
for Johan Rantzaus sejrvante Tropper, og ved Middelfart havde Grev Christoffer ladet opkaste nogle Skanser til
Forsvaret af dette Bæltets smalleste Sted. Imidlertid begik
Lybækkerne den store Fejl at lade deres Flaade blive liggende ved Middelfart, saaledes at Farvandet længere mod
Syd laa forsvarsløst hen, og det benyttede Johan Rantzau
sig af og gik med sin Hær over ved Helnæs, Syd for Assens.
Lybækkerne kom forsent til at kunne hindre Overførslen. De opnaaede kun at ødelægge de tomme Transportskibe, mens Rantzau marcherede nordpaa og tog Skanserne ved Middelfart, hvorved han sikrede sig Forbindelsen mellem Jylland og Fyen, og nogle Dage senere afgjordes Fyens Skæbne i Slaget ved Øxnebjerg, hvor den
grevelige Hær blev slaaet afgørende.
Den første Opgave, den lybske Flaade havde at løse i
denne Krig, nemlig at spærre Lille Bælt for Hertugens
Tropper, lykkedes det den altsaa ikke at klare. Heller ikke
den anden Opgave, Flaaden havde: at forhindre de allierede: Svenskerne, Danskerne og Prøjserne, i at samle
deres spredte Flaadestyrker, lykkedes det den at løse. Lybækkerne disponerede strategisk forkert, idet de spredte
deres Styrker i Stedet for at holde dem sammen til en
overmægtig Styrke, der vilde have kunnet sikre dem
Herredømmet over Søen, hvoraf Krigens Udfald afhang.
De vilde forsvare alt, og forsvarede derfor intet.
Ti af deres Skibe laa i Lille Bælt og tolv i Sundet, og det
lykkedes den allierede Flaade, der var under Kommando af
Peder Skram og den svenske Admiral Måns Some, at nedkæmpe disse Flaadestyrker enkeltvis, inden de kunde naa
at forene sig.
De allieredes Hovedstyrke bestod af 11 store, svenske

68
Kraveller, hvoriblandt Admiralskibet »Stora Kravel«, ca.
20 mindre danske og 6 prøjsiske Skibe - ialt var der 41
Enheder til Raadighed. Med denne Styrke afgik P_e9,er
Skram og Måns Some sydpaa og mødte d. 9. Juni 1535
L ybækkerne i Slaget under Bornholm.
Slaget under Bornholm d. 9/6 1535.
Den lybske Flaade paa 9 store og 14 mindre Skibe
under Michel Samsing, laa til Ankers under Øen, da
den dansk-svenske Flaade kom op. Lybækkerne lettede straks og gik Sejl ad Sundet til for en aaben
Vind. »Stora Kravel«, der var det bedst sejlende
Skib, indhentede det fra Danmark erobrede lybske
Admiralskib »Michael«, men Entring var umulig paa
Grund af den høje Sø - det blæste en frisk Kuling
- og under den paafølgende Artillerikamp gik det
haardt ud over »Michael«. Den lybske Admiral faldt,
men et heldigt Skud overskød »Stora Kraveles Storefald, hvorved Storsejlet kom til Dæks, og det lykkedes derved »Michael« at redde sig op i Sundet i synkefærdig Tilstand. Assisteret af et andet svensk Skib
under Jacob Bagge tilredte »Stora Kravel« derpaa
et andet lybsk Skib lige saa haardt, men ogsaa dette
undslap, da det svenske Skib mistede sin Storraa,
hvorefter Kampen endte med at Lybækkerne søgte
Tilflugt under Københavns Kanoner, hvorfra de ikke
kom ud under Resten af Krigen.
Det gjaldt nu for Lybækkerne om at faa samlet Flaaden ved København, hvor den afgørende Kamp maatte
falde, men Ordren til Skibene i Lille Bælt om at søge til
Sundet naaede ikke frem, fordi Peder Skram var for
hurtig.
Efter Sejren ved Bornholm gik han med den dansksvenske Flaade søndenom Øerne, hvor han først opbragte
en lybsk Handelsflaade, hvorefter han efterlod de prøjsiske Skibe i Femern Bælt for at spærre Farvandet her.
De svenske Skibe blev sendt op i Store Bælt for at spærre
Svendborgsund fra øst, mens hans selv med de danske
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Skibe gik sydfra op i Lille Bælt for at søge Fjenden, som
han vidste befandt sig der.
Han traf d. 19. Juni den lybske Flaade ved Als. Lybækkerne, hvis Retræte nordpaa gennem Lille Bælt var spærret af Skanserne ved Middelfart, forsøgte derpaa at undvige gennem Svendborgsund, men da de saa, at Sundet
var spærret af Svenskerne, satte de deres Skibe paa Land
og stak Ild paa dem. Peder Skram var imidlertid lige i
Hælene paa dem, og det lykkedes ham ved et resolut Baadangreb at bjerge ni af Skibene, mens kun et af dem, en
Jagt, brændte. Peder Skram tog selv det lybske Admiralskib til sit Flagskib.
Efter Slaget i Svendborgsund gik den allierede Flaade
til Langeland, der blev erobret, hvorefter Korsør blev
besat for at sikre Overførslen af Tropper fra Fyen til Sjælland, en Operation der blev iværksat i Juli Maaned, og
Flaaden kunde derpaa afgaa til København for at løse sin
sidste Opgave under Krigen, nemlig at indeslutte Byen fra
Søsiden og hindre al Tilførsel den Vej.
I Begyndelsen af August var Byen derpaa indesluttet fra
Sø- som fra Landsiden og havde kun en Vej over Amager, som man til Skade for Blokaden ikke havde Tropper
nok til at besætte, og hvorover Byen kunde vedligeholde
en vis Forbindelse med Omverdenen. Den i København
liggende lybske Flaade blev derimod blokeret forholdsvis
let, da Lybækkerne manglede Mandskab til at besætte den.
I Oktober Maaned faldt Landskrona, og Blokadeflaaden fik
herved et udmærket Støttepunkt til Raadighed i umiddelbar Nærhed af sit Operationsfelt.
Hansestæderne havde saaledes haft Uheld med sig paa
alle Punkter, samtidig med at deres Kraft blev lammet af
sociale Brydninger, der bevirkede, at Krigsførelsen blev
slap og usikker. Jørgen Wullenwever fik dog omsider udrustet en ny Flaade, der i Begyndelsen af November afgik til København med den Hovedopgave at proviantere
Byen, og d. 8/11 ankrede den uhindret mellem Dragør og
Kastrup, hvor Forsyningerne blev sat i Land og ført til
København.
Af Frygt for at den blokerede lybske Flaade skulde for-
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søge paa at bryde ud fra København og forene sig med den
nys ankomne, hanseatiske Flaade, lod Peder Skram sine
store Skibe forblive paa Blokadeposterne udfor Byen og
foretog selv, efter at stormende Kuling i nogle Dage havde
hindret alle Operationer, et Baadangreb paa den lybske
Førselsflaade for at ødelægge Forsyningerne. Under dette
Angreb blev Peder Skram saaret og maatte gaa i Land, og
Kommandoenover den allierede Flaade overgik derefter
til Måns Some alene.
Nogle Dage senere lettede den allierede Flaade og gik
sydover for at møde Fjenden, men det kom ikke til nogen
større Kamp, for under Forfølgelsen af den lybske Flaade,
der søgte sydover ud i aabent Farvand, løb det førende
allierede Skib, det prøjsiske Admiralskib, paa Grund, og
Forbindelsen mellem de to Styrker gik derpaa tabt, saa
Lybækkerne kunde slippe bort uden Tab.
I Mellemtiden var imidlertid Krigens vigtigste Forkæmper Jørgen Wullenwever blevet styrtet - han blev senere
henrettet - og i Februar 1536 sluttede Hansestæderne
Fred med Danmark mod at faa stadfæstet deres gamle
Privilegier og mod at beholde Bornholm i 50 Aar. Skønt
Lybækkerne saaledes gav op, fortsatte København og
Malmø dog Modstanden i nogen Tid endnu i Haabet om,
at den Flaade, som Grev Christoffer var ved at udruste
i Holland, vilde komme til Hjælp, men Tiden gik, uden at
Hjælpen naaede frem, og i April maatte Malmø aabne sine
Porte og opgive Kampen fulgt d. 29. Juli 1536 af København, og d. 6. August kunde Kong Christian d. III holde
sit Indtog i den erobrede By. Danmarks Rige var atter
samlet under een Konge, samtidig med, at Hansaens Magt
for stedse var brudt i Norden.
Verdensudviklingen var den væsentligste Aarsag til
Hansaens Sammenbrud og ikke de nordiske Rigers Kamp
mod den. De store Opdagelsesrejser havde aabnet Vinduet
ud til de nye Verdener, og Handelen havde faaet nye Veje
at gaa ad. De store Handelscentrer flyttede ud til Oceanets
Bredder, og Indhavenes Byer baade i Østersøen og i Middelhavet mistede derved efterhaanden deres førende Stilling iVerdenshandelen.
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Dette gjaldt naturligvis ogsaa Lybæk og de øvrige Stæder, men den sejge, fremsynede Politik, som Nordens Konger og Statsmænd førte gennem de skiftende Tider fra
Valdemar Atterdags Dage ofte imod en betydelig indre
Modstand bidrog mere end noget andet til at dæmme op
for den tyske Fremtrængen, der gennem en mere eller
mindre fredelig Erobring af Byerne og af Landenes livsvigtige Handel var en saa alvorlig Trusel mod de nordiske
Nationers fortsatte nationale Liv.
Ved Hansaens Sammenbrud blev Østersøen et nordisk
Indhav, fordi ingen af de andre Magter, der kransede dens
Kyster, foreløbigt var stærke nok til at gøre sig gældende
paa dens Vande.
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IV AFSNIT.
DEN DANSK-SVENSKE KAMP OM ØSTERSØEN.
(1536-1645).

Indledning.
Det var Danmark, der først tog Arven op efter Hansaen
som Østersøens Behersker, naturligt nok, fordi Landet
paa det Tidspunkt var langt mere udviklet merkantilt og
maritimt end Sverige, der endnu ikke havde nogen større
national Skibsfart eller Orlogsflaade, omend Gustav Vasa,
der havde draget Lære af Frihedskrigens Erfaringer, begyndte at bygge Landets maritime Fremtid op.
I samdrægtig Enighed havde Nordens Riger staaet Skulder ved Skulder i deres sidste Kamp mod Hansaen. Frygten for, at den tyske Kejser ogsaa i Fremtiden skulde gøre
Krav paa Nordens Troner til Fordel for Christiern den
Andens to Døtre, bandt i nogen Tid de to Konger sammen
i Forbund, og i September 1541 blev der i Brømsebro sluttet en nordisk Traktat, der, hvis den var blevet overholdt,
vilde have faaet Norden til at optræde udadtil som eet
Rige gennem de næste halvthundrede Aar.
Traktaten bundede imidlertid ikke i et virkeligt Ønske
om en interskandinavisk Forstaaelse, men kun i Frygten
for den fælles Fjende, og da denne Frygt var blevet fjernet
ved en Overenskomst mellem Karl den Femte og Christian
den Tredie i Speyer i 1544, kølnedes Forholdet mellem de
nordiske Riger efterhaanden.
Ved Speyeroverenskomsten prisgav Kejseren sine dynastiske Interesser til Fordel for sine nederlandske Undersaatters merkantile Velfærd. Det var Hollændernes Østersøhandel, det gjaldt.
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Men den var ogsaa Prisen værd. østersøfarten var i rivende Vækst. I Løbet af en Menneskealder fordobledes
Antallet af Skibe, der passerede Sundet, og langt Størstedelen af disse Skibe var hollandske. Hollænderne havde
rigelig Tonnage og sejlede for lavere Fragter end andre
Nationer og kunde som Følge deraf konkurrere Rivalerne
ud af Verdensmarkedet. Hollænderne forstod mesterligt
at drage Nytte af det mægtige Handelsopsving, der satte
ind over Europa som Følge af de store Opdagelsesrejsers
Landvindinger. Det var særlig Fragtfarten, de fik revet
til sig, saa de med Rette kunde betegnes som Europas
Fragtmænd, og ogsaa den nordiske Skibsfart og Handel,
ikke mindst den livsvigtige Korn- og Salthandel, gled over
paa deres Hænder, og over Halvdelen af deres store Koffardiflaade foer paa Østersøen.
Deres Interesser i Østersøen var af ren merkantil Art,
men netop derfor maatte Hovedmotivet i deres baltiske
Politik i det kommende Aarhundrede være at værne om
Ligevægten i Norden, saa intet af Landene blev for overmægtigt paa de andres Bekostning. Danmarks Øresundspolitik, dets Toldpolitik var et for afskrækkende Eksempel
paa, hvad den fredelige Skibsfart og Handel i saa Tilfælde
vilde kunne vente sig.
Hollands baltiske Strategi i den kommende Tid var dikteret af Ønsket om at svække den stærkeste nordiske
Magt og styrke den svageste, for derigennem at bevare den
for Handelen saa gunstige politiske Balance.
Brømsebrovenskabet mellem de nordiske Riger svandt
hurtigt hen og gav Plads for et stedse stigende Nag og
Fjendskab, næret ikke mindst af den fælles Stræben efter
Herredømmet over Østersøen, men saa længe de to gamle
besindige Konger Christian den Tredie og Gustav Vasa
levede, var der Fred heroppe - en Stilstand før Stormen.
Kort efter deres omtrent samtidige Død i 1559 og 1560
brød Uvejret løs.
Danmarks og Sveriges Kampe om Herredømmet over
Østersøen tog deres Begyndelse. I de første Aaringer havde
Danmark langt de fleste Fordele i Kampen takket være
sin gunstige geografiske Beliggenhed, omgivet af Havet og
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takket være Herredømmet over Norge og over næsten hele
Sveriges Vestkyst og Sydkyst helt op til Kalmar. Gotland
laa som en Forpost for dansk Sømagt, Øland var ofte paa
danske Hænder, mens Sverige kun ved Elfsborg ved Gøtaelvens Udløb i Kattegat havde Føling med Havet i Vest.
Sverige laa derfor i de første Aarhundreder under i
Kampen. Syvaarskrigen bragte ingen Afgørelse - Kalmarkrigen var nærmest en Sejr for Danmark, men under
de kraftige Konger af Vasaæten voksede Sverige sig
stærkt, takket være ikke mindst en nyopbygget Flaade, og
efterhaanden ændredes det nordiske Billede totalt. Danmarks Stjerne dalede, mens Sverige begyndte Marchen
frem mod Stormagtstillingen under Gustav Adolfs og Axel
Oxenstjernas mesterlige Ledelse.
r de dansk-svenske Krige gennem de kommende Aarhundreder spillede Søkrigen en overvældende stor Rolle.
For Sverige var Flaaden Angrebsvaabnet, der skulde
bryde den danske Modstand. For Danmark derimod var
Flaaden Forsvarsvaabnet - den danske Flaade var det
Bolværk, der hindrede Landets fuldkomne Udslettelse.
Og som Kløften mellem de nordiske Riger uddybedes i
denne Tid gennem den fælles Stræben efter Herredømmet
over Østersøen, uddybedes ogsaa Kløften mellem Kongeriget og Sønderjylland, da Hertugdømmet blev delt i 1544
mellem Frederik den Førstes Sønner, af hvilke Hertug
Adolf fik overdraget Gottorp Slot m. m. Fra ham nedstammer da de gottorpske Hertuger, der i de kommende Tider
skulde skaffe Da nmark saa mange Bryderier.
Syvaarskrigen (1563-1570).
Da Frederik II og Erik XIV havde fulgt deres Fædre paa
Tronen begyndte Forholdene Landene imellem, som omtalt, at antage en truende Karakter, og som et Symbol paa
begge Rigers Krav rejste der sig en Strid om Retten til
at føre de tre Kroner - Unionsmærket - i Rigsvaabnet.
Den virkelige og dybere Aarsag til Stridighederne var
imidlertid begge Landenes maritime Politik, der stræbte
efter Herredømmet over Østersøen.
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Svenske og danske Østersøinteresser tørnede første
Gang sammen omkring 1450 i Estland, hvor den svenske
Konge Karl Knutsson af Frygt for at se dansk Magt udstrakt til disse for Sverige saa vigtige Landstrækninger,
forpurrede Christian I's vage Drømme om en GenerhverveIse af Estland. Nu, 100 Aar senere, gav Forholdene i den
inderste Del af Østersøen atter Anledning til Gnidninger
mellem de to Lande.
Den tyske Ordensstats endelige Sammenbrud var fuldbyrdet, og fra alle Sider styrtede Naboerne sig over det
værgeløse Land for at rive saa meget som muligt til sig
af Byttet. I 1558 erobrede Russerne saaledes Narva, og
naaede derved for første Gang frem til Havet, men dette
og Polakkernes kort efter paafølgende sejrrige Fremrykning i Livland og Kurland vakte stor Bestyrtelse i Reval,
der paa een Gang saa sin Handel og sit Landomraade alvorligt truet.
Samtidig hermed købte Frederik II Bispedømmet Øsel
til sin yngre Broder Magnus for derved at undgaa en fordærvelig Deling af Riget. I 1560 kom den nittenaarige Hertug over til sit Rige, hvor han straks i ungdommelig Begejstring begyndte at arbejde for at genoprette Valdemarernes danske Herredømme over hele Estland, og det
haardt trængte Rige troede til at begynde med i ham at
have fundet Hjælpen mod Russerne og Polakkerne, men
Frederik II lod sin Broder sejle sin egen Sø. Magnus fik
hverken Penge eller Folk, og magtesløs maatte han se sine
stolte Drømme svinde bort. Da det endelig efter et Besøg i Danmark var lykkedes ham at rejse et Laan paa
17,000 Daler til Hvervning af en Lejehær, var det for
sent. Tiden var forpasset, for Svenskerne havde sat sig
fast i Reval, og det svenske Flag vajede nu der, hvor Hertug Magnus havde drømt om atter at hejse Dannebrog.
Kun Øsel forblev under Danmark og dannede sammen
med Gotland Landets østligste Forposter. Dertil og ikke
længere naaede Danmarks Herredømme over Østersøen.
Hvad der laa østenfor, sikrede Sverige sig for lange Tider
gennem Erik XIV's kloge Skaktræk.
Striden om Estland og Livland føjede sig til de mange
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andre Stridspunkter, der var de to unge, kamplystne Konger imellem, og Luften var efterhaanden saa ladet med
Sprængstof, at en enkelt Gnist vilde være tilstrækkelig til
at fremkalde den længe ventede Eksplosion.
Gnisten fængede d. 30. Maj 1563. Den Dag laa en lille,
dansk Eskadre under Kommando af Jacob Brockenhuus
ved Rønne. Han havde Ordre til at konvojere egne Skibe
i Østersøen og anholde svenske Skibe, han maatte møde
og sende dem til København. En større svensk Eskadre paa
ca. 20 Skibe under Kommando af Jacob Bagge var paa Vej
til Rostock for at hente Erik XIV's Brud og medhavende
Ordre til at ødelægge hvilke danske Skibe, han maatte
møde paa sin Vej.
D. 30. Maj mødtes de to Styrker ved Rønne, og da Jacob
Bagge ikke hilste det danske Flag ved at lade Mærssejlene
løbe, sejlede Brockenhuus ham i Møde med tre Skibe og
skød det danske Løsen: tre Skud, men ved et Uheld var
det ene af Skudene skarpt og gik gennem et af de svenske
Skibes Sejl. Bagge angreb straks og nedkæmpede efter
en fire Timers haard Kamp de tre danske Skibe, der blev
kapret, mens Resten af den danske Styrke undkom til
Sundet. 7-800 danske Fanger, deriblandt Jacob Brockenhuus selv, blev senere ført i Triumf gennem Stockholms
Gader.
Den uundgaaelige Krig blev imidlertid først erklæret to
Maaneder senere. Kong Frederik mødte vel rustet til denne
Krig. Kernen i hans Hær var Grev Giinthers 24,000 tyske
Lejetropper, hvortil kom et stort nationalt Kontingent
Tropper. Flaaden var i en ypperlig Stand, vel indøvet gennem lange Udrustninger, og bestod siden 1554 udelukkende
af kongelige Skibe.
Frederik II havde imidlertid ikke blot rustet sig militært til det uundgaaelige Opgør. Han havde ogsaa søgt at
styrke sig ved Forbund med Stater, der ligesom han havde
Interesse i at stække Sverige, bl. a. med Lybæk. Sveriges
Overgreb mod den lybske Handel, særlig overfor dens
Narvafarere, der ikke fik Lov til at sejle paa Narva, fordi
Erik XIV vilde tvinge Handelen til at gaa over det af
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Svenskerne besatte Reval, fik Østersøens tidligere Herre
til at gaa i Forbund med dens nuværende.
Krigen indlededes i August Maaned 1563 med et dansk
Angreb paa Elfsborg, Sveriges eneste Forbindelse med
Havet mod Vest. Flaaden overførte Belejringsskytset og
blokerede derefter Fæstningen fra Søsiden, til den overgav
sig d. 4. September. To store, nye Orlogsskibe, der laa i
Havnen blev taget og indgik senere i den danske Flaade.
D. 5. August var Hovedflaaden stukket til Søs, 27 store
Skibe stærk under Kommando af Peder Skram, med ialt
4600 Mand om Bord, og forenede sig i Østersøen med 7
lybske Skibe under Kommando af Friederich Knebel. Flaaden rensede først Østersøen for fjendtlige Kapere og gik
derefter til Øland, der blev plyndret.
Den svenske Hovedflaade var imidlertid kommet ud under Kommando af Jacob Bagge, 42 Skibe stærk. Det var Planen, at Flaaden skulde støtte den svenske Hær under et
Indfald i Blekinge, men da Bagge fik Underretning om den
danske Flaades Ankomst til de østsvenske Farvande, afgik han til Gotland, der blev brandskattet, og d. 10. September mødtes han og Peder Skram i en Træfning ved
Gotska Sandøen. Svenskerne trak sig straks tilbage, da den
danske Flaade kom op, og det kom kun til en partiel Kamp
paa et Par Timer mellem Styrkerne, hvorefter begge Flaaderne ret medtagne faldt tilbage, Svenskerne paa Stockholm og Danskerne paa Gotland.
Peder Skram forblev i Farvandene ved Gotland, indtil
Vinteren tvang ham hjem igen, men da Kongen var misfornøjet med hans Uvirksomhed under Blokaden af den
svenske Kyst, fik han ikke Kommandoen over den danske
Flaade næste Aar, der blev overdraget til Herluf Trolle.
Herluf Trolle var ca. 40 Aar gammel, da han blev udnævnt til Lensmand paa Københavns Slot og samtidig blev
Holmens Chef. Han satte sig straks ind i sine nye, uvante
Pligter, og da han i Slutningen af 1563 blev udnævnt til
Flaadens Chef, brugte han Vinteren til at bringe Skibene
i bedst mulig Stand og indøve Besætningerne, samtidig
med at han indførte det først kendte Forsøg i Danmark paa
at skabe formaltaktiske Regler for Sejlskibe ved at danne
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en Marchformation for sine Skibe, saa de kom til at sejle
i en Slags Kileformation, hvor hvert stort Skib var ledsaget af to mindre.
Ved sin Afgang fra København d. 8. Maj 1564 fik Herluf
Trolle Ordre til at opsøge og slaa den svenske Flaade for
derefter at gaa til Stockholm, der var den danske Hærs
Operationsmaal.
Foruden denne Hovedstyrke havde man fra dansk Side'
allerede tidligere paa Aaret udsendt to Eskadrer, af hvilke
den ene paa seks Skibe skulde operere i Kattegat og blokere Elfsborg, mens den anden paa ti Skibe skulde forhindre Forbindelsen mellem østersølandene.
D. 30. Maj var Herluf Trolle paa Vej NV-over i Farvandet mellem Øland og Gotland for en NOlig Vind med sine
25 danske Skibe og 10 lybske, under Kommando af Friederich Knebel, da han fik den svenske Flaade under Jacob
Bagge i Sigte staaende sydover. Bagge havde 38 Skibe, der
gennemgaaende var større end de danske. Hans Flag
vajede om Bord paa »Makaløs«, det største af Skibene, der
havde 173 Kanoner og en Besætning paa 800 Mand.
Omtrent Klokken 15 fik de to Styrker Kontakt med hinanden i Slaget ved Øland d. 30. og 31. Maj 1564.
Slaget ved Øland d. 30.-31. Maj 1564.
Den svenske Flaade kom sejlende uden Orden med
Flagskibet og et Par andre Skibe i Spidsen forud for
den øvrige Flaade, og blev da angrebet af Herluf
Trolle om Bord i »Fortuna« og 5-6 andre danske
Skibe. »Fortuna« mistede sit Ror og maatte sakke en
Tid for at reparere, men Kampen fortsattes med stor
Heftighed, indtil Mørket faldt paa og skilte Flaaderne.
Et lybsk Skib var da sunket.
I Løbet af Natten reparerede begge Parter de lidte
Skader, og næste Morgen tidligt genoptoges Kampen.
Svenskerne, der 'da var til Luvart, søgte at trykke de
danske Skibe ind mod Kysten, hvorved den agterste
Del af Linien vilde have været tvunget til at vende
for Landgrunden, saa hele Styrken vilde være blevet
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delt i to Dele, men Manøvren lykkedes ikke, fordi Vinden sprang om i NV og gav Danskerne Luven og dermed Angrebschancen. Efter kort Tids Forløb blev det
svenske Admiralskib »Makaløs« entret af Otto Rud og
af to lybske Skibe, men ved en Uforsigtighed gik der
ild i Skibet, og det sprang i Luften med over 800 Mand
om Bord af alle tre Nationer. Blandt de reddede var
Jacob Bagge, der senere blev ført som Fange til København.
»Makaløs« 's Undergang blev Signalet til Admiral
Klas Fleming til med de øvrige svenske Skibe at søge
tilbage til Stockholm, mens Herluf Trolle, hvis Skibe
var for medtagne til at kunne forfølge, ankrede ved
Carlsøerne, hvorfra han noget senere afgik til Bornholm for at reparere og proviantere.
Den svenske Flaade var imidlertid atter kommet i
Søen under Kommando af Klas Fleming, som det lykkedes at kapre to rigtlastede Handelsflaader i Farvandet ved Bornholm: Herluf Trolle var kort i Forvejen afgaaet til de rygenske Farvande paa Grund af
en falsk Efterretning, og var saaledes ude af Stand til
at hindre Opbringelsen af den lybske Handelsflaade,
der intetanende løb lige i Armene paa Svenskerne i
den Tro, at det var en allieret Flaadestyrke.
Tabet af Skibene vakte stor Forfærdelse i Lybæk, hvor
der var lige ved at udbryde Oprør, men havde paa den anden Side den for Krigen gavnlige Virkning, at den lybske
Eskadres Optræden blev mere fast og energisk.
Saasnart Herluf Trolle fik Underretning om Handelsflaadens Skæbne, gjorde han straks Jagt paa Svenskerne
uden dog at faa Føling med dem, hvorpaa han tog Station
mellem Øland og Bornholm, hæmmet ikke saa lidt i sine
Bevægelser af megen Sygelighed og Proviantmangel. Klas
Fleming kom atter i Søen d. 29. Juli og mødte Herluf
Trolle i en mindre for de danske heldig Træfning under
Bornholm d. 4. August. Erik XIV var imidlertid højst utilfreds med Klas Flemings lidet energiske Ledelse af Operationerne og overdrog kort efter Kommandoen over Flaa-
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den til Feltherren Klas Horn, der skulde vise sig at være
en fremragende Flaadefører. Allerede en Uge efter at han
havde overtaget Kommandoen mødtes han og Herluf
Tralle i et nyt Slag under Øland.
Slaget ved Jomfruen d. 12. og 14. August 1564.
D. 12. August laa Klas Horn ved Ølands Nordende,
da den danske Flaade blev observeret for nordgaaende
langs Øens Østside. Klas Horn lettede straks og stod
Nord og Vest over kun svagt forfulgt af Herluf Tralle,
der hen mod Aften indtog den Ankerplads, Klas Horn
tidligere havde benyttet, hvorpaa han satte Folk i
Land paa Øen for at brandskatte den.
D. 14. August kom Klas Horn tilbage og angreb den
danske Flaade, der optog Angrebet til Ankers, og der
udviklede sig en Artillerikamp paa lang Afstand uden
større Resultater.
Efter Middag løjede Vinden, hvorpaa den danske
Styrke lettede, og under heftig Kamp stod begge Flaader vestover, uden at det lykkedes Herluf Tralle at
vinde Luven, som han havde haabet, og efterhaanden
satte Svenskerne Kursen ind mod Kalmar Sund, hvorefter de danske opgav Kampen og holdt op i Faryandet mellem Øland og Gotland.
4 danske Skibe løb om Natten ind i den fjendtlige
Flaade, hvorpaa tre af dem blev taget, mens det fjerde
undslap. Til Gengæld løb det svenske Admiralskib
»Elefanten« paa et Skær ved Indløbet til Kalmar og
sank.
Efter Slaget kom den svenske Flaade ikke mere i
Søen, og Herluf Tralle kunde derfor hævde Herredømmet
over Østersøen praktisk talt ubestridt, til han i Slutningen
af September gik tilbage til København for at lægge op
for Vintren.
Begge Flaaderne havde forøvrigt lidt meget af Sygelighed Sommeren igennem. Forholdene i Datidens Skibe var
nærmest forfærdelige for Besætningerne. Beboelsesforholdene var elendige. Der fandtes intet Dæk under Hoved-
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dækket, saa Folkene maatte sove sammenstuvede ovenpaa
Last af enhver Art, og naar Skibene holdt Søen i længere
Tid, blev Provianten ofte fordærvet, fordi man ikke kunde
præservere den. Vandet blev efter kort Tids Forløb stinkende, slimet og usundt, og Skørbugen hærgede som Følge
af Mangel paa Grøntsager. Det var derfor intet Under, at
Epidemier havde let Spillerum om Bord i Flaaderne, og
som Regel krævede de flere Ofre end Slagene.

1565.
I 1564 havde de to Flaader nogenlunde holdt hinanden i
Skak, men i 1565 sank Vægtskaalen afgjort til Fordel for
Svenskerne paa Grund af den utrolige Pengeknaphed, der
herskede i Danmark, og som i særlig Grad paavirkede Flaadens Forberedelser.
Der blev dog fra dansk Side udsendt et Par Eskadrer,
hvoraf den ene blev sendt til Undsætning for Elfsborg, der
blev belejret af Svenskerne, men som nu takket være den
frie, søværts Forbindelse kunde holde sig, til Daniel Rantzau naaede frem med sine Tropper.
Den anden Eskadre, der var under Kommando af Peder
Hvitfeld, blokerede en svensk Eskadre, der havde overvintret i Stralsund, men den 20. Maj 1565 blev han angrebet Syd for Bornholm af en overlegen svensk Flaade
under Klas Horn. Peder Hvitfeld søgte at undkomme ad
Rygen til, men blev indhentet nær ved Jasmund. Tre af
hans 12 Skibe undkom til Sundet, mens 4 deriblandt Hvitfelds eget Flagskib maatte sættes paa Land og brændes.
De resterende 5 Skibe blev efter Horns Forlangende afvæbnede af det neutrale Stralsund, hvorpaa Horn afgik til
Sundet med sin Flaade, der nu var kommet op paa 38
større og 10 mindre Skibe, for at angribe København.
Byen var overhovedet ikke forberedt paa et Angreb bl. a. var Hovedflaaden ikke udrustet, men da det kom til
Stykket, vovede Klas Horn imidlertid ikke at forcere Drogden, hvor Sømærkerne var inddragne. Han blev liggende
nogen Tid ved Dragør, hvor han opkrævede Told af forbi6
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passerende Skibe, hvorefter han gik til Møen, der blev
plyndret, for derfra at fortsætte Syd over til Travemtinde.
Kort efter kom den danske Hovedflaade ud under Kommando af Herluf Trolle, 28 Skibe stærk. Selv havde han
hejst sit Flag paa det nybyggede Skib »Jægermesteren«.
Flaaden, der stod sydover for at opsøge den svenske Flaade,
forenede sig ved Femern med 5 lybske Skibe, og d. 4. Juni
1565 mødtes de to Styrker i Slaget ved Bukow paa Mecklenborgs Kyst.
Slaget ved Bukow d. 4. Juni 1565.
Den svenske Flaade, ca. 40 Skibe stærk, laa for en
NOlig Vind for Bagbords Halser udfor Bukow, da Herluf Trolle satte sit Angreb ind. »Jægermesteren« var
sammen med 5-6 andre danske Skibe, deriblandt Otto
Ruds og Hans Badens Skibe, forud for den øvrige
Flaade, og det var kun disse Skibe, der kom i Kamp,
da det ret hurtigt løjede af, saa Skibene ikke kunde
regeres. Herluf Trolle søgte at entre det svenske Skib
»Troilus«, men det lykkedes dette at kappe Entredræggenes Tove og drive ad Læ til, og da det hen mod
Aften blev helt stille, ophørte Kampen. Om Natten
bugseredes de svenske Skibe ad Rygen til, hvor de
trak Forstærkninger til sig fra Stralsund, hvorpaa
Herluf Trolle faldt tilbage paa København.
Selv var han blevet saaret under Kampen og maatte
gaa i Land, hvor han døde d. 25. Juni 1565. Kommandoen
over Flaaden overgik derpaa til Otto Rud, der knap 14
Dage senere - d. 7. Juli - mødte Svenskerne i et Slag ved
Bornholm, der endte med et dansk Nederlag.
Slaget ved Bornholm d. 7. Juli 1565.
Den danske Flaade paa 21 danske og 17 lybske Skibe
kom nordfra for en NVlig Vind, mens Svenskerne kom
fra Tromper Vig for Bb. Halser. Otto Rud, der var om
Bord paa »Jægermesteren«, holdt fulgt af 5-6 andre
Skibe ned mod Klas Horns Flagskib »St. Erik«, og der
opstod en heftig Kamp omkring de to Flagskibe. Et af
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de svenske Skibe blev løbet ned og sank - et andet
kom i Brand og drev brændende gennem Klyngen af
kæmpende Skibe, der derved blev opløst, og »Jægermesterene kom til at kæmpe alene mod en stor Overmagt, saa den maatte stryge, efter at kun 100 af dens
1100 Mand store Besætning var kampdygtige. Et andet
dansk Skib »Danske Christoph« ført af Admiral Niels
Trolle sank, mens Lybækkerne mistede et større Skib,
der blev taget. Paa svensk Side sank et større og tre
mindre Skibe, mens et blev taget.
Mandefaldet var stort paa begge Sider: 4000 Mand
paa dansk Side og ca. 2000 paa svensk Side, og dette
Slag er vistnok det blodigste, der nogensinde er udkæmpet mellem de to nordiske Flaader. Otto Rud selv
blev fanget og førtes til Stockholm, hvor han døde af
Pest d. 11. Oktober 1565.
Begge Flaaderne havde lidt meget under Slaget, og Klas
Horn faldt tilbage paa Stockholm for at reparere, mens
den danske Flaade, nu under Erik Rud, gik til København.
Her forblev Hovedstyrken Aaret ud, mens en mindre
Styrke under Hans Baden blev i Søen og krydsede i Øresund, indtil Klas Horn kom op og forjog ham derfra. Fra
dette Øjeblik var Svenskerne Herrer i Østersøen, og fra
dansk Side blev der foreløbigt ikke gjort noget Forsøg paa
at bestride dette Herredømme.
Operationerne til Søs og til Lands havde i det hele og
store ikke grebet ind i hinanden. Svenskernes Erobring
af Varberg var det ikke lykkedes at forhindre fra dansk
Side, selvom Daniel Rantzaus straalende Sejr ved Axtorna
i Oktober 1565 frelste den danske Hær fra en stor og truende Katastrofe, men den vigtige Fæstning Varberg kunde
selv denne Sejr ikke skaffe os tilbage.
Danmark forsøgte paa forskellig Vis at neutralisere det
Herredømme paa Søen, som de maritime Sejre havde skaffet Sverige, bl. a. ved at spærre Sundet for fremmede Handelsskibe i Haabet om derigennem at kunne afskære Sverige for Tilførsler af Krigsfornødenheder. Frederik II's
Forbundsfæller, Lybækkerne, støttede naturligt nok denne
G'
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Sundspærring ivrigt, fordi de i den saa en Genfødelse af
deres fordums Drømme om at kunne lukke deres Konkurrenter ude fra Østersøen, saa al den baltiske Handel igen
maatte gaa over Byen.
Sundspærringen sved haardt til Sverige - haardere
endnu sved den dog til Kongen selv og til hans egne Lande.
Øresundstoldens Svigten uddybede den lammende Pengenød, og de mægtige Vestmagter, England, Holland og Spanien, sendte flammende Protestnoter, hvor de under Trusel om Krig krævede Sundfarten fri igen. Under Trykket af
al den indre og ydre Modstand begyndte Kongens Politik at
vakle, men Sundspærringen blev, trods alt, genoptaget det
næste Aar.
1566.
En mægtig Flaade af fremmede Handelsskibe samledes
oppe ved Helsingør uden at kunne komme videre, hvad der
var lige ved at fremkalde en Krig med Holland, der blev
særlig haardt ramt, og først da den danske Flaade under
Kommando af Hans Lauritzen Baden var klar i Slutningen
af Juni, kunde de to-trehundrede Skibe fortsætte deres
længe afbrudte Rejse.
Den svenske Flaade, 36 Skibe stærk, havde i nogen Tid
ligget ved Dragør, men da Hans Baden med sine 36 Orlogsskibe og Konvojen kom gaaende sydpaa gennem Drogden,
lettede Klas Horn straks og stod rundt om Falsterbo, hvor
imidlertid seks af hans Skibe tog Grunden en kort Tid.
Baden benyttede ikke denne gunstige Lejlighed til Slag.
Han ankrede tvertimod med hele sin Orlogsflaade for at
rette paa et af sine Skibes Ballast, der havde forskubbet
sig, og lod hele den store og rige Konvoj sejle fra sig ned i
Armene paa Klas Horn, der tog Told af alle Skibene, mens
andre blev sendt som Priser til Stockholm med deres
dyrebare Laster.
Slaget, der burde have staaet her ved Falsterbo, hvor
Baden havde haft alle Fordele, bl. a. var han nær egen
Basis, udkæmpedes en Maanedstid senere ved Øland og
blev nærmest uafgjort.
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Slaget ved Øland d. 26. Juli 1566.
Den svenske Flaade laa til Ankers Vest for Ølands
nordre Odde, mens den danske Styrke laa til Ankers
øst for Odden. Baden sendte da nogle mindre Skibe
rundt Odden for at lokke Horn til at lette og staa til
Søs, idet han derved mente at kunne vinde Luven,
naar han rundede klos om Odden, men Svenskerne lod
sig ikke lokke dertil. Først da Vinden faldt sydlig, lettede begge Styrker med Svenskerne til Luvart, og det
kom til en kortvarig Kamp, indtil Mørket skilte de
kæmpende ad.
Baden, hvis Flaade var haardt medtaget, holdt af og
ankrede ved Visby paa Gotland, mens Horn gik til
Stockholm. Det blæste allerede stift den første Nat,
Flaaden laa ved Gotland, hvor en dansk Skibschef,
der var faldet i Kampen, skulde begraves, men Baden
blev alligevel liggende trods mange advarende Røster,
»for«, som han sagde, »saadan blæser det vel ikke hver
Nat.« Efter Begravelsen blæste det atter op, og om
Natten voksede Vindstyrken til stormende Kuling.
Mange af Skibene lettede da uden Ordre, men af
dem, der blev liggende strandede de femten, og Baden
selv og 4-5000 Mand druknede.
»Mange maatte drukne, for at een kunde ligge tør,«
skriver Holberg.
Den i Forvejen ret fortvivlede, maritime Situation blev
om muligt endnu værre efter denne Katastrofe. Den danske Flaade var nu ganske ude af Stand til at udrette mere
dette Aar, men til alt Held for Danmark døde imidlertid
Sveriges store, dygtige Flaadefører Klas Horn ganske kort
efter - et Tab, den svenske Flaade ikke forvandt Resten
af Krigen.
Samtidig hermed hjemkaldte Frederik II Peder Oxe, en
af Danmarks mest fremragende Stats- og Finansmænd
gennem Tiderne, der havde maattet gaa i Landflygtighed
efter en Strid med Kong Christian III, og under hans fremragende Ledelse kom Landets Pengevæsen meget hurtigt
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paa Fode igen, hvorved det vigtigste Middel til Krigens
Fortsættelse, Pengene, blev fremskaffet.
Peder Oxe ophævede straks Sundspærringen og fik derved den truende Krig med England og Holland afværget,
hvorpaa han tog fat paa Arbejdet med at sanere Rigets
Pengevæsen. I Sundtolden fandt han en fortræffelig Hjælper i dette Arbejde. Han forhøjede den simpelthen ved til
den gængse Skibsafgift at føje en Lasteafgift afhængig af
Lastens Værdi, og mens Tolden i 1566 kun havde indbragt
45000 Daler, fik den i 1567 - efter den nye Afgifts Indførelse - 132,000 Daler til at flyde ind i Kronens slunkne
Kasse.
Peder Oxe indførte yderligere denne nye Afgift i et
saare belejligt ydrepolitisk Øjeblik, fordi Hollænderne, der
jo blev ramt særlig haardt af den, var saa optaget af deres
Frihedskrig mod Spanierne, at de ikke formaaede at sætte
tilstrækkelig Magt bag deres Protester, og dengang
som nu er Protester intet værd, medmindre der staar Magt
bag dem.
1567.
Til Søs udrettede ingen af Parterne noget det kommende
Krigsaar 1567. Pesten rasede i Sverige, hvad der selvsagt
svækkede dette Land i meget høj Grad, mens den danske
Flaade, der omsider kom ud under Kommando af Peder
Munk, led saa meget af Storm, at den intet formaaede.
Heller ikke til Lands skete der større Begivenheder, før
Daniel Rantzau om Efteraaret foretog sit bekendte Vinterfelttog over J ønkøping op i Østergøtland mod Norrkøping
og Søderkøping, hvorfra det var hans Agt at marchere videre mod Stockholm under Forudsætning af , at han kunde
faa tilsendt Forstærkninger ad Søvejen, men Forsøget glippede, skønt Søen var isfri, fordi Flaaden ikke var klar.
Et svigtende Samarbejde mellem Hær og Flaade bevirkede altsaa i dette Tilfælde, at en næsten sikker Sejr gled
Danskerne af Hænde, for Stockholm vilde utvivlsomt være
faldet, hvis det var lykkedes at ombasere Hæren ad Søvejen, saaledes som Daniel Rantzau havde haabet. Men
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Haabet brast, og d. 14. Februar maatte den danske Hær tiltræde Tilbagetoget, der blev udført uden større Tab.
Imidlertid udviklede de indre Forhold i Sverige sig stadig ugunstigere og ugunstigere. Erik XIV's Tungsind udartede efterhaanden til fuldstændig Vanvid, saa hans to
Brødre Johan og Karl gjorde Oprør imod ham og fik ham
indespærret paa et Slot.
1569.
Alle disse indre Stridigheder og Ulykker maatte naturligvis sætte sine Spor i de militære Operationer, saa de
ikke kunde føres med den fornødne Kraft. Den svenske
Flaade viste sig foreløbigt ikke, og Sverige indledte Fredsforhandlinger, der imidlertid strandede i Begyndelsen af
1569, hvorpaa begge Parter søgte at ruste sig af alle
Kræfter.
Den danske Hovedflaade forstærket med lybske Skibe
kom først ud og afsejlede i Slutningen af Juni, under
Kommando af Peder Munk, til Reval, der blev beskudt,
og hvor den i Havnen liggende Koffardiflaade paa 10 Skibe
blev erobret. Til Lands blev Varberg generobret efter en
længere Belejring, under hvilken Daniel Rantzau faldt.
1570.
I dette Krigens sidste Aar udrustede Svenskerne en stor
Flaade paa 40 Skibe under Kommando af Klas Fleming,
der i Juli Maaned ved Bornholm mødte en lille, dansk
Styrke paa 14 Skibe under Kommando af Sylvester Franke,
der tidligere havde gjort sig fordelagtigt bemærket som en
dristig Søkriger, bl. a. havde han i 1568 foretaget et vellykket Overfald paa Varberg Havn, hvor han havde ødelagt og brændt alle de der liggende Fartøjer og Skibe. Da
Franke observerede den langt overlegne fjendtlige Styrke,
trak han sig tilbage og naaede bort med Tabet af et Skib,
og dermed endte Søkrigsbegivenhederne i denne Krig.
Svenskerne genoptog nu de for et Aar siden afbrudte
Fredsforhandlinger, der omsider førte til Freden i Stettin
d. 13. December 1570. Betingelserne var nærmest i Dan-
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marks Favør. Øsel kom under den danske Krone, alle
erobrede Skibe blev givet tilbage til Danmark, Sverige
maatte forpligte sig til at betale en betydelig Sum Penge
for at faa Elfsborg tilbage, og den danske Højhedsret over
Østersøen blev stiltiende anerkendt. Endvidere blev Nordens Deling i to Statsgrupper stadfæstet. Danmark gav »for
evige Tider« Afkald paa Genoprettelsen af den nordiske
Union, samtidig med at Spørgsmaalet om Retten til at føre
de tre Kroner i Rigsvaabnet blev henvist til en Voldgiftsret. Lybæk fik fri Handel overalt i Sverige og en mindre
Skadeserstatning, ligesom Handelen paa Narva blev frigivet.
Tiden fra 1570-1588.

Frederik den Anden var altsaa Østersøens Herre. I de
mange Fredens Aar, der i Danmark fulgte efter 1570, udbyggedes og befæstedes dette maritime Herredømme yderligere. De kongelige Flaader fejede Farvandene rene for
Sørøverne, der huserede under de ofte urolige Forhold i
Østersøen under de mange Krige, først mellem Danmark
og Sverige og derpaa mellem Sverige og Polen og Rusland,
men Søens Herre maatte ogsaa sørge for Søens Sikkerhed
paa anden Vis, hvorfor Kongen lod Vejen fra Skagen til
Falsterbo »mærke med Søtønder og oplyse med Fyrbaal«,
og dermed blev Grunden lagt til vore Dages saa højt udviklede danske Fyr- og Vagervæsen. De første Fyr blev
forøvrigt anlagt ved Skagen, Anholt og KulIen.
Til Gengæld krævede Kongen saa, at alle Skibe, der
mødte hans Orlogsskibe, skulde hilse og hædre Østersøens
Herre .v ed at lade Mærssejlene løbe. Det var en stadig tilbagevendende Ordre i de Søbreve, hans Admiraler modtog ved deres Afsejling: »at de skal tage Kronens Herlighed i Agt og paase, at alle Skibe, der sejler forbi, stryge
deres Sejl og give Besked.«
Og for yderligere at understrege sin Magt og Herlighed,
lod han Erik af Pommerns gamle Fæstning Krogen oppe
ved Helsingør rive ned og rejste paa dens Tomter derude
paa den yderste Odde en ny og pragtfuld Borg, Kronborg,
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som Vogter for det kostelige, kongelige Regal: Sundtolden,
samtidig med at et Orlogsskib til Stadighed blev stationeret ved Helsingør som Vagtskib for at paase, at intet
Skib undrog sig sin Pligt til at erlægge Told til Kongen.
Under Frederik II begyndte ogsaa den danske Skibsfart at stige stærkt. Omkring 1540 passerede ca. 10 danske
Skibe gennem Øresund om Aaret - omkring 1570 mellem
2-300 og omkring 1580 ca. 400. Det var ganske vist kun
en spæd Begyndelse - til Sammenligning kan tjene, at
gennemsnitligt 1530 hanseatiske og 3200 hollandske Skibe
passerede Kronborg ved Slutningen af Aarhundredet, men
det var dog en Begyndelse, og vore Skibe foer baade paa
de tyske østersøhavne, paa Holland, Frankrig, Spanien og
Portugal. Den nationale danske Skibsfart var i en stærk
Udvikling.
Den kraftige Marinepolitik, som Landet var s1aaet ind
paa, bevirkede uheldigvis, at alle Regeringens Bestræbelser gik ud paa at styrke Flaaden, mens det andet for Landets Forsvar ligesaa nødvendige Led, Hæren, blev forsømt.
Erik Arup skriver i sin Danmarkshistorie, at Landet blev
afrustet landmilitært set. Det er vel nok lidt stærke Ord,
men de kommende Tider skulde vise det skæbnesvangre i
denne ensidige Rustning, og det var hovedsagelig over vor
forsvarsløse Sydgrænse, Stødet mod Danmarks Østersøherredømme blev ført.
Kong Christian den Fjerde.
Knap halvtreds Aar var den danske Konge Østersøens
Herre. Det var frodige Fredens Aar, hvor ikke mindst
Handel og Søfart bragte Velstand til Landene. Den unge
Christian den Fjerde, Renæssancens ægtefødte Søn, tog
sin Forgængers maritime Politik i Arv og førte for en
Stund sit Rige op til at blive en af Europas mægtigste Sømagter.
Han var om nogen anden Søkougen af Guds Naade.
Begrebet Østersøens Herre maa dog tages med et vist
Forbehold, idet hele den østlige Del med Bottenhavet og
den finske Bugt stod under direkte svensk Kontrol. I disse
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Aar omkring 1570 begyndte imidlertid Russerne under
Tsaren Ivan den Skrækkelige at dukke op som Konkurrenter paa Østersøen, og de mange forbitrede svensk-russiske Krige tog deres Begyndelse for først at være til Ende
i Aaret 1809 med Sveriges Nederlag.
Ruslands Stræben mod Havet er den dybere Aarsag til
disse sekellange Kampe. Russerne naaede ud til Søen for
atter i 1'18-20 at blive trykket tilbage til Stillingen omkring 1570, men det var unaturligt. Det er stridende mod
Grundloven i Folkenes Liv at lukke en stærk og livskraftig
Nation udefra Forbindelsen med Havet, og da Rusland var
kommet til Kræfter efter Revolutionen i 1917, begyndte det
igen at strække Armene ud efter de Egne, det tidligere
havde kæmpet med Sverige om gennem Aarhundreder.
I de første svensk-russiske Krige hævdede Sverige sig
overlegent takket være Flaaden, der beherskede de Forbindelseslinier, som over Havet forbandt de kæmpende
Hære med Moderlandet. Rusland blev efterhaanden paa
alle Punkter udelukkede fra Søen, »saa de,« som Gustav
Adolf sagde efter Freden i Stolbova i 1617, »ikke med en
Baad uden vor gode Vilje kan komme ud i Østersøen.«
Til at begynde med stod Sverige og Polen Skulder ved
Skulder i Kampen mod den truende russiske Fare, men
Rivaliseringen de to forbundne Lande imellem om
Herredømmet over Baltikum umuliggjorde i Længden en
fælles Optræden, og det varede ikke mange Aartier, førend Polen gled over i Sveriges Modstanderes Rækker. Resultatet af denne Udvikling, der særlig tog Fart efter den
svenske Konge Johan IIl's Død i 1592, blev de langvarige
bitre, svensk-polske Krige, der med forskellige Afbrydelser varede ved til Freden i Oliva i 1660.
Men gennem disse sejrrige, svenske Felttog østerude blev
Linierne for Sveriges imperialistiske Stormagtspolitik trukket op stærkt og kraftigt, og der skulde ikke gaa lang Tid,
førend disse Linier krydsede Christian IV's vidtfavnende
Planer og førte frem til de dansk-svenske Krige, der endte
med Danmarks Nederlag ved Freden i Brømsebro i 1645.
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Perioden fra 1588-1611.
Christian den Fjerde var kun en lille Dreng paa 11 Aar,
da Faderen døde, og de næste ni Aar blev Landet da ledet
af en Formynderregering, bestaaende af den den kongelige
Kansler Niels Kaas, Christoffer Va1kendorff, Peder Munk,
Rigets Admiral og Jørgen Rosenkrantz, men da Kongen i
1596 blev 19 Aar, maatte Rigsraadet, hvor nødigt det end
vilde, erklære ham for myndig, hvorpaa han med stor Højtidelighed blev kronet i Vor Frue Kirke i København.
En ny, ung og kraftig Haand havde grebet Statens Ror.
Særlig Søfarten, baade den militære og den kommercielle,
nød godt af Kongens daadkraftige Initiativ. Store, nye
Handelskompagnier blev dannet, og store Ekspeditioner
blev sendt ud for at søge nye Handelsveje og erhverve
Kolonier.
Denne Christian !V's merkantile Politik var i nøje Overensstemmelse med de Tanker og Ideer, der var de førende
i Europa i hine Tider, Merkantilismens Guldalder.
Merkantilismen hvilede i høj Grad paa Selvforsyningstanken. Det gjaldt om at skabe den gunstige Handelsbalance ved at købe saa lidt som muligt i Udlandet og
sælge saa meget som muligt til Udlandet. Al Ind- og Udførsel skulde saavidt muligt ske paa egne Skibe, og man
skulde erhverve Kolonier ude i Verden, fordi de afgav
Raavarer til den hjemlige Industri og dannede et udvidet
Marked for denne Industris Varer.
Merkantilismen er endvidere karakteristisk ved Statens
Indgreb i Handelen - enten som en Slags Regulator eller
som direkte Leder af de store Kompagnier, særlig de oversøiske Kompagnier, som Staten startede.
I 1602 stiftede Kronen saaledes det islandske Kompagni,
hvorved de hamborgske Købmænd blev slaaet ud af det islandske Marked, hvor de havde været eneraadende - i
1616 stiftedes det ostindiske Kompagni o. s v., og samtidig
blev der udsendt Ekspeditioner, der skulde skaffe Kolonier
og skabe nye Handelsmuligheder. I 1605 udsendtes saaledes
tre Skibe under Ledelse af en Skotte John Cunningham ,
Englænderen James Hall og den danske Adelsmand Godske
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Lindenow, der genopdagede Grønland, som Forbindelsen
allerede var gaaet tabt med i Midten af det fjortende Aarhundrede.
r 1370 havde det første Sammenstød fundet Sted mellem
Eskimoerne og Bygdefolkene deroppe. Angreb fulgte Angreb i Aarene, der kom, for at kulminere i 1418 med den
faktiske Udslettelse af den norske Bygd paa Grønland, og
fra den Tid ophørte enhver Forbindelse mellem Norden og
Landet. Først langt senere begyndte man igen at sysle med
Planer om at genoptage den afbrudte Fart. Det var omkring 1500, Tankerne herhjemme atter vendte mod Nord
mod det tabte Land, tilskyndet af de store Opdagelsesrejser, der lukkede Europas Vinduer ud mod den nye Verden udenfor op paa vid Gab, og i 1520 fik Søren Norby
Ordre af Christiern II til at være klar til at drage til Grønland, men Togtet blev ikke til noget, fordi der udbrød
Uroligheder i Østergatland og Smaalandene, hvor Søren
Norby da var Høvedsmand. Senere sendte Frederik Il
mindst tre Ekspeditioner af Sted for at genfinde Grønland, men uden Held, og først paa Christian IV's Tid blev
den brudte Forbindelse atter knyttet i 1605.
Kong Christian var forøvrigt selv en dristig Søfarer, der
som Generalkaptajn Christian Frederiksen i 1599 inspicerede Farvandene omkring Nordkap og Finmarken om Bord
i Skibet »Victor« i Spidsen for en lille Eskadre paa 8 Skibe.
Christian den Fjerdes Flaade.
Paa sit Dødsleje havde den kongelige Kansler Niels
Kaas paalagt den unge Kong Christian stadig at holde den
danske Flaade i Orden og slagkraftig, thi paa den hvilede
Landets Liv, og Kongen fulgte i Sandhed sin kloge Kanslers Ord. Faa eller rettere sagt ingen danske Konger har
gjort saa meget for Orlogsflaaden som netop Christian den
Fjerde. Ikke blot byggede han den op til en saadan Størrelse, at den en Overgang - omend kun en kort Overgang - var Europas største Krigsflaade. r sin Stortid raade de Danmark saaledes over 50-60 større Krigsskibe foruden over en stor Flaade af de saakaldte Defensionsskibe,
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der blev fremskaffet ved, at de store, oversøiske Kompagnier fik forskellige Skatte- og Toldlettelser mod, at de til
Gengæld lod deres Skibe bygge saaledes, at de ogsaa kunde
tjene til militære Formaal og indgaa i Slagflaaderne.
Selve Orlogsskibene havde undergaaet en betydelig Udvikling i Tiden, der var svundet siden Koggernes og Kravellernes Dage. De var gennemgaaende blevet betydeligt
større, mere sødygtige og velsejlende. De største af Skibene, Hovedskibene, førte nu tre Master med Undersejl,
Mærssejl og Bramsejl samt Bovspryd med en Blindemast
med Blindesejl under Bovsprydet og Skublindesejl paa
Blindernasten. Skibene var som Regel mellem 40-50 Meter lange i Kølen, mellem 10-16 Meter brede og maalte
ca. 1000-1500 Tons. »Trefoldigheden», Christian den Fjerdes berømte Flagskib i Slaget ved Kolberger Heide var
saaledes 45 Meter langt, 11 Meter bredt og havde et Dybgaaende paa 4 Meter. Det var armeret med 48 Kanoner og
havde en Besætning paa ialt ca. 300 Mand.
Kanonerne stod næsten udelukkende opstillet i Bredsiden, idet der dog hyppigt var anbragt lettere Skyts i
Mærsene, mens der i Overbygningen var anbragt Kanoner, der kunde bestryge Dækkene langskibs under Entring. Kanonernes Rækkevidde var ikke meget udover 1000
Meter. Skudhastigheden var meget ringe. »Trefoldigheden«
afgav saaledes i Slaget ved Kolberger Heide kun 315 Skud
- d. v. s. ca. 8 Skud pr. Kanon. De sværeste Kanoner, der
dannede Hovedarmeringen paa Orlogsskibene var de 2448-pundige »Kartover«, der havde et Kaliber paa 1218 cm.
Paa Christian IV's Tid begyndte de forskellige Krigsskibstyper at blive udskilt: Orlogsskibene med to overdækkede Kanondæk, Fregatterne med et overdækket Kanondæk, hvortil kom de mindre Typer: de skonnertriggede
»Pinker« og de jagtriggede »Galioter«, »Bojerter« og »Jagter«, der hovedsagelig blev anvendt til Krydser- og Rekognosceringstjeneste. Brandere anvendtes ogsaa en Del i
denne Periode, ligesom man særlig til Tjeneste i den norske Skærgaard byggede Galejer, hvis Hovedfremdrivningsmiddel var Aaren.
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Men der er jo et gammelt Ord, der siger: »Ships do not
fight - men do«. Det er Manden bag Kanonen, der skaber
Afgørelsen, og Christian IV sørgede da heller ikke alene
for Materiellet, ogsaa Personellet og dets Uddannelse havde
hans mest levende Interesse. Et fast Officerskorps var under Udvikling, og for at bøde paa den da brugte, temmelig
uregelmæssige Mandskabsudskrivning oprettedes der en
Stambesætning til Flaaden. Holmens faste Stok blev dannet, og der blev anvist den Boliger i Skipperboderne lige
overfor Bremerholm Værftet. Først senere - omkring
1630-40 - begyndte Anlæget af Nyboder paa de Grunde
udenfor den gamle By, men indenfor den nye Voldlinie,
Kongen havde projekteret, hvor det var Hensigten at skabe
et nyt Kvarter: St. Annæ Kvarter.
Kongens friske Initiativ sporedes Imidlertid ogsaa i
Landforsvaret, hvor der byggedes flere nye Fæstninger,
mens andre blev udvidet og forbedret særlig i de østensundske Provinser. Det var jo Sverige, der var Hovedfjenden. Derimod blev der ikke foretaget noget for at
forsvare den jyske Sydgrænse. Der var det svage Punkt
i den danske Rustning, og det var ogsaa der, Stødet blev
rettet i de kommende skæbnesvangre Krige.
Spændingen mellem Danmark og Sverige øges.
Den første halve Snes Aar af Christian IV's Regeringstid var viet Fredens Opgaver, men den latente Spænding
mellem Danmark og Sverige kunde ikke holdes i Ave.
Engang før eller senere maatte der ske en Udløsning. Det
var Herredømmet over Østersøen, der stod de to Riger
imellem.
Med spændt Opmærksomhed fulgte Kong Christian Forholdenes Udvikling i Østersøens østlige Del, hvor Sverige
som nævnt Aar for Aar stadig forøgede sin Magt gennem
heldige Krige med Rusland og Polen. Den nyskabte svenske Orlogsflaade var meget virksom under disse idelige
Fejder. Den spillede en meget stor Rolle i Udbygningen af
Sveriges nye, aktive Østersøpolitik og generede bl. a. den
neutrale Skibsfart i Østersøen, hvad der kun kunde ses
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som en direkte Udfordring til den dansk-norske Konge,
Søens retmæssige Herre. Aar efter Aar udrustede Danmark da ogsaa store Flaadestyrker, der konvojerede Handelsskibene til de forskellige østersøhavne, og saalænge de
danske Sejl var at se i Finskebugten og omliggende Farvande, vovede Svenskerne ikke at angribe Skibsfarten.
men saasnart Flaaderne var vendt hjem, begyndte Uvæsenet igen.
.Svenskernes aggressive Optræden i Østersøen fik snart en
stor Del af den vesteuropæiske Skibsfart til Rusland til at
gaa via Archangelsk, og disse nordlige Farvande fik derved en international Betydning, som de ikke tidligere
havde haft. Englænderne hævdede, at Havet mellem Island
og Norge var frit, hvorimod Danmark krævede sin Højhedsret over hele Nordishavet anerkendt, samtidig med at
Svenskerne begyndte at interessere sig stærkt for disse
Egne, fordi de paastod, at Russerne fik Krigsmateriel sendende ad den nordlige Rute.
Spørgsmaalet om Højhedsretten over Landomraaderne
ved Ishavet fik derved stor Betydning, og der opstod hurtigt en Strid om disse Strækninger mellem Danmark og
Sverige, ikke mindst efter at Svenskerne begyndte at opkræve Skat i Finmarken og Dele af Lapland, der formentlig hørte ind under Norge.
Spændingen mellem Danmark og Sverige blev større og
større og naaede Bristepunktet, da Karl den Niende i 1607
grundlagde Gøteborg og indkaldte hollandske Kolonister
til at bosætte sig i den nye By. Christian den Fjerde mente
i dette Skridt at se en alvorlig Fare for, at Svenskerne vilde
benytte Gøteborg som Omladningshavn, saa de toldpligtige
hollandske Varer der kunde blive omladede i de siden
Unionstiden toldfrie, svenske Skibe.
Situationen blev efterhaanden saa spændt, at Kongen
baade i 1609 og 1610 sendte store Orlogsflaader ud i Østersøen under Kommando af Rigsadmiralen Mogens Ulfeid,
men det danske Rigsraad vilde foreløbigt ikke gaa med til
en Krigserklæring mod Sverige, og først i 1611 fik Kongen sat sin Vilje igennem, saa han den 4. Apri11611 kunde
sende sine Fejdebreve til Sveriges aldrende Konge.
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Kalmarkrigen 1611-1613.
Christian IV traadte ind i Krigen med en Flaade, der var
fortrinligt organiseret, og som saavel materielt som personelt var den svenske Flaade overlegen. Hæren derimod var
ret slet organiseret og bestod hovedsagelig af udenlandske,
hvervede Tropper, og her var Sverige afgjort overlegen.
Den danske Felttogsplan gik ud paa samtidig at foretage en Fremrykning med en Vesthær fra Gøteborg mod
Jønkøping og med en østhær mod Kalrnar, hvorefter de to
Styrker samlede skulde gaa mod Stockholm med Sveriges
totale Nedkæmpelse for øje.
Tidspunktet til at erklære Krigen var særdeles vel valgt,
da Sverige samtidig var i Krig med Rusland og Polen.
Flaadens Opgaver i Krigen var dels at holde den svenske
Flaade i Skak med selve den danske Hovedflaade, mens
mindre Styrker skulde understøtte de to Hære under
deres Fremrykning.
Denne Felttogsplan giver et udmærket Billede af Christian IV's klare, strategiske Overblik, og er et Skoleeksempel paa en rigtig dansk Strategi under en Krig med Sverige.
l Overensstemmelse med Planen afgik Jørgen Daa med
en Eskadre paa 7 Skibe til Kattegat, hvor Gøteborg blev
blokeret, mens Erik Urne afgik med 7 Skibe til Assistance
for Østhæren.
Kampen om Kalmar.
Som Forholdene udviklede sig, kom Kampen om Kairnar
til at betegne Højdepunktet i denne Krig.
Det stærke Kalmar Slot laa paa en lille Holm udenfor
selve den stærkt befæstede Kalmar By, kun forbundet ved
en smal Landtunge. Erik Urne tog Station udfor Byen,
mens nogle Smaaskibe afskar Byens Forbindelser med
Øland.
D. 3. Maj ankom Kongen med Hæren udfor Byen og begyndte Belejringen, og tre Uger senere - d. 28. Maj blev Byen taget med Storm, mens selve Slottet stadig holdt
sig. Foreløbigt var alt gaaet godt for de danske, men nu
forandrede Forholdene sig hurtigt til deres Ugunst, idet
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Kong Karl var ved at rykke frem med en svensk Hær
mod Kalmar, saa den danske Belejringshær blev truet med
at komme til at kæmpe paa to Fronter. Samtidig hermed
var der ankommet en svensk Flaade under Kommando af
Hans Bjelkenstjerna, der tvang Erik Urne til at trække
sig tilbage for Overmagten.
Imidlertid var den danske Hovedflaade under Rigsadmiral Mogens Uldfeld kommet i Søen, og han sendte straks
Erik Urne Forstærkning, saa Bjelkenstjerna saa sig nødsaget til at falde tilbage paa den svenske Hovedflaade, der
under Kommando af Jørgen Gyldenstjerna laa ved Stockholm.
Mogens Uldfeld kastede derefter Tropper i Land til
Forstærkning af den danske Belejringshær. Paa den anden Side fik ogsaa den svenske Forsvarsstyrke paa Slottet
Forstærkninger sendende ad Søvejen, idet Gyldenstjerna
kort efter ankom til Kalmar med en Transportflaade, uden
at det lykkedes de ved Byen stationerede danske Flaadestyrker under Urne og Godske Lindenovat forhindre det.
D. 17. Juli satte Karl IX sit Hovedangreb ind paa den
danske Hær, samtidig med at Slottets Forsvarere gjorde
Udfald, men Svenskerne blev slaaet tilbage paa alle Punkter, og da Mogens Ulfeld kort efter ankom med den danske Hovedflaade paa 25 Skibe, blev Gyldenstjernas Stilling overordentlig alvorlig, men han slap ud af Faren ved
paa en mesterlig Maade at udnytte sit større Farvandskendskab og staa bort lige for Næsen af Ulfeids Styrke, der
ikke vovede at følge efter i det vanskelige, af Skær opfyldte Farvand.
Et senere svensk Undsætningsforsøg udført af Admiral
Gottberg blev slaaet tilbage, og d. 2. August faldt Slottet
derpaa - vistnok gennem Forræderi. Kort efter blev
Øland erobret, idet Øens Stilling var blevet haabløs efter
Kalmars Fald.
Imidlertid var den unge svenske Kronprins Gustav
Adolf naaet frem med en mindre Hærstyrke, med hvilken
det lykkedes ham at erobre Christianopel d. 26. Juni, hvorved alle den danske Hærs Forsyninger faldt i Svenskernes
Hænder. Kongen afgik derefter i Slutningen af September
7
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med Erik Urnes Eskadre til København for at skaffe nye
Forsyninger frem. Da endvidere de tilbageværende danske
Flaadestyrker led meget under Sygelighed, lykkedes det
Gustav Adolf at tilbageerobre Øland, ja selv Kalmar blev
belejret, men da den danske Hovedflaade kom frem, søgte
Jørgen Gyldenstjerna tilbage til Stockholm Skærgaard med
sin Flaade og kom ikke ud mere det Aar.
Mod Vest var det ikke lykkedes Danskerne at erobre
Gøteborg, men Jørgen Daa havde blokeret den effektivt
og havde ved et dristigt Baadangreb d. 12. December erobret og bortført 7 svenske Orlogsskibe, der laa i Havnen.
1612.
D. 30. Oktober 1611 døde Karl IX, og hans Søn Gustav
Adolf besteg Tronen. Den nye Konge søgte straks Føling
med Danskerne for at opnaa Fred, da Sverige havde mere
end nok at gøre med Russerne og Polakkerne, men Christian IV, der mente at have altfor gode Kort paa Haanden,
afslog Tilbudet, og Krigen fortsattes derpaa efter samme
Plan som Aaret før.
Jørgen Daa indesluttede Gøteborg med sin Styrke, mens
Kongen belejrede Byen fra Landsiden med en Hær paa
20,000 Mand, og d. 24. Maj maatte Byen derpaa overgive sig.
Mod øst beherskede Godske Lindenav med sine 16 Skibe
Kalmar Sund og førte en dansk Hær over til Øland, der
blev erobret i Begyndelsen af Juli, og endelig blokerede
Mogens Ulfeld med den danske Hovedstyrke Sveriges østkyst og jagede med sine 21 Skibe en svensk Eskadre paa
12 Skibe, der søgte at undsætte Øland, tilbage til Skærgaarden.
Med Gøteborgs Erobring var Sverige helt lukket ude fra
Havet mod Vest - med Ølands Erobring og den danske
Flaades Beherskelse af Kalmar Sund var Smaalands Kyst
lukket, og den danske Hovedstyrkes Blokade af østkysten
Nord for Øland sved haardt til Sverige. De Forsyninger,
som særlig Lybæk af og til kunde faa gennem Blokaden,
hjalp ikke stort, og selv de blev stoppet, da Mogens Ul-
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feld sendte en Styrke ned til Travernunde, hvor en Proviantflaade laa klar til Afgang til Sverige, og jagede den op
paa Stranden, samtidig med at han tvang Lybæk til ikke
mere at understøtte Sverige.
Svenskerne svarede paa deres Side med at sende en
Mængde Kapere ud mod den danske Handel, men deres
Optræden havde dog ikke større Resultater at opvise. Kun
tvang de den danske Flaade til at holde et stort Antal
Krydsere i Søen for at forhindre Kaperierne.
Krigen til Lands gik imidlertid ikke godt. Baade østhærens og Vesthærens Operationer gik i Staa, og Christian IV besluttede sig da til at foretage et direkte Angreb
paa Stockholm, da Søvejen stod ham aaben.

Toget mod Stockholm 1612.
D. 13. August afsejlede den danske Flaade, 36 Skibe
stærk, under Mogens UlfeId, med Kongen som øverstbefalende om Bord paa Skibet»Victor«. Efter at have kompletteret Besætningerne med Soldater fra Kalmar, søgte
man forgæves Fjenden udfor Danzig og afgik derpaa til
Stockholms Skærgaard.
I Sverige vakte den danske Flaades Ankomst stor Bestyrtelse, idet man fejlagtigt troede, at den havde Landgangstropper om Bord fra Kalmar. Stockholm blev sat i
Forsvarsstand, og Flaaden blev trukket længere ind i
Skærgaarden for at medvirke ved Forsvaret af Byen, men
det kom ikke til større Kampe, fordi Kongen, da det kom
til Stykket, ikke følte sig stærk nok til at binde an med
det svenske Forsvar, der særlig støttede sig til den stærke
Fæstning Vaxholm, og allerede d. 10. September forlod
den danske Flaade den stockholmske Skærgaard, efter at
Kongen havde ladet rejse en Varde paa et af Skærene som
Tegn paa, at han havde været der.
Hermed var Krigen i alt væsentlig til Ende, særlig ønskede Sverige Fred for at kunne koncentrere Kræfterne
mod Russerne og Polakkerne, men Initiativet til at faa
Fjendtlighederne standset kom dog udefra. Krigen havde
7'
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været til stor Ulempe for baade den engelske og den hollandske Skibsfart i Østersøen, ligesom Lybæk, der som
nævnt i 1612 var blevet tvunget til at afbryde Handelen
med Sverige, følte sig stærkt krænket.
Det første Forsøg paa en Mægling mellem de Stridende
i 1611 mislykkedes, men ud paa Efteraaret 1612 lod Christian IV's Svoger Kong James af England, en ny Henvendelse finde Sted, og i November samme Aar mødtes
derefter danske og svenske Udsendinge i Knærød i Halland, hvor den endelige Fred blev undertegnet d. 20. Januar 1613.
Freden var en afgjort Sejr for Danmark, der bl. a. fik
fastslaaet Retten til at føre de tre Kroner i Rigsvaabnet,
ligesom Sejladsen paa Riga blev givet fri for danske Skibe.
Alle Erobringer blev givet tilbage, idet dog Sverige maatte
betale 1 Million Rigsdaler for at faa Elfsborg tilbage. Endvidere blev det bestemt, at Handelssamkvemmet mellem de
to Lande skulde være frit igen, og Sverige beholdt sin
Toldfrihed i Sundet.

Tiden fra 1613-1625.
De næste femten Aar er Christian IV's Glansperiode,
hvor Landet blomstrede op, og Handel og Søfart bragte
Rigdom til Huse - femten frodige Fredens Aar, inden
Nedgangen begyndte, da Dønningerne fra det store europæiske Uvejr, Trediveaarskrigen, naaede op til Norden og
rev det med sig ud i Malstrømmen.
Det var i disse fredelige Opbygningens Aar, at Christian IV søgte ud i Verden for at vinde Kolonier og Raaderum for dansk Initiativ.
D. 14/11 1618 afsejlede saaledes en Eskadre paa 2 Orlogsskibe og 2 armerede Koffardiskibe under Kommando
af Ove Gjedde, hvis Flag vajede paa »Elefanten«, til Ostindien for at søge at grundlægge en dansk Koloni paa Ceylon. Med Ove Gjedde fulgte en Hollænder Boshouwer, der
var i Kejseren af Ceylons Tjeneste, og som nu skulde fungere som Mellemmand mellem Ove Gjedde og Kejseren,
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adskillige hollandske Købmænd, der var i det dansk-ostindiske Kompagnis Tjeneste, samt 300 Soldater.
Det blev en lang og trang Rejse, Ove Gjedde kom ud
paa. Efter knap fire Maaneders Sejlads, der havde været
præget af endeløse Kampe med store Vanskeligheder, daarlig Udrustning, talrige Havarier og slet Disciplin, naaede
Eskadren omsider ned til de kapverdiske Øer, hvor den
kom i Kamp med tre franske Kapere, af hvilke de to blev
kapret og indlemmet i den danske Eskadre, mens den
tredie brændende rendte paa Grund. Stadig kæmpende
med Sygdom og Proviantmangel fortsattes Rejsen Syd om
Kap det gode Haab og op langs Afrikas østkyst, men Nordostmonsunen, Strømsætning og mangelfulde Observationer
forsatte Eskadren, saa den naaede op til Sokotra, der ligger ca. 220 km øst for Somaliland, i Stedet for til Ceylon,
og først d. 18. Maj 1620 - 18 Maaneder efter Afrejsen fra
Danmark naaede man frem til Rejsens Maal Ceylon.
Hollænderen Boshouwer, der med sit Skib havde skilt
sig ud fra den øvrige Eskadre paa Højde med MosambiqueKanalen og var naaet over til Ceylon førend den øvrige
Eskadre, var imidlertid død, og Ove Gjedde maatte saa
selv føre Forhandlingerne med Kejseren af Ceylon, der dog
ikke som ventet vilde afslutte nogen Handelstraktat med
Danmark, men derimod var villig til at overlade det Byen
Trincomale paa øens østkyst. Trincomale fik aldrig nogen
Betydning for dansk Virke i Indien, for kort efter fik Ove
Gjedde at vide, at en Hollænder Ronald Crappe, der var i
dansk Tjeneste, og som Aaret i Forvejen var strandet med
sit Skib »Øresund« paa Coromandelkysten, af Naiken af
Tanjaur havde faaet overladt den lille Flække Trankebar,
og at der var store Muligheder for en dansk Kolonisation
paa det Sted. Ove Gjedde afsejlede straks dertil, og d. 13.
September 1620 blev Dannebrog hejst over Trankebar for
først at blive strøget igen i 1846, da Kolonien blev solgt til
England.
Ove Gjedde opholdt sig derefter i nogen Tid i de nye
Kolonier og rejste bl. a. en Borg i Trankebar, Dansborg,
der staar den Dag i Dag, førend han igen begav sig ud
paa den lange, farefulde Tilbagerejse til Danmark, som
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et af hans oprindelige Skibe og ganske faa af den oprindelige Besætning naaede tilbage.
Men det var ikke alene mod Syd, Christian IV sendte
sine store Ekspeditioner. Ogsaa mod Nord gik Farten. I
1619 afsejlede Jens Munk med to smaa Skibe, »Lamprenen», der var blevet erobret ved Elfsborg, og »Enhjørningen« for at finde en ny Søvej til Indien gennem Nordvestpassagen.
Hans Ekspedition mislykkedes fuldstændigt. Han blev
tvunget til at gaa i Vinterkvarter ved Mundingen af Churchill-Floden, hvor praktisk talt hele Ekspeditionen gik til
Grunde paa Grund af Skørbug og Kulde, og det lykkedes
kun J ens Munk selvtredie at naa tilbage til Bergen om
Bord i det ene af Skibene »Lamprenen«.
Nordvestpassagen, som mangfoldige Forskere baade før
og efter Jens Munks Tid har søgt at finde, blev først gennemsejlet i 1903-05 af Roald Ammundsens Gjøa-Ekspedition, der havde den danske Søofficer, den senere Kontreadmiral Godfred Hansen som næstkommanderende.
Trediveaarskrigen 1618-1648.

Denne fredelige Udviklingens Periode skulde desværre
ikke vedvare. En af Aarsagerrie hertil var den latente
Rivalisering mellem Danmark og Sverige om Herredømmet over Østersøen.
Sverige var under Gustav Adolfs og Axel Oxenstjernas
mesterlige Ledelse ved at gaa hurtigere og hurtigere frem
ad den imperialistiske Bane, der lidt efter lidt skulde gøre
Landet til Østersøens absolutte Herre, hvad der selvsagt
vakte megen Uro i Danmark, der mente at have Retten til
Magten over dette Hav, og allerede 1614 truede det med
Krig mellem de to Lande.
Samtidig hermed havde Christian IV's ukloge Toldpoli-_
tik i Sundet
hans vilkaarlige Forhøjelser af Tglden bragt baade Hansestæderne og Hollænderng i Harnisk, saa
de i
sluttede Forbund med hinanden mod Danmark et Forbund, som Sverige Aaret efter sluttede sig til.
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Det truende Uvejr trak imidlertid over for denne Gang,
fordi Christian IV var stærkt optaget af Forholdene i Nordtyskl an d, hvor han søgte at udbygge Danmarks Magtomraade, bl. a. ved at vinde Herredømmet over Elbens og
Weserens Mundinger. Anlæget af Gliickstadt var det første
Skridt i denne Retning, kort efter fulgt af Erhvervelsen af
Bispedømmerne Bremen og Verden, hvor det lykkedes
Kongen at faa sin næstældste Søn Frederik valgt til Biskop. Denne kraftige Politik øgede snart Spændingen mellem Danmark og Sverige. og mellem Danmark og Holland,
der nødig saa en dansk Kongesøn anbragt ved Weserens
Munding, men da det store, europæiske Opgør, Trediveaarskrigen, netop var brudt ud, traadte disse Spørgsmaal
snart i Baggrunden, og Hovedspørgsmaalet blev efterhaanden, om de nordiske Riger vilde deltage i denne skelsættende Kamp, eller om de vilde forblive neutrale.
Trediveaarskrigen begyndte i Bøhmen i 1618 som et tjekkisk Oprør mod den katolske Konge, Kejser Mathias. Oprøret bredte sig som en Præriebrand over hele Europa og
drog adskillige Lande med sig ind i Malstrømmen, og
heller ikke de nordiske Riger undgik deres Skæbne. Danmark-Norge blev først inddraget i Krigen - senere Sverige.
Begyndt som et Opgør mellem Protestantismen og Katoliscismen gled Krigen efterhaanden over til et rent politisk Opgør om Magten over Europa - et Opgør, hvor Frankrig gik af med den egentlige Sejr ved den westphalske
Fred i 1648, hvor det »første t sk Ri e« ~ under.
- I Begyndelsen gik de kejserlige Hære fra Sejr til Sejr,
og de haardt trængte, protestantiske Fyrster søgte at faa
Christian IV til at gribe ind til deres Hjælp, men uden
Held de første Aar.
Aarsagen til denne danske Tøven var den, at Kongen
var bange for, at Sverige skulde benytte en saadan Anledning til at sætte et i Tyskland stærkt engageret Danmark Stolen for Døren og yderligere udbygge sin Magt
over Østersøen. Freden i Stolbova i 1617, der sluttede den
syvaarige svensk-russiske Krig, var et Vendepunkt i Sveriges politiske Udvikling, selvom Gustav Adolf ikke fik
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realiseret alle sine højtflyvende Planer. Bl. a. fik han ikke
skudt Landets Grænser frem til Hvidehavet, fordi England ikke ønskede at se svensk Magt naa frem til disse for
den engelsk-russiske Handel saa vigtige Egne, men mens
den svenske Politik før 1617 var udpræget defensiv - det
gjaldt om at forsvare Landet mod Naboernes Angreb, blev
den efter Stolbovafreden udpræget offensiv - nu gjaldt
det om at flytte Grænserne til Kølen, Kattegat og Øresund og samtidig faa afgjort det uløste Mellemværende
med Polen.
Opgøret med Danmark var foreløbigt bleJz.et udskudt, og
Gustav Adolf havde med uimodstaaelig Kraft vendt sig
mod Polen. I 1621 sendte han en Hær paa 14,000 Mand
over Søen til Riga paa en Flaade, der bestod af 52 Orlogsskibe og over (100 Transportfartøjer. Byen blev ret
hurtigt erobret, og det svenske Sejrstog fortsattes derpaa
ovre østpaa i Livland, men disse svenske Landyinclingex
blev snart saa alvorlig en Trusel mod det danske Østersøherredømme. at Christi an IV i 1624 saa sig stWet overfor Val get: enten maatte han selv følge de tyske Fyrsters
Raab om Hjælp mod de kejserlige Hære, eller ogsaa maatte
han se Sverige plukke Frugterne i Form af yderligere
Indflydelse i Østersøen.
Den sidste afgørende dansk-svenske Kamp om Herredømmet over Østersøen - og derigennem over Nordenvar ved at stunde til. Det skulde imidlertid vise sig, at
Danmark ikke var villig til at betale den militære og
udenrigspolitiske Pris, Opgavens Løsning krævede. Det
var Sverige derimod, og derfor vandt det ogsaa Sejren tilsidst.
Danmarks Deltagelse i Trediveaarskrigen 1625-1629.
Det danske Rigsraad stillede sig til at begynde med afgjort imod en dansk Indgriben i Krigen, fordi Landet
hverken militært, diplomatisk eller økonomisk var parat
til at deltage i Krigen, men Kongen fik sat sin Vilje igennem, og i Maj 1625 stod han med sin Hær i Holsten.
Kong Christians tyske Drømme fik deres Dødsstød i Sla-
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get ved Lutter am Barenberg, en lille By i Braunschweig,
hvor de kejserlige Tropper tilføjede hans tyske Lejehær et
blodigt Nederlag d. 15.-17. August 1626, og Aaret efter
drog de kejserlige Generaler Tilly og Wallenstein over den
holstenske Grænse. De fejede den svage, danske Modstand
til Side, og kort efter kunde de plante den kejserlige Fane
paa Skagen.
Alt stod og faldt nu med det danske Herredømme paa
Søen, thi Sejren fik Kejseren til at drømme store og stolte
Drømme om at faa Magten over Østersøen og derigennem
Magten over Norden. Habsburg skulde være Herre i det
baltiske Hav, Hansestæderne skulde tvinges til Underkastelse, Hollænderne forjages og en spansk Flaade skulde
knægte Modstanden paa de danske Øer, hvorefter Spanien
skulde have Jylland som Tak for Hjælpen.
Wallenstein, der allerede var blevet forlenet med Mecklenborg, blev udnævnt til det baltiske Havs General, og
rundt om i de tyske Havnebyer blev der truffet Anstalter
for at skaffe en Krigsflaade, men Kejserdrømmen strandede paa den danske Søm agt. Kong Christians Krav paa
Højhedsretten over Østersøen bundede ikke blot i Ønsket
om at forherlige sin Krone. Han var virkelig Søens Behersker, og den tyske Kejsers Magt kom aldrig til at strække
sig udover Strandbredden.
Saasnart Farvandene var aabne i 1628, vajede først
Kongeflaget - senere Pros Munds Flag over en Eskadre,
der erobrede Femern og angreb de af de kejserlige Tropper besatte østersøbyer, mens en anden Styrke under Henrik Wind blokerede Elben og Weseren, samtidig med at de
truende kejserlige Planer om et Østersøherredømme førte
de to Arvefjender Danmark og Sverige i Armene paa hinanden. Deres Flaader undsatte i Forening Stralsund, som
Wallenstein havde svoret paa at erobre, om Staden saa
ogsaa hang i Jernlænker fra Himlen, men mens Danmark i
Efteraaret 1628 maatte trække Tropperne ud af Byen igen,
forblev Svenskerne dernede og vandt derved et saare værdifuldt Støttepunkt for fremtidige Operationer i Tyskland
og for Landets fremtidige østersøpolitik.
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Krigen havde imidlertid udmarvet Danmarks Kræfter.
Jylland var besat af Fjenden, Næringslivet gik i Staa overalt i Riget, og straks efter Nytaar".J 629 indledede Kongen
derfor Fredsunderhandlinger i Lybæk. Mens disse stod
paa, søgte Sverige at faa Danmark med til et Forbund rettet mod Kejseren, men ved et Møde i Ulfsbæk Præstegaard i Halland tog Christian IV Afstand fra Gustav Adolfs
Tilbud om en Fællesoptræden mod Kejseren. Sveriges
straalende Sejre mod øst og dets for Danmark saa faretruende Omklamring af Østersøen, forblindede den danske
Konge, saa han ikke turde gaa frem ad den angivne Vej,
og det gunstige Øjeblik til at skabe en Forsoning mellem
de nordiske Brødrefolk blev forpasset. )t. ~~.1
Det var Herredømmet over Østersøen, der stod dem
imellem. Med dynamisk Kraft marcherede Sverige frem
ad Gustav Adolfs og Axel Oxenstjernas storsvenske imperialistiske Bane, hvis Endemaal var at lukke Ringen
omkring Østersøen og gøre den til et lukket svensk Indhav. Havets Behersker, den for blot faa Aar siden saa mægtige dansk-norske Konge, saa sig tvunget over i Defensiven
af sin sejrrige Rival, og satte sig derfor med Hænder og
Fødder imod at gaa ind i et Forbund, hvor Sverige naturligt vilde faa Førstepladsen.
Fredsforhandlingerne mellem Kongen og Kejseren gik
imidlertid meget trægt, hvorfor Christian IV i April sendte
_ Gener al Morgan til Sønder ' llands Vest st og kastede
Tropper i Land, understøttet af e derliggende danske
Krigsskibe, mens han selv med Flaaden overførte en Hær
til Østkysten, saa de i Jylland staaende kejserlige Tropper
truedes med at blive afskaaret, og det varede da heller
ikke længe, før der kom Fart i Fredsforhandlingerne, der
~ endte cl 12 Maj 1629 med IInder.tegnelsen af Freden-i k=bæk, hvor Danmark fik alle de okkuperede Omraader tilbage igen, dog uden Skadeserstatning, mod at Kongen
~ t Krwet paa de tyske-:Bispedømmer og lovede ikke
mere at blande s~)_Ty.sklands Anliggender.
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Sveriges Indgriben i Trediveaarskrigen.
Mens Danmark i Aarene, der fulgte efter 1629, var i en
stadig Tilbagegang paa Grund af Pengebrist, politisk Splittelse og social, indre Uro, steg Sverige højere og højere,
takket være Gustav Adolfs og Axel Oxenstjernas fremskuende Ledelse.
Efter at Sverige i 1621 havde sat sig fast i Livland, udstrakte det i Aarene, der kom, sin Magt over større og
større Dele af de tidligere polske Landstrækninger i Vestprøjsen og bed sig fast i Weichelflodens Munding. Senere
blev Rygen okkuperet, uden at Danmark formaaede at
hindre det, og endelig kastede Sverige i )630. som en logisk Konsekvens af den førte Politik, sit Lod i Vægtskaalen
i den store europæiske Krig til Fordel for Protestanterne
- et Lod, der skulde vise sig at være af afgørende Betydning for Krigens Gang.
Gustav Adolf havde forberedt sig meget omhyggeligt
til dette Felttog, baade militært, politisk og økonomisk, og
skønt den tyske Kejser Ferdinand ved Efterretningen om,
at Svenskerne var traadt ind i Krigen, haanligt bemærkede, at nu havde han nok faaet en lille Krig til, skulde
Piben meget hurtigt faa en anden Lyd.
Midt i .Tuni ] 630 afs+de Gustav Adolf fra Eitsnabbgxl
med 27 Orlogsskibe og en stor Transportflaade med Tropper og gik i Land paa Øen Usedom ved Oderens Munding,
hvorfra hån snart efter rykkede sejrrigt frem i Tyskland.
Selv faldt han i Slaget ved Liitzen d. 6. November 1632.
men hans Generaler fortsåtte hans eventyrlige Sejrsmarch, mens ~;x:el Oxenstjer-na h4emme i Sverige førte Regeringen videre i hans Aand i den umyndige Dronning
Kristinas Navn.
De store, svenske Landvindinger indebar imidlertid en
betydelig Fare for Danmark, hvor ingen tvivlede om, at
Sverige vilde søge at gøre sig selv til Nordens Herre, naar
det tyske Felttog var heldigt afsluttet, og Christian IV søgte
da ogsaa, da han ikke militært kunde gøre en Indsats, ad
diplomatisk Vej at dæmme op for Svenskernes Østersøplaner ved at optræde som Mægler underIde langvarige

108
Fredsforhandlinger mellem Kejseren og Sverige. Særlig
tilskyndet af sin Svigersøn, Holsteneren Chris.tian Pen~...
søgte Kongen da Føling med sin tidligere saa bitre Modstander, ~en katolske Kejset, for at kunne benytte ham
som et Middel til at standse Sveriges Magtudvidelse i
Østerserummet.
Samtidig hermed slog han yderligere ind paa en kraftig
Toldpolitik for at skaffe Penge i den slunkne Kasse, hvad
der skurae vise sig at være meget skæbnesvangert i de
kommende Tider.
Svenske Skibes Toldfrihed i Øresund hævdedes ganske
)J '1';- vist stadig, men den blev ikke udstrakt til ogsaa at gælde
Skibe fra de nye, svenske Østersøprovinser, og Toldsatserne paa Krigsmateriel, som Sverige nødvendigvis skulde
bruge til sine stadige ~ige, forøgedes meget betydeligt,
ja, Indførslen forhindredes endog til Tider, samtidig med
at man fra dansk Side traadte op mod den svenske J erneksport, hvorved den svenske Jernværkskonge Louis de
Geer, en indvandret Hollænder, der spillede en stor politisk Rolle i Sverige, blev haardt ramt.
Denne udæskende Toldpolitik, baade i Øresund og paa
Elben, ramte ogsaa Holland og drev dette Land, der var
ved at .I!.ærme..silt Danmark paa Grund af Sveriges voksende Magt i Østersøen, tilbage i Sveriges Arme, og i ), 640
indgik de to Lande et nyt For1>.und-paa 15 Aar rettet mod
Danmark til Hævdelse af Sejladsens og Handelens Frihed
i Østersøen og Nordsøen og til Forsvar for Landenes Rettigheder.
.
Denne skarpe, danske Toldpolitik var imidlertid overordentlig farlig, fordi den ikke støttedes af et veludviklet,
militært Beredskab. Ganske vist var Flaaden stadig i Orden og kampberedt, men Landhæren og da i første Række
Forsvaret af den jyske Sydgrænse var trods den foregaaende Krigs bitre og blodige Erfaringer saa forsømt, at
den ikke vilde kunne gøre nogen Indsats af Betydning i det
væbnede Opgør, alt pegede henimod.
Stemningen i Sverige var yderst ophidset mod Danmark, dels paa Grund af Toldpolitiken, og dels paa Grund
af Elfsborgløsnet fra Kalmarkrigens Dage, som det havde
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kostet Sverige uhyre Møje at faa udredet, og da nu tilmed
Christian IV som nævnt forsøgte at ~ænde Ben for Svenskerne paa de forskellige Fredskonferencer L-Qsnabriick
og Miinster..fra 1639-1643, besluttede Axel Oxenstjerna,
at Danmark skulde "Sfåå s ned.
I Danmark havde man ikke Forstaaelsen af, hvor det
bar hen. I Sommeren 1643 søgte Svenskerne at faa en Ordning i Stand med Danmark, men deres Forsøg blev ikke
vel modtaget. Corfitz Ulfeld, der støttede Kongens Toldpolitik, optraadte yderst hovent overfor den svenske Gesandt, og saa sent som i November ] 643 blev en..la~eFet
ning fra den danske Gesandt i Stockholm Peder Vibe fejet
til Side af Kongen med. den Bemærkning: »Peder Vibe
reder altid til Barsel med Krig.«
Kor efter
.
. en mod Danmark
Allerede i September havde general Lennart Torstepssop
der stod med sin Hær nede i ~eA, faaet Ordre til at
gaa mod den danske Grænse. Han sluttede Vaabenstilstand med sin Modstander, den kejserlige General Gallas
og marcherede derpaa i Ilmarch mod Holsten.
Den svensk-danske Krig 1643-1645.
D. 12. Decem
T.oxstensson med sin-Hær Q.\teX
Grænsen uden Kri s e r k i g jog derfra videre op
gennem Jylland, omtrent saa hurtigt, som en Hest kan
/
rende.
D
Den gamle Konge rasede mod Adelen, der ikke i Tide
havde villet bevilge de nødvendige Midler til Grænsens
Befæstning. »Der ser I nu, I Kærnemælkskarle,« raabte
han, »at jeg ikke havde Uret, da jeg paa sidste Landdag i
Holsten lod proponere, at man skulde sætte sig i forsvarlig Stand for at afholde alle ventende Fjentligheder.«
Overfaldet havde truffet Danmark ganske uforberedt.
Fra svensk Side var hele Felttogsplanen derimod overordentlig vel tilrettelagt. Samtidig med at Torstensson.,
skulde anæ-ibe J ylland, skulde en anden svensk Hær under Gustav Horn falde ind i Skaane, hvorefter den svenske
Flaade skulde slaa den danske Flaade og støttet paa det
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derved vundne Herredømme over Søen muliggøre de to
Hæres Overgang til øerne-og dermed fuldbyrde Danmarks
Undergang.
Alt synes til at begynde med at styrte sammen om den
gamle Konge, men han selv holdt Hovedet højt og traf
med ungdommelig Kraft Foranstaltninger til at frelse sit
truede Rige. Al Magt blev sat ind paa at faa gjort Flaaden
klar, for den skulde igen været det Bolværk, der kunde
bryde Fjendens Stormløb. Nu som før var det Herredømmet over Havet, der skulde afgøre Rigets Skæbne.
Heldigvis for Danmark glippede Svenskernes glimrende
udtænkte Felttogsplan. De to Hæres An reb faldt ikke
samtidi t som ber~et, og den svens e Flaade var ikke
klar, saa Danmark vandt den fornødne Tid til at stable et
Forsvar paa Benene.
Da det blev klart, at det var Krigen til Søs, der vilde
bringe Afgørelsen, søgte ~ de krigsførende Lande
Føling med Holland. Dette tan-d var som før nævnt i Forbund med Sverige, men Generalstaterne lod Forbundstraktate n af 1640 sove under Henvisning til, at der ikke
som paabudt havde været forhandlet med Danmark, før
Fjendtlighederne blev aabnet. Hollænderne tillod dog,
at Louis de Geer, paa den svenske Regerings Vegne hyrede en Krigs.fl aade i Hollapd, og snart efter kunde Martin Thijssen afgaa nordpaa mod de danske Farvande med
en Styrke paa 26 armerede Skibe
Paa den amkn Side tillod Generalstaterne, at Danmarks
Faktor i Amsterdam, Hollænderen Marsplis, gjorde store
Indkøb i Holland for dansk Regning. Aarsagen til denne
Landets ændrede Holdning var dels, at Danmark firede
paa de skrappe Toldsatser, der havde vakt saadan en
Harme i Landet, og dels at Sveriges voksende Magt i
Østersøen begyndte at true den nordiske Ligevægt, som
Holland vaagede saa stærkt over.
Den danske Hovedflaades første Skibe kom i Søen i
Begyndelsen af April 1644, hvorpaa Kongen afgik med
denne Styrke - ialt 10 Skibe - mod Gøteborg, dels
for at blokere denne By og dels for at tvinge General
Horn, der var under Fremrykning i Skaane, til at detachere
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Tropper op til Forsvar af den truede By, saa hans Tryk
mod Skaane derigennem kunde formindskes. Planen lykkedes tildels. General Horn maatte hæve Belejringen af
Kristiansstad og ile Gøteborg til Hjælp, mens Kongen gik
i Land nær Byen og opkastede en Skanse paa Gottenbrille, ligesom Løbet ind til Byen blev forsænket, men da
Kongen kort efter erfarede, at den hollandske Hjælpeflaade
var under Opsejling, afgik han straks til Nordsøen i klar
Forstaaelse af, at det gjaldt om at slaa Fjenderne enkeltvis,
inden de kunde naa at blive samlet til en overmægtig
Styrke.
Christian IV udnyttede her klogt de strategiske Fordele
ved Operationer paa de indre Linier, der tillod ham at opsøge og slaa Fjenderne enkeltvis, inden de havde forenet
sig.
Da den norske Flaadeafdeling, der var under Kommando
af Ove Gjedde, endnu ikke var sejlklar, afgik Kongen,
hvis Flag vajede paa »Trefoldigheden«, til Lister Dyb paa
Sønderjyllands Vestkyst, hvor han havde faaet at vide,
at Thijssen var søgt ind for at faa Forbindelse med Torstensson, bl. a. for at faa Forstærkninger til Komplettering af Besætningerne om Bord i Skibene.
En lille, 9ånsk Galejeskadre under Kommando af en i
dansk Tjeneste værende E,Bglænder Wittlebder var afsendt
til Vesterhavsøernes Forsvar, foretog sig intet mod Hollænderne. Wittle selv gik over til Fjenden ved første Angreb, hvorfor han, da Øerne nogle Maaneder senere blev
tilbageerobrede, blev hængt.
Kongen ankom udfor f.ister Dyb d. 15 Maj ,med sin
Styrke, men inden han kunde iværksætte noget Angreb,
stod Hollænderne Dybet ud d. 16. om Morgenen for en let
østlig Brise og udgaaende Vande.
Kampene i Lister Dyb d. 16/5 og 24/5 1644.
S.., '
~L
Thijssens Eskadre, der kun bestod af 13 Skibe, da
de andre Enheder var sendt ud paa Rekognoscering,
angreb straks de danske Skibe, af hvilke »Trefoldighedene var kommet noget i Forhaanden og laa ad-
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skilt fra de andre. Vinden flovede efterhaanden helt
af, saa Hollænderne tilsidst maatte fuldende Udsejlingen ved Ebben og ved at varpe. Paa dansk Side
maatte »Trefoldigheden« føre et Agtervarp ud for at
faa Skytset til at bære, mens de øvrige Skibe søgte
at varpe sig indover til dens Assistance.
Kort efter friskede det imidlertid noget op, saa
begge Flaader kunde gaa Sejl, og der begyndte nu en
almindelig Kamp. »Trefoldigheden« maatte i nogen
Tid kæmpe alene mod 2-3 fjendtlige Skibe, indtil
de øvrige danske Enheder naaede op, og da det samtidig begyndte at flode, blev de forreste hollandske
Skibe kun daarligt understøttede af de agterste. Thijssens eget Flagskib »De gulden Zwaan« blev haardt
medtaget, og Kl. 16 opgav han Kampen og trak sig
med Floden ind bag Sylt, hvor de danske Skibe ikke
kunde følge efter.
Den næste Morgen kom den paa Rekognoscering udsendte Del af Thijssens Flaade i Sigte, og Kongen lettede da straks for at angribe den, men Følingen med
Styrken gik tabt i Løbet af Natten, og Kongen holdt
derpaa Nordpaa for at søge Fjenden, idet det maatte
kunne befrygtes, at Thijssen var stukket til Søs og nu
var paa Vej til Sverige.
Ude i rum Sø stødte ~_os M nd og Ove Gjedde til
Kongen, og da denne nu mente, at hans ærværelse i disse Farvande ikke længere var nødvendig,
fortsatte han Rejsen til Flekkerø o Gøtebor, mens
de to Admiraler gik til Listerdyb, hvor de genoptog
Blokaden med 11 Skibe og 3 Brandere.
n 24-Ma,i-siod Thijssen derpaa Dybet ud for at
bryde Blokaden. Mange af hans Skibe var endnu
haardt medtagne efter Kampen d. 16., ligesom Besætningernes Moral var rystet. Der skal endog have været
Mytteri i nogle af Skibene.
Det var stormende Kuling, da de to Flaader tørnede
sammen, og da Stormen yderligere tiltog hen imod
Aften, skiltes Flaaderne og Thijssen søgte tilbage til
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Vlie i Holland med sin splittede og stærkt havarerede
Flaade.

-

Den største og mest truende Fare - Foreningen af de
svensk-hollandske Flaadestyrker - var saaledes lykkeligt afværget gennem Christian !V's forudseende Strategi,
men paa Hovedkrigsskuepladsen i Østersøen var Situationen ved at undergaa en for Danmark særdeles alvorlig
Udvikling, idet den svenske Hovedf1aade, 31 Skibe. 7 Brandere og 4 Galioter stærk yar kommet i Søen d. 1. Juni,
under Kommando af Klas Fleming, hvis Flag vajede paa
»Scepter«, mens samtidig en Skærgaay;dsfJaadp paa_60 .,
~ var blevet udrustet til Samvirke med Hæren i
Skaane. Først og fremmest skulde denne Skærgaardsflaade søge at afskære Malmøs Forbindelser over Sundet
og medvæke ved denfie Bys E ~
Klas Flemings Opgave var at faa Forbindelse med Torstensson, der stod ved Slesvig, og føre hans Hær over til
enten Fyen eller Grønsund, hvorefter Horns Hærstyrke
skulde overføres til Sjælland.
Klas Fleming var ved sin Afsejling fra svensk Basis
uvidende om den Skæbne, der havde ramt Thijssen. Han
rekognoscerede først Farvandene ved Bornholm og viste
sig derefter ved Dragør og Stevns uden at rette noget Angreb her, idet en lille dansk Flaadestyrke paa 13 Skibe
under Rigsadmiralen Jørgen Vind trak sig tilbage til København, da den svenske Flaade kom op, hvorefter Klas
Fleming afgik til Kieler Fjord og satte sig i Forbindelse
med Torstensson.
Planerne om en Overførsel af Hæren til ~en raaatte dog
foreløbigt sættes i Bero, til man havde faaet samlet tilstrækkeligt mange Smaafartøjer sammen, da Kystbeboerne overalt enten havde sænket deres Fartøjer eller ført
dem bort. Ventetiden benyttede Klas Fleming derpaa til
at erobre Femern.
I København arbejdede man Dag og Nat med feberagtig Hast paa at faa gjort Flaaden klar. Det var Landets
Eksistens, det gjaldt. D. 26. Juni var man omsider blevet
færdig med Forberedelserne, Kongen hejste atter sit Flag
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om Bord i »Trefoldigheden« og stod til Søs med Flaaden
for at møde Fjenden.
Slaget ved Kolberger Heide d. l. Juli 1644 (se Plan l).
Den danske Styrke paa 39 Skibe, hvoraf mange dog
var smaa, var delt i fire Eskadrer med Rigsadmiralen
Jørgen Vind, Viceadmi ral Grabow. Q~IldmiJ:.a1
~g~on en selv som Eskadrechefer. Kongen førte 3. Eskadre. Ialt fandtes der 11 Admiraler
paa Flaaden.
Den svenske Styrke talte kun ]l... Skibe, men da
Skibene gennemgaaende var større end de danske,
maa Styrkeforholdet anses for at have været nogenlunde jævnbyrdigt.
Den svenske Flaade laa til Ankers paa Nordsiden
af Femern, da den danske Flaade kom op østfra. Vinden var til at begynde med frisk osa med Regnbyger.
~s F1exping lettede med det samme og holdt for
smaa Sejl klos vestenom Femern for at vinde Luvstillingen, der var den gunstigste i Begyndelsen af et
Slag, mens Danskerne rundede længere af Land. Ved
Middagstid var man naaet ind paa Skudhold, og Svenskerne holdt da ned mod de danske og angreb de forreste Skibe paa klos Hold, hvorved særligt det førende
danske Skib, Jørgen Vinds Flagskib »PatientialL, blev
haardt medtaget, og Rigsadmiralen selv saaredes alvorligt. Imidlertid skagede Vinden sig vestligere, og
Klas Fleming drejede da mere nordefter for holde
Luven.
Da »Patientia« holdt af for at reparere, tydede Klas
Fleming Manøvren som et Tegn paa, at Danskerne var
ved at vige og sendte derfor et Fartøj rundt til sine
Skibe med Ordre til at holde af gennem den fjendtlige Linie og gav selv med »Scepter« Eksemplet, men
kun faa af hans Skibschefer fulgte ham, og »Scepter«
kom derfor til at kæmpe mod det danske Centrum i
nogen Tid og blev derved saa forskudt, at det maatte
holde til Vinden for at reparere nogle Grundskud.
Langsomt bølgede nu Kampen nordefter for smaa
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Sejl, og da Mørket faldt paa, skiltes Flaaderne oppe
under Lollands Kyst, og Kampen ebbede ud. Svenskerne holdt gaaende paa Kolberger Heide om Natten,
mens Danskerne gik ned og ankrede under Femern.
Slaget var nærmest uafgjort. Ingen af Parterne havde
mistet noget Skib, og Tabet af Menneskeliv var nærlig lige
stort. Paa dansk Side faldtjligsadmjraJen Tø rge12 Vind, og
Kongen selv blev som bekendt saaret. E Kugle, der ramte
en af »Trefoldigheden«s anoner, sprængtes og rev Stykker af Kanonen, og hele dette Haglvejr af Sprængstykker fløj ind mod Kongen og hans Omgivelser. Kongen blev
revet omkuld paa Dækket af den dødeligt saarede Eiler Ulfeld, og der opstod et Øjeblik Forvirring om Bord i Skibet,
hvor man troede ham dræbt, men den gamle, 67-aarige
Kæmpe rejste sig blødende og raabte: »Vel er jeg saaret
men ikke farligt. Gud har endnu levnet mig Liv og Styrke
til at staa mit Folk bi, naar blot enhver vil gøre sit yderste.«
Blokaden af Kieler Fjord 7/7-31/7 1644.
Slaget var som nævnt uafgjort. Baade Christian IV og
Klas Fleming rettede forøvrigt efter Slaget heftige Bebrejdelser mod flere af deres Skibschefer, som ikke formentes at have gjort deres Pligt. Christian IV truede dem
med Hjul og Stejle, og Klas Fleming erklærede om en af
sine Chefer, at han havde fægtet som en »gamal Kærring.«
Det uafgjorte Slag fik alligevel trods alt betydelige Følger, takket være en Fejl, Klas Fleming begik efter Slaget.
Han mente nemlig, at den danske Flaade havde lidt saa
stor Skade, at den var søgt tilbage til København for at
reparere, og i Stedet for gennem sine Krydsere at forvisse
sig om, at Fjenden virkeligt havde trukket sig bort, søgte
han ind til Kieler Fjord, hvor han havde sin Basis, og
hvor han kunde være i Forbindelse med Torstensson.
Nu var den danske Flaade ikke, som formodet, gaaet
hjem, men var blevet liggende ved Femern, og da Christian IV nogle Dage senere fik sikker Underretning om, at
Svenskerne var løbet ind i den lange, smalle Kieler Fjord,
8~
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afgik han straks dertil og etablerede Blokade af Fjorden
d. 7. Juli.
Tre af de danske Eskadrer ankrede tværs over Fjorden,
mens den fjerde Eskadre under Kongens Kommando ankrede længere ude ved BUlk som Reserve. Peder Galt
havde overtaget Kommandoen over den første Eskadre
efter Jørgen Vind.
Klas Fleming, der nu havde modtaget Efterretning om
den Skæbne, der var overgaaet Thijssen, blev liggende
inde paa Fjorden indenfor Kristianspris for at afvente den
nye H jælpeflaade, som man vidste var under Udrustning
i Holland, og i Mellemtiden arbejdede han ihærdigt paa
at gøre sine havarerede Skibe søklare igen.
Det skulde imidlertid ikke vare længe, før Billedet ændrede sig afgjort til Ugunst for Svenskerne, idet en kejserlig Hær under Kommando af Torstenssons gamle Modstander General QaJlas nærmede sig Kiel efter at have
forenet sig med en dansk Styrke fra Gliickstadt, saa Byen
blev stærkt truet fra Vest, samtidig med at Christian IV
kastede Tropper i Land ved Labø, hvor der blev opkastet
en Skanse bestykket med Feltskyts. Overfor denne Trusel
baade fra øst og Vest lagde Klas Fleming sine Skibe paa
to Linier, saa begge Fjordens Bredder kunde tages under
Ild, men Truslen fra Vest viste sig hm;Hg.t-ik-k-e-at-være- .
særlig..alvorUg,_fordi Ga!!.as handlede tøvende og uden_
~nergi.....Truslen fra øst var derimod mere ubehagelig ikke mindst fordi det var lykkedes Christian IV at erobre _
_ Neumiihlen, den svenske Flaades vigtigste Provianteringssted, og Klas Fleming var klar over, at man, for at redde
Flaaden, maatte foretage et Udbrudsforsøg fra Fjorden for
at sprænge Blokaden. Før han kunde iværksætte et saadant Forsøg ramte et Skud fra Labøskansen det svenske
Flagskib og saarede ham dødeligt. Inden sin Død indsatte
han med Torstenssons Samtykke General Karl GJ)sta~
.Wr angeLsom sin Efterfølger, skønt der var to Admiraler
paa Flaaden, men Wrangel skulde snart vise sig at være
ham en værdig Arvtager.
Allerede d. 28/7 satte Wrangel det planlagte Udbrudsforsøg i Scen~fra Fjorden, men blev modtaget med saa
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kraftig en Ild fra Skansen, at Forsøget mislykkedes, og
først d. 30. om Morgenen, efter at Torstenssons Tropper
havde erobret Skansen, kunde Forsøget genoptages.
Paa dansk Side var man klar over, at et Udbrud var
nær forestaaende, idet Wrangel, saasnart Skansen var
erobret, havde lettet fra sin gamle, tilbagetrukne Ankerplads inde i Fjorden og indtaget en Position tværs .af Labø.
der laa gunstigt for Udsejling, og Kongen havde besluttet
at foretage et Angreb paa Svenskerne, inden de kunde naa
at lette og staa ud. Angrebet var planlagt som en;-DEiU.e.
~, idet den danske Flaade i Kølvandsorden skulde staa
ind langs Fjordens ene Side og ud langs den anden med
Angreb paa een svensk Linie ad Gangen, men Vindstille
havde stillet sig hindrende i Vejen for Planens Udførelse.
Kongen havde ligeledes tidligere udstedt en almindelig
Ordre til sine Eskadrechefer om, hvordan hver især skulde
forholde sig i Tilfælde af et svensk Udbrud. De tre Eskadrer skulde staa efter Fjenden i Nummerorden, mens han
selv med den fjerde Eskadre vilde sætte ind, hvor det
skønnedes fornødent, og han havde yderligere indskærpet, at Fjendens totale Ødelæggelse var MaaJ,et,
Galt var d. 30. Juli tidligt om Morgen endnu til Ankers
med sin Eskadre paa Fjordens Østside, hvor han havde
ligget klar til at foretage det planlagte men atter opgivne
Angreb, da Svenskerne kom ud for en frisk SV. Alle_de
danske Eskadrer lettede med det samme, men til Trods
for at. Galt lidt senere ved en Vinddrejning til SO kom til
Luvart af Svenskerne, angreb han ikke som beordret. hvorved han muligvis vilde have kunnet opholde Svenskerne
saa længe, at de øvrige danske Eskadrer var kommet op,
og Svenskerne kunde derfor uantastede falde tilbage paa
Fjorden den næste Dag, da Vinden atter friskede op fra

øst.
Som Følge af sin Forsømmelse blev Peder Galt afskediget som General-Admiral og Erik Ottesen udnævnt i
Stedet for.
D. 1. August Kl. 22, da Vinden igen var gaaet om i en
frisk SV, lettede Svenskerne paany og stod Fjorden ud
med indhalte Kanoner og alle Lys blændede. De passe-
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rede forbi de danske Skibe uden at blive opdagede, og da
Da gen gryede, var de over alle Bjerge, og det var umuligt
at indhente dem. I sin Harme over at se Svenskerne slippe
ud af Fælden rettede Kongen en i dette Tilfælde ganske
grundløs Anklage mod den aldrende~eder Galt for Pligtforsømmelse og fik ham ogsaa dømt af Rigsraadet, hvorefter han blev henrettet d. 31. August.
Den svenske Flaades Udbrud skulde hurtigt vise sig
at være yderst alvorlig for Danskerne. Martin Thijssen var
nemlig i Mellemtiden blevet færdig med Udrustningen af
sin nye Flaadestyrke. Sidst i Juli naaede han frem til
Kattegat, hvor, Ove Gjeddes~Eskad~f norske Defensionsskibe, der blokerede Gøtebor& rmaatte...ior trække, hvorefter Thijssen stod ned gennem Sundet for at naa frem til
Kalmar, hvor han skulde støde til den svenske Hovedflaade. Han holdt tæt under det af Svenskerne besatte
Helsingborg, saa Ilden fra Kronborg var virkningsløs, og
ankrede d. 9. Augyst v;ed LandskJ:ona.
Efterretningen om hans Ankomst til Sundet vakte stor
Bestyrtelse i København, hvor man traks gik i Gang med
at træffe Forsvarsforanstaltninger. To Blokskibe blev lagt
ud ved Refshaleløbet, og der blev opkastet Skanser ved
Amager for at forhindre Hollænderne i at staa ned gennem
Drogden, samtidig med at man spændt ventede paa Flaadens Tilbagekomst fra Østersøen, hvor den endnu opholdt
sig.
Straks efter den svenske Flaades Udbrud fra Kieler
Fjord havde KongeILPeor.dret Erik Ottesen..til at afgaa med
27 Skibe mod Bornholm for at tage mod Svenskerne, hvis
de skulde vende tilbage igen, mens han selv tog Post ved
Femern for at passe paa Store Bælt, da man maatte kunne
formode, at Thijssen vilde søge den Vej ned i Østersøen.
D. 7. August fik Kongen imidlertid Underretning om, at
Hollænderne kunde ventes at staa gennem Sundet, hvorfor han selv afgik dertil, mens Erik Ottesen fik Ordre til at
afgaa til Farvandet omkring Stevns.
D. 10. August stod Thijssen for en stiv, nordlig Kuling
ned gennem Drogden. Udfor Dragør mødte han Kongen,
men ved at presse Sejl lykkedes det ham at slaa sig igen-
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nem, og ved at ~ibe tæt til Falsterba slap han forbi Erik
Ottesen, der ikke kunde vinde op mod ham, hvorpaa han
heldigt naaede over til Kalmar, hvor han blev modtaget
med Jubel og adlet under Navne:~t~An
~c:=.!k~ar~hJ.lje~l.LLm.L---:-_---:_
Tegnede Billedet paa Søen sig saaledes mørkt og dystert,
efter at de fjendtlige Flaader havde forenet sig, lysnede
det til Gengæld lidt paa Landjorden. Ganske vist havde
General Gallas ikke formaaet at befri Jylland, men han
havde do trekke Torstensson efter sig ned i
skland
saa Operationerne ~ i Staa paa
vøen, se v efter at
Helmu . rangel var blevet sendt op med et svensk
"Tfoppekorps, og i Skaane blev General Horns Fremmarch
stoppet, ikke mindst fordi den Skærgaardsflaade, der
skulde støtte ham, blev slaaet tilbage af Erik Ottesen, og
det varede ikke længe, før Christian IV kunde gaa offensivt til Værks i Landsdelen og tvinge Svenskerne tilbage.
Horn maatte opgive Belejringen af Malmø, Helsingborg og
Landskrona faldt i Danskernes Hænder, men længere
naaede man ikke.
De svenske Invasionsplaner mod de danske Øer syntes
dermed at være skrinlagte i hvert Fald foreløbigt, og dels
under Indtrykket heraf og dels paa Grund af et 'lpsnappet
~rev til Horn. hvori det blev meddelt, at den svenske l1ovedflaade lJaa Gr.und.af Sygelighed jkke m ~de komme
i Søen det Aar, lagde man ogsaa den danske Hovedflaade
op af Sparsommelighedshensyn, og kun en mindre Eskadre
paa 17 Skibe holdt Søen under Kommando af Pros Mund.
Denne Foranstaltning skulde imidlertid snart vise sig
at være særdeles skæbnesvanger, for SYenskeflaaden var
ikke blevet last ef)'r-'Ben var som nævnt yderligere blevet
~ forstærket med. Anckarhjelms Styrke og kom derved op I/Iw,'ru..paa 42 Skibe, hvorefter den afgik til Farvandet ved Bornholm under Karl Gustav Wrangels Kommando.
D. 8. Oktober fik Wrangel at vide, at Pros Mund laa i
Femern Bælt, hvor han skulde hindre svenske Skibe i at
løbe ud fra Wismar. Han afgik straks dertil med sin Flaade
og tilføjede d. 13. Oktober den danske Styrke et tilintetgørende Nederlag.
~----
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Slaget i Femern Bælt d. 13. Oktober 1644.
Begge Flaaderne havde ligget til Ankers øst for
Femern paa Grund af Storm, men d.. 13. lettede Svenskerne for en frisk VSV-Kuling og stod klos østenom
Femern. Pros Mund lettede ligeledes, og da han var til
LUvart, kunde han have unddraget sig den ulige
Kamp - han raadede kun over 3 Orlogsskibe, 12 Fregatter og 2 Galioter med tilsammen 448 Kanoner mod
Svenskernes 33 Skibe, 3 Brandere og 5 Galioter med
'ialt 875 Kanoner - ved at søge op gennem Store Bælt,
men i Stedet for samlede han sin Eskadre om de mest
i Læ værende Skibe, hvorved Svenskerne fik Luven.
Saasnart Femern var passeret, drejede Pros Mund
til Vinden, men blev nu angrebet af Wrangel fra
Luvart med 12 Skibe, mens Anckarhjelm angreb i Læ
med Resten af de svenske Skibe. »Patientia« - Pros
Munds Flagskib - blev angrebet og entret af to svenske Skibe, af hvilke det ene blev ført af den senere
saa berømte franske Søhelt Abraham du Quesne, Admiral Grabows Skib »Lindormen« blev stukket i Brand
af en Brander, og snart' efter var det danske Nederlag almindeligt. Kun tre danske Fregatter undslap
gennem store Bælt og naaede tilbage til København,
mens Resten enten sank eller blev drevet paa Land
paa Lollands Kyst. To af Skibene »Patientia« og »01denborg« blev taget og ført til Sverige. Pros Mund
faldt sammen med en stor Mængde af Besætningerne,
mens ca. 1000 Mand med Admiralerne Grabow og Jasmund i Spidsen blev fanget. Svenskernes Tab var
kun ca. 60 Mand.
Dette tilintetgørende Nederlag fik vidtrækkende Følger
for Danmarks videre historiske Udvikling. Da Kanonerne
havde talt hin Efteraarsdag i 1644, var Krigen faktisk afgjort, thi Herredømmet paa Søen overgik helt og fuldt til
Svenskerne. Som Følge af den totalt ændrede militære
Situation maatte det ret heldigt paabegyndte Felttog i
Skaane opgives, da man kunde befrygte at Svenskerne nu,
hvor de ikke mere berøvede at frygte for den danske Flaa-
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des Indgriben, vilde forsøge Invasionen paa Øerne, men
heldigvis for Danmark var Sverige ikke i Stand til at
foretage denne faretruende Operation. Torstensson stod
med sin Hær dybt nede i Tyskland, og Martin Thijssen
Anckarhjelm sejlede hjem til Holland med sin Flaade, da
hans Lejemaal var udløbet.
Wrangel afgik imidlertid til Sundet, hvor han fandt den
danske Flaade liggende aftaklet i Lejet, men han vovede
ikke at foretage noget Angreb paa de udlagte Blokskibe i
Sundet, og da hans Flaade samtidig led meget af Sygelighed, gik han i Slutningen af November til Wismar og
lagde op for Vinteren.
Det saa mørkt ud for Danmark ved Udgangen af Aaret
1644. Jylland var ganske vist blevet rømmet af Svenskerne, men Helmut Wrangel stod klar i Holsten med sin
Hær til at rykke derop igen. Skaane var atter faldet i Fjendens Hænder, og den danske Flaade var ikke længere den
svenske jævnbyrdig. Et lille Lyspunkt i al det meget
Mørke var den norske Statholder Hannibal Sehesteds Indsats oppe ved Norges Grænser, hvor »Hannibalsfejden«
var forløbet heldigt for de norske Vaaben, men det kunde
alligevel ikke ændre det samlede, mørke Billede.
1645.
I Begyndelsen af 1645 modtog Christian IV det Mæglingstilbud, der var stillet ham af Frankrig og Holland,
men der skulde gaa en lang og trang Tid, inden Fredsunderhandlingerne naaede frem til et endeligt Resultat, og
imens fortsattes Krigen.
Kongen havde arbejdet ihærdigt med at befæste Drogden ved Hjælp af Batterier og Blokskibe for derved at
forhindre den svenske Hovedflaade i at naa ud i Kattegat.
Østersøen kunde man ikke længere fravriste Svenskerne, og Danmarks maritime Hovedopgave i det kommende Aar maatte være den at forhindre Svenskerne i at
optræde i Kattegat med store Flaadestyrker samtidig med,
at man maatte forsøge at sende Hjælp til Bornholm og
muligvis til Gotland.
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Ove Gjedde blev udnævnt til Rigsadmiral, og midt i
afgik han med den danske Flaade nordpaa mod Gøteborg. Hans Styrke bestod af 25 Orlo gsskibe -:- Flagskib
»St. Sophia« - samt en stor Transportflaade med Tropper om Bord. Udfor Varberg blev en Galej sendt i Forvejen for at rekognoscere Forholdeneved Gøteborg, men
Fartøjet blev ~eldigyis tag!!.t af Svenskerne, der derved
fik Nys om den danske Flaades Opsejling og kunde træffe
de nødvendige Forholdsregler til at tage imod den. Anckar":._
h [elm, der i Mellemtiden var vendt tilbage til Gøteborg fra
Vinteropholdet i Holland med 14 Skibe, indtog en ' meget
stærk Stilling paa Fjorden med sin Styrke, og Ove Gjedde
vovede ikke et Angreb derpaa for ikke at slide sin Flaade
op gennem svære Tab, saa den ikke vilde kunne møde den
svenske Hovedflaade med tilstrækkelig Kraft, hvis den
skulde komme op i Sundet fra Østersøen,
Han bestemte sig derfor til at vende tilbage til sin Basis,
men inden Afsejlingen blæste det op med en stiv, sydvestlig Kuling. Flere Skibe kom i Drift, men kun Flagskibet ~St. Sophia« rendte pas Gr..llDd ag-hlev Vrag, ved
hvilken Lejlighed 9-y~_gjedde selv b~~!~t.
Paa svensk Side genoptog man nu Felttoget i Skaane, og
arbejdede ihærdigt paa at faa Hovedflaaden ud under
Kommando af Rigsadmiralen Erik Ryning. Den svenske
Flaade havde paa dette Tidspunkt to større Opgaver at
løse: dels skulde den hævde Herredømmet over Østersøen mod den danske Flaade, hvad der ikke kunde være
vanskeligt nu, dels skulde den operere ud fra Gøteborg til
Forsvar for Havnen der og med det Formaal for øje at
skille Norge fra Danmark og gøre de saa nødvendige Tilførsler til Norge usikre gennem Kapertogter.
Wr
el havde overvintret i Wism med sin Flaadestyrke, og han naaede at komme først i Søen med sin
Flaade p~ Skibe, med hvilken han erobrede_Bm:nholmr
hvorpaa han afventede Resten af den svenske Flaade, der
kom fra Stockholm. Der havde utvivlsomt paa dette Tidspunk!$æret en Chance for vore 25 omend smaa og~§l~t..be_-_
mandede Orlogsskibe~råaWrånge(fiiden,han.fik.slut~_
tet sigtil-den-sveiiSke Hovedflaade, men dels vovede man
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ikke at risikere disse Skibe, Landets sidste Værn, og dels
maatte man holde dem i Beredskab overforc;Hollænderne.
der havde sendt en stor Flaade under Kommando af Viceadmiral Witte de With. som havde 47 Orlogsskibe og en
stor Hanaelsflaade paa ikke mindre end 300 Skibe med sig.
Baggrunden for denne hollandske Flaaaes ptræden i
de danske Farvande var, at Hollænderne nu, da Danmark
var tvunget i Knæ, vilde have Sundtolden nedsat, og for
at støtte de hollandske Underhandlere sendte man den
stærke Flaade herop, idet man foreløbigt krævede, at de
300 Skibe skulde gaa toldfrit igennem Sundet.
.. D. 5. Juni stotl"'Witreae-'Wm ned forbi Kronborg, fra
hvis Bastioner den nu saa afmægtige danske Søkonge
maatte se de 47 Orlogsskibe stævne Sundet ind uden at besvare den d~ske Salut. Med Sorg maatte han give sine
helsingørske Toldere Ordre til ikke at kræve Told af de
rigtlastede Handelsskibe. For første Gang havde en fjendtlig Flaade passeret Kronborg uden at blive angrebet.
I København forberedte man sig paa et Angreb fra bollandsk S~. Der blev udlagt Blokskibe i Sundet, Sømærkerne i Drogden blev inddraget og Konged bet forsænk "
saa der kun var et smalt Sejlløb aabent. De With stationer ede imidlertid en mindre Styrke ved KrOIibOrg - en anden ved Dragør, mens han selv med Hovedflaaden holdt
den danske Styrke paa 16 Skibe i Skak ved København,
men det kom dog ikke:til nogen Fjendtligheder.
I Mellemtiden var den svenske Hovedflaade blevet klar
under Erik RyWngs Komm do. Den forenede sig d. 5. Juli
under Bornholm med Wrangels Styrke, saa den kom op
paa 43 større og talrige mindre Skibe, og afgik derpaa til
Køge Bugt, hvor den ankrede d. 25. Juli. General Horn
havde gennem længere Tid utaalmodigt ventet paa Rynings Ankomst for at kunne erobre Malmø, som han belejrede, men som stadig havde Forbindelsen over Sundet
til København fri. Da det kom til S~t, vovede B~
imidlertid ikke at forcere Drogden af I!ensyn til de der
~gte Blokskibe. Han begyndte derfor at lade Flinterenden oplodde, ligesom han forberedte et Angreb med armerede Fartøjer under Ledelse af Abraham du Quesne,

~
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men inden disse Forberedelser var tilendebragt, blev
Krigsoperationerne indstillede, da Fredsunderhandlingerne
omsider gled ind i deres sidste Fase.
Den endelige Fred blev først undertegnet d. 13. August
1645 i Brømsebro. Efter endeløse Forhandlinger maatte
Korfitz Ulfeld gaa ind paa Axel Oxenstjernas haarde Betingelser: Danmark maatte afstaa Øsel, Gotland samt Halland som Pant i 30 Aar. Norge skulde afstaa Herjedalen og
J emteland. Endvidere blev Svenskernes Toldfrihed i Sundet stadfæstet og udstrakt til ogsaa at gælde de nye svenske Østersøprovinser, ligesom Elbtolden bortfaldt baade
for Svenskere og Hollændere.
Et Par Maaneder tidligere - d. 12. Juni - var det lykkedes Korfitz Ulfeld af afslutte en Traktat med Hollænderne i Christianopel, hvorved Danmarks Rettigheder med
Hensyn til Sundtolden blev ganske nøje fastslaaet og begrænset, men hvorved man samtidig fik slaaet Bom for den
faretruende svensk-hollandske Plan om en Nedkæmpning
og paafølgende Deling af Danmark.
Freden i Brømsebro er et Vendepunkt i Danmarks Historie. Det danske Østersavælde gaar tabt, og det kommende Aarhundrede var viet de bitre men forgæves Forsøg paa at genvinde det.
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V AFSNIT.
KAMPEN MOD DET SVENSKE ØSTERSØVÆLDE 1645-1721.

Indledning.
Enhver Fred bærer Spiren til nye Krige i sig. Brømsebrofreden danner ingen Undtagelse fra denne almengyldige Regel. Ydmygelsen i Brømsebro skabte Drømmen om
Revanche i Danmark, men den sidste Menneskealders rivende merkantile og militære Nedgang havde gjort Landet svagt, og det gjaldt derfor først og fremmest om at
finde Forbundsfæller i den tilstundende Kamp mod Sverige.
Sveriges imperialistiske Politik gjorde i og for sig ikke
denne Opgave svær at løse, og - særlig tilskyndet af Korfitz Ulfeld - begyndte Danmark derpaa den Orientering
mod Vest, der førte Landet i Armene paa Holland, hvis
baltiske Interesser truedes saa stærkt af Sveriges hastigt
voksende Magt, der bragte den baltiske Ligevægt i Fare,
mens Danmark særlig efter Tabet af Øselog Gotland var
stærkt svækket i Østersøen,
I 1649 afsluttede Corfitz Ulfeld da den saakaldte Redemptionstraktat med Holland, hvis Bestemmelser paabød
gensidig Hjælp i Tilfælde af Angreb fra fremmed Magts
Side, og som gav Hollænderne Toldfrihed i Sundet mod
en aarlig Afgift paa 140,000 Rigsdaler. I Modsætning til
saa mange andre Traktater, kom denne og dens Efterfølger
Recissionstraktaten af 1653, der ophævede Hollændernes
Sundtoldsafløsning, men bevarede Bestemmelsen om det
gensidige Forsvarsforbund, til at spille en betydelig Rolle
i den videre historiske Udvikling i Norden.
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Første Gang, Traktatens militære Bestemmelse traadte
i Kraft, var ved Udbruddet af den engelsk-hollandske Krig
i 1652, da Danmark straks spærrede Sundet for al engelsk
Skibsfart og beslaglagde 22 engelske Skibe, der havde søgt
Tilflugt i Københavns Havn. I 1653, efter Recissionstraktatens Underskrivelse, erklærede Oliver Cromwell, Englands Diktator, Danmark Krig, men det kom dog ikke til
aabne Fjendtligheder de to Lande imellem.
Medens Danmark saaledes paa den ene Side diplomatisk
søgte at styrke sig til det uundgaaelige Opgør med Sverige,
undlod Rigsraadet, det døende Adelsregimes udøvende Organ, at styrke det for slig en udæskende Politik saa nødvendige Rygstød, Militærmagten. Hæren blev saa forsømt,
at Rigsmarsken Anders Bille umiddelbart før Krigsudbruddet i 1657 bekymret udtalte, »at Landsens Defension er slet
og ringe.« Heller ikke de til Landets Forsvar nødvendige
Fæstningsværker havde man faaet bygget færdige. Som
et Resultat af de i de forrige Krige indhøstede bitre og
blodige Erfaringer havde man planlagt et storstilet Fæstningsanlæg ved Lille Bælts smalleste Sted, til Støtte for
Forsvaret, men af de to Værker, der var planlagt her Frederiksodde paa den jyske Side og Sophieodde paa den
fynske Side - var kun det første blevet paabegyndt, og
det var endnu ikke færdigt, da det faldt i Svenskernes
Hænder i Oktober 1657. Heller ikke den allerede under
Christian IV paabegyndte, nye Voldlinie omkring København fra Nørreport til St. Annæ Skanse havde man naaet
at faa fuldendt, før Fjenden stod foran Stadens Porte.
Var Landforsvaret saaledes yderst svagt, stod det ikke
meget bedre til med Flaaden. Dette Rigets Bolværk havde
det uduelige Rigsraad ladet forfalde gennem mange Aar, og
selv det i 1655 oprettede Admiralitet formaaede ikke at UG·rette noget, fordi det ikke var frit stillet, men maatte rette
sig efter Rigsraadets Beslutninger. I de kommende Tider
gik Flaaden baade materielt og personelt rivende tilbage.
Nybygningerne til Flaaden gik praktisk talt i Staa. Fra
1650 til 1657 blev der saaledes kun bygget tre Orlogsskibe
færdige, hvad der langtfra var nok til at erstatte de gamle,
udrangerede Skibe, saa Skibsantallet sank faretruende. l
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1650 raadede Flaaden saaledes over 24 Orlogsskibe og
Fregatter og 16 mindre Skibe, mens Tallet en halv Snes
Aar senere kun var 14 Orlogsskibe og Fregatter og 4 mindre Skibe. Landets kroniske Pengemangel og Rigsraadets
Ulyst til at bevilge Værnene de nødvendige Midler bevirkede yderligere, at Skibsudrustningerne blev indskrænket
til det allernødtørftigste til ubodelig Skade for Personellets Uddannelse paa Søen, det eneste Sted, hvor en Flaades
Personel kan uddannes effektivt, ligesom Stammandskabet,
Holmens faste Stok, blev reduceret i en meget betænkelig
Grad.
Danmark higede og tragtede altsaa i disse Aar efter at
tilbagevinde den førende Plads i Norden, men veg tilbage
for at betale den dertil krævede Pris.
Sverige derimod var villig til med selv store Ofre at bevare den Stormagtstilling ved Østersøen, som den westphalske Fred havde skaffet Landet i 1648, da store Dele af
Østersøens Kyster og de fleste af dens Flodmundinger var
kommet under svensk Herredømme. Om dette nyskabte
Storsverige skriver Johan Ottosen i »Vor Historie«: Ved
disse Landvindinger blev Sverige Herre over Mundingen
af Weser, Elben og Oder. I Forvejen beherskede det Mundingen af Dyna, Narva og Neva. Af alle Østersøens store
Floder var kun Visla og Njemen unddraget dets Herredømme. Sverige var blevet en europæisk Stormagt af en
egen Art. Det samlende Midtpunkt i det store Rige var ikke
en Landmasse, men et Hav: Østersøen. Det var et Storrige.
der ikke kunde forvente at faa Lov til at leve i Fred for de
Naboer, det lukkede ude fra Havet, og derfor var det en
farlig Arv, Trediveaarskrigens Heltekuld overgav til den
svenske Efterslægt.«
Østersøen var som nævnt Centret i dette ejendommelige
Rige. Herredømmet, det ubestridte Herredømme over
Søen, var derfor en Livsbetingelse for Sverige. Den
svenske Flaade maatte være eneraadende paa Østersøen,
om Riget skulde kunne bestaa. Ledetraaden i svensk Politik i de kommende Aartier var da ogsaa den at holde de
øvrige østersøstater borte fra Havet gennem stadige
Krige, mens Danmark, det eneste Gab i Ringen omkring
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den svenske Østersø, enten maatte svækkes eftertrykkeligt
eller erobres.
Saalænge Dronning Kristina, Gustav Adolfs ejendommelige Datter, førte Styret i Sverige, var der imidlertid
Fred i Norden, men da hun i 1654 abdicerede til Fordel for
sin Fætter Karl Gustav af Huset Pfalz, ændredes Billedet
totalt. Med ham kom en Mand, der var født til at føre Gustav Adolfs og Axel Oxenstjernas vidt favnende Politik ud
i Livet, til Roret.
»Skal Sverige forblive i Velstand, skal det ikke saasnart have endt den ene Krig, før det begynder paa den
næste, og saaledes stedse forblive i Vaaben,« formanede
Axel Oxenstjerna den unge Karl den Tiende Gustav, og
han fulgte troligt sin kloge Raadgiver udfra en klar Forstaaelse af, at Kampen for Sveriges Stormagtsstilling aldrig
maatte føres defensivt bag Landets Grænser, men udelukkende offensivt hinsides Østersøen,
Først og fremmest gjaldt det for ham at holde Rusland og Polen ud fra Havet ved at skabe et bredt svensk
Bælte langs Kysterne, hvorved hele den vigtige Østersøhandel vilde komme under svensk Kontrol. Rusland var
paa dette Tidspunkt under stadige Krige med Polen ved
at trænge frem mod Østersøen, og Karl Gustav besluttede
sig til at slaa til og erobre de polske Østersøprovinser,
inden Russerne fik fast Fod der. Samtidig haabede han
gennem en sejrrig Krig at faa sla aet Bom for de polske
Vasakongers Krav paa den svenske Trone.
I Juni 1655 aabnede han derefter det polske Felttog, idet
han følte sig stærk nok til at kunne trodse den europæiske
Brand, han muligvis derved maatte tænde, idet alle de
store europæiske Magter, særlig Holland, var stærkt interesseret i Østersøens Frihed.
Corfitz Ulfeld, der stadig havde Forbindelse med det
svenske Hof efter at være draget i Landflygtighed fra
Danmark, søgte ihærdigt at faa Karl Gustav til først at
angribe Danmark, men Kongen mente, at Landet var saa
svagt, at det ikke vilde kunne gribe ødelæggende ind i hans
østbaltiske Planer og nøjedes derfor med at søge Forbund
med Danmark, dels for at forhindre, at Landet faldt ham
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i Ryggen under Krigen med Polen og dels for derigennem
at faa forhindret Hollænderne i at komme Polakkerne til
Hjælp ad Søvejen, idet Danmarks Indsats i Kampen skulde
være en Spærring af Gennemsejlingsfarvandene for fremmede Magters Orlogsflaader.
Sverige ønskede, som alle Østersøens skiftende Stormagter har ønsket det gennem Tiderne, at Danmark skulde
lukke Porten til Østersøen i Ufredstider, saa Sveriges
Fjender derved blev stænget ude fra det baltiske Hav,
men Frederik III var ikke særlig tilbøjelig til at overtage
Rollen som Sveriges Portner i Øresund og trak derfor
Forhandlingerne ud for at se, hvordan Krigen i Polen gik,
ligesom han haabede paa, at Hollænderne vilde optræde
kraftigt mod de svenske Krav, der saa alvorligt truede
deres Handelsinteresser i Balticum.
Det polsk-svenske Felttog begyndte med et straalende
svensk Sejrsløb. Warschau faldt - Krakov faldt, og den
polske Konge Johan Kasimir maatte flygte bort fra sit
Rige. Samtidig hermed blev Kurfyrst Fredrik Vilhelm af
Brandenborg tvunget til at slutte sig til Svenskerne, men
saa skiftede Billedet pludseligt særlig paa Grund af Hollands Optræden. Svenskerne gav sig nemlig til at opkræve
Told udenfor Danzig, Knudepunktet for Hollands Østersøhandel, og en stor hollandsk Flaade paa 42 Skibe under
Kommando af de fremragende Admiraler van Wassenaer
van Opdam og de Ruyter blev sendt til Østersøen for at
true Svenskerne til at stemme Tonen ned. En lille, dansk
Styrke paa 9 Skibe under Kommando af Holmens Chef,
Christoffer Lindenov, sluttede sig til Hollænderne udfor
Danzig. Det ene af de danske Skibe »Sorte Rytter« havde
den senere saa navnkundige Niels Juel som Skibschef.
I Danmark havde man interesseret fulgt Begivenhedernes Udvikling ovre østpaa, og da Vanskelighederne taarnede sig op for Karl Gustav i 1656 begyndte Krigsstemningen at rejse sig i Landet, idet man øjnede en Chance for
gennem et heldigt og forholdsvis billigt Felttog mod det
betrængte Sverige at kunne faa Oprejsning for Nederlaget
i Brømsebro. Karl Gustav afværgede imidlertid den øjeblikkelige Fare ved at gøre Hollænderne store Indrømmel9
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ser og fik endog ved Elbingertraktaten fornyet det svenskhollandske Forbund af 1640, hvorpaa Opdam og Ruyter
vendte tilbage til Generalstaterne med deres Flaade, og da
Svenskerne sammen med en brandenborgsk Hær havde
slaaet Polakkerne i et stort Slag ved Warschau, maatte
man i Danmark sætte Krigsplanerne i Bero - i hvert
Fald foreløbigt.
•
I Sundkrig 1657-1658.
Det varede imidlertid ikke længe, før den storpolitiske
Situation igen svingede rundt, som man herhjemme mente,
til Ugunst for Svenskerne. Hollænderne var utilfredse med
Svenskernes Fortolkning af Elbingertraktaten, Polakkerne
trængte frem trods det lidte Nederlag, og skønt alting var
saare uvist, vovede Danmark stærkt opmuntret af den
østrigske Kejser at erklære den længe ulmende Krig i Juni
1657, udelukkende fordi man troede at vide, at Svenskernes Stilling i Polen var saa alvorlig, at de ikke vilde kunne
afse nogen større Styrker til Operationer mod Danmark.
De kommende Dage skulde hurtigt vise, hvor ubegrundet denne danske Optimisme var. Tilmed kunde man ikke
forvente at faa nogen Hjælp fra Hollænderne, fordi Forbundstraktaten ikke skulde træde i Kraft, hvis en af Parterne var Angriberen, hvad Danmark jo var i dette Tilfælde. Hertil kom yderligere, at de Underhandlinger, der
blev ført med Rusland, Brandenborg og Østrig ikke resulterede i noget Forbund, saa Danmark stod ganske alene,
da Krigen blev aabnet.
Den danske Angrebsplan gik ud paa at rette et Angreb
fra Norge mod Jemteland og Nørre Halland og fra Skaane
mod Sønder Halland, mens Hovedhæren under Anders
Bille skulde støde frem mod de svenske Besiddelser Bremen og Verden for derved at forekomme et svensk Angreb paa Jylland. Flaadens Hovedopgave var at afbryde
Forbindelsen mellem Sverige og de svenske Østersøprovinser for derved at forhindre Karl Gustav i at naa hjem
med sin Hær, mens mindre Flaadestyrker dels skulde
støtte Hærens Fremrykning mod Bremen ved at operere

131
paa Elben og Weseren og dels blokere den svenske Flaade
i Gøteborg. Holmens Chef Niels Juel laa i Sundet med
5 Skibe for at ødelægge den svenske Handel.
Karl Gustav modtog den danske Krigserklæring d. 20.
Juni 1657 nede i Thorn og marcherede straks vestpaa mod
Holsten. I Pommern forenede han sig med Carl Gustav
Wrangel, brød sidst i Juli over Holstens Grænse, hvor han
kastede de danske Styrker tilbage og standsede først sit
Sejrsløb udenfor Frederiksoddes knapt fuldførte Volde.
Undervejs op gennem Sønderjylland sluttede han Forbund
med sin Svigerfader, den gottorpske Hertug Frederik III,
hvorved Gottorperne for første Gang optraadte mod den
danske Konge.
Anders Bille havde imidlertid med Resterne af sin slagne
Hær trukket sig ind i Gliickstadt, hvorfra den danske
Flaade, der havde det ubestridte Herredømme over disse
Farvande, kunde evakuere den og føre den rundt Skagen
ind til Frederiksodde.
For tredie Gang i Løbet af en Menneskealder var Jylland atter oversvømmet af Fjender, og for tredie Gang
standsede de danske Stræder Fjenden. Frederiksodde modstod med Held Svenskernes Angreb under Karl Gustav
Wrangel, og danske Fregatter under Peder Bredal hævdede Herredømmet over Lille Bælt, saa ingen Overgang
kunde finde Sted, mens Admiral Markvor Rodsten blokerede Gøteborg saa effektivt, at den derliggende svenske
Flaade intet kunde udrette.
Den svenske Hovedflaade, der laa omkring Stockholm
for at afværge et forventet dansk Angreb der, fik da Ordre
til at afgaa for at opsøge og slaa den danske Hovedflaade,
saa Farvandene kunde blive fri og Troppeoverførslerne
over Bælterne finde Sted. Karl Gustav havde opslaaet sit
Hovedkvarter i Wismar, mens Wrangel havde faaet overladt Belejringen af Frederiksodde, idet Kongen haabede
ved Flaadens Hjælp at kunne overføre en Hær fra Wismar
direkte til Sjælland og København.
I Slutningen af August Maaned afgik den svenske Hovedflaade, 38 Skibe, 4 Brandere og nogle Galioter stærk,
med ialt 1388 Kanoner, under Kommando af Admiral
9·
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Klas Bjelkenstjerna med Viceadmiral Henrik Clerck som
Eskadrechef mod Rygen, hvor han havde erfaret, at den
danske Flaade laa.
Den danske Hovedstyrke under Kommando af Henrik
Bjelke, 28 Skibe og 2 Brandere stærk, med ialt ca. 950 Kanoner, havde efter et Kryds i Danzigerbugten brandskattet
Rygen og andre af Sveriges tyske Provinser, men ved
Efterretningen om, at den svenske Flaade var kommet i
Søen, trak Bjelke sig over mod de danske Øer for at dække
dem mod et svensk Angreb. Svenskerne fulgte efter og d.
12.-14. September 1657 mødtes de to Styrker i Slaget
under Møen.
Slaget ved Møen d. 12.-14. September 1657.
Den svenske Flaade kom gaaende fra Rygen for en
let NO-lig Brise op mod den danske Styrke, der laa
Bidevind Nord over. Den svenske Flaade var til Luvart,
men noget i Agterhaanden for den danske. Begge
Parter laa i velsluttede Kølvandslinier.
Kl. ca. 15 gav Bjelkenstjerna, endnu inden Linierne
var paa Højde med hinanden, Ordre til Angreb, men
hans Ordre blev ikke fulgt af alle hans Skibe, navnlig
ikke af hans Arrieregarde, og Svenskerne kunde derfor ikke udnytte deres numeriske Overlegenhed. De to
Flagsldbe kæmpede med hinanden med det Resultat,
at det svenske Skib blev saa haardt medtaget af »Trefoldigheden« og dens Eftermænd, at det maatte holde
af for at reparere. Fire andre svenske Skibe led samme
Skæbne.
Hen imod Aften ankom Niels Juel fra Sundet med
11 Skibe, men naaede ikke at komme til at deltage i
Kampen den Dag, da Mørket snart efter skilte de
kæmpende ad. De to Flaader holdt i den maaneklare
Nat begge op mod Sundet, den danske i en tætsluttet
Formation, den svenske i en mere spredt Orden. Den
næste Formiddag havde Bjelkenstjerna imidlertid
faaet samlet sin Flaade saa meget sammen, at han igen
kunde give Signal for Angreb, men heller ikke denne
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Dag fulgte alle de svenske Skibschefer Ordren, og
først da Ordren blev overbragt paa Fartøj og ledsaget
af Trusler, blev Engagementet almindeligt. I den
stærkt opfriskende Kuling kom det ikke til nogen
Entring. De danske Skibschefer viste forøvrigt heller
ikke nogen større Lyst til at lade det komme til Nærkamp. Fem danske Skibe blev saa haardt medtagne,
at de maatte holde af i nogen Tid for at reparere. Ved
Mørkets Frembrud Kl. ca. 19, da man var naaet op i
Nærheden af Falsterbo, vendte Bjelkenstjerna og
holdt af til Rygen, mens han lod 4 Skibe blive liggende ved Stevns som Forpostskibe. Henrik Bjelke
sendte sine mest medtagne Skibe til København for
at reparere og holdt Søen med Resten.
Slaget havde ikke været særlig blodigt. Tabene var
nærlig lige store paa begge Sider - ca. 100 døde og
saarede. Derimod havde de svenske Skibe lidt størst
Skade paa Skrog og Rejsning.
Efter et kort Ophold ved Rygen gik Bjelkenstjerna til
Wismar, men allerede d. 19. September indtraf Henrik
Bjelke udenfor denne By med en Styrke paa 29 større og
5 mindre Skibe samt 3 Brandere og etablerede Blokade.
Særlig effektiv blev Blokaden imidlertid ikke, da hyppige
Storme tvang Skibene til at søge Læ oppe under Lollands
Kyst eller ved Gedser, men Bjelkenstjerna forsøgte ikke
at løbe ud. Han blev liggende inde i Havnen og løste altsaa ikke den Opgave, han havde faaet overdraget: at feje
Farvandene frie for det danske Flag, saa Overgangen over
Bælterne kunde etableres. Danske Fregatter holdt stadig
Lille Bælt, selv efter at Frederiksodde var faldet for Carl
Gustav Wrangels Stormangreb d. 23.-24. Oktober, saa
ingen Overgang kunde finde Sted. Ganske vist lykkedes
det enkelte svenske Skibe at naa op i Bæltet fra Wismar de forsøgte endog et Angreb paa Samsø, men blev efter en
heftig Kamp slaaet tilbage af Peder Bredal - og nogen
Ændring i Bæltsituationen formaaede de ikke skaffe.
Krigen gik derpaa nærmest i Staa, til Vinteren satte
ind og i bogstavelig Forstand slog Bro mellem de danske
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Øer, men inden Isen paa Lille Bælt endnu var saa stærk,
at den kunde bære en Hær, udviklede de politiske Begivenheder sig paa en for Sverige særdeles alvorlig Maade.
Karl Gustavs Forhandlinger med England, Hollands værste
Konkurrent paa Verdensmarkedet, førte ikke til det haabede Forbund, og samtidig hermed var Østrig, Polen og
Brandenborg ved at slutte sig sammen for at angribe Svenskerne i Holsten, saa Karl Gustav saa sig stillet overfor
den bitre Mulighed at blive lukket inde i Jylland uden
Chance for at kunne evakuere sine Styrker. Inden dette
Uvejr for Alvor brød løs over ham, laa Lille Bælts Is imidlertid hen som en fast, hvid Flade, der kunde bære en
Hær, og Karl Gustav var ikke sen til at udnytte Chancen.
D. 30. Januar 1658 gik han med 12,000 Mand fra Hejls
over den lille ø Brandsø til Iversnæs paa Fyen. To Rytterkompagnier gik gennem Isen, men ellers led Svenskerne
ingen Tab under den dristige Overfart. 4-5000 Mand danske Tropper blev splittet i Tybring Vig, og faa Dage efter
var hele Fyen i Svenskernes Hænder. Kun Nyborg forsøgte et svagt Forsvar. Her laa Peder Bredal med fire
Skibe, der hørte til Lille Bælt-Styrken, men som var søgt
ind til Nyborg, da Isen lukkede Vandene. Bredal fik hurtigt bragt sine Skibe ud paa Strømmen udenfor Skudvidde fra Land, hvorpaa han isede en Rende udenom Skibene og overhældte dem med Vand, saa Svenskerne blev
nødsaget til at anlægge regulære Løbegrave udenom ham
for at kunne komme til at angribe ham, og i fire Dage rettede de en lang Række Angreb paa ham, der dog alle blev
afslaaet, indtil det tilsidst lykkedes ham at faa sine Skibe
iset helt fri, saa han kunde naa tilbage til København.
Fyens Erobring tilintetgjorde ethvert dansk Haab om
at kunne føre Krigen til en gunstig Afslutning, og under
engelsk-fransk Pres søgte Frederik III at faa Underhandlinger i Gang med Karl Gustav, men inden disse blev
indledt, rullede Begivenhederne videre med dramatisk
Fart.
Tilskyndet af sin Generalkvartermester Erik Dahlberg,
men mod Wrangels Raad, bestemte Karl Gustav sig nemlig
at støde frem helt til Sjælland, før han vilde begynde Un-

135
derhandlingerne. Han løb ganske vist derved den Risiko at
kunne blive isoleret paa Sjælland, hvis Isen brød op, uden
at kunne faa Assistance af den svenske Flaade, der laa aftaklet for Vinteren i de hjemlige Baser, men som den
handlekraftige og dristige Mand, han var, løb han Risikoen,
fordi Vindingen, der laa forude og ventede, derved kunde
blive saa meget større. D. 5. Februar marcherede Hæren
af Sted i to Kolonner, hvoraf den ene gik over Svendborg-Taasinge-Spodsbjerg til Taars paa Lolland, mens
den anden gik over Thurø og Tranekær til Lollands Kyst.
Nakskovs Borgere blev grebet af Panik og overgav Byen,
trods Kommandantens Appel, uden Sværdslag, Lolland og
Falster faldt, og d. 11. Februar stod Svenskehæren ved
Vordingborg.
Det uventede og haarde, svenske Slag havde lammet
Danmark fuldstændigt - ikke blot militært, men ogsaa
moralsk, saa der ikke var andet at gøre end at faa sluttet
Fred - koste, hvad det koste vilde. De to Landes Udsendinge mødtes derefter i Landsbyen Taastrup mellem
København og Roskilde - mellem de svenske Udsendinge
var Corfitz UHeld - og den endelige Fred blev derefter
undertegnet i Roskilde d. 26. Februar 1658. Danmark
maatte afstaa Skaane, Halland og Blekinge samt Bornholm, mens Norge maatte afstaa Båhuslen og Trondhjemlen med Romsdalen. Frederik III skulde endvidere overlade Karl Gustav 2000 Ryttere, opfylde den gottorpske
Hertugs Krav, hvorom der senere skulde forhandles, samt
tilstaa Sverige Toldfrihed i Sundet for fremmede Varer om
Bord i svenske Skibe, og endvidere blev det bestemt, at der
skulde optages Forhandlinger de to Lande imellem om
Oprettelsen af svensk-dansk Forbund med det Formaal for
øje at spærre Øresund for alle fremmede Krigsskibe.
Af Fredens mange haarde Bestemmelser var der særlig
to, der vendte udad og berørte de store Vestmagters Østersøinteresser paa de føleligste: de skaanske Provinsers Afstaaelse, og Kravet om, at Danmark og Sverige i Forening
skulde spærre Øresund for fremmede Krigsskibe. Den
første Bestemmelse tjente Sømagternes Tarv, fordi de
derigennem havde Garanti for at Fortidens vilkaarlige
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Skalten og Valten med Sundtolden ikke vilde kunne blive
gentaget - i den anden Bestemmelse traadte derimod det
svenske Krav om den lukkede Østersø saa tydeligt frem, at
en Reaktion engang før eller senere maatte blive Følgen.
Denne Fred, som uden Sammenligning er den mest
skæbnesvangre, Danmark nogensinde har sluttet, fejredes
derpaa ved en lang Række glimrende Fester paa Frederiksborg, hvor Karl Gustav var Frederik III's Gæst, til
han i Marts over Kronborg og Helsingborg drog over til
det Skaane, der i Fremtiden skulde være svensk.
Den 2. Sundkrig 1658-1660.
Karl Gustav fravristede Danmark nogle af dets bedste
og rigeste Provinser, men han formaaede alligevel ikke at
udslette Landet som selvstændig Stat, hvad der som tidligere nævnt var et af den storsvenske Imperalismes
Maal, fordi man kun derigennem med Sikkerhed kunde
skabe Østersøen om til et mare clausum - til et lukket,
svensk Hav.
Han vaklede - han følte sig for svag, da dette Maal var
indenfor hans Rækkevidde. Han mente ikke at turde binde
an med en Belejring af København med de 5000 Mand, han
havde hos sig paa Sjælland, og nøjedes derfor med at lemlæste Landet i en sikker Overbevisning om, at det da engang før eller senere frivilligt vilde slutte sig til Sverige
som en ydmyg Vasalstat, men da han faa Maaneder senere
fortrød, at han ikke havde benyttet en saa enestaaende
Lejlighed til at tage hele Danmark, og forsøgte at genoprette det forsømte gennem en ny Krig, var det gunstige
Øjeblik. da Isen havde gjort Landet til eet samlet Omraade,
forpasset. Farvandene var atter frie, og Vejen derved banet
for Hollænderne, der nu i Henhold til den dansk-hollandske Forbundstraktat optraadte paa Skuepladsen til Fordel
for Danmark.
Karl Gustav havde stadig siden Undertegnelsen af Freden i Roskilde søgt at faa Danmark til at bryde Forbindelsen med Hollænderne og slutte det i Fredsbetingelserne
omhandlede Forbund med Sverige, saa Øresund kunde
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blive lukket for alle fremmede Krigsskibe og den svenske
Flaade eneraadende i Østersøen under de Operationer
mod Danzig, han nu tænkte at paabegynde som et Led i
den fortsatte svensk-polske Krig. Hollændernes Indblanding i Danzig-Affæren i 1656 havde han endnu i frisk
Minde og ønskede brændende at undgaa en Gentagelse
under de nu tilstundende Operationer.
Men Frederik III vilde ikke med sin gode Vilje have
noget at gøre med Karl Gustav. Han trak Forhandlingerne
om Forbundet i Langdrag, saa Svenskekongen tilsidst
tabte Taalmodigheden og bestemte sig til at slaa Danmark
ned. Som Forholdene havde udviklet sig, kunde dette
kun ske ved en Overrumpling, hvor al Modstand blev
slaaet ud med et Slag, saa en eventuel hollandsk Hjælp
vilde komme for sent, og til denne Lynkrig traf Karl
Gustav da ogsaa alle Forberedelser med den fremragende
Omsigt og Dygtighed, der stedse havde kendetegnet hans
Planer. Da Overfaldet paa Danmark var bestemt, var
Fyen, Jylland og Frederiksodde endnu besat af de svenske
Tropper, og Karl Gustavs Planer var da at rette et direkte
Stød over Søen fra Kiel mod København, der allerede var
under Observation af den svenske Hovedflaade.
Denne Operationsplan var fortrinligt gennemtænkt, og
København vilde utvivlsomt være faldet for dette coup de
main, men i sidste Øjeblik forandrede Karl Gustav sine
Planer og besluttede at lande ved Korsør i Stedet for,
hvad der imidlertid skulde vise sig at være skæbnesvangert
for ham, fordi det svenske Angreb derved mistede en stor
Del af den Slagkraft, der ligger i Overraskelsesmomentet.
København fik Tid til at komme sig af det døvende Slag,
saa Byens Borgere kunde faa samlet sig sammen i en sejg
og maalbevidst Modstand mod Angriberen.
.
Efterretningen om Svenskernes Landgang ved Korsør
vakte naturligt nok til at begynde med en lammende Forfærdelse i København, hvor ingen havde anet noget om
det Uvejr, der nu brød løs, men snart efter afløstes denne
Følelse af en luende Harme over det brutale Overfald,
og alle - Mænd og Kvinder, høje og lave - sluttede op
i en fælles Beslutning om at forsvare sig til det yderste.

138
Kong Frederik III, der som bekendt besvarede sine OmgiveIsers velmente Raad om at flygte til Norge med Ordene: »Jeg vil dø i min Rede«, arbejdede med feberagtig
Hast sammen med Byens Stormænd: Borgmesteren Hans
Nansen, Guvernøren Hans Schack og Ulrik Christian Gyldenløve paa at sætte Byen i Forsvarsstand. Forstæderne
blev brændt af, og Borgerne kaldtes under Vaaben.
Flaaden laa aftaklet i Lejet, men dens Materiel og dens
Personel kom til at gøre fortrinlig Nytte, dels ved Havneforsvaret og dels ved Forsvaret af Voldene, hvor Flaadens
Folk formeret i Baadsmandskompagnier under Kommando
af Holmens Chef Niels Juel med Hæder deltog i Kampene.
Flaadens smaa armerede Fartøjer under Kommando af
Admiral Nicolaj Heldt og Kommandør Peder Bredal anvendtes ligeledes med Held mod Angriberne. Saaledes foretog Fartøjerne Natten mellem d. 23. og 24. August et stort
Udfald i Kallebodstrand mod de derliggende svenske Skibe
og tilføjede dem saa store Tab, at en paatænkt svensk
Overgang til Amager foreløbigt maatte opsættes.
Karl Gustavs Fremrykning mod København gik temmelig langsomt, og Byen var beredt, da han omsider naaede
frem. Fra Valby Bakke saa han ned over de brændende
Forstæder og skal da have sagt: »Nu sværger jeg til, at
vi faar Modstand.«
Han fik ogsaa Modstand - endda en Modstand, han ikke
formaaede at bryde. Mens den svenske Hovedhær indesluttede København, erobrede en mindre Hærafdeling
Kronborg, hvis Kommandant Oberstløjtnant Beenfeldt
hurtigt tabte Hovedet og kapitulerede praktisk talt uden
Modstand, hvorved begge de to stærke Fæstninger ved
Sundets Snævring var i Svenskernes Magt. Samtidig hermed samledes to store, svenske Flaader, Gøteborgeskadren
og en Del af Østesøeskadren, i Sundet under Kommando af
Admiral Sjøhjelm og blokerede København fra Søsiden,
saa Byen tilsidst var helt afskaaret fra enhver Forbindelse
med Omverdenen.
Stillingen var fortvivlet, da endelig langt om længe den
hollandske Hjælpeflaade, som man saa ivrigt havde spejdet efter under Belejringens lange Dage, 35 Skibe stærk,
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under Kommando af Admiral Opdam tonede frem oppe
i Kattegat, ledsaget af en stor Transportflaade med Levnedsmidler og 2200 Soldater om Bord. Forbundstraktaten
af 1649 - og ikke mindst de store baltiske Handelsinteresser - bød jo Hollænderne at gribe ind nu, da Danmark
var blevet angrebet og truet med Udslettelse.

Slaget i Øresund d. 29. Oktober 1658.
Den hollandske Flaade - 35 Skibe stærk med 1170
Kanoner og med Admiralerne Witte de With og Pieter
Floriszoon som Eskadrechefer - havde ligget til Ankers nogle Dage for sydlig Vind paa Lappegrunden,
mens den svenske Hovedflaade 45 Skibe stærk, med
ialt 1868 Kanoner under Kommando af Rigsadmiralen
Karl Gustav Wrangel med Admiralerne Bjelkenstjerna, Sjøhjelm og Gustav Wrangel som Eskadrechefer, laa til Ankers Syd for Kronborg. Wrangel
havde anmodet Karl Gustav om Tilladelse til at angribe den underlegne hollandske Flaade, mens den laa
til Ankers ved Lappegrunden, men Kongen vilde ikke
være den angribende Part - der forelaa endnu ingen
hollandsk Krigserklæring. D. 29. Oktober faldt Vinden
om i NV, og Opdam lettere derfor med det samme og
stod Sundet ind, idet han holdt sig midtfarvands for
at undgaa Ilden fra Kronborg og Helsingborg. Da
han ikke besvarede det svenske Løsen, aabnede Svenskerne straks en kraftig Beskydning fra begge Fæstninger. Karl Gustav skal have affyret det første Skud
fra Kronborg - men uden at lide nævneværdig Skade
naaede Hollænderne ned Syd for Kronborg, hvor den
svenske Flaade imidlertid var lettet med Kurs mod
Helsingborg.
Saasnart de to Flaader tørnede sammen, ophørte enhver Orden, og Kampen udviklede sig hurtigt til en
rasende Enkeltskibskamp med Skib kæmpende mod
Skib. De to Flaadeflagskibe - det svenske »Victoria«
og det hollandske »d'Eendragt«, paa hvis Dæk Admiral
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Opdam sad i en Lænestol ude at Stand til at røre sig
for Gigt - kæmpede mod hinanden, men da flere
hollandske Skibe kom Opdam til Undsætning, maatte
»Victoria« trække sig ud af Kampen og ankre under
Kronborgs Kanoner.
Kampen fortsattes nu sydover, hvor det i særlig
Grad gik ud over det førende hollandske Skib, de
Withs Flagskib »Brederode«, der kom i Kamp med
Bjelkenstjernas Eskadre. De With faldt, og »Brederode« blev saa forskudt, at det senere sank udfor
Espergærde, hvor man senere har stedfæstet Vraget
og optaget forskellige Genstande derfra. Ogsaa den
anden hollandske Eskadrechef Floriszoon faldt, mens
Sjøhjelm blev saaret. Hen imod Kl. 14 ebbede Kampen ud. Hollænderne søgte haardt medtagne til København, mens Svenskerne, der ligeledes var stærkt
havarerede, holdt ind til Landskrona.
Fra dansk Side blev der sendt en lille Styrke paa ni
Skibe nordpaa i Sundet under Kommando af Rigsadmiralen Henrik Bjelke, men Vind og Strøm havde
forhindret den i at naa at deltage i Kampen.
Den hollandske Transportflaade saa under Slaget
sit Snit til at undslippe og stod for fulde Sejl ned til
København med sin dyrebare Last, hvor den blev
modtaget med Begejstring af Byens Borgere, der gennem Undsætningen yderligere fik underbygget Viljen
til at holde ud.
Slaget havde været blodigt. Begge Parter mistede
fem Skibe og 5-600 Mand, mens alle Branderne var
brændt uden at have gjort nogen Skade. Svenskerne
havde kæmpet overordentligt tappert, hvorimod Obdam ikke var tilfreds med alle sine Skibschefer og
endda anklagede nogle af dem for Udygtighed og
Fejghed.
Hollænderne havde altsaa naaet deres primære Maal at
undsætte København, men det var ikke lykkedes dem at
nedkæmpe den svenske Flaade, og man søgte derfor fra
dansk-hollandsk Side at sætte den ud af Spillet gennem en
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Blokade af Landskrona Havn - en Blokade, der dog først
blev etableret d. 5. November.
Med Wrangels Flaade indelukket i Landskrona Havn
mistede Svenskerne Herredømmet i Sundet. København
var ikke længere blokeret fra Søsiden, hvad der styrkede
Forsvaret i en meget betragtelig Grad, og Virkningerne
heraf sporedes hurtigt. Karl Gustav maatte rømme sine
fremskudte Stillinger omkring Byen og trække sig tilbage til Omegnen af Brønshøj, hvor han indrettede en
Lejrby, Carlstad, som Vinterkvarter for sine Soldater.
Samtidig hermed begyndte de forbundne Magter Østrig,
Polen og Brandenborg at røre paa sig, og deres Hære var
allerede i Slutningen af September naaet til Holsten, hvorfor det fra dansk Side gjaldt om at sikre Herredømmet over
Farvandene, bl. a. for at kunne føre Forbundstropperne
over til Øerne fra Jylland.
Den svenske Hovedflaade laa stadig i Landskrona, og
saalænge den var klar til at løbe ud, vilde det saa vigtige
Søherredømme være truet. Man forsøgte derfor fra danskhollandsk Side at forsænke Landskronas Havn ved Hjælp
af stenlastede Skibe - altsaa at overgaa fra en Indelukningsblokade bestridt af Skibe udenfor den blokerede Havn
til en mere effektiv Blokadeform, Indespærringsblokaden,
saa enhver Ind- og Udsejling gennem Havneindløbet kunde
forhindres. D. 18. December førte man seks stenlastede
Skibe frem mod Havnen, men Svenskerne var forberedte.
De havde Patruillefartøjer ude, som det lykkedes at bugsere det første af Skibene, en Brander, bort i Tide - et
andet blev sænket i Utide, mens et tredie rendte paa
Grund, og selv de resterende tre Fartøjer, der blev sænket
i Sejlløbet, formaaede ikke at spærre dette effektivt.
Da tilmed Indelukningsblokaden. man derefter igen
gik over til, var yderst svag, lykkedes det den svenske
Kommandør Clas Uggla at slippe ud med 12 Skibe, hvormed han gik de sønderjyske Farvande for at evakuere den
svenske Besætning i Sønderborg, der truedes ved de kejserlige Troppers Indmarch i Jylland. Ved Als tørnede Clas
Uggla sammen med Admiral Peder Bredal, der med fire
Skibe skulde assistere de kejserlige Styrker med at erobre

142
øen. Kampen endte med, at de fire danske Skibe søgte ind
paa Flensborg Fjord, hvor de derpaa blev blokerede, til
de ved Vinterens Komme frøs inde. Peder Bredal faldt selv
i Kampen. Clas Uggla tog derpaa den svenske Garnison i
Sønderborg om Bord for at føre den til Gøteborg, men
paa Vejen derop satte det i med en forfærdelig Kulde, saa
over 100 af Skibenes ca, 350 Mand frøs ihjel, mens ca. 150
maatte bringes i Land som syge.
1659.

Den strenge Vinter frostbandt snart igen de danske Farvande. Isen afskar atter Københavns Forbindelser med
Omverdenen, og Karl Gustav bestemte sig da til at foretage en Storm paa Byen, da han mente den moden til
Fald. Natten mellem d. 10. og 11. Februar 1659 fandt det
længe forberedte Angreb Sted. Angrebene sattes ind paa
tre forskelige Steder: paa Østervold. Christianshavn og ved
Gyldenløves Bastion (Stormgadekvarteret). Udfor det sidstnævnte Sted laa en af Flaadens Stykpramme og en Fregat
»Højenhald« som vigtige Led i Forsvaret. Adskillige Gange
lykkedes det Svenskerne at erobre Fregatten, men hver
Gang blev der fra dansk Side sendt nye Folk over Isen, for
at generobre Skibet. Paa Østervold kæmpede Obdams Matroser Skulder ved Skulder med Niels Juels Baadsmandskompagnier. Ogsaa paa svensk Side deltog Flaadens Mandskab som en Del af den hvidklædte Avantgarde, der skulde
berede Vejen for Hovedstyrkerne, bl. a. ved Hjælp af
nogle Isbroer, der skulde lægges over Vaagerne i de frosne
Voldgrave.
Kong Frederik III færdedes overalt paa Volden i Spidsen for sine Mænd og opflammede ved sit Eksempel Folkene til at holde ud, og de holdt ud trods Svenskernes rasende Angreb, saa da Kampen stilnede af i den graa Februarmorgen, var Fjenden overalt blevet slaaet paa Flugt.
Stormen paa København var blevet afslaaet.
Inde paa Holmen blev der nu arbejdet ihærdigt paa at
faa Flaaden ud saa tidligt som muligt paa Foraaret, men
det kneb med at faa Besætninger, og Isen, der laa længe,
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gjorde ogsaa Vanskeligheder. Obdam, hvis slagkraftige
Flaade kunde have spillet en betydelig Rolle i disse Dage,
forholdt sig passiv, fordi man ventede en engelsk Flaade
til de danske Farvande, og man kunde ikke vide, hvad
denne vilde bringe af Overraskelser. Englænderne og Hollænderne stod i denne Tid overordentlig skarpt overfor
hinanden.
Svenskerne benyttede imidlertid Tiden vel. Forskellige
svenske Flaadestyrker erobrede Lolland og andre mindre
Øer, for derved at stoppe Københavns Forsyning med Levnedsmidler, og først i Slutningen af Marts Maaned var man
saa vidt klar med Flaadeudrustningerne i København, at
Viceadmiral Heldt kunde afgaa med en Eskadre paa 12
Skibe til Flensborg Fjord, hvor han fordrev den svenske
Blokadeeskadre, men inden han kunde naa at løse sin
Hovedopgave: at overføre de kejserlige Tropper, der stod
i Sønderjylland, til Øerne, var den svenske Hovedflaade
under Klas Bjelkenstjerna sluppet ud fra Landskrona og
naaede over til de sønderjyske Farvande, hvor den spærrede Heldt inde paa Flensborg Fjord. Ved Efterretningen
herom satte Obdam sig endelig i Bevægelse for at fravriste
Svenskerne deres temporære Herredømme paa Søen, og
d. 30. April 1659 mødtes han og Bjelkenstjerna i Slaget ved
Rødsand Vest for Gedser.
Slaget ved Rødsand d. 30/4 1659.
Den svenske Flaade, 20 større og 2 mindre Skibe
stærk med 2 Brandere, under Kommando af Bjelkenstjerna laa til Ankers i Femernbælt, da den allierede
Flaade paa 23 større og 7 mindre hollandske Skibe
under Obdam og 3 større danske Skibe under Bjelke
rundede Gedser for en ONO-lig Brise. Bjelkenstjerna
lettede straks og dannede Linie nordover, og begge
Parter passerede hinanden paa modsatte Kurser paa
temmelig lang Afstand. Under den første Passage blev
Admiral Bjelkenstjerna saaret dødeligt, og Kommandoen overgik derpaa til Gustav Wrangel. I den anden
Fase af Kampen blev »Trefoldigheden« haardt be-
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skadiget, men reddedes af Obdam, der sammen med et
Par andre Skibe kom det til Hjælp. Ved en Vinddrejning til Syd fik Svenskerne Luven, men da Vinden samtidig friskede, blev Kampen afbrudt, og begge
Parter ankrede for Natten paa en saadan Maade, at
Svenskerne laa østligst. Obdam havde altsaa naaet sit
Maal at befri Heldt, og da de to allierede Flaader derefter forenede sig, trak Gustav Wrangel sig tilbage
gennem Store Bælt til Landskrona. Ingen af Parterne
havde lidt større Tab i Slaget.
Efter Slaget ved Rødsand gik Operationerne imidlertid
i Staa igen. Hollænderne afgik til Store Bælt, og den lille,

danske Flaadestyrke var ikke i Stand til alene at foretage
noget overfor Svenskerne. Hollands Passivitet havde en
storpolitisk Baggrund: den engelsk-hollandske Rivalisering
om det maritime Verdensherredømme. En stor engelsk
Flaade paa 60 Skibe under Kommando af Admiral Montague, var just paa Vej til de danske Farvande, samtidig
med at en ny hollandsk Flaade under Ruyter paa 40 Skibe
med 4000 Mand Hjælpetropper om Bord afsejlede til Store
Bælt til Forstærkning af Obdams Styrker, og Obdam vilde
derfor ikke risikere sin Flaade ved Operationer mod Svenskerne. Det gjaldt om at have Flaaden intakt til et eventuelt Opgør med Englænderne, hvis Flaade ganske vist
officielt kom til de danske Farvande for i Forening med
Hollænderne at faa de stridende Magter til at slutte Fred,
men Forholdet mellem England og Holland var som nævnt
paa dette Tidspunkt saa spændt, at det var bedst at være
forberedt paa Eventualiteter.
De tre store Vestmagter England, Holland og Frankrig
nærede alle et brændende Ønske om at faa Fred i Norden: Frankrig ønskede at kunne bruge Sverige i sin egen
Kamp mod Habsburgerne, Holland ønskede Ligevægten i
Norden bibeholdt - hverken Danmark eller Sverige
maatte blive for stærke, og England frygtede, at en fortsat
hollandsk Intervention i Norden vilde kunne skade engelske Handelsinteresser i Østersøen. De tre Stormagter
enedes derfor om udfra vidt forskellige Motiver, at arbejde
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for Fred i Norden, og udarbejdede i Fællesskab et Mæglingsforslag paa Basis af Roskildefredens Bestemmelser,
dog naturligvis med Ophævelse af enhver Bestemmelse om at gøre Østersøen til et lukket, svensk Indhav.
Endvidere blev det paa denne, den første Haagerkoncert,
bestemt, at hvis Freden ikke var sluttet inden tre Uger,
vilde de tre Magter ophøre at hjælpe den Magt, der havde
afslaaet at gaa ind paa Mæglingstilbudet. Ruyter fik Ordre til ikke at forene sig med Obdam, og de tre store Flaader laa nu uvirksomme i de danske Farvande: Ruyter ved
Romsø, Obdam ved Nyborg og Montague paa Disken.
Hverken Danmark eller Sverige vilde til at begynde med
høre Tale om Fred og afviste ganske Vestmagternes uhørte
Indgreb - særlig i Danmark var man meget oprørt over
Hollændernes Optræden, der stred mod deres traktatmæssige Forpligtelser af 1649 - og Krigen fortsattes,
men da Hollænderne laa stille i Store Bælt, kunde Svenskerne spille Herrer i Farvandene. Gustav Wrangel afgik
efter forskellige Forsinkelser til Lille Bælt, hvor de østrigske Tropper havde erobret Frederiksodde og nu truede
med at gaa over til Fyen, men Overgangen kunde ikke
iværksættes, da den svenske Flaade viste sig i Bæltet.
Vestmagterne havde imidlertid ikke opgivet Haabet om
at faa Krigen bragt til Afslutning. Paa en anden og tredie
»Koncert« i Haag lempedes Vilkaarene for Danmark i nogen Grad, ligesom det blev besluttet, at Magternes Flaader
skulde gribe ind mod den af Parterne, der ikke vilde antage Mæglingstilbudet. Fristen, der blev givet for Antagelsen eller Forkastelsen af Tilbudet, blev forlænget til
medio August.
Svenskerne var ikke sene til at udnytte den Frist, der
herved yderligere blev givet dem. København blev saa
godt som blokeret igen, og den svenske Flaade hævdede
Herredømmet overalt i Farvandene overfor den splittede
danske Flaade, der intet Sted var i Stand til at sætte ind
med Kraft. Ganske vist vovede Gustav Wrangel ikke at
gaa offensivt til Værks af Frygt for de hollandske Eskadrer, der havde forenet sig i Store Bælt, trods alle Aftaler,
hvad der foranledigede Admiral Montague til ligeledes at
10
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tage Station i Store Bælt for at overvaage Hollænderne,
- han gik tværtimod hjem med den svenske Hovedflaade
d. 28/6, da den anden Haagerkoncerts Tidsfrist udløb, fordi
han ikke havde modtaget nogen Meddelelse om, at Fristen
var blevet yderligere forlænget, men Svenskerne afsendte
to mindre Styrker, af hvilke den ene under Kommando
af Major Clas Uggla gik sønden om Sjælland, mens den
anden under Major Oven Coxe gik nordenom. Clas Uggla
fandt Vejen vesterover spærret af Hollænderne, hvem han
ikke vovede at passere, hvorimod Coxe naaede over til
Æbeltoftvig med 7 Skibe. Her laa en lille dansk Styrke
paa 5 Skibe, under Kaptajn de Koningk, klar til at overføre
en kejserlig Styrke til Fyen. Coxe angreb straks, og af de
danske Skibe blev de fire erobrede, mens det femte sank.
De Koningk faldt selv. Coxe ødelagde derpaa hele Transportflaaden og gik til Aarhus, hvor han forhindrede Forberedelserne til en lignende Ekspedition, der skulde føre
kejserlige Tropper fra denne By til Fyen. Samtidig hermed erobrede Svenskerne adskillige af de danske Øer,
fordi der ikke kunde sendes dem Undsætning ad Søvejen.
Saaledes faldt Nakskov som den sidste Plads paa Lolland
efter et heltemodigt Forsvar.
Hen imod Slutningen af August Maaned afviste Karl
Gustav derpaa Mæglingstilbudet, mens Frederik III modtog
det, og nu skulde i Følge Bestemmelserne i Haageroverenskomsten de tre fremmede Flaader gribe ind til Fordel
for Danmark, men Admiral Montague forlod d. 26. August
de danske Farvande for at vende hjem til England, hvor
han skulde medvirke ved Genindsættelsen af det stuartske
Kongehus, efter at Cromwell-Perioden var afsluttet, og
Hollænderne var saaledes ene paa Skansen. Obdam vendte
derpaa hjem til Holland med 21 Skibe efter at have faaet
tilstaaet en aarlig Pension af den danske Stat, mens Ruyter
i Forbindelse med de danske Admiraler Bjelke, Niels Juel
og Heldt begyndte at gaa offensivt til Værks overfor Svenskerne. Den første Opgave, der forelaa, var Generobringen
af Fyen, hvorved ogsaa Flaaden skulde medvirke.
Under Eskorte af Orlogsskibe blev en stor Transportflaade afsendt fra Kiel med ca. 6000 Mand om Bord under
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Kommando af Feltmarskal Hans Schack, som derpaa
dækket af Skibenes TId gik i Land i Kertemindebugten d. L
November, samtidig med at anden Hær under Kommando
af Feltmarskal Eberstein ca. 5000 Mand stærk, hovedsagelig bestaaende af kejserlige Tropper gik over Lille Bælt
ved Snoghøj. Snart efter var hele Fyen genvundet. Sidst
faldt Nyborg d. 14. November efter et heftigt Angreb,
hvori ogsaa Flaadens Kanoner deltog. Karl Gustav, der
opholdt sig i Korsør, kunde ikke komme sin haardt trængte
Hær til Hjælp, fordi Vejen over Bæltet var spærret af den
dansk-hollandske Flaade. Hele den svenske Hær blev tilintetgjort og det lykkedes kun General Gustav Stenbock
at undslippe med nogle faa Ledsagere over til Sjælland,
hvor han blev modtaget af Karl Gustav med de bekendte
Ord: »Har Fanden taget Gederne, kunde han gerne have
taget Bukken med.«
Store Dele af Danmark var saaledes befriet fra Svenskerne, men Sjælland var endnu i deres Magt. Fra dansk
Side pressede man stærkt paa for at faa ført Hæren fra
Fyen over til Sjælland, men Ruyter var ikke til at formaa
til at deltage i en saadan Operation. Officielt erklærede
han, at Aarstiden nu var for fremrykket til at foretage den
under Hensyn til Faren for en ny Isvinter, og endvidere
manglede han Proviant, men Aarsagen til hans bestemte
Vægring maa sikkert snarere søges i Instrukser hjemmefra om ikke at medvirke til at gøre Danmark for stærkt
igen, nu da der var skabt en for Hollænderne særdeles
gunstig politisk Ligevægt i Norden, saa efter at have provianteret i Lybæk afgik Ruyter til København med haardt
tiltrængte Levnedsmidler, hvorefter Flaaden lagde op for
Vinteren.
Da Isen begyndte at bryde op i Januar 1660, belavede
Ruyter og Bjelke sig til at blokere den i Landskrona liggende svenske Flaade, da Karl Gustav imidlertid pludseligt døde i Gøteborg d. 12. Februar 1660, hvorved den væsentligste Hindring for Fredens Genoprettelse var forsvundet, saa Fredsunderhandlingerne atter kunde genoptages.
Da disse imidlertid gik trægt, vilde Svenskerne benytte
Lejligheden til at løbe ud med Landskronaeskadren, men
10'
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det vilde de hollandske Gesandter ikke tillade, og Ruyter
fik Ordre til at forhindre det om nødvendigt med Magt.
Under Trykket af denne Trusel faldt Svenskerne til Føje,
og Freden blev omsider undertegnet i København d. 26.
Maj 1660. Grundlaget for denne Fred var Roskildefreden,
men Danmark-Norge fik dog Bornholm og Trondhjems Len
tilbage. Bornholm havde allerede d. 8. December 1658
under Ledelse af Haslepræsten Poul Ancher og Jens Koefoed rejst sig mod Svenskerne og renset Øen for Fjender,
mens Nordmændene havde generobret Trondhjems Len
omtrent paa samme Tid.
Derimod bortfaldt naturligvis enhver Bestemmelse om
Sundspærringen som stridende mod de reelle Sejrherrers,
Vestmagternes Interesser.
En af Aarsagerne til, at Kong Frederik saa sig nødsaget
til at slutte den skæbnesvangre Fred i København i 1660,
skønt Landets Stilling var blevet væsentligt forbedret, ikke
mindst ved Karl Gustavs Død, var, at Danmark efterhaanden stod ene mod Sverige, idet den svensk-polsk-østrigske
Krig var sluttet i April Maaned med Freden i Oliva, hvor
Sverige beholdt Livland, mens Kurfyrsten af Brandenborg
blev suveræn.
.
1660 er i mange Henseender en Milepæl i Nordens Historie. Da fik de nordiske Magter de indbyrdes Grænser, de
har den Dag i Dag, og som har bestemt Omfanget af hver
af de tre Nationer. I 1660 brast endvidere for stedse Drømmen om den nordiske Enhedsstat, som først Danskerne fra
Dronning Margrete til Kristiern II og derefter Svenskerne
fra Gustav Adolf til Karl Gustav havde kæmpet for at
realisere, og som senere blev afløst af de vage Drømme om
et nordisk Forbund mellem ligeberettigede Nationer Drømme, der fandt deres Udformning i de nordiske Neutralitetsforbund et Aarhundrede senere.
Rent indrepolitisk betød 1660, at det gamle Danmark
gled i Graven. Det 400-aarige Adelsherredømme havde
overlevet sig selv og styrtede i Grus hin 17. Oktober 1660,
da Enevælden, det kongelige Diktatur, holdt sit Indtog i
det ødelagte Rige, der nu skulde bygges op igen.
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Enevælden og Flaaden.
Da vore Forbundsfællers Tropper forlod Jylland, som
nu havde være hærget gennem tre Krige siden 1625, og
da Karl Gustavs Hær i Løbet af Sommeren 1660 omsider
var blevet ført bort af den hollandske Flaade, og Danskerne igen var Herrer i deres eget Hus, forestod der dem
en lang og trang Genopbygningens Tid efter den store
Nedgangsperiode, der ikke mindst økonomisk set havde
bragt Landet paa Ruinens Rand. Statsgælden var paa ikke
mindre end 5 Millioner Rigsdaler, et svimlende Beløb dengang, og dog søgte det nye Regimente saa vidt muligt at
bringe Orden i Krigsmagten. Hæren blev ganske vist reduceret ret betydeligt, men til Gengæld søgte man at styrke
Fæstningsforsvaret. Bl. a. byggede den hollandske Ingeniør
Henrik Ruse Citadellet Frederikshavn - det nuværende
»Kastellet«, som et Led i den Forbedring og Udbygning
af Københavns Befæstning, der blev sat i Gang.
For Flaadens Vedkommende fortsattes den i 1650 begyndte Nedgang de første Aar efter Afslutningen af Krigene 1657-60. Baade personelt og materielt blev Flaaden
stærkt reduceret, saa det i en svensk Indberetning i Juli
1661 kan udtales: »Det staar ynkeligt til med Flaaden her.
Skibene ligge og raadne, der er hverken Tjære, Beg eller
Planker til at reparere dem med, de skulde ej i Aar og
Dag kunde sættes i Stand til at bruges i Søen, nogle af
de største vil koste ligesaa meget at reparere, som de er
værd.«
Det var Landets fortvivlede finansielle Forhold, der var
Aarsag til Flaadens Forfald og ikke Brist hos den ansvarlige Flaadeledelse, hvor særlig Holmens Chef Niels Juel
med stor Ihærdighed søgte at bevare, hvad der kunde bevares med de sparsomme Pengemidler, der var til Raadighed, saa der trods alt var et Grundlag at bygge videre paa,
da Opgangen satte ind igen i 1663, hvor Bevillingerne til
Flaaden begyndte at flyde rigeligere, og man atter kunde
tage fat paa at bygge nye Skibe.
Erfaringerne fra de foregaaende Krige viste klart og
tydeligt, at Sømagten maatte være Hovedhjørnestenen i
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det danske Forsvar - uden en stærk Flaade vilde Danmarks Skæbne besegles i kommende Krige, og saasnart
det overhovedet var muligt, satte den nye Enevoldsmagt
da ogsaa ind for at genskabe det forfaldne Søværn.
Et meget vigtigt Spørgsmaal ved denne Genopbygning
var Besættelsen af de højeste Poster indenfor Marinen.
Den gamle Rigsadmiral Ove Gjedde var død i 1660, men
det tog en rum Tid, inden Frederik III fandt hans Efterfølger, skønt Marinen paa det Tidspunkt raadede over dygtige Mænd som Henrik Bjelke, Niels Juel og Nicolaj Heldt.
Kongen tilbød først Stillingen som Rigsadmiral til Hollænderen de Ruyter, men da denne afslog Tilbudet, blev
Henrik Bjelke i 1662 udnævnt i Stedet for, mens Stillingen
som Rigsviceadmiral forblev ubesat, indtil Cort Sivertsen
Adeler i 1663 blev hjemkaldt og udnævnt til dansk Admiral med Sæde i Admiralitetet over Niels Juel, Holmens
Chef.
Cort Sivertsen Adeler var født i Brevik i Norge i 1622
og gik som ung i hollandsk Tjeneste og var som Adelbors
(Søkadet) med i Slaget ved The Downs, i hvilket den hollandske Admiral Marten Harpetszoon Tromp tilintetgjorde en spansk Flaadestyrke under Kommando af Admiral Oquendo. Den senere danske Rigsadmiral Henrik
Bjelke deltog i Slaget paa hollandsk Side som Kaptajn.
Senere kom Cort Adeler i venetiansk Tjeneste som Kaptajn
paa det hyrede, hollandske Skib »Groote St. Joris« og
kæmpede med saa stor Dygtighed mod Tyrkerne, bl. a. ved
Dardanellerne og ved Kreta, at han blev udnævnt til venetiansk Viceadmiral. Cort Adeler havde altsaa en straalende,
sømilitær Karriere bag sig, da han i 1663 blev kaldet til
den danske Flaades næsthøjeste Post.
Skibene.
Det var ikke mindst paa Skibbygningen Omraade, Cort
Adeler kom til at spille en betydelig Rolle i den danske
Orlogsflaades Genopbygning. Det var ham, der skabte det
Instrument, Niels Juel under den skaanske Krig kunde
spille paa med Mesterskab, nemlig Skibene.
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Den allerede tidligere paabegyndte Udskilning af forskellige Krigsskibstyper fortsattes og uddybedes yderligere.
Kernen i Slagflaaderne dannedes af Orlogsskibene eller
Linieskibene, der var armeret med fra 120--40 Kanoner,
fordelt paa 2 eller 3 Batteridæk (Todækkere eller Tredækkere). Skibene var fra ca. 56 til ca. 45 Meter lange, fra
13,5 til 11,3 Meter brede med et Dybgaaende fra 8,5 til
5,6 Meter og havde en Besætning paa fra 800 til 400 Mand.
Fregatterne var mere velsejlende. De havde kun et lukket Batteridæk og var armeret med fra 40 til 20 Kanoner,
var ca. 30 Meter lange, ca. 7 Meter brede og havde en Besætning paa 100-200 Mand. De brugtes hovedsagelig til
Krydsertjeneste, men kunde dog ogsaa indgaa i Slagflaaderne.
Omkring disse egentlige Kampskibe fylkede sig en
Mængde mindre Krigsskibe og Hjælpeskibe: Snauer, der
var brigantinriggede, Galioter, der var skonnertriggede,
Krejer og Bojerter. Hertil kom saa Branderen, som Regel et mindre Koffardiskib, der blev fyldt med brændbare Stoffer, hvorpaa det blev manøvreret hen paa Siden
af det fjendtlige Skib for at stikke det i Brand.
En anden Krigsskibstype, som særlig takket være Cort
Adelers Initiativ paa denne Tid vandt større Udbredelse i
de nordiske Flaader, var Galejen, der ganske vist havde
været kendt i Flaaderne siden 1570, men som nu blev bygget i større Antal, særlig til Brug i Skærgaardene og indre
Farvande, hvortil de egnede sig ypperligt.
Galejens Hovedfremdrivningsmiddel var Aaren - det
var det, der betingede Typens Fortrin i vanskeligt navigable Farvande - men den var dog ogsaa udstyret med
to Master, der førte Latinersejl. Skibene var 20--25 Meter
lange og ca. 4 Meter brede, med 36 Aarer og forsynet med
et Kastel armeret med 6-7 10-12 pundige Kanoner.
Besætningerne.
Flaadens Nedgang havde selvfølgeligt ogsaa influeret
paa Besætningerne. I 1661 fik Rigsadmiralen saaledes Ordre til at indsende Forslag og Rulle paa de Folk, »han erag-
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tede at kunne reducere« og i 1662 blev det bestemt, at kun
400 »Mand af Baadsfolket og Under Officerer af de bedste
og driftigste« skulde blive i Tjenesten; og da derpaa Kravet om flere Folk dukkede op, da Genopbygningen tog
Fart, saa man sig nødsaget til at hyre fremmede til Tjeneste i Flaadens Skibe, og særlig efter at Cort Adeler var
kommet til Roret, blev det hollandske Islæt i Besætningerne, baade blandt Officererne og i Underklasserne, meget fremtrædende, hvad der fremkaldte adskillige Rivninger mellem de to Nationaliteter. Holmens Chef Niels
Juel, der ellers loyalt samarbejdede med Cort Adeler, stod
i dette Spørgsmaal ret skarpt overfor ham og ønskede den
hollandske Indflydelse i Marinen indskrænket saameget
som muligt, da han mente, at Danskerne var fuldt ud ligesaa dygtige som de fremmede.
Det officielle Sprog i Marinen var dog stedse dansk,
omend Sproget om Bord i Skibene af Hensyn til de blandede Besætninger var delvis hollandsk.
Søofficererne, der endnu ikke fik nogen egentlig Uddannelse paa en særlig Søofficersskole, men erhvervede
sig den ude i det praktiske Liv, ofte i fremmed Tjenesteførst omkring 1670 begyndte de første, spæde Spirer til
en ordnet Uddannelse at vise sig, da man udsendte 12 Lærlinge til fremmed Tjeneste - var inddelt i forskellige
Charger: General-Admiral (en Titel, som dog kun Cornelis van Tromp og Jens Juel har baaret) General-AdmiralLieutenant, Viceadmiral, Schoutbynacht (schout betyder
paa hollandsk Foged og Schoutbynachten havde til Opgave at føre Opsyn med de agterste Skibe om Natten).
Endvidere fandtes Capitaincommandeurer, Capitainer,
Capitainlieutenanter og Lieutenanter, mens Commandeurtitlen i lang Tid brugtes til at betegne Føreren af en
Brander.
Underofficererne fra Matroskorpset hed Højbaadsmænd,
Skibmænd og Kvartermestre og fra Artillerikorpset
Arkeli- og Underarkelimestre, og de rekruteredes alle fra
Flaadens faste Mandskab.
Forholdene om Bord i Skibene var stadig yderst slette,
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saa Sygeligheden var stor, og Epidemierne kunde ofte
lamme Flaadernes Operationer fuldstændigt.
Handel og Søfart.
En af de andre store Opgaver, der paahvilede det nye
Enevoldsregime, var Genrejsningen af Landets ødelagte
Handel og Søfart, der havde lidt saa haardt under de ulykkelige Krige. I denne merkantile Genopbygning spillede
Orlogsflaaden og dens Personel en meget betydelig Rolle,
idet Admiralitetet foruden sine rent sømilitære Opgaver
skulde »gøre Forslag til Navigationers og Commerciers
Fortsættelse.« Det var f. Eks. den saa uhyre vigtige Salthandel, Søetaten fik Haand i Hanke med gennem det i 1665
genoprettede nye Saltkompagni, der fik Cort Adeler som
Direktør, og hvis Indtægter for en stor Del skulde gaa til
Dækning af Flaadens Budget, men som forøvrigt ikke fik
nogen lang Levetid, idet Kompagniet ved Udbrudet af den
engelsk-hollandske Krig i 1665 ikke var i Stand til at forsyne Landet med det saa nødvendige Salt - mange af dets
Skibe blev opbragte af engelske Kapere - hvorfor dets
Monopol blev ophævet og Salthandelen givet fri i Slutningen af 1665. Tre Aar senere blev Kompagniet genoprettet igen denne Gang direkte underlagt Admiralitetet
med Henrik Bjelke, Cort Adeler og Admiralitetsraad P.
Klingenberg som Bestyrelse. Heller ikke denne Gang
kunde det betale sig og blev ophævet igen i 1671, men det
blev dog bestemt, at de i Salthandelen beskæftigede Købmænd kun maatte anvende Defensionsskibe i denne Fart,
hvad der fik en ret stor Betydning for Flaaden i den kommende Krig.
Den under Christian d. IV paabegyndte Fart og Handel
paa Ostindien var sygnet fuldstændigt hen under Krigene,
og Forbindelsen med vor Koloni derovre, Trankebar,
havde været afbrudt i 26 Aar, saa man havde halvvejs
glemt Koloniens Eksistens, da der pludselig kom Efterretning om, at den trods alt florerede i bedste Velgaaende
under dansk Flag, takket være een Mands Indsats, Guvernøren Eskild Kongsbakke Andersen, som det med ene-
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staaende Dygtighed var lykkedes at bevare Kolonien for
Danmark gennem de mange Adskillelsens Aar. Et nyt ostindisk Kompagni blev derpaa dannet med Cort Adeler som
Førstedirektør, efter at Fregatten »Færø« under hans Søn
Sivert Adeler som det første danske Skib igen havde anløbet Trankebar i Maj 1669 og dermed genoprettet den afbrudte Forbindelse. Det ostindiske Kompagni var en selvstændig Institution, men havde en nær Tilknytning til
Søetaten, der leverede saavel Skibe som Udrustning og
Folk.
Men det var ikke alene til vor gamle Koloni i Indien,
det nye, handlekraftige Regime strakte sin Haand. Ogsaa
nyt Land blev lagt ind under den danske Krone. Allerede
under den første Sundkrig havde Frederik III sendt Skibe
til Guineakysten i Afrika for at erobre de derværende
svenske Forter, og ved Fredsslutningen i 1660 overlod
Svenskerne Danmark disse Landstrækninger, hvor der da
blev skabt en dansk Koloni: Dansk Guinea, ligesom der
blev bygget et Fort, Christiansborg, hvis hvide Mure rejser
sig den Dag i Dag dernede ved Beninbugten som Residens
for den engelske Guvernør over Guldkysten. Kolonien blev
solgt til England i 1850. Handelen paa den nye Koloni blev
lagt i Hænderne paa det guinesiske Kompagni, der ogsaa
fik overdraget den vestindiske Handel, efter at Kaptajn
Bang fra Fregatten »Færø« d. 26. Maj 1672 havde hejst
Dannebrog over den da herreløse ø St. Thomas i Vestindien og derved grundlagt det lille danske Kolonirige i disse
Egne. Først nogle Aar senere blev st. J an okkuperet, mens
den tredie ø St. Croix blev købt af Frankrig i 1733. Øerne
var i dansk Besiddelse, indtil de blev solgt til de Forenede
Stater i 1917.
I de hjemlige Farvande begyndte Bagge Vandel den systematiske Søopmaaling, der er fortsat frem til vore Dage,
og i 1689 blev Jens Sørensen, dansk Hydrografis Fader,
der havde udarbejdet nogle for sin Tid fortrinlige Kort
over Farvandene, udnævnt til »Søkart Directeur«, men
trods alt var Sejladsen i de danske Farvande meget farefuld, ikke mindst fordi Afmærkningen af disse kun skred
langsomt frem, ligesom J ens Sørensens Søkort ikke blev
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udgivet af Frygt for at give fremmede Nationer Underretninger, der kunde blive skadelige for Landet, saa Strandinger hørte til Dagens Orden.

Den dansk-engelske Krig 1666-1667.
Da den anden engelsk-hollandske Krig udbrød i 1665 var
Danmark allieret med begge disse to Stater gennem Handels- og Alliancetraktater, der bl. a. forbød Riget at understøtte Lande, der var i Krig med disse Magter, og baade
England og Holland søgte da at drage Danmark over paa
deres Parti.
Frederik III nærmede sig først England, ikke mindst
fordi man havde Hollands lunkne Optræden under Slutfasen af den forrige Krig i frisk Minde, og efter forskellige
Forhandlinger mellem Kongen og den engelske Gesandt i
København blev man enige om, at Danmark skulde lukke
øjnene for et engelsk Angreb paa en stor rigtlastet, hollandsk Konvoj, der for at undgaa Opbringelse havde søgt
Tilflugt i Bergens Havn. Danmark og England skulde derefter dele Byttet, mens Englænderne forpligtede sig til at
sende en Eskadre paa 15 Orlogsskibe til Sundet til Hjælp
for Danskerne.
De nødvendige Instrukser til Guvernøren i Bergen, Klaus
Ahlefeld blev imidlertid sendt for sent af Sted, saa da en
stor engelsk Flaade paa 17 Skibe satte Angrebet ind paa
den hollandske Konvoj d. 2/8 1665, aabnede Ahlefeld TIden mod dem og slog deres Angreb tilbage med svære
Tab. Affæren vakte stor Misstemning i England mod Danmark, og da Frederik III yderligere ikke vilde gaa ind
paa de engelske Krav om definitivt at bryde med Hollænderne, sluttede Danmark sig atter nærmere til Holland,
og efter Tilskyndelse fra Frankrig, der i Januar 1666 havde
erklæret England Krig, afsluttede Kongen da d. 1/2 1666
en Alliancetraktat med Nederlandene, hvorefter Danmark
forpligtede sig til, mod at faa 888,000 Speciedalere om Aaret,
at holde 40 Krigsskibe udrustet til Beskyttelse af Handelen i de danske og norske Farvande, idet det dog blev be-
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stemt, at Holland skulde sende 8 Orlogsskibe il 32 Kanoner herop, hvis Subsidierne ikke blev betalt fuldtud.
Cort Adeler blev derpaa sendt til Holland for at hente
9 Skibe, som Hollænderne stillede til Raadighed og vendte
tilbage med dem i Juli Maaned, hvorved den udrustede,
danske Hovedflaade kom op paa 24 Orlogsskibe, Fregatter
og mindre Skibe.
Englands Svar paa denne hollandsk indstillede danske
Politik var en Krigserklæring i November 1666, som dog
ikke kom til at spille nogen praktisk Rolle. England var
altfor optaget af Krigen med Holland og Frankrig til at
kunne afse nogen Styrker til Kamp mod Danmark og indskrænkede sig til spredte Opbringelser af danske og norske
Handelsfartøjer, mens Frederik III paa sin Side ikke vilde
indlade sig paa at lade den danske Flaade gribe aktivt ind i
Krigen paa hollandsk Side, men nøjedes med at sikre
Skibsfarten i de danske Farvande mod engelske Kapere.
Denne lille, ublodigø dansk-engelske Søkrig sluttedes ved
den almindelige Freds Undertegnelse i Breda i Juli 1667.

Optakten til den skaanske Krig.
Bortset fra denne kortvarige og betydningsløse Krig
havde Danmark i femten Aar Fred til den saa nødvendige
indre Genopbygning efter de foregaaende Aartiers rivende
Tilbagegang, men det betød dog ikke, at de større, udenrigspolitiske Spørgsmaal var gemt til Side. I Aarene umiddelbart efter 1660 havde Hannibal Sehested ihærdigt arbejdet for en Tilnærmelse mellem Danmark og Sverige
med Opgivelse af ethvert dansk Ønske om at erobre de
tabte, østensundske Provinser tilbage, saaledes at Øresund skulde blive den varige Grænse mellem de to Lande,
idet det var hans Grundtanke, at kun et saadant dansksvensk Forbund kunde sikre Danmark dets Position i
Østersøen, Samtidig hermed havde han søgt Føling med
Frankrig, Datidens store europæiske Kontinentalmagt.
Sehesteds Planer førte imidlertid ikke frem til noget
Resultat, hovedsagelig paa Grund af Sveriges engelskorienterede Holdning, der var lige ved at medføre en
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dansk-svensk Krig i 1666, da Danmark kom i Krig med
England, og ved Frederik DI's Død i 1670 kom da et nyt
Navn frem paa den politiske Himmel herhjemme. Den
unge københavnske Vinhandlersøn Peter Schumacher,
Frederik DI's Yndling og Christian V's Ven, Enevoldsmagtens haandgangne Mand, der hidtil nærmest havde
beskæftiget sig med Landets indre Forhold, begyndte nu
efter Tronskiftet ogsaa at øve sin Indflydelse paa de udenrigspolitiske Forhold. Han forsøgte først at genoplive Sehesteds Planer om et svensk-dansk Forbund, men da dette
strandede paa Sveriges Modstand, nærmede han sig atter
Frankrig for med dette stærke Rige i Ryggen at kunne
sprænge Ringen, Sverige var ved at smede omkring Østersøen, ved et Stød mod østersøprovinserne.
Men heller ikke denne Politik lykkedes det Schumacher,
der i 1671 blev Greve og adlet under Navnet Griffenfeld,
at gennemføre, fordi Frankrig lod Forbundet med Danmark falde til Fordel for et Forbund med det stærkere
Sverige, som Ludvig XIV havde Brug for under sin Kamp
mod Holland og Brandenborg, der nu stod for, og som ogsaa blev indledt i 1672 med et fransk-engelsk Angreb paa
Holland, mens Brandenborg foreløbigt blev holdt udenfor.
I København herskede der delte Meninger om hvilken
Politik, der burde føres. Krigspartiet ønskede at slaa til nu,
hvor Forholdene var gunstige, for at forsøge paa at tilbageerobre, hvad vi havde mistet i 1660 - et andet Parti arbejdede for Oprettelsen af et nordisk Neutralitetsforbund
mellem Danmark og Sverige, men Griffenfeld, der var
klar over at en saadan Neutralitetspolitik var uigennemførlig under de foreliggende Forhold, valgte igen at vende
tilbage til Hollands Arme, og i 1673 blev det dansk-hollandske Forbund fornyet, idet det dog blev bestemt, at
Danmark kun skulde gribe direkte ind i Krigen, saasnart
Sverige satte ind paa Frankrigs Side.
Dønningerne fra det store europæiske Opgør, der alt
var i Gang, nærmede sig mere og mere Danmark, men
Griffenfeld søgte stadig at holde Landet udenfor Krigen
for at afvente et Øjeblik, hvor Styrkeforholdet havde ændret sig til vor Gunst, samtidig med at han stadig trods
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Forbundet med Holland prøvede paa at vinde Frankrig og
derved løsne dets Forbindelse med Sverige, saa denne vor
gamle Arvefjende kunde blive isoleret.
»Pennen fører Sværdet« var hans Valgsprog. Det var
Politikeren der skulde bestemme Krigen, og ikke Officeren, og han styrede ogsaa Landet efter dette sit Valgsprog, men derved fik han mange indflydelsesrige Modstandere blandt de højere Officerer, hvad der var en
stærkt medvirkende Aarsag til hans dybe Fald i 1676, hvor
han efter en fuldkommen grundløs Anklage blev dømt fra
Ære, Liv og Gods og, efter at være blevet benaadet paa
selve Retterstedet, ført som Statsfange til Munkholmen ved
Trondhejm.
Den skaanske Krig 1675-1679.
I 1674 udviklede Forholdene i Europa sig paa en saadan
Maade, at der blev slaaet Bom for Griffenfelds henholdende Politik, idet Svenskernes Angreb paa Brandenborg
bevirkede, at Danmark i Henhold til Forbundstraktaten
med Holland maatte gribe aktivt ind i Krigen paa hollandsk Side. Til at begynde med søgte Griffenfeld dog stadig at holde igen, men Krigspartiet blev stærkere og stærkere, saa det snart blev klart, at Krigen maatte komme.
Danmark var imidlertid endnu ikke rede til at kaste sit
Lod i Vægtskaalen - navnlig var Flaaden ikke klar, og
man benyttede saa Ventetiden til at slutte Forbund med
Østrig og Spanien, samtidig med at man søgte at komme
overens med den svenskorienterede Hertug af Gottorp for
at forhindre, at denne faldt de danske Tropper i Ryggen
under det planlagte Angreb paa de svenske Besiddelser i
Nordtyskland.
Midt under disse Forhandlinger indløb der imidlertid
Efterretning om, at Kurfyrsten af Brandenborg havde
slaaet Svenskerne i Slaget ved Fehrbellin d. 18/6 1675.
Slaget var i sig selv ikke særlig betydningsfuldt, men det
berøvede Svenskerne lidt af den Uovervindelighedens
Myte, der havde omgivet dem siden Trediveaarskrigens
Dage, saa Christian V fik Mod til at sætte deres Forbunds-
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fælle Hertugen af Gottorp Stolen for Døren og tvinge ham
til at ophæve sine Forbund med fremmede Magter og
aabne sine Fæstninger for danske Tropper, samtidig med
at han maatte give Afkald paa Suveræniteten over den
hertugelige Del af Sønderjylland. Kort efter rykkede den
danske Hær ind over Mecklenborgs Grænse, dog uden
Krigserklæring, da man ikke formelt betragtede sig som
værende i Krig med Sverige, men kun som opfyldende de
traktatmæssige Forpligtelser.
Danmark var for en Gangs Skyld ret vel forberedt til
Krigen. Hæren var ganske stærk, og Flaaden reorganiseret
og genopbygget under Cort Adelers og Niels Juels energiske Ledelse. Personellet var godt og veluddannet. I Sverige havde en Formynderregering siden Karl Gustavs Død
ført Landet ud i en finansiel Misere, saa baade Hæren og
Flaaden lod meget tilbage at ønske, og hertil kom yderligere, at de svenske Flaadeførere i denne Krig ikke paa
langt nær formaaede at hævde sig mod Niels Juel, en
Flaadefører af Verdensformat i Rang med Mænd som
Ruyter og Tromp.
I den paafølgende, haarde og blodige Krig fejrede den
danske Flaade da ogsaa store Triumfer, og kun Frankrigs
Indgriben paa Fredskonferencen i 1679 formaaede at rive
Danmark Sejrens Frugter af Hænde.
1675.
Tilbageerobringen af de skaanske Provinser, hvis Tab
havde berøvet Danmark Grundlaget for det Østersøherredømme, Landet havde bygget paa gennem de svundne
Aarhundreder, og som det stadig drømte om at kunne generhverve, var det danske Krigsmaal, men vore allierede
satte igennem, at Nordtyskland skulde være det første
Operationsfelt for Hærene, og alle Kræfter blev da sat ind
paa at erobre Wismar, Sveriges Hjælpebasis i Østersøens
vestlige Del.
Den dansk-hollandske Hovedflaades Opgave maatte blive
. at afbryde Sveriges Forbindelser med de truede Provinser, og den afgik da ogsaa d. 13. August, 23 Linieskibe

160
stærk - 16 danske og 7 hollandske - under Kommando
af Cort Adeler, der havde Niels Juel og den hollandske
Schoutbynacht Jacob Binckes som Eskadrechefer, for at
tage Station mellem Bornholm og Rygen, mens en mindre
Eskadre under Admiral J ens Rodsten blev stationeret i
Sundet, og en anden Styrke under hans Broder Markvor
Rodsten paa 3 Linieskibe og 2 Fregatter blev sendt paa
Kryds i Kattegat.
Den svenske Hovedflaades Udrustning gik kun trægt,
og først i Begyndelsen af Oktober var den klar til Afgang under Kommando af Rigsadmiralen Gustav Stenbock
33 Linieskibe, 11 armerede Handelsskibe og 8 Brandere
stærk med ialt 2,222 Kanoner og med en Besætning paa
10,563 Mand. Stenbocks Sejlordre lød paa, at han skulde
slaa den dansk-hollandske Flaade, saa Trykket paa Wismar
kunde lettes, hvorpaa han ved at true Sjælland skulde
tvinge den danske Hær til at forlade Nordtyskland.
Ugunstige Vejrforhold forhalede imidlertid Flaadens Afsejling, og da den endelig kom af Sted medio Oktober, led
den saa meget af Storm og Sygelighed, at Stenbock vendte
tilbage til Stockholm efter ganske kort Tids Forløb. En
mindre Eskadre, som Stenbock sendte ud for at operere
mod den hollandske Skibsfart paa Danzig og Kønigsberg,
vendte ligeledes hjem efter en Uges Forløb paa Grund af
svære Stormskader uden at have udrettet noget.
Den danske Flaade kunde altsaa uden Kamp hævde det
ubestridte Herredømme over Østersøen trods megen Sygelighed om Bord og trods de svære Efteraarsstorme, der
tvang Skibene enten til at ankre i rum Sø eller holde gaaende. I Slutningen af Oktober gik Cort Adeler, efter at et
Angreb paa Rygen var blevet opgivet, tilbage til Stevns,
men d. 2. November maatte han overgive Kommandoen
til Niels Juel, da han selv var blevet dødeligt angrebet
af den Farsot, der rasede i Flaaden, og gaa i Land, hvor
han døde tre Dage senere d. 5. November 1675.
Aarstiden var imidlertid allerede for fremrykket til, at
Niels Juel kunde foretage større Operationer paa Søen, og
Flaaden gik derfor hjem og lagde op for Vinteren, mens
Binckes gik tilbage til Holland med sine 7 Skibe. Kort
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efter faldt Wismar, hvis Skæbne var beseglet, da den svenske Flaade havde dømt sig selv til Uvirksomhed.
1676.
Griffenfeld lagde ikke særlig megen Kraft i Krigsrustningen Vinteren igennem, idet han stadig haabede paa at
kunne faa gennemført den Mægling mellem de stridende
Parter, som han saa brændende ønskede at faa i Stand,
men Krigspartiet var ham for stærkt herhjemme, og d.
28. Februar 1676 udstedte Danmark derpaa sin Krigserklæring til Sverige. Den 11. Marts blev den tidligere saa
almægtige Rigskansler imidlertid arresteret paa selve Slottets Trappe, og dermed havde Krigspartiet vundet den afgørende Sejr. Intet kunde nu standse den Krigens Lavine,
der var blevet sat i Gang.
Fra dansk Side bestemte man sig dette Aar for at føre
Krigen over i Skaane, og Herredømmet over Søen var da
en nødvendig Forudsætning for, at denne Plan kunde føres
ud i Livet, fordi Hæren i Skaane i modsat Fald vilde blive
afskaaret fra enhver Tilførsel af Forsyninger og Forstærkninger fra Moderlandet. For at sikre dette Søherredømme
skulde den svenske Gøteborgeskadre blokeres og Gotland
erobres, idet Besiddelsen af denne ø vilde give Danskerne
en ypperlig Basis for Blokaden af Sveriges Østkyst.
Da Felttogets Skæbne vilde være afhængig af Flaadens
Indsats, valgte Kongen den hollandske Admiral Cornelis
van Tramp til Chef for Flaaden i Stedet for den afdøde
Cort Adeler, dels fordi han ikke tiltroede Niels Juel tilstrækkelig Erfaring til at kunne bestride den saa vigtige
Post, og dels fordi han derved vilde kunne binde Holland
og Brandenborg fastere til sin Sag.
Inden Tromp naaede herop, havde Niels Juel imidlertid
hejst sit Flag over en Eskadre paa 8 Linieskibe, 5 Fregatter
og nogle Smaaskibe og afgik d. 23. Marts for at erobre Gotland. Paa Vejen derop jagede han to svenske Fregatter, af
hvilken den ene blev brændt af sin Besætning, mens det
lykkedes Niels Juel at bjerge den anden, der hed »Charitas«, som senere blev indlemmet i hans Eskadre. Niels Juel
11
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fortsatte derpaa mod Gotland og ankrede d. 28. April ved
Karlsøerne Syd for Visby, hvor 2000 Mand næste Dag blev
kastet i Land støttet af Flaadens Kanoner. Beboerne modtog de danske Tropper med Jubel og sluttede sig til dem,
hvorpaa den svenske Garnison trak sig tilbage til Fæstningen Visborg, der dog kapitulerede to Dage senere efter
en kort Beskydning fra Eskadrens Skibe.
Niels Juel organiserede derefter Øens Administration og
Forsvar, lagde en Garnison paa 800 Mand i Visby og
afsejlede derpaa efter 14 Dages Ophold til sin Station mellem Rygen og Bornholm for at forhindre svenske Transporter. Her stødte den hollandske Schoutbynacht Philip
van Almonde til ham med 8 Skibe og Jens Rodsten med 4
Linieskibe, saa hans Styrke nu kom op paa 18 Linieskibe,
8 Fregatter og 2 Brandere med ialt ca. 1300 Kanoner.
Den svenske Hovedflaades Udrustning var foregaaet saa
langsomt, at den ikke var klar til at løbe ud, da Angrebet
paa Gotland fandt Sted, saa den kunde ikke naa at lægge
noget Lod i Vægtskaalen for Øens Forsvar, og først omkring
Midten af Maj naaede den udenskærs 25 Linieskibe, 13
Fregatter, 6 Brandere og adskillige mindre Skibe stærk
med ialt 2,196 Kanoner. Eskadrechefer var Clas Uggla,
Johan Bar og Johan Bergenstjerna, mens Admiral Lorentz
Creutz som Flaadechef havde hejst sit Flag paa Linieskibet
»Stora Kronan.«
Svenskerne stod vesterover i Østersøen for at møde den
danske Flaade, og i Løbet af d. 24. Maj fik begge Parters
udsendte Krydsere Føling med hinanden, men først Dagen
efter mødtes Hovedstyrkerne i det uafgjorte Slag ved
Bornholm d. 25. og 26. Maj 1676.
Slaget ved Bornholm d. 25.-26. Maj 1676.
D. 25. om Formiddagen laa Niels Juel med sin
Styrke ca. 10 Sømil Nord for Jasmund paa Rygen, da
han fik Svenskerne i Sigte styrende sydover for en
flov NNOlig Brise. Niels Juel søgte at krydse op for
at vinde Luven, men da Vinden stadig trak sig østligere, lykkedes det ham ikke, og snart efter laa begge

163
Flaaderne ved Vinden over Styrbord, men skønt Svenskerne havde den gunstige luv Position og saaledes
Angrebschancen, syntes Lorentz Creutz at være mere
optaget af at bringe sin ret daarligt holdte Slaglinie
i Orden, end af Ønsket om at angribe sin underlegne
Modstander. Navnlig var en Del af hans agterste Skibe
sakket noget agterud. Kl. 21 stagvendte Niels Juel
til NNO, og de to Linier kom da saa nær hinanden, at
det kom til en kortvarig Kamp, men det lykkedes ikke
Niels Juel, som haabet, gennem Vendingen at afskære
de agterste svenske Skibe, idet Lorentz Creutz ligeledes gik over Stag med sin Styrke, hvorpaa Mørket
skilte Flaaderne, der begge Natten igennem holdt
nordpaa for smaa Sejl.
Den næste Morgen d. 26. var Vinden gaaet over i
SSO. Svenskerne var stadig til Luvart og begge Flaa;der laa østerover Vest fOF Bornholm. Da det var blevet
lyst Kl . 7, søgte Niels Juel gennem en samtidig Vending med alle sine Skibe at afskære den agterste Del
af den svenske Linie, der stadig var noget i Uorden,
men ogsaa nu parerede Lorentz Creutz Manøvren ved
ligeledes at vende, og et senere lignende Forsøg fra
dansk Side resulterede kun i en kortvarig Kamp mellem de hollandske Skibe, der var kommet i Teten, enkelte danske Skibe og nogle svenske Skibe, hvorved
Almondes Flagskib blev saa haardt beskadiget, at han
maatte flytte sit Flag til et andet Skib, ligesom adskillige svenske Skibe led ret haarde Havarier.
Kl. ca. 14 afbrød Niels Juel Kampen i Overensstemmelse med sin Instruks, der bød ham at undvige Kamp
med en overlegen Flaade og i Tide søge ad Øresund
til, saa han ikke udsatte sin Styrke for Fare, og stod
med Hollænderne som Arrieregarde op i Farvandet
mellem Falsterbo og Dragør, hvor han ankrede.
Svenskerne var ikke videre ivrige efter at jage ham,
og da Lorentz Creutz brasede bak for at komme et af
sine Skibe, der blev truet af en dansk Brander, til
Hjælp, fulgte alle de andre Skibe hans Eksempel, hvorved hele den svenske Linie kom i Uorden. Clas Uggla
u·
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forsøgte at iværksætte en kraftig Forfølgelse, men det
var for sent, og den danske Flaade naaede i Sikkerhed
bag Falsterbo, hvorefter Lorentz Creutz ankrede ved
Ystad. Ingen af Parterne havde lidt større Skade, men
Svenskerne havde mistet en Galiot »Konung David«
paa 26 Kanoner.
Efter Slaget rettede Almonde svære Anklager mod
de danske Førere, hvem han beskyldte for Uduelighed,
og erklærede, at havde han blot haft tyve hollandske
Skibe i Stedet for de danske, skulde han have vundet
en afgjort Sejr. Kritikken, der for en stor Del var foranlediget ved, at den hollandske Eskadre paa Grund af
Forholdenes Udvikling i lang Tid var kommet til at
kæmpe uden at kunne blive understøttede af den danske Styrke, var imidlertid ganske uberettiget - en
Krigsret, der blev nedsat for at dømme mellem Almonde og J ens Rodsten, frikendte da ogsaa den danske
Admiral fuldstændigt - men det allerede temmelig
spændte Forhold mellem Danskerne og Hollænderne
blev naturligvis ikke bedre af den Grund.
Hele Slagets Gang og ikke mindst den Omstændighed, at Niels Juel, skønt han var i Læ, kunde afbryde
Kampen i det rette Øjeblik og trække sig tilbage i god
Orden overfor en langt overlegen Fjende uden at
miste noget Skib, har paa den anden Side utvivlsomt
styrket Moralen blandt de danske Besætninger og
givet dem Tillid til sig selv og til deres Fører, saa de
kunde imødese kommende Sammenstød i Bevidstheden om at være Fjenden overlegen.
For Svenskerne maa Slagets Udfald have været en
stor Skuffelse. De havde haft alle Chancer til at slaa
den danske Flaade afgørende, inden den ventede hol. landske Hjælpeflaade var ankommet. De havde den absolutte materielle Overlegenhed og var til Luvart ved
Slagets Begyndelse og gennem hele Slaget, og naar de
alligevel ikke naaede noget Resultat, maa Aarsagen
hovedsagelig søges i, at Lorentz Creutz ikke var Stillingen som Flaadefører voksen. Han var en personlig
overordentlig tapper Mand, men savnede Forudsæt-
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ningerne for at kunne føre en Flaade, idet han først
var indtraadt i Marinens Tjeneste i 1675, 60 Aar gammel, efter at have være ansat i Civiladministrationen
gennem mange Aar, saaledes at han var ganske ukendt
med Søvæsenet, da han blev stillet i Spidsen for den
svenske Flaade som General-Admiral. Denne Lorentz
Creutz's Mangel paa Forstaaelse af Søen og Søkrigens
Ejendommeligheder berøvede ham Sejren i Slaget d.
25.-26. Maj og førte til det svenske Nederlag faa
Dage senere i Slaget ved Øland d. 1. Juni 1676.
Admiral Tromp var imidlertid ankommet til Danmark
for at overtage Posten som Chef for den danske Flaade.
Allerede d. 22. Maj havde Niels Juel under Bornholm
modtaget Efterretning om, at han var blevet vraget som
Flaadechef til Fordel for Hollænderen - en Meddelelse,
der naturligvis maatte virke meget pinligt paa ham, og
som sikkert har været en medvirkende Aarsag til, at han
indlod sig i Slag med Svenskerne d. 25. og 26. Maj for derigennem at vise, hvad han selv og hans Folk duede til,
inden den foretrukne Medbejler naaede frem, men han
bøjede sig loyalt for den kongelige Afgørelse og underlagde sig Tromp, da denne d. 27. Maj stødte til ham udfor
Falsterbo med Resten af den udrustede Flaade.
Den dansk-hollandske Flaade var gennem de sidst ankomne Forstærkninger naaet op paa en Styrke af 25 Linieskibe, 10 Fregatter, 5 Brandere og 6 mindre Skibe med
ialt 1727 Kanoner. Den var inddelt i tre Eskadrer, af hvilke
Niels Juel førte Avantgarden, Tromp, hvis Flag vajede fra
»Christianus Quintus« (86 Kanoner) førte Centrum, mens
Almonde førte Arrieregarden. D. 30. Maj lettede Tromp
for i Henhold til sin Instruks at opsøge og slaa den svenske
Flaade, hvorefter der skulde gøres Landgang forskellige
Steder paa den svenske Kyst.
Efter Slaget ved Bornholm var Lorentz Creutz som
nævnt ankret ved Ystad, hvor der blev afholdt Krigsraad
under Karl d. XI's Forsæde, og her blev det bestemt efter
Clas Ugglas Raad, at Flaaden, hvis Fjenden nærmede sig,
skulde trække sig østover og ikke modtage Slag før udfor
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Øland for at være nærmere ved Stockholm, Flaadens Basis, saa da derfor den dansk-hollandske Flaade blev observeret staaende østerover fra Falsterbo d. 30/5 for en
frisk SVlig Kuling, stod Lorentz Creutz under Pres af
Sejl op mod Øland skarpt forfulgt af Tromp, og d. 1. Juni
1676 mødtes de to Flaader i Slaget ved Øland.
Slaget ved Øland d. 1. Juni 1676.
Tromp fortsatte Jagten paa Svenskerne under opfriskende Kuling hele Dagen, men i Løbet af Natten
gik Følingen tabt, da Svenskerne holdt en nordligere
Kurs. Den næste Dag var begge Hovedflaaderne ude
af Sigte af hinanden, men Tramp fik derpaa genoprettet den tabte Føling gennem en Fregatkæde, og d. l.
Juni om Morgenen laa begge Parter med Kurs mod
Ølands Sydspids. Vinden var stiv VNV med svære
Byger. Ved at knibe tættere til Land lykkedes det
Tramp at vinde Luven. Jagten fortsattes med alt, hvad
trække kunde i det haarde Vejr - enkelte af de svenske Skibe mistede Mærseræer og Bramstænger under
den forcerede Sejlads - og ved Middagstid var den
danske Avantgarde naaet saa langt frem, at Kampen
kunde begynde paa lang Afstand.
Begge Flaaderne var som Følge af Jagten meget
spredte. Nogle af de bedst sejlende danske Skibe var
kommet et godt Stykke i Forhaanden for de øvrige, og
da Clas Uggla mente, der var en Chance for at kunne
afskære den, anmodede han Lorentz Creutz om Tilladelse til at gaa over Stag og angribe dem. Tilladelsen
blev givet, og samtidig gav Lorentz Creutz hele den
øvrige Flaade Vendesignal. Selv luffede han op med
»Stora Kronan«, skønt hans Officerer advarede ham
mod at foretage den overordentlig farlige Manøvre.
Skibet førte nemlig Sejl til rum Sejlads - altsaa for
mange til at ligge bidevind - laa yderligere meget
højt paa Vandet, fordi det var meget let ballastet, og
havde de luv, underste Batteriporte aabne, men Creutz
lyttede ikke til Advarslerne, og da Skibet var kommet
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gennem Vinden, hev det stærkt over. Vandet strømmede ind gennem de aabne Batteriporte, og skønt
Batterichefen styrtede op paa Dækket og kastede
Store Mærsefald los for at tage Sejlpresset af, var
Ulykken ikke til at afvende. Den blev tvertimod fremskyndet af en heftig Byge, der netop satte ind. »Kronan« kæntrede, der udbrød Ild, der hurtigt forplantede sig til Krudtmagasinet, og kort efter sprang Stb.
Side af Skibet i Luften. Ai de ca. 840 Mand, der var
om Bord, blev kun 3 Officerer og 38 Mand reddede.
Lorentz Creutz selv omkom.
Clas Ugglas Flagskib »Svårdet« var klos i Læ af
»Kronan«, da Ulykken indtraf, og maatte bakke om
for ikke at løbe op i Vraget, men denne Manøvre fremkaldte stor Forvirring i den svenske Avantgarde.
Nogle af Skibene stagvendte og optog Kamp, mens
andre kovendte, og nogle satte Kurs ind mod Skærgaarden. De allierede benyttede sig straks af denne
Forvirring, holdt af og angreb paa klos Hold, og i det
Melee, der derved opstod, lagde baade Tromp om
Bord i »Christianus Quintus« og Niels Juel om Bord i
»Churprinsen« paa Siden af »Svårdet«. Clas Uggla
forsvarede sig overordentlig tappert, men efter 1 %
Times Kamp, hvorunder Skibets Stormast gik over
Bord, maatte han stryge Flaget. Tromp havde allerede sat et Fartøj ud for at hente ham, da en hollandsk Brander trods Tilraab fra baade dansk og hollandsk Side lagde sig paa Siden af »Svårdet« og stak
det i Brand. Uggla forbød sine Folk at slukke Ilden, og
kort efter sprang Skibet i Luften. Clas Uggla selv omkom, og kun ca. 50 Mand af den 670 Mand store Besætning blev reddet.
Herefter brød enhver svensk Modstand sammen, og
de øvrige Skibe søgte at redde sig ved Flugt, men forinden maatte dog Linieskibet »Neptunus« og en Brig
stryge. Tromp satte da Signal for enhver til »at gøre
sit bedste«, men Svenskerne havde faaet for stort et
Forspring, saa alle Skibene, paa to Brigger nær, naaede ind bag Skærene. I Skærgaarden øgedes de sven-
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ske Tab yderligere, idet Linieskibet ».Applet« forliste
og blev Vrag, saaledes at Svenskernes samlede Tab
var 4 Linieskibe og 3 Brigger med 3-4000 Mand. De
allieredes Tab var ganske ringe.
Slaget ved Øland var ikke blot en materiel men
ogsaa en moralsk Sejr for de allierede. Niels Juel
kunde saaledes i sin Rapport til Kongen anføre, at han
ansaadet for et godt Varsel om fortsat Held, at Svenskerne i dette Slag havde mistet saavel »Kronen« som
»Sværdet« og ».Applet« - de tre kongelige Regalier.
Den svenske Flaades Moral var derimod blevet rystet
for lange Tider, saa at Flaaden, skønt den var Fjenden
jævnbyrdig, overhovedet ikke viste sig udenskærs,
men overlod Danskerne og Hollænderne det saare vigtige Herredømme over Havet - et Herredømme, der
ogsaa blev udnyttet i stor Udstrækning.
Efter Slaget blev Niels Juelliggende en Uges Tid udfor
Stockholm for at rekognoscere Forholdene og afgik derefter til Køge Bugt, hvor Tromp havde taget Station med
Resten af Flaaden, klar til at tage fat paa Løsningen af
den næste Opgave, der forelaa, efter at Svenskeflaaden var
sat mat: nemlig Hærens Overførsel til Skaane.
For at lette den vanskelige Landgangsoperation besluttede man at udnytte Herredømmet paa Søen til at foretage
en Diversion mod den svenske Kyst for derved at tvinge
Svenskerne til at dele deres Styrker, saa Hovedlandgangen
kunde foretages mod saa ringe Modstand som muligt, og
Tromp afgik da i Henhold til Operationsplanen d. 21. Juni
med Flaaden til Ystad, hvor en Troppeafdeling forstærket
med Matroser blev kastet i Land og Byen taget d. 27. Juni.
Saasnart Efterretningen om Ystads Erobring naaede
frem til det danske Hovedkvarter, satte Transportflaaden
med Hovedstyrken sig i Bevægelse dækket af en stor Orlogsflaade under Kommando af de to Brødre Rodsten mod
Raa Syd for Helsingborg, hvor Landgangen skulde finde
Sted. Der var udarbejdet en detaljeret Plan for hele Operationen. Transportskibene skulde sejle i en bred Kolonneorden med tre Frontlinier. Forreste Linie havde Fodfolket
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om Bord. Skibene havde særlige Kendingsflag efter det Regiment, de havde om Bord, og de var rigeligt forsynede
med Fartøjsmateriel. Artilleriet og Trænet var anbragt i
Pramme. De to næste Linier havde Rytteriet om Bord, og
midt mellem disse Linier havde Overgeneralens Skib sin
Plads. Paa hver af Fløjene gik en Division Krigsskibe. Paa
Signal skulde første Linie ankre og Fodfolket gaa i Fartøjerne, mens Krigsskibene skulde tage Kysten under Ild
for at drive eventuelle Modstandere bort. Kongen selv
vilde opholde sig paa Markvor Rodstens Flagskib »Tre
Kroner«,
Landgangen fandt Sted d. 29. Juni ved Raa uden at møde
Modstand fra svensk Side, og snart efter rykkede den danske Hær frem i Skaane. Helsingborg faldt d. 3. Juli, Landskrona en Maaned senere, hvorpaa den underlegne svenske
Hær maatte trække sig ud af Landsdelen. Kun Malmø var
stadig paa svenske Hænder.
Da Helsingborg var faldet, afsejlede Tromp med sin
Eskadre fra Ystad for at angribe Rygen. Flaaden var blevet
forøget med to Linieskibe under Viceadmiral Cornelis
Evertsen, der skulde afløse Almonde. Evertsen gjorde Krav
paa at faa Rang umiddelbart efter Tromp og altsaa foran
Niels Juel, men dette uberettigede Krav blev dog afvist af Kongen. Angrebet paa Rygen løb imidlertid ganske
ud i Sandet, dels fordi man ikke disponerede over en tilstrækkelig Landgangsstyrke, og dels fordi Tromp ved Rygtet om, at den svenske Hovedflaade var afsejlet fra sin Basis,
forlod Øen for at opsøge Fjenden. Rygterne viste sig imidlertid at være falske, og Tromp vendte da tilbage til Køge
Bugt, hvor han tog Station, mens mindre Eskadrer opererede i Samvirke med Hærens Operationer dels i Østersøen
og dels ved den svenske Kattegatskyst.
Omtrent samtidig med Landgangen i Skaane rettede den
norske Statholder Gyldenløve et Angreb fra Norge mod
Sverige med Gøteborg som det første Maal, og for at afskære denne Bys Forbindelser over Søen blev Admiral
Markvor Rodsten sendt til Farvandet omkring Vinga med
en Eskadre paa 4 Linieskibe og 3 Defensionsskibe. I Gøteborg laa der en overlegen svensk Eskadre under Kom-
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mando af Admiral Sjøblad, men den kunde ikke udrustes
paa Grund af Mandskabsrnangel. Rodstens Flagskib, Linieskibet »København« løb imidlertid paa Grund inde i Skærgaarden, hvor det efter at være angrebet af en mindre
svensk Styrke blev stukket i Brand af en Brander for tilsidst at springe i Luften. Da en svensk Transportflaade
kort efter uhindret kunde løbe ind til Gøteborg, blev Rodsten afskediget som Eskadrechef og Kommandoen overgivet til en Landofficer, Oberstløjtnant Wibe, der tidligere
havde gjort Tjeneste i den hollandske Marine. Gyldenløve maatte dog snart opgive Angrebet paa Gøteborg og
gaa tilbage til Norge efter at et mindre dansk Korps,
der fra Skaane rykkede op gennem Halland for at støde
til ham, var blevet slaaet afgørende af Karl XI ved Fyllebro nær Halmstad. Wibe blev liggende udfor Gøteborg til
medio Oktober uden at udrette noget.
Det gunstige Krigsbillede til Lands ændrede sig imidlertid snart til Ugunst for de danske Vaaben. Karl XI trak
Forstærkninger til sig og marcherede ved Vinterens Frembrud fra Smaaland ind i Skaane, hvor han under endeløse
Kampe med de skaanske Partisaner »Snaphanerne«, der
opererede mod de svenske Tilførselslinier, naaede frem til
Lund, og her tørnede han d. 4. December 1676 sammen
med den danske Hær, der søgte at hindre ham i at naa
frem til Undsætning for det stadig belejrede Malmø. Slaget endte med en svensk Sejr, saa Danskerne maatte
rømme Skaane undtagen Landskrona, der blev holdt
som et Brohoved for fremtidige Operationer. I Slaget
deltog ca. 1300 Mand fra den for Vinteren oplagte danske
Flaade, men praktisk talt hele denne Styrke, der kun var
bevæbnet med Pistoler, Huggerter og Morgenstjerner, blev
hugget ned af det svenske Rytteri, hvad der kom til at
hemme Flaadens Udrustning meget næste Aar, fordi man
i høj Grad kom til at mangle Søfolk til at bemande Skibene med.
1677.
Saaledes var Stillingen ved Slutningen af det andet
Krigsaar. Baade det skaanske og det norske Felttog havde
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slaaet fejl - kun Herredømmet over Søen havde man formaaet at hævde fra dansk Side, praktisk talt ubestridt
efter Sejren ved Øland. Vinteren igennem rustede begge
Parter da stærkt til næste Aars Felttog, og i Danmark
søgte man særlig at styrke Flaaden, bl. a. fordi man, efter
at der var udstedt Krigserklæring til Frankrig, kunde forvente at se mindre franske Flaadestyrker optræde i de
nordiske Farvande. Admiral Tromp blev derfor sendt til
Holland for at udvirke, at der blev sendt en større Flaadestyrke herop end i 1676, men forskellige Forhold bevirkede, at det trak ud med Afsendelsen af denne Hjælpeflaade, og inden den omsider naaede herop, havde Billedet
paa Søen ændret sig totalt til Danmarks Fordel takket
være Niels Juels Sejr i Køge Bugt d. 1. Juli 1677.
I Aarets første Maaneder var det Svenskerne, der havde
Initiativet i Skaane, men Danskerne hævdede dog stadigvæk Besiddelsen af Landskrona, og da der ikke var Tegn
til, at den svenske Flaade var klar til at paabegynde større
Operationer, blev den danske Hær atter ført over Sundet
til Landskrona, hvorfra den trængte sejrrigt frem i Landsdelen.
Efterretningen herom fik den svenske Flaadeledelse til
at fremskynde sine Planer, der bl. a. gik ud paa at lade
Gøteborgeskadren og Hovedflaaden forene sig og sammen
opsøge og slaa den danske Flaade, inden Hollænderne naaede herop til Hjælp, hvorefter det belejrede Stettin skulde
undsættes og den i Skaane staaende danske Hær afskæres
fra enhver Forbindelse med Moderlandet og derved tvinges til Kapitulation.
Fra dansk Side havde man forsømt at blokere Gøteborg,
saasnart Søen var blevet isfri, og det lykkedes derfor Admiral Sjøblad, Gøteborgeskadrens Chef at slippe ud med
sin Styrke paa 7 Linieskibe, 2 Fregatter og 2 mindre Skibe
med ialt 424 Kanoner, hvorefter han afgik gennem Store
Bælt for at forene sig med den svenske Hovedflaade i
Østersøen. Det var en overordentlig vanskelig Opgave, Admiral Sjøblad havde faaet overdraget, og et heldigt Resultat var først og fremmest afhængig af, om Operationen
kunde udføres hurtigt og ubemærket, saa den danske
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Flaade, der var sejlklar, ikke kunde naa at blive alarmeret.
Uheldigvis for Sjøblad faldt det i med Stille, mens han opholdt sig i Store Bælt, og da han yderligere spildte den
kostbare Tid med at gøre Strandhugst paa Fyens Kyst,
lykkedes det Regeringen i København at træffe de nødvendige Forberedelser til at spærre ham Vejen til Sverige.
Niels Juel var d. 23. Maj afgaaet fra København med
en Eskadre paa 10 Linieskibe og 3 Fregatter med ialt 671
Kanoner for at sikre Overførslen af 4000 Mand tyske,
hvervede Tropper fra Holsten til Skaane, og laa d. 28. Maj
til Ankers paa Grund af Stille ved Gedser, da han gennem
en fra København udsendt Galiot fik Efterretning om, at
Sjøblad befandt sig i Store Bælt. Niels Juel, som gennem
sine Krydsere havde Føling med Troppetransporten, saa
han var klar over, at den ikke blev truet, lettede derpaa og
stod vesterover for at opsøge Sjøblad, som han fik i Sigte
d. 30. Maj liggende til Ankers mellem Femern og Warnemiinde, og den 1. Juni stod Slaget ved Møen, der endte
med en total, dansk Sejr.
Slaget ved Møen d. l. Juni 1677.
D. 31. Maj laa Sjøblad til Ankers iKadetrenden
Nord for Warnemiinde, mens Niels Juel søgte at
krydse op mod ham for en flov NVlig Vind og østgaaende Vande. Sjøblad blev liggende til Ankers, indtil Vinden gik om i SV, hvorpaa han kappede sine Ankertove og holdt op mod Gedser forfulgt af den danske Styrke. Begge Parter prangede Sejl og maatte ofte
anvende Fartøjerne til Bugsering, da det var meget
løjt. Kl. ca. 17 var de forreste danske Skibe naaet saa
langt frem, at de kunde række de agterste svenske,
og ud paa Aftenen lykkedes det Kaptajn Andreas
Dreyer med sit velsejlende Linieskib »Enigheden« at
naa op paa Siden af det svenske Linieskib »Wrangels
Pallats«, som han tvang til at stryge Kl. ca. 22, hvorefter J agten paa de øvrige svenske Skibe fortsattes
hele Natten under hyppig Bugsering.
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Ved Daggry d. 1. Juni friskede det op fra SO, hvorved Danskerne kom til Luvart og blev sat i Stand til
at angribe de agterste svenske Skibe, af hvilke tre
blev erobret. Det ene af dem »Calmar Castel« var
dog saa ødelagt, at det maatte sættes paa Land, idet
Chefen havde affyret Dækskanonerne ned gennem
Dækkene og Bunden, da han blev klar over Kampens
Udfald.
Paa Grund af den store danske Overlegenhed søgte
Admiral Sjøblad ikke at komme sin haardt trængte
Arrieregarde til Hjælp, men satte alt ind paa at slippe
bort med de resterende Skibe. Niels Juel overlod derpaa Kampen mod de af ham først angrebne, svenske
Skibe til den øvrige Flaade og pressede selv Sejl med
sit Flagskib »Christianus Quintus« for at indhente det
svenske Flagskib »Amarant« og dets Sekundanter, der
var ved at undslippe. Udfor Møens Klint indhentede
han »Amarant«, som blev tvunget til at stryge efter et
Par Timers Kamp, hvorefter Niels Juel lagde paa
Siden af den ene af Sekundanterne, der ligeledes
maatte stryge, mens den anden slap bort.
lalt mistede Svenskerne 4 større Skibe, af hvilke
de tre blev indlemmet i den danske Flaade. Admiral
Sjøblad selv og ca. 1500 Mand blev gjort til Krigsfanger. Der er imidlertid ingen Tvivl om, at Sejren
kunde være blevet endnu større, hvis alle de danske
Skibschefer havde gjort deres Pligt og fulgt Niels
Juels straalende Eksempel. Efter Slaget dømte en nedsat Krigsret da ogsaa tre af Cheferne til Pengebøder.
mens to andre, de to Hollændere Jan de Vogel og Jan
Pype, blev kasserede. De Vogel blev endda dømt fra
Livet, men reddede sig ved Flugt.
Slagets Udfald kom som en Befrielse for Regeringen i
København. Hele Foraaret og Forsommeren havde Tanken
om den svenske Flaade redet de høje »Betjente« som et
frygteligt Mareridt. Den hollandske Flaade, som man saa
hen til som Landets eneste Haab om Frelse, kom stadigvæk
ikke, hvorimod den svenske Flaades Udrustning skred saa
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hastigt fremad, at man snart maatte kunne forvente at
se den optræde paa Skuepladsen, og Resultatet vilde da
sikkert blive, at det danske Flag vilde blive fejet bort
fra Havet. Herredømmet til Søs, hvoraf alt afhang, vilde
overgaa til Svenskerne, og dermed vilde Krigen være
tabt.
Niels Juels Sejr ved Møen d. 1. Juni lettede for en Stund
det knugende Tryk, der laa over alle danske Sind. Foreningen af de to Eskadrer var lykkelig forhindret, og den
mest overhængende Fare derved afværget, men det lyse
Indtryk forsvandt snart og gav Plads for en stadig voksende Nervøsitet. Den ene Instruktion efter den anden blev
sendt ned til Niels Juel, der laa med sin Flaade i Køge
Bugt, og Omkvædet paa de fleste var de stadig gentagne
Advarsler og Formaninger om at holde Flaaden samlet,
»om ikke at indlade sig paa altfor vovelige Foretagender,
men retirere ad Dragør til, hvis han mødte overlegne
fjendtlige Styrker, thi før Tromps Ankomst bør intet
hasarderes. «
Endelig kom der lidt over Midten af Juni Maaned Bud
om, at Hollænderne var afsejlet, men denne glædelige Efterretning blev hurtigt opvejet ved, at der samtidig indløb
Meddelelse om, at den svenske Hovedflaade d. 15. Juni var
løbet ud fra sin Basis.
Medens disse Begivenheder udspillede sig paa Søen, var
den danske Hær som nævnt rykket ud fra Landskrona og
havde d. 9. Juni begyndt at belejre Malmø, som det stadig
ikke var lykkedes at tage. Efterretningen om, at den svenske Hovedflaade havde forladt sin Basis, var et alvorligt Slag for den danske Hærledelse, da man nu
maatte regne med den Mulighed, at Forbindelsen over
Øresund mellem Hæren i Skaane og Sjælland kunde blive
afbrudt gennem et eventuelt dansk Nederlag paa Søen,
inden Hollænderne var naaet frem. Maalet for den nærmeste Tids Operationer maatte altsaa blive det at forhale
Afgørelsen paa Søen, til Tromp var kommet herop, samt
tvinge Malmø til Overgivelse saa hurtigt som muligt.
Imidlertid tog Niels Juel Station mellem Stevns og Falsterbo sikret mod Overraskelser gennem en Kæde af
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Forpostfregatter, der skulde holde ham underrettet om
den svenske Flaades Bevægelser. Han benyttede Ventetiden til at dygtiggøre sine Skibschefer og sine Besætninger gennem stadige Manøvrer og Evolutioner - først med
Fartøjer og siden med Skibene - og gennem ihærdig Kanoneksercits, samtidig med at han holdt Skibene i Aande
ved at sende Smaaafdelinger ud paa hyppige Strejftog i
Østersøen, dels for at rekognoscere efter Fjenden og dels
'for at konvojere egne Handelsskibe og forhindre eventuelle svenske Troppetransporter.
Selv holdt han sig som nævnt mellem Stevns og Falsterbo, en Position, der havde den store Fordel, at han
havde sin Basis, København, i Ryggen, saaledes at han
uden at risikere at blive afskaaret, kunde falde tilbage
derpaa, hvis det skulde gaa galt i den Kamp, han vidste
var uundgaaelig, og som han forberedte sig og sine paa
uden at lade sig paavirke af Regeringens mere og mere
aabenlyse Nervøsitet.
Da Tidspunktet kom, hvor han mente, at nu var Flaaden i Orden, inspicerede han i alle sine Skibe og fandt Besætningerne velskolede og besatte af en fortrinlig og kamplysten Aand, hvorpaa han sendte en Officer til Kongen,
der befandt sig ved Hæren i Skaane, for at melde, at han
ønskede at benytte Lejligheden nu, da hans Flaade var saa
god, som den kunde blive, til at møde Fjenden i aaben Sø,
inden den fik trukket Forstærkninger til sig. Kongen
sendte Bud tilbage, at han skulde slaa til, om Omstændighederne var gode, men om muligt skulde han forhale den
endelige Kamp, til Hollænderne var kommet herop.
Det var stadig det samme Omkvæd: Intet maatte hasarderes, man skulde vente paa Tramp og hans Skibe, der nu
omsider var under Opsejling. Imidlertid kom den svenske
Flaade nærmere og nærmere, og Frygten for at »den
skulde intendere at komme her mellem Landene« blev
større og større og mere og mere berettiget. D. 21. Juni
viste Svenskeflaaden sig ved Bornholm, hvad der foranledigede Krigsledelsen til at foretage en altfor daarlig forberedt Storm paa Malmø d. 25. Juni af Frygt for, at Tidspunktet ellers vilde blive forpasset efter en svensk Sejr
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paa Søen. Stormen endte med et fuldstændigt Nederlag
for Danskerne, der da opgav Belejringen, men inden der
skete videre Begivenheder, havde Niels Juel slaaet den
svenske Flaade afgørende i Slaget i Køge Bugt d. 1. Juli
1677.
Slaget i Køge Bugt d. 1. Juli 1677. (Se Plan 2).
D. 28. Juni fik Niels Juel gennem sine fremskudte
Krydsere at vide, at den svenske Flaade havde passeret Ystad, hvorpaa han lettede fra Stevns, hvor han
havde ligget nogle Dage for Vindstille, og stod over
under Falsterbo for at kunne faa den luv Position, hvis
Svenskerne kom op med østlig Vind, hvad der var
størst Chance for, men allerede Dagen efter fik han
at vide, at de var set nede ad Møen til, hvorfor han
sendte Bud til København med Melding om Fjendens
Ankomst til de danske Farvande og anmodede om Forholdsordre. Regeringen, der ikke havde faaet Forbindelse med Kongen, der opholdt sig i Skaane, sendte
derpaa Niels Juels Broder, Jens Juel, ned til ham med
de Oplysninger om Stillingen, som Rigsraadet var i
Besiddelse af.
D. 30. Juni laa Niels Juel og krydsede for en frisk
SVlig Kuling mellem Stevns og Falsterbo, da han ved
17-Tiden saa Fjendens Sejl dukke op over Horisonten
nede ad Møn til.
Den danske Styrke bestod af 19 Linieskibe og 6
Fregatter samt tre Brandere og 8 Galioter med ialt
1267 Kanoner. Eskadrechefer var Markvor Rodsten
og Jens Rodsten. Niels Juels Flag vajede om Bord paa
»Christianus Quintus«.
Den svenske Flaade, der førtes af General-Admiral
Henrik Evert Horn, bestod af 25 Linieskibe, 11 Fregater, 6 Brandere og 12 Galioter med ialt 1804 Kanoner. Eskadrechefer var Clerck og Wachtmeister.
Henrik Horns Flag vajede om Bord i »Victoria« (84
Kanoner). Den svenske Flaade talte altsaa 6 Linieskibe og 5 Fregatter mere end den danske, og naar Re-
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sultatet af det kommende Slag alligevel skulde blive
saa kummerligt for Svenskerne, maa Aarsagen søges
i, at Henrik Horn ligesaa lidt som sin ulykkelige Forgænger Lorentz Creutz var blevet uddannet paa Søen,
som Niels Juel var blevet det. Henrik Horn var Feltmarskal og sikkert en dygtig Landkriger, men han
savnede ganske Forudsætninger for at kunne forstaa
Søkrigens Ejendommeligheder og maatte derfor
komme til kort overfor sin trænede Sømandsmodstander.
Natten mellem d. 30. Juni og 1. Juli holdt begge
Flaaderne gaaende for smaa Sejl, og om Morgenen ved
4-Tiden laa de begge to for Bb. Halse vesterover ind
mod Stevns en god Sømil fra hinanden. Vinden var
SSV. og Svenskerne laa til Luvart. 5-6 danske Skibe
under Markvor Rodsten var i Løbet af Natten drevet
noget i Læ. Niels Juel holdt ikke af for at komme nærmere til disse Skibe. Han kneb tvertimod saa tæt til
Vinden, han kunde, og gav det danske Løsen: tre
Skud som Tegn paa, at han var klar til Kamp.
Kl. ca. 6 aabnedes Ilden fra begge Sider, og kort
efter søgte Svenskerne dækket af Krudtrøgen, der
drev ned over den danske Linie, at foretage et Branderangreb, idet tre Brandere blev sendt ned mod
»Christianus Quintus«, men Angrebet mislykkedes,
fordi Danskerne i Tide fik bugseret Fartøjerne af
Vejen, saa de brændte uden at gøre Skade.
Under heftig Skydning stod begge Linier ind mod
Stevns, hvor Niels Juel holdt noget af, dels for at
komme nærmere sine i Læ drevne Skibe og dels for
eventuelt at kunne udnytte Svenskernes manglende
Farvandskendskab til at lokke dem ind over Kalkgrunden, der ligger NO for Stevns. Svenskerne gik i
Fælden, og et af deres Linieskibe »Draken« (64 Kanoner) rendte paa og stod fast smaa 800 Meter fra
Land.
Dette Uheld i Forbindelse med Frygten for flere
Overraskelser af denne Art, fik Horn til at kovende og
staa SO-over for at trække Kampen ud i aabent Far12
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vand, hvor han bedre kunde gøre sin Overlegenhed
gældende, men samtidig begik han en Fejl, der med
det samme slog Sejren ud af hans Hænder. Han sendte
seks af sine Skibe hen til »Draken« for at assistere den
med at komme los og værge den mod fjendtlige Angreb. Disse seks Skibe kunde muligvis have sparet
ham for det knusende Nederlag, han nu stævnede i
Møde for fulde Sejl.
Niels Juel lod Markvar Rodsten, der imidlertid
havde sluttet sig til den danske Arrieregarde, tage sig
af »Draken« og dens Sekundanter, mens han selv med
Hovedflaaden fulgte den svenske Hovedflaades Bevægelser, idet han nemlig som den erfarne Sømand,
han var, regnede med, at Vinden i Løbet af nogen Tid
vilde skage sig yderligere vesterover og tillade Markvar Rodstens Styrke at komme frem og assistere i
Hovedkampen efter at have nedkæmpet det grundstødte Linieskib og dets Fæller.
Rodsten tvang »Draken« til at stryge efter en tapper og ærefuld Kamp, under hvilket Skibet ogsaa blev
beskudt af Strandvagten paa Stevns, og gav sig derpaa
i Lag med de flygtende Sekundanter, af hvilke en
blev taget af Viceadmiral Christian Bjelke, en anden af Schoutbynacht Floris Carstensen, mens en
tredie løb paa Grund ved Falsterbo Rev, hvor den
Natten derpaa blev erobret af en Fregat, der kom ned
fra København. De tre sidste svenske Skibe søgte op
gennem Flinterenden, men her løb det ene af dem paa
Grund og blev brændt af sin egen Besætning, mens
de to sidste søgte ind under Malmøs Kanoner, hvor de
Dagen efter blev erobret af Tramp. Herved var Rodstens Skibe blevet fri, og da Vinden som ventet var
gaaet om i en frisk VNV, saa de sig i Stand til at forene
sig med Hovedstyrken.
Vendemanøvren havde afbrudt Hovedstyrkernes
Kamp for en Tid - selve Manøvren tog en Timestid
- men den danske Linie var hurtigt kommet i Orden
igen, hvorimod den svenske Linie var en Del i Uorden, saa mange Skibe maskerede hinandens Ild, lige-
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som der var opstaaet et stort Hul i Linien foran det 7agterste Skib. Dette i Forbindelse med den rummende Vind gav Niels Juel en Chance til at kunne
bryde gennem den fjendtlige Linie og derved dele den
i to Dele, og han benyttede ogsaa denne Chance hurtigt og uden Tøven. Kl. ca. 11 lod han sin Linie luffe
til Vinden i Kølvandsorden og bryde gennem Hullet
i den fjendtlige Linie, hvorved han opnaaede dels
at kunne give Fjenden det langskibs Lag under Passagen, og dels at den forreste Del af de svenske Skibe
sejlede sig for langt i Læ til at kunne tage virksom Del
i Kampen, saa den danske numeriske Underlegenhed
derved blev forvandlet til en temporær Overlegenhed,
der skaffede de danske Vaaben Sejren.
Niels Juel anvendte her med Held det taktiske Princip, som Skotten Clerke of Eldin formulerede i Slutningen af det attende Aarhundrede, og som har evig
Gyldighed: »Den Admiral, der fører sin Flaade paa
en saadan Maade, at han med stor Overlegenhed kan
angribe en enkelt fjendtlig Division, der ingen Understøttelse kan faa, har gjort det første Skridt til Sejr.«
Da nu yderligere Markvor Rodsten kom op efter at
have gjort det af med »Draken« og dens Fæller og
lagde sig til Luvart af de afskaarne svenske Skibe
under Viceadmiral Sparre, kom den svenske Linie i
den vildeste Uorden, og det varede ikke længe, før
Sparre søgte at redde sig og sine Skibe ved Flugt,
hvorefter Niels Juel vendte sig mod den i Læ værende
svenske Hovedstyrke.
I den paafølgende Meleekamp, hvor der fra begge
Sider blev kæmpet med overordentlig stor Heftighed,
blev »Christianus Quintus« angrebet af seks fjendtlige
Skibe, og med 1 % Meter Vand i Lasten og med stærkt
forskudt Takkelage maatte Skibet trække sig af Kampen og søge til København, mens Niels Juel flyttede
sit Flag over paa »Fredericus 'I'ertius«. I den friske
NVlige Kuling fortsattes Kampen nu østerover. Niels
Juel maatte for anden Gang flytte sit Flag, denne
Gang til »Charlotte Amalie«, da »Fredericus Tertius«
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havde fa aet saa mange Grundskud, at det maatte afgaa til København for at reparere. Svenskerne led dog
ulige mere under Kampen. Et af deres Linieskibe
»Saturnus« kom i Brand og sprang i Luften, et andet
»Jupiter« sank, mens et tredie »Svenska Lejonet« blev
taget af Kaptajn Andreas Dreyer helt ned under Møn,
og Kl. 16 var deres Flugt almindelig.
Forfølgelsen af den vigende Fjende fortsattes hele
Natten langs den skaanske Kyst indtil Kl. 8 næste
Morgen, hvor Svenskerne havde faaet saa stort et
Forspring, at det var tvivlsomt, om de kunde indhentes, før de naaede hjem til deres Baser, og da yderligere de danske Skibe trængte stærkt til Reparationer
og Mandskabet til Hvile efter det langvarige Slag,
vendte Niels Juel om og stod, efter at have etableret
en Fregatkæde mellem Falsterbo og Rygen for stadig
at holde Farvandet under Observation, tilbage til København, hvortil han ankom d. 4. Juli.
Sejren, den største og navnkundigste, den danske
Flaade nogensinde har vundet, gav følgende haandgribelige Resultater: 7 svenske Linieskibe var blevet
erobrede og indlemmedes senere i den danske Flaade,
to var sunket, mens to mindre Skibe og 4 Proviantskibe var blevet taget. Den danske Flaade mistede intet Skib. Svenskerne havde et Tab paa ca. 4000 Mand
døde, saarede og Fanger, mens Danskernes Tab var
ca. 400 Mand døde og saarede.
Følgerne af Slaget var, som Christian V udtalte, »at
Fjenden jages til Skærene, Søen holdes ren, Gotland
kan undsættes, Transporterne fortsættes, og Diversion
kan gøres Fjenden i hans eget Land..« Herredømmet
over Søen med de deraf flydende Fordele laa fremdeles fast i Danmarks Haand takket være Niels Juels
straalende Sejr.
Niels Juel sejrede først og fremmest, fordi han var
den store, den virkelige Flaadefører, der gennem sit
Virke havde forstaaet at vinde sine Undergivnes ubetingede Tillid, og fordi han i Modsætning til sin Modstander Henrik Horn var Sømand og havde gjort sine
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Folk til Søfolk gennem Øvelser og Manøvrer, saa de
var hjemmevante paa det Element, de skulde slaas
paa, og var i Stand til at faa det mest mulige ud af det
Materiel, der var til Raadighed. Hans Kanonbesætninger skød saaledes dobbelt saa hurtigt som Svenskerne og opvejede derved for en Del den numeriske
Underlegenhed.
Niels Juel fulgte baade i Dagene før og under selve
Slaget trofast sit Valgsprog: NEC TEMERE NEC
TIMIDE - hverken dumdristig eller frygtsom - han
løb ikke nogen unødvendig Risiko men slog dristigt til,
.
da Chancen for Sejr tilbød sig.
Christian V, der fra et Kirketaarn ved Falsterbo
havde fulgt Slaget, fik næste Dag Rapport fra J ens
Juel, der havde deltaget i det om Bord i en Jagt, og
udnævnte derefter Niels Juel til General-AdmiralLieutenant og Elefantridder, og der blev i Anledning
af Slaget slaaet Medaljer med Inskriptionen »Saaledes
stilles Uroligheder i Østersøen. «
Mens Slaget endnu rasede nede i Køge Bugt, ankrede
den hollandske Hjælpeflaade under Kommando af Admiral
Bastianszen Scheppers med General-Admiral Tromp, der
som dansk Admiral ikke kunde føre Kommando over en
hollandsk Eskadre, om Bord, og den saaledes forstærkede
dansk-hollandske Flaade hævdede ubestridt Herredømmet
over Østersøen hele Resten af Aaret og udnyttede dette
Herredømme ved at foretage Diversioner mod den svenske
Kyst for derved at lokke den svenske Hær til at foretage
større Detacheringer til Imødegaaelse af eventuelle Landgangsoperationer. Til at begynde med lammede Kompetencestridigheder mellem de hollandske og danske Myndigheder Flaadens Kraft i nogen Grad, og først da de hollandske Krav om Forrang m. m. overfor Danskerne var
blevet afvist af Kongen, faldt Tromp til Føje, og de maritime Operationer kunde tage deres Begyndelse for Alvor.
D. 18. Juli afsejlede Niels Juel med 14 Linieskibe, 7
Fregatter og nogle mindre Skibe til Østersøen, hvor Bastianszen stødte til ham d. 22. Juli med ti hollandske Linie-
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skibe og nogle mindre Skibe, og den saaledes forstærkede
Flaade afgik derpaa til Farvandet ved Ka1mar, hvor Tromp
d. 3. August overtog Kommandoen. Man vovede dog ikke
noget Angreb paa den stærkt befæstede By, efter at Tromp
og de to Brødre Juel gennem en Rekognoscering personligt havde overbevist sig om, at et saadant Angreb ikke var
gennemførligt, og man indskrænkede sig derfor til at
brandskatte Kysterne og blokere Øland.
D. 26. August afgik Tromp imidlertid med en Del af
Flaaden, men Niels Juel forblev med sin Styrke i Farvandene og fortsatte Operationerne paa den svenske Østkyst,
hvor han særlig søgte at ødelægge de derværende Forraad og Tømmeroplag for at forhindre den svenske Flaades
Genudrustning. D. 1. September lykkedes det ham saaledes
at erobre Vestervik By gennem et dristigt, vel planlagt
Angreb, hvorved to svenske Orlogsskibe, hvoraf det ene
stod paa Stabelen, blev brændt og andre store Forraad
enten ødelagt eller taget.
Desværre forstod den evneløse danske Hærledelse ikke
at drage Fordel af den store, strategiske Overlegenhed, som
Herredømmet over Havet betød. Operationerne i Skaane
gik hurtigt i Staa, ikke mindst efter at Svenskerne havde
vundet Sejren ved Landskrona d. 14. Juli, og trods de store
straalende Sejre paa Søen var vi ved Aarets Udgang ikke
Maalet, Skaanes Erobring et Skridt nærmere. Ganske vist
havde den norske Hær under Gyldenløve til at begynde
med haft Fremgang oppe nordpaa under Fremstødet mod
Gøteborg. Båhuslen og Marstrand med Carlssten var blevet
erobrede, men da den danske Hær ikke evnede at rykke
frem fra Skaane, maatte ogsaa Gyldenløve opgive det saa
godt begyndte Felttog og trække sig tilbage.
En af Aarsagerne til dette mislykkede Felttog i Skaane
var, at Kongen i Stedet for at koncentrere alle Kræfter om
Erobringen af denne Landsdel, hvad der var Krigens Hovedmaal, spredte dem ved et Forsøg paa at erobre Rygen.
I September Maaned overførte Tromp Kongen og en Hær
paa ca. 7000 Mand til Øen, der ogsaa ret hurtigt blev erobret med Undtagelse af en Skanse, der beherskede Overgangen til Stralsund. Et kombineret Angreb fra Land- og
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Søsiden paa denne Skanse mislykkedes. Den medvirkende
Flaadestyrke maatte trække sig tilbage, efter at Flaadechefen Schoutbynacht Floris Carstensen var faldet, og
Skansen forblev i Svenskernes Hænder.
Derimod lykkedes det Kurfyrsten af Brandenborg at
-erobre Stettin hen mod Aarets Slutning. Ved Angrebet paa
Byen medvirkede en lille brandenborgsk Flaadestyrke under Kommando af Benjamin Raule.
1678.

Heller ikke dette Aar vovede den kraftesløse danske
Hærledelse at sætte ind for at tilbageerobre Skaane. Man
regnede kun med at kunne holde det allerede vundne og
satte forøvrigt sin Lid til et nyt norsk Indfald mod Gøteborg, idet det var Planen, at man vilde holde den svenske i
Skaane staaende Hær i Aande, dels ved en omfattende
Guerrillakrig, og dels ved at true med Landgang langs de
udstrakte Kyster, saa den ikke kunde afse større Styrker
til Forsvar for det truede Gøteborg.
Som Følge af denne Plan udrustede man en stor Flaadestyrke, der med Tropper om Bord skulde afgaa til Angreb
paa de fjendtlige Kyster. Inden dette skete, havde Tromp
nedlagt Kommandoen over den danske Flaade, fordi de
Forhold, der havde foranlediget hans Ansættelse som
dansk Admiral, nu havde ændret sig. Holland var saa
smaat ved at trække sig ud af Krigen, og man kunde af den
Grund ikke forvente nogen hollandsk Hjælpeflaade sendt
herop dette Aar. D. 30. Maj hejste Niels Juel derpaa sit
Flag over en ren dansk Flaade paa 31 Linieskibe, 9 Fregatter og adskillige mindre Skibe med ialt 2006 Kanoner
og med ca. 10,000 Mand om Bord. »Aldrig var der bedre
Helbred og bedre Samdrægtighed paa Flaaden,« kunde
Niels Juel skrive til Kongen med Henblik paa, at det urovækkende hollandske Element nu var blevet fjernet.
D. 1. Juni afsejlede Flaaden mod Ystad, hvor der blev
,gjort Landgang, hvorefter den afgik til Kalmarsund for
at opsøge den svenske Hovedflaade, der 18 Linieskibe, 5
Defensionsskibe og 5 Fregatter stærk med ialt 1491 Ka-
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noner havde taget Station søndenfor Kalmar under Kommando af Admiral Hans Wachtmeister. Den svenske Stilling var imidlertid saa stærk, at Niels Juel ikke vovede noget direkte Angreb paa den, men nøjedes med at etablere
Blokade, indtil han i Juli Maaned afgik sydpaa for at støtte
den danske Hær, der omsider havde bestemt sig for at gøre
et Fremstød i Skaane med det Maal at undsætte Kristiansstad, der blev truet af Svenskerne.
Niels Juel kastede Tropper i Land forskellige Steder paa
Kysten, uden at der dog blev opnaaet nogle Resultater,
fordi den danske Hærledelse endnu en Gang svigtede totalt. Den kostbare Tid blev spildt med endeløse og ørkesløse Krigsraad, hvor der skulde have været handlet, og d.
4. August maatte Byen kapitulere mod fri Afmarch for Besætningen, hvorpaa den danske Hær atter trak sig tilbage
til Landskrona. Da samtidig det paabegyndte Felttog fra.
Norge standsede, opgav man alle Planer om større Operationer i Skaane, og vendte sig atter mod de svenske Besiddelser i Nordtyskland, hvor Svenskerne i Begyndelsen af
Aaret havde tilbageerobret hele Rygen.
Den i Pommern staaende svenske Hær under Kommando af General Kønigsmark var i en meget farlig Situation. Forbindelsen med Sverige var afbrudt paa Grund af
den danske Flaades Herredømme til Søs, og dens Linier
østerover var afbrudt ved Kurfyrsten af Brandenborgs
Erobring af Stettin Aaret før. Kun fra Livland kunde man
vente Hjælp, men inden en saadan kunde iværksættes, var
Svenskpommerns Skæbne beseglet.
En stor dansk Troppestyrke blev indskibet og afgik dækket af Niels Juels Flaade til Rygen, hvor man etablerede
Forbindelse med et brandenborgsk Korps, der laa klar til
Afgang under Dækning af en halv Snes brandenborgske
Fregatter under Kommando af Admiral Raule. Hele Ekspeditionen kom under Kommando af Cornelis van Tromp,
der nu var gaaet i brandenborgsk Tjeneste. D. 12. September gik de danske Tropper i Land ved Tromper Vig.
Dagen efter foretog de brandenborgske Tropper Overgangen over Strædet ved Stralsund, og i Løbet af faa Dage
var hele Øen erobret. Kort efter faldt Stralsund og dermed
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var hele Pommern tabt. Den svenske Hær skulde nu i Følge
Kapitulationsbetingelserne overføres til Sverige, men paa
Vejen over Østersøen mødte Transportflaaden en forrygende Snestorm, da den var paa Højde med Bornholm, og
næsten alle Skibene gik paa Land ved Sose Odde paa Bornholms Sydside. Omtrent 1800 Mennesker druknede, og alt
Materiellet og store Værdier gik tabt.
Efter Rygens Erobring gik den danske Flaade hjem og.
lagde op for Vinteren i Løbet af Oktober Maaned.

1679.

Krigen nærmede sig nu med raske Skridt sin Afslutning.
Allerede i 1678 sluttede Holland Fred med Frankrig - saa
fulgte i 1679 Freden i St. Germain mellem Brandenborg og
Sverige - Frankrig, og Situationen blev da saare alvorlig'
for Danmark, der ene saa sig i Kamp med to stærke Modstandere. Størstedelen af den danske Hær blev derpaa koncentreret i Holsten for at være klar til at møde den franske
Hær, der var under Fremrykning, mens Flaaden under
Niels Juel nu bestaaende af 35 Linieskibe og Fregatter med
ialt 1836 Kanoner foreløbigt tog Post i Sundet for at være
klar til at tage imod den franske Flaade, hvis den skulde
komme herop. Den svenske Flaade laa fremdeles i Kalmar
uden at foretage sig noget.
I Maj fik Niels Juel derpaa Ordre til at afgaa til Kalmar
for at operere mod den svenske Flaade, og den 16. Juni afsejlede han fra Køge Bugt til Bornholm, efter at have
sendt en mindre Styrke mod Kalmar for at rekognoscere.
Wachtmeister afgik da fra Basis med hele sin Flaade, 31
Linieskibe og Fregatter stærk, med ialt 1611 Kanoner,
for at afskære denne danske Rekognosceringsstyrke, men
vendte tilbage igen, da han blev forfulgt af den danske
Hovedstyrke, uden at det kom til større Kampe. Det lykkedes dog den danske Admiral Henrik Span at erobre et
lille, svensk Linieskib »Laxen«.
Niels Juel ankrede derpaa i den sydlige Del af Kalmarsund for at blokere Havnen, da et Angreb ikke var tilraa-
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deligt, og for yderligere at støtte Blokaden lod han da den
sydligste Del af Indløbet indsnævre ved at sænke det gamle
Linieskib »Enighed« deri, saa Passagen blev meget vanskelig. Til at udføre dette farefulde Hverv, valgte han
Kaptajn Andreas Dreyer, der løste Opgaven med saa stor
Dygtighed, at han blev udnævnt til Schoutbynacht.
Under et senere svensk Udbrudsforsøg blev Admiral
Span sendt frem med 4 Linieskibe og nogle mindre Skibe
og Brandere for at imødegaa Udbruddet. Den svenske
Styrke - 5 Linieskibe og 1 Fregat - trak sig da tilbage,
men under Retræten løb det svenske Linieskib »Nyckelen«
paa Grund. Admiral Span angreb straks, og efter en heftig
Kamp, hvorunder »Nyckelen« blev assisteret, dels af et
andet svensk Linieskib og dels af Batterier paa Land,
sprang Skibet i Luften, mens dets Sekundant brændende
blev bugseret ind til Kalmar.
Denne lille Affære var Søkrigens Punktum. Allerede i
Juni Maaned havde der været dansk-svenske Fredsunderhandlinger i Gang i Lund uden dog at have ført frem til
noget positivt Resultat, idet Christian V ikke var til Sinds
at ville opgive nogle af sine Erobringer. Omtrent samtidig
hermed rykkede imidlertid franske Tropper ind over 01denborgs Grænse, og overfor denne alvorlige Trusel, søgte
Christian V straks Føling med Ludvig XIV, saa Freden
mellem Danmark og Frankrig kunde sluttes i Fontainebleau d. 23. August 1679, hvor Danmark maatte anerkende
de haarde Fredsbetingelser fra 1658 og 1660 og bl. a. tilsige den gottorpske Hertug fuld Suverænitet.
Fredsforhandlingerne med Sverige fortsattes derpaa i
Lund, til den endelige Fred blev undertegnet i denne 'By
d. 26. September 1679. Danmark maatte afstaa alt det
vundne: Rygen, Gotland, Båhuslen m. m ., men under
Fredsunderhandlingerne havde de danske og svenske Udsendinge fundet hinanden i Ønsket om at skabe et nordisk
Forbund som Modvægt mod fremmed - særlig fransk og
hollandsk Indflydelse i Norden, og i Fredstraktaten var
der da ogsaa indflettet en Bestemmelse om Oprettelsen af
det nordiske Forsvarsforbund gældende i 10 Aar, og som
en Besegling af det gode Forhold Staterne imellem, blev
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den unge, danske Prinsesse Ulrikke Eleonora, Kongens
Søster, gift med Sveriges Konge Karl XI.
Det dansk-svenske Forbund fik heller ikke denne Gang
nogen lang Levetid. Problemerne, der var Landene imellem, var for store til, at en saadan Forstaaelse kunde blive
varig, og der skulde da heller ikke gaa mere end tyve Aar,
før de igen blev indviklet i en lang og haardnakket Krig
med hinanden.
Tiden fra 1679 til 1700.
Den skaanske Krig havde tilfulde vist den overordentlig
store Betydning, Flaaden havde for Danmarks Forsvar, og
i Aarene, der kom, gik Regeringens Bestræbelser da ogsaa
ud paa at udvikle og vedligeholde Marinen i saa stor Udstrækning som muligt. I 1679 skrev Christian V saaledes
til Admiralitetet: »Da vi ved vor Flaade have udi sidste
Krig været absolut Mester af Øster-Søen og Fjenden overlegen, saa er det vor alvorlige Vilje, at I gøre os Forslag,
hvorledes vi kunde underholde mangen erfaren Baadsfolk.«
I Overensstemmelse med denne kongelige Ordre, sørgede
Flaadeledelsen, hvis øverste Chef Niels Juel var indtil sin
Død i 1697, da ogsaa for at have et veluddannet Personel til
Raadighed. I 1680 begyndte som tidligere nævnt en første
Spire til en rationel Uddannelse af Søofficerer at vise sig,
da 12 Lærlinge blev sendt udenlands for at lære Søkrig i
fremmede Lande. Blandt de første, der blev sendt ud, var
Peter Raben, Christian Thomesen Sehested og den unge
Nordmand Ivar Huitfeldt, der alle senere skulde gøre deres
Navne udødelige i den Store Nordiske Krig. Takket være
Lærlingeinstitutionen havde man ved Krigsudbruddet i
1700 ca. 100 fuldt uddannede Søofficerer til Raadighed
foruden 60 Lærlinge, der kunde benyttes som Løjtnanter,
mens de resterende vakante Officerspladser blev besat
som tidligere med løst antaget Personel.
I 1680 blev Holmens faste Stok ligeledes forøget og re-o rganiser et , saa at det i 1700 bestod af ca. 4000 Underofficerer og faste Matroser og 700 Haandværkere, hvortil kom
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et Marine-Regiment, en Soldateske, paa 1200 Mand, der
dog ret hurtigt gik over i Hæren. Bespisningen af Folkene,
saavel om Bord som i Land, blev underlagt Proviantskrivere. Paa denne Tid flyttede Flaadens Folk ogsaa for godt
ud af de gamle Skipperboder ved Bremerholm, der havde
været deres Hjem gennem saa mange Aar. Kvarteret blev i
1690 hærget af en voldsom Brand, og i 1694 solgtes de resterende Huse, mens Holmens faste Stok samledes i de nu
færdigbyggede Nye Boder.
Flaadens stærke Vækst under den skaanske Krig bevirkede, at det gamle Bremerholm Værft blev for lille, og i
1685 begyndte man derfor Arilæget af Øen Nyholm (Nye
Werck) paa Revshalegrundens søndre Ende, samtidig med
at Christianshavns Vold blev forlænget ud til Quintus,
hvorved den Ramme blev dannet, der har skabt Københavns fortrinlige Havn. I 1690 blev en Del af Skibbyggeriet flyttet ud paa Nyholm, og d. 6. Oktober 1692 løb den
første Nybygning, Linieskibet »Dannebrog«, der 18 Aar
senere, d. 4. Oktober 1710 sprang i Luften i Køge Bugt,
af Stabelen fra den Bedding, Admiral Henrik Span, Holmens Chef, havde ladet bygget derude paa det nye
»Werck«.
Foruden Hovedværftet i København raadede Flaaden
over mindre Værfter i Gliickstadt og Christianssand, anlagte af Christian IV, og som Støtte for Flaadeoperationer
i Østersøen blev Christiansø befæstet i 1684 for først at
blive nedlagt som Flaadestøttepunkt i 1856.
Flaaden blev altsaa opbygget og udbygget i Aarene, der '
fulgte efter den skaanske Krig, trods svære økonomiske
Storme, der jog henover Landet, og Gang paa Gang blev
der da ogsaa under den tyveaarige Fredsperiode Brug for
en kraftig Flaade, der kunde værne Landets Interesser
under de store europæiske Konflikter, ikke mindst efter at
Danmark og Sverige i 1691 havde indgaaet et væbnet Neutralitetsforbund med det Formaal at sikre den nordiske
Handelsskibsfart den frie Sejlads over Havene gennem
Konvojering af Orlogsskibe under den forbitrede engelskhollandsk-franske Søkrig, der blev Resultatet af Vilhelm
af Oraniens Statskup i England i 1688.
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Denne fornyede dansk-svenske Tilnærmelse fik desværre heller ikke nogen lang Levetid: Interesserne var
stadig for forskellige til, at et fortsat Samarbejde kunde
bære Frugt. Et af Stridsspørgsmaalene Landene imellem
var atter det evindelige gottorpske Spørgsmaal.
Heller ikke det gottorpske Spørgsmaal havde Danmark
faaet løst gennem den skaanske Krig, idet Hertugen baade
ved Freden i Fontainebleau og i Lund havde faaet sine af
Danmark besatte sønderjyske Landsdele og sine Fæstninger tilbage med fuld Suverænitet. Faa Aar senere i 1684 - besatte Christian V imidlertid atter den gottorpske Del af Sønderjylland og beholdt dem i fem Aar,
indtil Sverige og de store Sømagter England-Holland mæglede i Striden mellem Kongen og Hertugen med et for Danmark yderst kummerligt Resultat. Ved Altonaerforliget af
1689 fik Hertugen alle sine suveræne Rettigheder tilbage
igen, han fik Ret 'til at slutte Forbund med andre Magter,
og han fik Ret til at anlægge Fæstninger i sit Land, hvorpaa Sverige, England-Holland og nogle nordtyske Stater
garanterede Hertugen, at Altonaerforliget vilde blive overholdt. Denne Garanti kom til at spille en betydelig Rolle
ved den videre Udvikling, da Danmark første Gang traadte
Ind i den Store Nordiske Krig i 1700.
Optakten til den Store Nordiske Krig.
l tyve Aar - fra 1679 til 1700 - havde Norden Fred.
Disse to Decennier var Opmarchens Aar for det store Opgør, den Store Nordiske Krig, der nu nærmede sig - Nordens sidste Kamp om Østersøvældet,
Da Karl XII i 1697 besteg Sveriges Trone, var Landet
saa stort som ingensinde før eller senere, selvom det ikke,
som oprindeligt tænkt, havde formaaet at erobre hele den
tyske østersøkyst. Det raadede dog over alle Kystlandene
Nord om Østersøen lige til Mecklenborgs Grænser og desuden over Wismar samt Bremen og Verden ved Nordsøkysten. Det nationale Værn var stærkt, men, som det skulde
vise sig, alligevel ikke stærkt nok til at opveje Landets
strategiske Svaghed: de udsatte Søforbindelser. Da den
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svenske Flaade ikke formaaede at hævde Herredømmet
over den rigssamlende Østersø mod den danske og den
russiske Sømagt, faldt Kronen af Sveriges Hoved.
Ruslands Flaade, skabt paa Peter den Stores Kejserbud
og bygget op af den norskfødte Admiral Cruijs som et vigtigt Vaaben i det mægtige Riges Kamp for at vinde frem
til Havet, viste sig for første Gang paa Østersøens Vande.
Arvtageren til det baltiske Herredømme meldte sig med
sine Krav og fandt i Danmark et villigt Redskab, da det
gjaldt om at stække Sverige. I den Store Nordiske Krig
stod Danmark og Norge Side om Side med Rusland, og
senere med Prøjsen, for at vriste Sverige Østersøen af
Hænde, men i denne, den sidste blodige Broderstrid mellem Nordens Lande var det hverken Danmark eller Norge
eller Sverige, der vandt. Det var først Rusland og senere
Prøjsen.
I Rusland havde den unge Tsar Peter overtaget Magten
i 1689 og straks begyndt det store Reformarbejde, der
skulde føre Landet frem fra en halvasiatisk Dvaletilstand
til at blive en europæisk Stormagt af Format.
Tsar Peter havde tidligt faaet øje op for, at det var bydende nødvendigt for Rusland at naa frem til Havet og
grundlægge en Sømagt, hvis det ikke skulde standses i sin
Udvikling, og fra hans Dage stammer da ogsaa Ruslands
evige Stræben frem mod Havet - mod øst mod Stillehavet, mod Syd over Sortehavet og mod Vest mod Østersøen. Mod Nord laa allerede paa hans Tid Landets daværende eneste Søhavn Archangelsk. I 1696 naaede han gennem en Krig med Tyrkiet frem til det asovske Hav, hvor
han grundlagde Krigshavnen Taganrog, hvorefter han tog
ud paa sin bekendte Rejse til Vesteuropa for at sætte sig
ind i Kulturstaternes Opbygning. Det var ikke mindst
deres militære Organisation, han interesserede sig for i
saa høj Grad, at han tog Stilling som almindelig Tømmersvend paa italienske og hollandske Skibsværfter, og da han
kom hjem til Moskva, tog Planerne om Marchen mod Havet fast Form.
Det var først og fremmest Sveriges østersøprovinser, det
gjaldt. Bommen, der spærrede Rusland ude fra Østersøen,
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skulde sprænges. Alene kunde Rusland imidlertid ikke
løse denne Opgave, og derfor søgte Tsar Peter Føling med
andre svenskfjendtlige Stater, først og fremmest med de
to forenede Riger Polen og Sachsen. Med den livlandske
Adelsmand Patkul som Mellemmand blev der indledet
Forhandlinger mellem disse Stater, og mens baade Tsar
Peter og Kong August af Polen gav Karl XII de varmeste
Venskabsforsikringer, indgik de i 1699 i dybeste Stilhed et
Angrebsforbund mod Sverige. Danmark, der med Harme
havde set svenske Tropper rykke ind i de gottorpske
Landsdele for at hjælpe Hertugen med hans paabegyndte
Fæstningsbyggeri, sluttede sig hurtigt, efter at Kong Frederik IV i 1699 havde besteget Tronen, til det russiskpolske Forbund i Haabet om derigennem at kunne stække
Sverige.
I Aaret 1700 mente de forbundne Stater, at Tiden for
Handling var inde, fordi de troede, at Sverige var udpint
af en heftig Hungersnød, der havde hærget Landet gennem
nogen Tid, at det var svækket af indre Stridigheder, og
endelig at den unge Karl XII, der paa dette Tidspunkt kun
var sytten Aar gammel, udelukkende var optaget af Jagter
og Fester, saa han kun kunde være en lidet farlig Modstander.
De kommende Tider skulde imidlertid hurtigt vise noget ganske andet.
Den Store Nordiske Krig 1700-1721.
1700 - Danmarks første Deltagelse.
De tre forbundne Rigers Angrebsplan gik ud paa samtidig at rette tre Angreb mod Sverige: et af polsk-sachsiske Tropper mod Livland, et af danske Tropper mod Holsten og endelig et Angreb fra Norge mod selve Sverige.
Rusland var foreløbig optaget af Kampe mod Tyrkerne,
saa det indtil videre ikke kunde lægge noget Lod i Vægtskaalen.
I Overensstemmelse med Planen rykkede de polsk-sachsiske Styrker - forøvrigt uden Krigserklæring - ind i
Livland mod Riga, der imidlertid forsvaredes heldigt af
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"Erik Dahlberg, uden at Karl XII behøvede at sende synderlige Forstærkninger derover, hvad der kom ham meget
til Gode under den korte Kamp mod Danmark, der omtrent paa samme Tid havde aabnet Fjendtlighederne og
var rykket ind i Holsten, hvor Fæstningen Tønning blev
belejret. Det danske Indfald i Holsten, trods Altenaerforligets Bestemmelser, alarmerede snart dettes Garanter Sverige greb først ind - kort efter fulgt af England og
Holland, hvis Konge Wilhelm III fremfor alt ønskede at
undgaa, at der udbrød altfor omfattende Krige i Norden,
da man kunde befrygte, at disse vilde brede sig til det
øvrige Europa, der allerede politisk set var nær en Krise
paa Grund af det spanske Tronfølgerspørgsmaal.
Praktisk talt hele den danske Hær var koncentreret i
Holsten, da man regnede med, at Flaaden vilde være i
Stand til at dække de øvrige Landsdele. Ved Krigens Udbrud bestod den danske Flaade af 33 Linieskibe, 9 Fregatter og et stort Antal mindre Fartøjer med ialt 2778 Kanoner og med en samlet Besætning paa ca. 17500 Mand,
hvortil kom et ret stort Antal Defensionsskibe.
Alle Skibene var vel vedligeholdt af Niels Juel, der var
Flaadens Chef indtil sin Død i 1697, hvorefter den 19aarige Ulrik Christian Gyldenløve, en Søn af Christian V
og Sofie Amalie Moth, blev udnævnt til General-AdmiralLieutenant og Præsident i Admiralitetet. Gyldenløves store
Ungdom bevirkede dog, at Frederik IV umiddelbart efter
sin Tronbestigelse, da Krigen stod for Døren, udnævnte
Niels Juels Broder, den 70-aarige Baron Jens Juel til
General-Admiral og Flaadens Chef. Jens Juel, der havde
deltaget i mange af Broderens Togter under den skaanske
Krig, ledede Flaadens Udrustning med saa stor Kraft,
trods et svigtende Helbred, at han midt i April kunde hejse
sit Flag over en Styrke paa 23 - senere endog 29 - Linieskibe, men han maatte efter kort Tids Forløb nedlægge
Kommandoen paa Grund af Sygdom og gaa i Land, hvor
han døde 14 Dage senere, og Kommandoen overgik da til
Ulrik Christian Gyldenløve, der dog fik Admiral Paulsen
og Deputeret, Etatsraad Oluf Hansen som Raadgivere, ligesom det blev paalagt ham ikke at foretage sig noget, før-
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end han havde hørt Krigsraadets Mening. Gennem disse
Foranstaltninger mente man at kunne bremse altfor ungdommeligt overilede Handlinger fra den kommanderendes
Side, men opnaaede kun at kvæle ethvert frisk Initiativ,
der kunde have bragt afgørende Resultater.
Felttoget i Holsten gik imidlertid uheldigt for de danske
Vaaben. Hæren maatte opgive Belejringen af Tønning og
blev tvunget over i Defensiven, saa Haabet om at kunne
afgøre Felttoget, inden andre Magter blandede sig deri,
slog fejl. D. 10. Juni afsejlede en stor engelsk-hollandsk
Flaade under Kommando af Admiralerne Sir George Rooke
og Philip van Almonde til de danske Farvande for sammen
med den svenske Flaade at tvinge Danmark til at indstille
Fjendtlighederne mod Gottorperne.
D. 24. Maj var Gyldenløve afsejlet fra København med
en Flaade paa 20 Linieskibe og 20 Fregatter og mindre
Skibe for at slaa eller blokere den svenske Flaade i Karlskrona, den nye Flaadebasis i Skaane, og derved sætte den
ud af Spillet, inden de allierede kunde naa at komme op.
Dette havde den gamle Jens Juel erklæret for at være
Flaadens første og fornemste Maal. Saafremt man ikke
var i Stand til at naa dette Maal, udtalte han, saafremt
den svenske Flaade ikke blev lammet paa den ene eller den
anden Maade, kunde man ligesaa godt begynde Fredsunderhandlingerne med det samme.
Det viste sig desværre hurtigt, at Jens Juel havde haft
Ret. Det lykkedes nemlig ikke Gyldenløve at løse sin Opgave, skønt den svenske Flaade ikke var blevet sejlklar
endnu. Tiden blev spildt med endeløse Overvejelser i
Krigsraadet, der ikke vovede at sætte noget Angreb ind
mod Karlskrona, dels fordi man manglede det til saadan et
Angreb fornødne Materiel, Bombarderfartøjer og Brandere, som endnu ikke var blevet færdigudrustede, hvad
man stærkt bebrejdede Fabriksmesteren paa Holmen Admiral Olaus Judichær, og dels fordi man ikke turde foretage sig noget uden Kongens Samtykke, og da han befandt
sig ved Hæren i Holsten, gik der en rum Tid, inden Instrukserne kom frem.
Ved Efterretningen om den engelsk-hollandske Flaades
13
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Afsejling gav Kongen Gyldenløve Ordre til at falde tilbage paa Sundet og holde sig paa Defensiven. Der havde
dog været rigelig Tid til at angribe Karlskrona og naa et
Resultat her, for den allierede Flaade kom først op tre
Uger senere, men Gyldenløve maatte parere Ordren og
trække sig tilbage, hvorved Krigen faktisk var tabt paa
Forhaand.
D. 27. Juni ankrede den allierede Flaade ved Gilleleje,
23 Linieskibe og adskillige mindre Skibe stærk. Gyldenløve,.
der laa til Ankers paa Disken, en Grund Syd for Helsingør,
raadede efter at have trukket Forstærkninger til sig over
29 Linieskibe, og da han saaledes havde en betydelig Over-o
legenhed over Rooke og Almonde, var hans Stilling afgjort
gunstig. Han meddelte straks Rooke, at ethvert Forsøg paa
at passere gennem Sundet vilde blive mødt med Magt, samtidig med, at han sendte Bud til Kongen med Anmodning
om Tilladelse til at angribe den allierede Flaade, inden
Svenskerne kom op, da han med 500 Kanoners Overvægt
havde alle Chancer for et heldigt Resultat.
Tilladelsen blev imidlertid ikke givet af politiske
Grunde, hvad der snart skulde vise sig at være særdeles.
skæbnesvangert. Regeringens stejle Holdning i det gottorpske Spørgsmaal maatte naturnødvendigt gøre en Kamp
uundgaaelig, og alligevel forhindrede man Flaadechefen i at
kæmpe, da Muligheden for en Sejr var forhaanden.
Følgerne heraf skulde snart vise sig. Den svenske Flaade,.
som man havde forsømt at holde blokeret, løb ud 38 Linieskibe og 8 Fregatter stærk, under Kommando af Admiral
Hans Wachtmeister og ankrede d. 7/7 ved Dragør. Omtrent
samtidig hermed stod den allierede Flaade Sundet ind
forbi Kronborg og ankrede nordfor Hveen. Saasnart Kongen fik at vide, at den svenske Flaade var staaet til Søs,
gav han Gyldenløve Ordre til at tage Station ved Middelgrunden for at kunne forhindre den svenske Flaade i at
staa op gennem Hollænderdybet, ligesom han skulde medvirke ved Forsvaret mod eventuelle Landgangsforetagender. Mod de allierede skulde han fortsat forholde sig afventende.
Wachtmeister vovede ikke at forcere op gennem Hol-
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lænderdybet af Hensyn til de danske Forsvarsforanstaltninger, men begyndte i Stedet for at rekognoscere Flinterenden, som dengang var nærmest ukendt og uafmærket.
Gyldenløve krævede at faa Materiel til Spærring af
Løbet, men fik Afslag paa Grund af det fremrykkede Tidspunkt. Wachtmeister kunde da i Ro fortsætte Afmærkningen af det snævre af Grunde opfyldte Løb, og efter at
have modtaget en kategorisk Ordre fra Karl XII om hurtigst muligt at støde frem, forcerede han d. 14. Juli op
gennem Flinterenden og forenede sig nordpaa i Sundet med
Rooke og Almonde. Stillet overfor en fjendtlig Flaade paa
ca. 60 Linieskibe maatte Gyldenløve trække sig tilbage til
København og forberede sig paa at deltage i Byens Forsvar.
Det ventede Angreb udeblev imidlertid i nogen Tid.
Rooke og Almonde var ikke særlig villige til at optræde
altfor aktivt, idet deres Opgave var gennem et kraftigt
Tryk paa den danske Regering at faa Landet til at opgive
Angrebet paa de gottorpske Besiddelser. De allierede enedes dog omsider i at forsøge paa gennem et Bombardement
at tvinge Regeringen til at give efter, men de to Bombardementer, der blev udført d. 20. og 26. Juli, var ganske virkningsløse, fordi Gyldenløves Flaade, der var blevet forstærket med 6 Bombarderfartøjer og nogle Galioter, og de
forskellige Forsvarsforanstaltninger, der var truffet i Havnen, holdt de bombarderende Skibe paa for stor Afstand. I
Mellemtiden gik Handelen sin rolige Gang. København var
ikke blokeret, og Skibe kom og gik, ja, engelske og hollandske Skibe betalte endog Sundtold i Helsingør som sædvanligt.
Sagen syntes at være ved at gaa i Staa, da Karl XII greb
ind og fik bevæget Rooke og Almonde til at yde deres
Medvirken ved en Troppeoverførsel fra Skaane til Sjælland, saa der kunde fremskaffes en Afgørelse.
Strækningen fra Tipperup Mølle til Humlebæk blev valgt
til Landgangssted, og d. 4. August om Morgenen blev Operationen sat i Gang. Det var Planen, at en mindre svensk
Eskadre skulde ankre klos til Kysten og tage det høje Terræn bag den smalle Forstrand under Ild under Landganis-
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gen og ved at skyde op gennem Slugterne hindre Forsvarerne i at samle sig i Bakkerne.
Operationen foregik praktisk talt uden Modstand fra
dansk Side. Gyldenløves Eskadre blev holdt i Skak af den
allierede Hovedstyrke, der stadig laa ved København, og den
halve Snes Fregatter og Snauer, der blev sendt op langs
Kysten for at foretage et Flankeangreb, blev hurtigt drevet
tilbage. Heller ikke det danske Landforsvar søgte at gøre
nogen positiv Indsats mod Landgangen, idet Københavns
lidet energiske Kommandant ikke vovede at sende nogle Afdelinger frem for at forsøge paa at afværge Angrebet.
Svenskerne kunde saaledes uhindret bide sig fast, og i de
følgende Dage blev efterhaanden ca. 10,000 Mand sendt
over Sundet og stod nu rede til at gaa frem mod det forsvarsløse København. Hele den danske Hær stod som nævnt
i Holsten, og paa Sjælland laa der kun ca. 4500 Mand.
Styrkeforholdet var for ulige til, at Frederik IV kunde gøre
sig noget Haab om et blot nogenlunde gunstigt Udfald af
Kampen, og han søgte derfor hurtigst muligt at faa Freden i
Stand med sine Modstandere, selvom Freden - der blev
sluttet paa det holstenske Slot TraventhaI d. 18. August
1700 - betød, at han maatte lade alle sine Krav overfor Hertugen af Gottorp falde og betale ham en Skadeserstatning
paa 200,000 Rdlr.
Efter Freden i TraventhaI forlod de engelsk-hollandske
Flaadestyrker de nordiske Farvande, og Karl XII maatte
nødtvunget opgive Tanken om en Erobring af København
og dermed følgende Ødelæggelse af den danske Flaade, hvad
der i de kommende Aar skulde vise sig at være skæbnesvangert for hele Sveriges Stormagtstilling i Norden, idet
Landet nu ikke kunde lægge sin fulde Kraft ind i Kampen
mod Rusland og Polen, fordi det stadig maatte have anselige Troppestyrker staaende mod Vest klar til at tage imod
et eventuelt dansk-norsk Angreb, ligesom dets Livslinier
over Havet var stærkt truet af en kampkraftig dansk
Flaade. Det vilde have været Sverige til uvurderlig Gavn,
om det kunde have slaaet Danmark til Jorden her i 1700,
men det stred mod Vestmagternes Interesser - de ønskede
Ligevægten mellem de nordiske Riger opretholdt, og da
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deres Styrker havde løst Opgaven: at skaffe Altonaerforliget respekteret, var deres Mission endt. Videre end dertil
ønskede de ikke at gaa, og Karl XII maatte med Sorg affinde
sig med Freden i Traventhal, der ikke gav Sverige den saa
nødvendige Sikkerhed mod Angreb i Ryggen under de kommende Opgør med Rusland og Polen.
Tiden fra 1700 til 1709.
For Karl XII blev det kortvarige Felttog mod Danmark i
1700 Indledningen til et hjemløst, aarelangt Krigerliv. Fra
den Dag, den unge Konge forlod Stockholm for at gaa mod
Danmark, gensaa han aldrig mere sin Hovedstad, men levede Størstedelen af sit Liv fjernt fra det Fædreland, for
hvis Skyld han kæmpede, indtil en Kugle fra den norske
Fæstning Frederikssten d. 11. December 1718 gjorde Ende
paa hans Liv.
Da Danmark - i hvert Fald foreløbigt - var sat ud af
Spillet ved Freden i Traventhal, vendte Karl XII sine Vaaben mod Russerne og Sachserne, der stod i 0stersøprovinserne - henholdsvis ved Narva og ved Riga. Takket være
den svenske Flaades Herredømme over Finskebugten og
omliggende Farvande, kunde Svenskerne sætte Angrebet
ind, hvor det var mest fordelagtigt, og Hæren blev derefter
overført til Pernau i Rigabugten og skudt ind mellem de
to fjendtlige Hære. Karl XII lod først den polsk-sachsiske
Hær ved Riga ligge og drog i Stedet for mod Russerne, som
han slog afgørende i Slaget ved Narva d. 20. November 1700,
hvor hans 8000 Karolinger drev Peter den Stores 50000
Russere paa en panikagtig Flugt.
Efter den straalende Sejr ved Narva drog Karl XII mod
Polen, idet han haabede paa at kunne slutte Forbund med
dette Land mod den fælles Arvefjende Rusland, naar først
Kong August var blevet forjaget. Sejren fulgte ogsaa her
de svenske Faner. En stor Del af den polske Adel bøjede sig
for Karl XII, afsatte August II og kaarede en polsk Adelsmand Stanialaus Leszinsky som Skyggekonge af Sveriges
Naade i 1704. Det tog imidlertid tre Aar endnu at knægte
den sachsiske Modstand og først ved Freden i Altranstådt i
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1706 bøjede Kong August sig, opgav Polen, sluttede Fred
med Sverige og udleverede Livlænderen Patkul, der senere blev henrettet.
Den Frist paa næsten syv Aar, der derved blev givet
Rusland til i Ro at kunne udbygge og forbedre Krigsmagten,
udnyttede Peter den Store fuldtud. Først og fremmest rettede hans Anstrengelser sig mod at komme frem til Søen og
skabe sig en Flaade, idet han klart indsaa, at saavel Sveriges som Ruslands Magtstilling i de attraaede Østersøprovinser afhang af Herredømmet paa Søen. Allerede i 1703
naaede han frem til Finskebugten ved Nevaens Munding,
og her grundlagde han en By, St. Petersborg og begyndte at
indrette en Orlogshavn for den Flaade, han var ved at
bygge, samtidig med at han skabte en Flod- og Indsøflaade
af mindre Krigsskibe og Galejer, med hvilke han snart
kunde hævde Herredømmet over Ladogasøen. Aar efter Aar
underlagde han sig større og større Dele af Østersøprovinserne, og de derværende smaa, svenske Hærstyrker var ikke
i Stand til at modstaa Trykket af hans vældige Legioner.
Sveriges slette finansielle Forhold havde endvidere bevirket, at man indskrænkede Flaadeudrustningerne mest muligt, og da man omsider sendte Flaadestyrker ud for at fordrive Russerne fra Nevaen, var Tiden forpasset. De svenske
Garnisoner var rullet op, fordi de ikke havde faaet den fornødne Understøttelse fra Søen.
Først i 1708 vendte Karl XII sig med sin Hovedhær mod
Peter den Store, for, som han sagde, at diktere ham Freden
i Moskva. Med 30-40,000 Mand drog han ind i Rusland
og stødte fra Polen direkte frem mod Moskva i en sikker Tro
paa en hurtig Afgørelse i Stedet for at gaa den langsommere,
men sikrere Vej gennem Østersøprovinserne, hvorved han
vilde have haft Ryggen fri ud til Havet og dermed Forbindelsen med Hjemlandet i Orden, saa Forsyninger og Forstærkninger kunde have naaet ham.
I Begyndelsen fulgte Lykken hans Faner i Rusland. Han
trængte sejrrigt frem over Dnjeprfloden, men Russerne anvendte »den afsvedne Jords Taktik«. De ødelagde alt i de
Landstrækninger, Svenskerne skulde marchere igennem,
og Karl XII opnaaede ikke, hvad han stræbte imod: Tilintet-
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gøreIsen af den fjendtlige Hær. Heller ikke hans Haab om at
finde Støtte hos Ukraine-Kosakkerne gik i Opfyldelse. De
gjorde ikke som ventet Oprør mod Tsar Peter. Kun deres
Høvding Mazeppa naaede som en ensom Flygtning til Svenskekongens Lejr, og saa satte den russiske Vinter ind i al
sin Strenghed. Svenskerne gik derpaa i Vinterkvarter i
Ukraine. Vinteren sled imidlertid paa Hæren, og da Foraaret kom, havde Kongen kun ca. 18,000 Mand af de oprindelige 30-40,000 tilbage. Med denne lille Styrke begyndte
han at belejre Poltava, men kort efter naaede Peter den
Store frem med en Hær paa 55,000 Mand og tilføjede Svenskerne det tilintetgørende Nederlag i Slaget ved Poltava d.
20. Juni 1709. Hele den svenske Hær blev oprevet, og med
kun 500 Mand naaede Karl XII frem til Tyrkiet, hvor han
slog Lejr i den lille By Bender i det nuværende Besarabien.
I alle disse Aar havde man i Danmark med spændt Opmærksomhed fulgt Begivenhedernes Gang og vogtet paa en
gunstig Lejlighed til at gribe ind, men man vovede ikke at
begynde en ny Krig, saalænge Svenskerne stod i Polen og
Sachsen. De to forbundne Magter Rusland og Sachsen søgte
af al Magt at drage Danmark med ind i Krigen igen, fordi
ikke mindst den danske Flaade kunde været et særdeles
virksomt Vaaben i Kampen mod den fælles Fjende Sverige.
Men Danmark tøvede. Saa kom imidlertid Vendepunkterne i Krigen. Først 0stersøprovinsernes delvise Erobring
og dernæst Kampene i Rusland, hvad der fik Danmark til
at afslutte Forbund med Sachsen, men Forbund med Rusland undlod man derimod at afslutte til efter Slaget ved
Poltava, hvad der resulterede i, at man ikke fik saa gode
Betingelser, som man kunde have faaet før dette for Russerne saa gunstige Slag. Bl. a. fik Landet ikke de saa haardt
tiltrængte Subsidier.
I de forløbne ni Fredsaar havde Danmark styrket sit Forsvar betydeligt. Hæren var blevet forstærket med en national Milits - tidligere havde den for en stor Del bestaaet af
hvervede tyske Lejetropper. Flaaden havde faaet 11 nye
Linieskibe og mange mindre Skibe, saa den nu bestod af 41
Linieskibe, 13 Fregatter og en Mængde mindre Skibe: Korvetter, Galejer, Bombarderskibe m. m. og ved en ny Ind-
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rullering var et udmærket søvant Mandskab blevet bragt til
Veje. I 1701 var man endvidere gaaet et Skridt videre i Bestræbelserne for at skaffe et veluddannet Søofficerskorps,
idet Kong Frederik IV d. 26. Februar 1701 bifaldt Ulrik
Christian Gyldenløves Forslag om Oprettelsen af et Søkadetakademi med Kommandør Christian Thomesen Sehested
som Chef.
Det nye Søkadetkompagni talte ved sin Oprettelse 102
unge Mænd i Alderen fra 27 til 12 Aar. Som en af de første
blev den unge Peder_Jansen Wess~tfra-.Tronhjemantaget
i 1709. Undervisningen i Land omfattede Regning, Skriv~avigation, Artilleri, Skibbygning, Tegning, Konsta'L. belskab samt Eksercits. Uddannelsen om Bord havde tidligere været meget uregelmæssig, men i 1705 blev det
første Kadetskib, Korvetten »Frøken Elsken«, udsendt paa
Togt med Kadetterne, og fra nu af gled deres praktiske
Uddannelse efterhaanden ind i fastere Former.
Det blev derefter bestemt, at ingen kunde blive fast Officer i Flaaden uden at have været Kadet - dog kunde indtil videre en Skipper avancere for hver 4 eller 5 Kadetter
-ligesom ingen kunde ry-kke op_paa9r:und_af Rang ~ller
Ald~, men udelukkende paa_Grun~!~gtJ:::?y~ghed.
- Som Danmark havde ogsaa Sverige forøget sin Flaade ved
Nybygninger, saa at den i 1709 raadede over jo8 Linieskibe,
foruden Fregatter og mindre Skibe, herunder en stor Galejog Skærgaardsflotille navnlig til Anvendelse i Finland,
men Sverige manglede i endnu højere Grad end Danmark
Penge til disse Skibes Udrustning.
Danmarks anden Deltagelse i den Store Nordiske Krig
1709-1720.
1709.
I Slutningen af August Maaned begyndte Danmark sine
Krigsforberedelser. Sverige forsøgte at afværge den truende
Fare ved at foreholde den danske Regering de for baade
Danmark og Sverige saa alvorlige Konsekvenser, Ruslands
Fremtrængen ved Østersøen vilde have, men Terningerne
var kastede, og d. 28. Oktober udstedte Danmark sin Krigs-
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erklæring til Sverige bygget over en Del intetsigende Klagepunkter. Den reelle Baggrund for Krigserklæringen var dog
klar for alle: Danmark mente, at Tidspunktet var belejligt
til at faa en Løsning paa det brændende gottorpske Spørgsmaal og til at generobre de skaanske Provinser, hvis Tab
man aldrig havde glemt.
Krigens Hovedformaal var fra dansk Side Generobringen
af de skaanske Provinser, og derfor faldt det af sig selv at
begynde Operationerne her. En mindre Flaadestyrke bestaaende af 4 Linieskibe og 2 mindre Skibe blev sendt op
for at blokere Gøteborg, mens Resten af den udrustede
Flaade under Kommando af Gyldenløve overførte en dansk
Hær til Raa, hvor den blev kastet i Land uden at møde Modstand, - Skaane var saa godt som blottet for Tropper, hvorefter Gyldenløve efter at have ligget en kort Tid i Køge
Bugt gik hjem og lagde Flaaden op, da den svenske Karlskronaeskadre ikke var søklar.
1710.

I Vinterens Løb lykkedes det imidlertid Skaanes Guvernør Magnus Stenbock at samle en Hær sammen oppe i
Smaaland, og da samtidig et norsk Fremstød mod Båhuslen
blev opgivet, kunde Svenskerne koncentrere store Styrker
til et Indfald i Skaane, fordi de nu kunde trække Tropper
fra den norske Grænse sydover og derved forstærke Stenbacks Hær. Overfor denne Trusel opgav man fra dansk Side
det paabegyndte Fremstød mod Karlskrona og gik tilbage
til Helsingborg, hvor Stenbocks slet klædte,men vel førte
»Gedepojker« tilføjede den danske Hær et afgørende Nederlag i Slaget ved Helsingborg d. 10. Marts 1710. Resterne
af den danske Hær blev derpaa, dækket af Flaaden mod et
forventet Angreb fra den svenske Gøteborgeskadres Side,
ført over til Sjælland, og Operationerne til Lands paa den
vestlige Krigsskueplads ophørte derefter foreløbigt.
Paa Søen fortsattes Operationerne derimod. Den danske
Flaade, der kom først i Søen - Svenskerne blev først klar
hen paa Efteraaret - havde nu til Opgave at afbryde Sveriges Forbindelser med Omverdenen. Den blev derfor delt i
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-en Kattegatseskadre og en østersøeskadre, men ingen af
disse var helt i Stand til at løse deres Opgaver, dels fordi
deres Udrustning var daarlig, og dels fordi Farvandene
vrimlede med svenske Kapere, som det var de danske StyrKer næsten umuligt at faa Ram paa.
I Juli Maaned blev Eskadren i Østersøen forstærket til
ca, 30 Lineskibe og nogle Fregatter, og Ulrik Christian
Gyldenløve hejste sit Flag om Bord i Linieskibet »Elefanten«, Det var oprindelig Tanken, at Flaaden skulde
o verfør e 6000 Mand russiske Tropper, som Tsaren havde
stillet til Danmarks Raadighed, fra Danzig til et Sted i
Nærheden af Stockholm med et Indfald i Sverige for øje,
men denne Plan blev snart opgivet igen, da Gyldenløve
erklærede, at den ikke kunde gennemføres, saalænge
Xarlskronaflaaden ikke var nedkæmpet, og i Stedet for
blev det bestemt, at de russiske Tropper skulde overføres
til Sjælland for derfra at rette et nyt Angreb paa Skaane.
Gyldenløves Forestillinger om det altfor vovelige i slige
Troppetransporter over Havet ligefor Boven af en slagkraftig svensk Flaade, blev pure afvist, og han modtog en
bestemt Ordre til snarest muligt at afgaa til Danzig.
En stor Transportflaade paa over 80 Skibe blev klargjort
i København, og d. 14. September kunde Gyldenløve afgaa fra Køge Bugt mod Danzig med den samlede Styrke
for at afhente de russiske Hjælpetropper. Paa Papiret var
hans Flaade meget stærk, men den led meget under ~
lighed - i August var der saaledes over 2500 Syge i Eskadren - ligesom dens Udrustning paa Grund af Pengemangel lod meget tilbage at ønske. Straks efter Afsejlingen
satte det ind med stormende Vejr, der tvang Flaaden til
at ankre ved Bornholm. Adskillige af Skibene havde allerede faaet alvorlige Havarier og Halvdelen af Transportflaaden blev forslaaet af Vejret og maatte søge bort til
Danzig, hvorpaa Gyldenløve efter at have afholdt Krigsraad bestemte sig til at gaa tilbage til Køge Bugt.
D. 2. Oktober ankrede Flaaden inde i Bugten for at udbedre Skaderne og komplettere Beholdningerne, mens de
haardest medtagne Skibe blev sendt til København for Reparation, og d. 4. Oktober talte Flaaden 26 Linieskibe, 3
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Fregatter og 7 Brandere samt ca. 40 Transportskibe. Vinden var frisk SSO. Ved lO-Tiden observerede man Sejl i
Horisonten, men antog til at begynde med, at det var de
danske Transportskibe, der var ved at vende tilbage fra
Danzig, og først senere blev det klart, at det var den svenske Flaade der uformodet dukkede op. Gyldenløve havde
begaaet den Uforsigtighed ikke at have en Kæde af Rekognosceringsfartøjer ude til at alarmere, hvis den fjendtlige Flaade skulde komme op, men dels mente han at have
Grund til at antage, at den svenske Flaade ikke var søklar,
fordi den i Henhold til de sidst modtagne Efterretninger
fra Karlskrona led af Mangel paa Mandskab og paa Forsyninger, og dels havde hans faatallige Fregatter været paa
Færde Nat og Dag og laa netop og tog nye, haardt tiltrængte Forsyninger om Bord fra Transportskibe. Resultatet blev imidlertid, at han blev taktisk overrasket i en
for ham yderst ugunstig Stiling.
Saasnart den svenske Flaade i Karlskrona havde faaet
Underretning om, at den danske Flaade var afsejlet med en
'Transportflaade, satte Flaadechefen General-Admiral Hans
Wachtmeister alt ind paa at komme i Søen saa hurtigt som
muligt, og d. 1. Oktober afsejlede han fra Basis med 21
Linieskibe, 2 Fregatter og nogle mindre Skibe, deriblandt
3 Brandere for at afskære Gyldenløve Retræten til Sundet. Under Bornholm fik Svenskerne Underretning om,
at den danske Flaade stærkt havareret var søgt ind i Køge
13ugt. Wachtmeister stod da vesterover og mødte d. 4. Oktober 1710 Gyldenløve i Slaget i Køge Bugt.
\ Slaget i Køge Bugt d. 4. Oktober 1710. (Se Plan 3). \
\..
Da Dagen gryede d. 4. Oktober, lettede Wachtmeister fra sin Ankerplads under Møen og stod i tre Kolonner nordpaa mellem Stevns og Falsterbo, hvor man
Kl. 11 observerede den danske Flaade liggende til Ankers uden Orden inde i Bugten. Wachtmeister formerede da Slaglinie paa Kurs VNV og holdt ind mod
Fjendens Centrum. Vinden var frisk SO.
Saasnart man fra dansk Side observerede den

204
fjendtlige Flaade, gav Gyldenløve Ordre til at kappe
Ankertovene og gaa Sejl og formere Slagorden NOover, men for ikke at blive overrumplet af Fjenden,
der kom hurtigt op, maatte Skibene i Uorden søge ind
i Bugten for derefter at søge at krydse sig op i Slaglinien - en Manøvre, hvorunder adskillige af Skibene
maatte halse rundt, da de ikke kunde stagvende paa
Grund af den haarde Kuling og skrappe Sø.
Saasnart Wachtmeister blev klar over, at han ikke
som haabet kunde overrumple den danske Flaade,
mens den laa til Ankers, mindskede han Sejl, og Gyldenløve, hvis Avantgarde med Linieskibet »Dannebrog«, Chef Kommandør Ivar Huitfeldt i Spidsen var
krydset op under Amager, øjnede da en Chance for at
kunne vinde Luven, hvorfor han gav Signal for Kontremarch. Skibene vendte derpaa og stod SV-over,
hvad der tvang Wachtmeister til at dreje NO-over,
saa de to Linier passerede hinanden paa nærlig modgaaende Kurser midt i Bugten med den danske Avantgarde stævnende mod det svensk Centrum.
Kl. ca. 14,30 aabnede Wachtmeisters Flagskib »Gøtha Lejon« Ilden mod det førende danske Skib »Dannebrog«, der besvarede Ilden, men kort efter Kampens Begyndelse kom »Dannebrog« i Brand. Branden,
der opstod i Agterskibet, skyldtes Ilden fra dets egne
Kanoner, og da det viste sig umuligt at faa den slukket, ankrede Huitfeldt op for staaende Sejl og fortsatte Kampen, idet der var en Mulighed for at kunne
begrænse Ilden, naar Skibet svajede vindret. Ilden
bredte sig imidlertid mere og mere, og der stod da Ivar
itIuitfeldt to Udveje aabne til at kunne redde BesætI • gen. Enten kunde han kappe og ankre op igen i Læ
f den opkrydsende danske Styrke, eller han kunde
ade sig drive mod Land. I begge disse to Tilfælde
vilde han utvivlsomt have kunnet bjerge en stor Del
af sine Folk, men samtidig vilde han have givet Plads
for Svenskerne, saa de kunde komme til at angribe
og overvælde de i Uorden værende danske Skibe, og
hele Flaaden kunde være blevet ramt af en uover-
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skuelig Katastrofe. Han valgte derfor, skønt han
vidste, hvad det betød for ham og hans Folk, at blive
paa sin Post og frelste derved gennem sin egen Undergang den øvrige Flaade. Flere danske Skibe, deriblandt »Havfruen«, Schoutbynacht C. T. Sehested,
søgte at komme »Dannebrog« til Hjælp, men forgæves.
Ved 16-Tiden naaede Ilden Krudtmagasinet. »Da
sprang hun op i smaa Smuler,« skrevet Øjenvidne til
Katastrofen senere. Kun 9 Mand af den ca. 550 Mand
store Besætning blev reddet og bragt i Land.
Wachtmeister fortsatte nordover til Landgrunden
ved Amager, hvor han vendte ved Kontremarch. To
af Skibene nægtede at gaa gennem Vinden og maatte i
Stedet for halse rundt, men kom derved for tæt til
Grunden og rendte fast. Det lykkedes ikke Svenskerne
at faa Skibene af igen, hvorefter Besætningerne næste
Dag forlod dem efter at have sat Ild paa dem, saa de
sprang i Luften.
Gyldenløve, der havde ordnet sin Linie længere
inde i Bugten paa en SV-lig Kurs, vendte ligeledes gennem en samtidig Vending - og stod nordover, men
det kom paa Grund af tiltagende Kuling ikke til videre
Kamp, idet Wachtmeister, der ikke kunde bruge sine
underste Batterier, trak sig bort og ankrede NO for
Stevns, mens Gyldenløve ankrede længere inde i
Bugten.
Den danske Transportflaade søgte at naa op til
Drogden, men nogle af Skibene kunde ikke lægge op
og holdt derfor ind i Sorte Rende, hvor de næste Dag
blev angrebet af svenske Chaloupper, der erobrede et
af dem, mens de andre 18 reddede sig ved at sætte paa
Land.
Den næste Dag blæste det stadig haardt af SSO-SO,
saa en Genoptagelse af Kampen var umulig, og først
cl. 6. Oktober løjede det noget af. Wachtmeister besluttede sig imidlertid til ikke at søge Kamp igen i det
snævre Farvand, skønt han under de foreliggende Forhold havde en enestaaende Chance til at rette et lammende Slag mod den ganske vist paa Papiret over-
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legne danske Flaade, der dog, lukket inde i Bugten,
som den var af den til Luv værende Modstander, ikke
havde den fornødne Bevægelsesfrihed til at udvikle sin
numeriske Overlegenhed. I Stedet for at angribe Gyldenløves Flaade kastede Svenskerne sig over de tyve
danske Transportskibe, der om Formiddagen naaede
frem til Sundet fra Danzig. 5 af Skibene blev erobret,
mens det lykkedes de to ledsagende Fregatter »Ørnen«
og »Aben« at undslippe til Præstø med Resten.
D. 7. Oktober om Morgenen lettede Wachtmeister
derpaa efter om Natten at have rettet et resultatløst
Branderangreb paa den danske Flaade. Gyldenløve
lettede ligeledes og optog Forfølgelsen af Fjenden, men
Følingen mellem Styrkerne gik tabt. Wachtmeister
naaede uden Uheld ind til Karlskrona, hvorefter den
danske Flaade vendte om og stod tilbage til København, hvor den kort efter blev lagt op for Vinteren.
Den danske Kattegatseskadre havde i Aarets Løb ikke
udfoldet nogen større Aktivitet under sin Blokade af Gøteborg, hvorfra Sværme af Krydsere og Kapere havde gjort
stor Skade paa Handelen bl. a. havde de taget op mod 100
dansk-norske Priser. Den norske Statholder Baron Løvendal foreslog derfor, at der skulde oprettes en særlig norsk
Flaadeafdeling baseret paa dansk Stamme, hvad der delvis
blev gennemført ved Oprettelsen af den norske Søarmatur.
1711.
Til at begynde med stod dette Krigsaar i Pestens Tegn.
Hærgende foer Farsoten henover Landene, og trods en
streng Afspærring var Sjælland snart angrebet. København mistede saaledes omtrent en Trediedel af sine 60000
Indbyggere, og under disse frygtelige Forhold gik Krigen
selvsagt i Staa i begge Lande.
Da Pesten omsider var overstaaet, blev Operationerne
forlagt til Pommern, hvor en svensk Hær var ved at forberede et Fremstød mod Rusland trods tidligere indgaaede
Forpligtelser om at forblive neutral. Dette planlagte svenske Fremstød var imidlertid et Led i de Planer, som
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Karl Xli havde udkastet nede i Fangelejren i Bender for
at slaa Rusland ud. Samtidig med Fremrykningen fra Vest
fra de svenske nordtyske Besiddelser, skulde Tyrkiet angribe sydfra, men Planen mislykkedes, fordi Peter den
Store fik stillet Tyrkiet tilfreds gennem Freden i Hussi i
Juli 1711. De allierede kunde derfor kaste sig over Svenskpommern, hvor Stralsund og Wismar blev belejret en kort
Tid. Operationerne blev imidlertid ikke ført med den fornødne Kraft - bl. a. lykkedes det ikke den danske Flaadeat afskære disse Byers søværts Forbindelser, og da Gyl-·
denløve i Begyndelsen af December gik hjem med Flaaden
og lagde op for Vinteren, gik Herredømmet over Søen over
til Svenskerne, og Wachtmeister kunde overføre 4000 Mand.
friske Tropper til Stralsund, ligesom en anden svensk
Eskadre under Viceadmiral Wattrang undsatte Wismar,
uden at en lille dansk Styrke paa 6 Linieskibe, der var forblevet i Søen, kunde forhindre det, hvorpaa Belejringen
af de to Byer blev ophævet, og Operationerne ophørte for
det Aar, uden at der var blevet opnaaet noget Resultat.
Heller ikke paa den nordlige Krigsskueplads - ved den
norske Grænse og i Kattegat, hvor Viceadmiral Sehested.
havde opereret mod de talrige svenske Kapere, havde man
opnaaet noget. Et af Baron Løvendal planlagt Fremstød
fra den norske Grænse mod Sverige maatte opgives igen,
fordi den Flaadestyrke, der skulde have sikret Ekspeditionen det saa nødvendige Søherredømme, blev reduceret
efter Kongens Ordre, saa den ikke kunde løse sin Opgave.
Een lille Ting opnaaede man dog gennem Truslen om Angreb fra Norge, nemlig at binde svenske Troppestyrker til
Uvirksomhed nordpaa paa et Tidspunkt, hvor de kunde
have gjort bedre Nytte i Pommern.

1712.
Trods det foregaaende Aars Skuffelser med Hensyn til
den tyrkiske Indsats i Kampen mod Rusland, søgte
Karl XII nede fra Bender ogsaa i 1712 at faa realiseret
sine Planer om et Dobbeltangreb paa dette Land og sendte
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derfor Bud til Sverige om at sende en ny Hær til Pommern, hvorfra det var hans Agt at foretage et Fremstød
mod Ruslands sejrrige Hersker, samtidig med at han haabede paa et nyt tyrkisk Angreb sydfra. Pommern blev derfor atter dette Aar Krigens Hovedskueplads, men Danmark
vendte sig først mod Bremen og Verden og overlod Stralsunds Belejring til Russerne og Sachserne, der dog fik den
danske Flaade til Hjælp ligesom det danske Belejringsartilleri blev stillet til deres Raadighed, mens Danskerne
fik det sachsiske Artilleri, der nemt kunde føres til Angrebsstederne ad Flodvejene, til Disposition.
Den danske Flaades Opgaver blev da under de givne
Omstændigheder at hævde Herredømmet over Østersøen
og Nordsøen, og man udrustede dertil to Eskadrer: en
Kattegatseskadre og en Østersceskadre. I Kattegat havde
Kommandørkaptajn Knoff i Begyndelsen af Maj Maaned
været beskæftiget med Konvojtjeneste og laa d. 11. Maj
til Ankers ved Fladstrand med 5 Skibe med ialt 185 Kanoner. Vejret var næsten stille, da en svensk Styrke blev
observeret under Opsejling, saa Knoff lettede ikke men
modtog Angrebet til Ankers. Den svenske Eskadre, der
bestod af 7 Skibe med ialt 288 Kanoner under Kommando
af Schoutbynacht Sjøblad, stod for en OSO-lig Brise ned
mod de til Luv liggende danske Skibe og beskød disse,
hvorefter de vendte ved Kontremarch og defilerede ned
langs den danske Linie, der led en Del Skade. Svenskerne
fornyede dog ikke Angrebet og søgte tilbage til Gøteborg,
mens Knoff kunde føre sin Konvoj videre.
Imidlertid overtog Schoutbynacht Wilster Kommandoen
over den danske Kattegatseskadre, der efterhaanden blev
bragt op til 5 Linieskibe, 6 Fregatter og nogle mindre
Skibe, men Wilster optraadte uden Kraft og Energi, og
da han uantastet havde ladet Gøteborgeskadren under
Kommando af Schoutbynacht Lewenhaupt løbe ind til
Gøteborg med en meget værdifuld Konvoj bl. a. af Priser
taget i Nordsøen, blev han kaldt hjem og stillet for en
Krigsret, der dømte ham fra 'Sin Stilling - en Dom der
senere blev ændret til Afsked i Naade. Wilster gik af
Harme over denne Dom i svensk Tjeneste, hvor han ud-
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mærkede sig og blev Viceadmiral. Han forlod dog snart
Sverige og gik i russisk Tjeneste, hvor han døde i 1732.
Efter disse Begivenheder forefaldt der ikke større
Kampe i de nordlige Farvande, men Krigen mod de svenske Kapere fortsattes, under hvilke særlig Galejfregatten
»Løvendahls Galej« under den unge Løjtnant Peder Wessel
udmærkede sig.
Østersøen var imidlertid det maritime Brændpunkt,
Hovedflaadernes Operationsfelt særlig koncentreret i Farvandene omkring Rygen og Indløbene til Stralsund. I de
rygenske Indrefarvande, Grejfswalder Bodden, havde
Svenskerne en lille Flaadestyrke liggende, bestaaende af
6 Fregatter og 4 Skytsskibe med ialt 184 Kanoner under
Kommando af Kommandør Henck, og sidst i Juli Maaned
blev Viceadmiral Sehested sendt derned med en Styrke
bestaaende af et fladgaaende Linieskib »Ditmarsken«, 4
Fregatter, 3 Skytsskibe og et Bombarderfartøj med ialt
172 Kanoner for at forjage den svenske Styrke. Da flere
af Skibene maatte sejle «armerede en flute« - d. v. s. med
Kanonerne i Lasten - over Østersøen, blev de konvojeret
af en anden Eskadre under Kommando af Viceadmiral
Barfod. D. 27. Juli ankom Sehested udfor Nydyb og begyndte nogle Dage senere Angrebet.
Angrebet paa Nydyb d. 31. Juli til 5. August 1712.
Af de to Løb Nydyb og Østerdyb, der østfra fører
ind over Grundene til Grejfswa1der Bodden, havde
Svenskerne forsænket det ene Nydyb, der er bredere
og lettere at besejle end det krogede Østerdyb, ligesom
de havde ankret deres Skibe op støttet paa venstre
Fløj af et Batteri paa Land til Forsvar af Nydyb.
D. 31. Juli om Morgenen var Sehested klar til at
angribe, og han begyndte derpaa at varpe sine tre
Skytsskibe klos ind mod Fjenden begunstiget af en
heftig Byge, der fik et Par af de svenske Skibe til at
gaa i Drift, men skønt Svenskerne led meget under
den haarde Kamp, der nu paafulgte, veg de ikke, og
hen mod Mørkets Frembrud ebbede Kampen ud. I
H
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Løbet af Natten forsænkede Svenskerne Løbet yderligere, saa at Sehested ikke kunde komme dem tilstrækkelig tæt ind paa Livet med sine svære Skibe
næste Morgen. D. 2. August foretog han derpaa en
omgaaende Bevægelse med Skytsskibene og nogle af
de mindre Enheder gennem Østerdyb, mens han selv
med sin Hovedstyrke fastholdt Svenskerne i Nydyb.
Ved denne Manøvre tvang han omsider Henck til at
gaa tilbage d. 5. August til Palmerort paa Sydkysten
af Rygen.
Sehested ryddede nu Nydyb for de passive Spærringer, som Svenskerne havde udlagt i Farvandet, saa
hans Skibe kunde passere ind i Grejfswalder Bodden,
hvorefter Henck faldt tilbage under Stralsunds Kanoner.
Grejfswalder Bodden val dermed fast i de danskes
Hænder, og 14 Dage senere ankom det danske Belejringsartilleri om Bord paa en Transportflaade eskorteret af Gyldenløves Eskadre. Alt var lagt an til en kraftig Optræden,
men Tiden blev spildt med endeløse Forhandlinger mellem
de allierede, og i Mellemtiden var det lykkedes Magnus.
Stenbock at stampe en ny Hær op af Sveriges Jord paa
ialt ca. 20000 Mand, ligesom Wachtmeister fik udrustet
en F1aade paa 24 Linieskibe, hvormed han skulde slaa eller
blokere den danske Flaade og derefter overføre Stenbocks
Hær til Pommern.
Wachtmeister afgik d. 3. September fra Karlskrona mod
Bornholm, hvor han gennem sine fremskudte Krydsere
havde erfaret, at den danske Flaade 1aa, men saasnart
Gyldenløve den næste Morgen opdagede den svenske
Styrke staaende ned mod sig, lettede han fra Hammervandet, hvor han havde ligget til Ankers, og holdt i Frontorden for en frisk østlig Brise op mod Falsterbo, da han
ikke, underlegen som han var, vilde tage mod Slag. Skarpt
forfulgt af Svenskerne naaede han, kun med Tabet af et
Par Smaafartøjer, op til Falsterbo, hvor han ankrede for
Natten, mens Wachtmeister lagde sig ved Trelleborg. Den
næste Morgen lettede Gyldenløve igen og holdt op mod

211

Dragør, hvor 8 Linieskibe ankrede tværs over Drogden
med Spring i Røringen klos til hinanden, mens de øvrige
ankrede paa Linie nordenfor.
Wachtmeister vovede ikke at foretage et Angreb paa
denne stærke Stilling, men gav sig i Stedet for paa Vej
med Transportflaaden for at undsætte Stralsund.

Stenbocks og Wachtmeisters Undsætningsforsøg.
Undsætningsflaaden naaede ogsaa i god Behold ned
til Rygen, hvor Udskibningen af Tropper og Materiel
blev paabegyndt paa NV-siden af Rygen, men Wachtmeister havde ved ikke at holde Føling med den danske Flaade eller blokere den begaaet en stor Fejl, der
senere skulde vise sig at være skæbnesvanger.
Gyldenløve trak nemlig Forstærkninger til sig dels
fra København og dels fra Kattegatseskadren, der blev
hjemkaldt, fordi den svenske Styrke i Gøteborg var
blevet lagt op og dens Mandskab sendt til Karlskrona.
Gyldenløves Flaade naaede derved op paa 23 Linieskibe og 6 Fregatter foruden mindre Skibe. Blandt
Fregatterne var ogsaa »Løvendahls Galej« under Peder Wessel, som under sin Krydsertjeneste i den kommende Tid vakte Gyldenløves Opmærksomhed i saa
høj Grad, at Udnævnelsen til Kaptajn blev Resultatet.
D. 25. September fik de danske Krydsere Føling
med Fjenden, hvorefter Gyldenløve lettede og stod
sydpaa mod Rygen, hvor han d. 27. observerede Svenskerne liggende til Ankers ved Dornbusch. Wachtmeister lettede, saasnart de danske Sejl kom i Sigte
og dannede Slaglinie nordover for NV-lig Brise fulgt
af Gyldenløve, der var til Luvart. I de to følgende
Dage manøvrerede de to Flaader mod hinanden mellem Møen og Rygen, uden at det kom til Slag, idet
Wachtmeister sørgede for stadig at være mellem Danskerne og den svenske Transportflaade, der laa under
Udlosning.
Først d. 29., da Vinden var løbet fra NV om i SV,
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lykkedes det Gyldenløve, der stadig holdt Luven, at
udmanøvrere Wachtmeister, der endda drev lidt ad
Læ til, og medens han selv holdt sin Slaglinie for at
holde den svenske Flaade i Skak, sendte han sine Fregatter og mindre Skibe ind i Angreb paa den forsvarsløse svenske Transportflaade, der langtfra var færdig
med Udlosningen. Det lykkedes at erobre eller ødelægge ca. 80 af Skibene, mens Resten flygtede.
Wachtmeister søgte at krydse op og kom ogsaa den
danske Flaade saa nær, at han kunde lade sin Avantgarde forcere frem for at stagvende foran om den
danske Flaade i et Forsøg paa at dublere denne, men
Gyldenløve parerede denne Manøvre ved ligeledes at
lade sin Avantgarde forcere frem, og efter en kort
Kamp faldt Mørket paa og skilte Flaaderne. I de følgende Dage holdt begge Styrker over mod Skaanes
Kyst, hvorpaa Wachtmeister gik til Karlskrona, mens
Gyldenløve tog Station i Køge Bugt.
Gyldenløve naaede altsaa sit Maal: at ødelægge den
svenske Transportflaade, hvad der fik afgørende Betydning for Begivenhedernes videre Forløb, idet Stenbocks Hær derved blev berøvet de Forsyninger, hvoraf
Felttogets Skæbne afhang, men han udnyttede ikke
den store Chance, han havde, til ogsaa at slaa den
fjendtlige Slagflaade og derved vinde det ubestridte
Herredømme paa Søen. Han havde hele Tiden Luven
og dermed Muligheden for selv at vælge det gunstigste Angrebsøjeblik - han havde ganske vist et
Linieskib mindre end Modstanderen, men til Gengæld var hans Personel bedre uddannet og af en højere
Standard end Modstanderens. Han udnyttede dog ikke
de Fordele, han havde, men synes - som alle Datidens
Flaadeførere forøvrigt - udelukkende at være optaget af den rent defensive Tankegang at holde Ordenen for enhver Pris og sørge for ikke at blive slaaet.
Paa den anden Side var Wachtmeisters uheldige
Dispositioner i høj Grad medvirkende til den Katastrofe, der ramte Transportflaaden og derigennem
hele den svenske Ekspedition. Først og fremmest
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burde han - som allerede nævnt - have blokeret den
danske Flaade i Drogden og derved forhindret, at den
stak til Søs, mens hans Transport var under Udskibning. Da han imidlertid havde undladt dette, burde
han, som Forholdene udviklede sig, havde modtaget
den danske Flaades Angreb liggende til Ankers, hvorved han kunde have dækket sin Transportf1aade, saa
den ikke var blevet ødelagt eller splittet praktisk
talt uden Kamp.
Paa dansk Side blev Episoden forøvrigt fulgt af en
Krigsretssag mod Viceadmiral Barfod, der førte
Avantgarden, og som blev anklaget for ikke at have
angrebet med sin Eskadre. Barfod blev frikendt, men
fik ikke senere nogen aktiv Kommando paa Søen.
Transportflaadens Ødelæggelse var som nævnt et meget
alvorligt Slag for Stenbock, der dels blev berøvet uerstattelige Forsyninger og dels fik Vejen over Søen til Sverige
afbrudt, saa nye Forsyninger ikke kunne ventes ad den
Vej. Stralsund, der allerede havde været belejret længe,
ejede knap nok, hvad Besætningen skulde leve af, og Landet rundt om var udpint til det yderste, saa Stenbock
havde intet andet at gøre end komme bort fra Byen. Mod
øst og Syd blev Vejen spærret af Russerne og Sachserne,
og mod Vest rykkede de danske Tropper frem.
Stenbock valgte da at gaa samme Vej som Torstensson
og Karl Gustav - vestpaa gennem Holsten og op i Jylland.
Han slog først den danske Hær, der for største Delen bestod af hvervede tyske Lejetropper, i Slaget ved Gadebusch i Mecklenborg d. 20. December 1712, men maatte
saa under Trykket af de russisk-sachsiske Hære, der var
i Hælene paa ham, og med de danske Styrker Nord for
sig kaste sig ind i den gottorpske Fæstning Tønning i
Haabet om at kunne ombasere sig ad Søvejen ved Hjælp
af den svenske Flaade, der kunde føre ham hjem til Sverige over Havet. Admiral Sehested indesluttede ham imidlertid snart fra Søsiden med en Eskadre, saa ogsaa dette
Haab glippede, og d. 16. Maj 1713 maatte han kapitulere
med hele sin Hær, der efterhaanden kun talte 11000 Mand.
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Dette var Sveriges »andet Poltava«, og Stenbock blev som
Fange ført til København, hvor han døde tre Aar senere.
Selve Tønning kapitulerede først d. 7. Februar 1714, men
ved Byens Fald fik Frederik IV et Dokument i Hænde,
der viste, at Hertugen af Gottorp spillede under Dække
med Danmarks Fjender trods sin paaberaabte Neutralitet.
Som Følge heraf besatte danske Tropper straks hele den
gottorpske Del af Hertugdømmet.
1713.
I 1713 gik Krigen i Østersøens vestlige Del nærmest i
Staa, hovedsagelig fordi Danmark af Frygt for atter at
se Vestmagterne, England og Holland, blande sig i Stridighederne i Norden som i 1700 paa Grund af det gottorpske Spørgsmaal, der igen var blevet brændende efter den
danske Besættelse, holdt sin Hovedflaade tilbage i Sundet
for at være klar til at tage imod et eventuelt engelskhollandsk Flaadefremstød. Man begik altsaa den samme
Fejl som i 1700 og undlod at sætte den svenske Karlskronaeskadre ud af Spillet eller i hvert Fald forsøge paa
det og spildte i Stedet Tiden med en nytteløs Venten paa
en imaginær Fjende, der aldrig viste sig. Man udbedrede
ivrigt Københavns Fæstningsværker og anlagde bl. a. de
to Søforter »Trekroner« og »Prøvestenen« paa sænkede
Skibe, og imedens lykkedes det Wachtmeister at overføre
en ny Hær til det stadig belejrede Stralsund, uden at den
i Sundet tilbageholdte danske Flaade kunde forhindre det,
hvorpaa hele den allierede Operation mod Stralsund blev
opgivet og den danske Eskadre i Grejfswalder Bodden
blev trukket tilbage.
Var Krigen saaledes gaaet i Staa mod Vest, fortsattes
den med saa meget mere Kraft mod øst, hvor Peter den
Store kunde lægge hele sin Magt i Kampen mod Sverige,
idet han ikke længere behøvede at frygte for et Angreb
fra Tyrkernes Side. Tyrkerne var nemlig efterhaanden blevet kede af at have »Jernhovedet«, som de kaldte Karl XII,
gaaende som en evig Uro i den lille Lejr i Bender og havde
sendt en hel Hær ud for at tage ham til Fange. Karl XII
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og hans Mænd kæmpede som Bersærker mod Overmagten,
indtil Kongen snublede i sine lange Sporer og blev overmandet, hvorpaa han blev ført længere ind i Landet som
Fange.
Den nye russiske Flaade spillede en overordentlig stor
Rolle i Russernes Angrebsplaner mod Finland. Russerne
havde udrustet to store Flaadeafdelinger, hvoraf den ene,
den søgaaende Flaade under Kommando af Admiral
Cruijs, bestod af 7 Linieskibe og 5 Fregatter, mens den
anden under Kommando af Generaladmiral Apraxin bestod af 200 Galejer og Skærbaade. Endvidere laa der et
Par Linieskibe i Reval. Den søgaaende Styrke overførte
den russiske Hær til Egnen omkring Helsingfors, hvorfra
den marcherede vestpaa støttet i venstre Flanke af Galejflaaden.
Ved Helsingfors laa en svensk Eskadre paa 8 Linieskibe,
hvoraf 3 under Kommando af Kommandør Raab paa et
Strejftogt i Finskebugten stødte paa Admiral Cruijs's 7
Linieskibe udfor Hogland. Raab søgte at undslippe langs
Landet, men hans Flagskib tog Grunden paa en Sandbanke, uden at Russerne opdagede det paa Grund af
Krudtrøgen. Raab lod da Sejlene blive staaende og gled
ogsaa af Banken igen, hvorimod to russiske Skibe rendte
fast, og Cruijs opgav da Jagten. Da han imidlertid kort
efter forenede sig med Skibene i Reval, mistede Svenskerne Overlegenheden i Finskebugten og maatte trække
sig tilbage, hvorefter Helsingfors faldt, men saa satte Vinterens Komme en Stopper for videre Operationer.
1714.

Straks næste Foraar blev Finlands Skæbne afgjort i
Slaget ved Storkyro d. 19/2, hvor den svenske Hær blev
oprevet, og da yderligere den svenske Flaade 15 Linieskibe,
12 Galejer og 3 Skytpramme stærk under Kommando af
Admiral Wattrang, der havde taget Station ved Hangø for
at forhindre Russerne i at trænge ind i den vestfinske
Skærgaard, ikke formaaede at løse Opgaven men maatte
gaa tilbage for at dække Aalandsøerne, begyndte Faren

216
for et russisk Angreb paa selve Stockholm at trække op
østerfra.
Den svenske Schoutbynacht Nils Ehrensk6lds tapre
Kamp ved Hangø d. 27. Juli 1714 afværgede imidlertid
denne Fare, saa Svenskerne fik den fornødne Tid til at
bringe Hovedstadens Forsvar i Orden. Schoutbynacht
Ehrenskøld laa d. 26. Juli med en lille Styrke paa 9 Skibe
med ialt ca. 1000 Mand ved Hangø Odde, da han observerede den russiske Galejeskadre ca. 200 Skibe stærk med
ca. 20000 Mand om Bord komme roende rundt Odden.
Ehrenskøld var straks klar over den Fare, der nu truede
ikke alene den svenske Galejeskadre ved Aalandsøerne
men ogsaa Stockholm, og besluttede sig til ved en Opofring af sin egen Styrke gennem en Kamp, hvis Udfald
var givet paa Forhaand, at sinke Russerne saa meget, at
Forsvaret bagud kunde bringes i Orden. Han ankrede
derpaa sine Skibe op tværs over et smalt Sund støttet i
Flankerne af Skær og optog Kampen her. De første russiske Angreb blev slaaet tilbage med svære Tab for Angriberne, men omsider blev den lille, svenske Styrke overmandet - sidst blev Ehrenskølds eget Flagskib, Stykskibet
»Elephanten« erobret, og han selv faldt haardt saaret i
russisk Fangenskab, men han havde naaet sit Maal: at
sinke Russerne og reddede derigennem Sverige fra en
uoverskuelig Katastrofe.
Men Finland kunde hans Kamp derimod ikke redde.
Russiske Hære oversvømmede Landet, der ved Aarets Udgang var helt i Fjendens Hænder, samtidig med at russiske
Galejeskadrer hærgende og plyndrende viste sig ved de
nordsvenske Kyster.
Medens Operationerne saaledes udviklede sig ugunstigt
for Svenskerne i Østersørummeta østlige Del, skete der
vedblivende intet i den vestlige Del. Svenskerne var for
stærkt engagerede østpaa til at kunne afse Kræfter til
Angreb mod Danmark, og herhjemme forsømte man at
udnytte det ikke mindst maritimt set gunstige Tidspunkt,
hvor den svenske Flaade var bundet af Operationerne i
Finskebugten og omkring Aalandsøerne, til en kraftig
offensiv Optræden, men holdt sig i Defensiven, mens man
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spændt vogtede paa Udviklingen i England-Holland og i
Prøjsen. Navnlig kunde Prøjsen, der under Kong Frederik I's kraftige Regimente var begyndt at marchere frem
ad den Vej, der skulde føre Prøjsen frem til Hegemoniet
over Tyskheden som Østrigs Arvtager, blive en saare farlig. Modstander, hvis Landet valgte Sveriges Parti, og en
saare værdifuld Forbundsfælle, hvis det valgte at gaa med
Danmark.
Medens den danske Hovedflaade saaledes blev holdt
uvirksom tilbage i Sundet og de nærmeste Farvande, fortsattes Krydserkrigen mod de svenske Kapere, hvor særlig
Peder Wessel paa »Løvendahls Galej« og Kaptajnløjtnant
Vossbein paa »Søridderen« udmærkede sig. I Juli Maaned
afgik en lille Eskadre under Kommando af Kommandørkaptajn Paulsen med Tropper om Bord til Helgoland, der
blev erobret.
Denne ejendommelige Stilstand vestpaa skulde imidlertid
snart ophøre. Nøden og Elendigheden var efterhaanden
blevet saa stor i Sverige, hvis Hjemmefront var ved at
bryde sammen under Krigens haarde Pres, at Stænderne
paa et Møde i Rigsdagen vedtog at sende Bud til Kongen
nede i Tyrkiet, at man i Nødstilfælde uden hans Sanktion
vilde søge Freden paa de Vilkaar, man maatte kunne faa.
Overfor denne truende Kapitulation brød Karl XII omsider
op fra Tyrkiet og drog igen mod Nord. Saalænge han var
paa tyrkisk Jord, gik det af Sted i stateligt Optog, men
nær Grænsen forlod han sit Følge og red med et Par Ledsagere ukendt af alle under Navnet Kaptajn Peter Frisk
op gennem Europa, til han Natten til d. 11. Oktober 1714
bankede paa Porten til sin pommerske Fæstning Stralsund
og krævede at komme ind.
Kongen var atter efter den lange Udlændighed tilbage
i sit Rige. Efterretningen om hans Tilbagekomst svejsede
den vaklende Hjemmefront sammen igen, og trods nye,
tunge Byrder fulgte det svenske Folk trofast Kongen i den
sidste Kamp for Sveriges Stormagtsstilling.
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1715.
Med Karl XII's Tilbagekomst flammede Operationerne i
Østersøens vestlige Del op - ikke mindst efter at den politiske Situation havde afklaret sig til Sveriges Ugunst, idet
det i Begyndelsen af 1715 lykkedes Danmark at faa afsluttet Alliancer med baade England-Holland og med Prøjsen,
der dermed sluttede op bag Sveriges Fjender. Karl XII's
stejle Holdning overfor de vestlige Sømagter, hvem han
bl. a. forbød Handel og Søfart paa de af Russerne besatte
Østersøprovinser, bevirkede i Forbindelse med den engelske
Kong Georg I's Ønske om at lægge Bremen og Verden til
sine hannoveranske Besiddelser denne for Sverige saa alvorlige politiske Udvikling, medens Prøjsen blev vundet for
de allieredes Sag ved Løftet om at faa Halvdelen af SvenskPommern med Mundingen af Oderfloden, hvorved Brandenborgs vigtigste Vej ud til Havet var sikret.
Da den politiske Himmel saaledes var afklaret, blev den
danske Flaade atter frigjort til offensive Operationer først
og fremmest rettet mod Sveriges sidste Østersøprovinser i
Pommern. Krigen i 1715 blev derfor en Kamp om Pommern og derigennem en Kamp om Stralsund. I første Linie
afhang denne Bys Skæbne af Herredømmet paa Søen. Saalænge Byens Forbindelseslinier bagud over Søen med Sverige var ubrudte, vilde Byen kunne holde sig. Blev de skaaret over af den danske Flaade, maatte den falde.
Af Hensyn til de russiske Flaadefremstød østpaa formaaede Svenskerne ikke straks ved Fjendtlighedernes Begyndelse at sende en stor Flaade til Beskyttelse af Stralsunds Forbindelseslinier, men maatte nøjes med at udruste
en mindre Styrke paa 4 Linieskibe og 2 Fregatter med ialt
313 Kanoner, som det lykkedes at komme i Søen i April
Maaned under Kommando af Schoutbynacht Carl Wachtmeister, inden den danske Flaade var blevet klar.
Det havde været Planen, 'a t denne lille Flaadestyrke
skulde have samarbejdet med den svenske Gøteborgeskadre
og foretaget Hærgningstog mod de danske Smaaøer og Kyster for derved at forhale den danske Flaades Mobilisering,
til den svenske Hovedstyrke var blevet klar, men Gøteborg-
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eskadren var ikke færdig, og Wachtmeister maatte derfor
operere alene. I Begyndelsen fulgte Heldet ham - en af
hans Krydsere, den velsejlende Fregat »Hvita Ørn«
erobrede en lille dansk Fregat »Ørnen«, men den d. 17/4
afsejlede en dansk Eskadre bestaaende af 8 Linieskibe og
3 Fregatter med ialt 418 Kanoner under Kommando af
Schoutbynacht Gabel fra Sundet for at slaa den svenske
Flaade. D. 22. April modtog Gabel Melding fra »Løvendahls
Galej« - Kaptajn Peder Wessel- at Fjenden laa ved Femern, hvorpaa han straks afgik vesterpaa for at opsøge
ham, og d. 24. April 1715 mødtes de to Styrker under Femern til et Slag, der endte med en dansk Sejr.
Slaget ved Femern d. 24. April 1715.
D. 24. April om Morgenen laa Styrkerne ca. 12 Sømil fra hinanden. Det var næsten stille, saa begge Parter maatte bugsere med Fartøjerne, til det ved Middagstid friskede lidt op fra OSO. Gabel havde i
Forvejen udarbejdet en Plan, hvorefter hans tre forreste Linieskibe skulde angribe det forreste svenske
Linieskib, de tre næste det andet svenske, mens de
to sidste assisteret hver af en Fregat skulde tage sig af
de to agterste.
Da Gabel, der kom gaaende for Vejret i Kølvandsorden, var naaet ind paa Skudafstand af den svenske
Styrke, der laa Bidevind over Styrbord paa SO-lig
Kurs, drejede han ligeledes til Vinden og angreb i
Overensstemmelse med Planen. Det danske Flagskib
blev hurtigt ret forskudt paa Rejsningen og maatte
holde ud af Linien for at reparere, og Wachtmeister
søgte da at udnytte Situationen gennem et Forsøg paa
at vinde Luven ved et Gennembrud af den danske Linie. Han gav derfor Signal for en samtidig Stagvending
alle paa een Gang, men, efter at have givet Fjenden
det langskibs Lag, parerede Gabel dette svenske Forsøg ved ligeledes at gaa over Stag, og Kampen fortsattes derefter paa en nordlig Kurs.
Omtrent Kl. 19 søgte Wachtmeister at bryde gennem
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et Hul i den danske Linie, men Forsøget mislykkedes,
fordi de danske Skibe fik sluttet op i rette Tid, samtidig
med at de gav det førende svenske Skib saa kraftig en
Bekomst, at det mistede Forstangen og holdt af for at
undslippe. Wachtmeister fulgte efter med Resten af
sine Skibe skarpt forfulgt af Gabel, og da Mørket kort
efter faldt paa, skiltes Flaaderne. Ved Midnat ankrede
Gabel mellem Femern og Langeland for at hindre Svenskerne i næste Dag at undslippe nordpaa gennem
Storebælt, mens han lod sine Krydsere holde gaaende
hele Natten for at observere Svenskerne, der var ankret
vestligere.
Da det efter Midnat friskede op østfra, lettede Wachtmeister og forsøgte at slippe bort. Østpaa kunde han
imidlertid ikke komme, fordi Gabel laa der med den
danske Hovedstyrke og spærrede ham Vejen, og da det
haarde Søndenvande forhindrede ham i at lægge Gulstav paa Sydspidsen af Langeland op, saa han kunde
naa frem gennem Storebælt, satte han Kursen mod
Kieler Fjord. Den ene af de svenske Fregatter, »Hvita
Ørn«, der var en fortrinlig Sejler, søgte at undslippe
op gennem Lille Bælt, men blev forhindret deri af
Peder Wessel paa »Løvendahls Galej«, som derpaa
satte efter den svenske Hovedstyrke, der uden Kamp
var naaet ned til Biilck Hoved i Kieler Fjord. Wachtmeister, der var klar over, at det vilde være ham umuligt at redde Flaaden, havde sat sine Skibe paa Land
og var begyndt at ødelægge dem, da Wessel ankom til
Stedet med sin Fregat. Peder Wessel sendte straks Bud
til Gabelom den svenske Styrkes Stilling, samtidig med
at han i Gabels Navn truede Svenskerne med, at der
ikke vilde blive givet Pardon, hvis Ødelæggelsen af
Skibene fortsattes. Overfor denne Trusel kapitulerede
Wachtmeister og blev af Wessel ført til Gabel, der modtog Eskadrens Overgivelse.
Det svenske Flagskib »Hedvig Sofie« var for ødelagt
til at kunne bjerges, men de tre andre Linieskibe og
2 Fregatter blev i de følgende Dage bragt flot og senere indlemmet i den danske Flaade. Svenskernes Tab-
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var ca. 2500 døde, saarede og Fanger, mens de danske
Tab udgjorde 65 døde og 220 saarede.
Peder Wessel blev sendt til København med Bud om
Sejren og fik selv »Hvita Ørn« at føre, mens Gabel blev
udnævnt til Viceadmiral og Kammerherre.
Imidlertid havde man i København faaet tilendebragt
Udrustningen af den danske Hovedflaade, som under Kommando af Admiral Peter Raben i Slutningen af April afgik
til Østersøen, hvorefter Gabel afgik til Kattegat for at blokere Gøteborg med en Del af sin Eskadre. Rabens Opgave
var at afskære Stralsund fra Forbindelsen over Søen med
Sverige, idet denne By som nævnt var de allieredes Hovedmaal dette Aar. Til Støtte for Angriberne blev der yderligere fra dansk Side udrustet en Eskadre af fladgaaende
Skibe, som under Viceadmiral Sehesteds Kommando skulde
tiltvinge sig Herredømmet over Grejfswalder Bodden og
dermed afskære Stralsunds Forbindelse med Rygen, hvorfra Byen fik mange Forsyninger.
Midt i Juli Maaned var Forberedelserne færdige, og Sehested afgik med sin Styrke paa 13 Skibe med ialt 232 Kanoner, 2 Bombarderfartøjer, 16 mindre Skibe og Fartøjer.
Selv var han om Bord i det fladgaaende Linieskib »Ditmarskene (46 Kanoner). Da man imidlertid havde faaet Underretning om, at den svenske Hovedflaade 20 Linieskibe
stærk var kommet i Søen under Kommando af Admiral
Sparre, vovede man ikke at lade Sehested sejle alene over
Østersøen mod Rygen med sine »en fliite« sejlende Skibe,
men lod dem konvojere af Raben. Svenskerne gjorde dog
intet Forsøg paa at angribe Styrken under Marchen over
Østersøen, og uden Uheld naaede den til Operationsfeltet
øst for Grejfswalder Bodden d. 18/7 og gjorde sig rede til
at begynde Angrebet paa Svenskernes Stillinger.
Kampene ved Nydyb d. 18. Juli-25. August 1715.
Svenskerne havde truffet store Anstalter for at
kunne forsvare det for Stralsund saa livsvigtige Farvand Grejfswalder Bodden. Nydyb, det eneste nogenlunde farbare Løb ind over Grundene østfra, var for-
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sænket med Vrag og blinde Ankre o. s. V., ligesom
der var opkastet Batterier paa Rygens Kyst ved Perd,
paa den lille ø Ruden lige Nord for Østerdyb, samt
paa Nordpynten af Øen Usedom. Foruden over dette
faste Forsvar raadede Svenskerne over to smaa Flaadestyrker - en med Station i Grejfswalder Bodden
bestaaende af syv »stralsundske« Fregatter med ialt
150 Kanoner samt 1 Bombarderfartøj og nogle Smaaskibe under Kommando af Kaptajn Christophers,
mens en anden Styrke under Kaptajn Unbehawen bestaaende af 7 »stralsundske« Fregatter laa i Stettiner
Haff for at forhindre Operationer mod Stettin.
Sehested var som nævnt d. 18. Juli naaet ned til
Grejfswalder Bodden for at paabegynde Angrebet,
men allerede d. 19. Juli om Morgenen dukkede den
svenske Hovedflaade 21 Linieskibe med ialt 1380 Kanoner og 2 Fregatter stærk under Admiral Sparre
op nordpaa konvojerende en stor Transportflaade med
Tropper og Krigsfornødenheder til Stralsund, Raben,
der med sine 16 Linieskibe, mente sig altfor underlegen til at vove et Slag, trak sig derpaa tilbage i Slagorden mod Møen og overlod Sehested til sig selv, idet
han mente, at denne med sine fladbundede Skibe vilde
være sikret mod Angreb af Sparre inde paa det grundede Farvand, hvor de svenske, svære Skibe ikke vilde
kunne angribe ham. Sparre, der af Karl XII havde
faaet Ordre til ikke at angribe uden hans Tilladelse,
fulgte den danske Flaade, til Rygen var vel passeret,
hvorefter han stod tilbage til Transportflaaden og ankrede ved Jasmund, hvor han begyndte Udskibningen
af Tropper og Forsyninger, mens han detacherede 5
Linieskibe til Angreb paa Sehested.
Sehested var ved Rabens Tilbagetog kommet i en
meget udsat Stilling. Fra øst blev han angrebet af
Sparres fem Linieskibe og maatte derfor manøvrere
ind paa det lave Vand ved Peenemiinde Hage, hvor
deres Kanoner ikke kunde række ham, men her blev
han angrebet af den svenske Søstyrke i Grejfswalder
Bodden, der laa Syd for Ruden, mens et Morterbatteri
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paa Usedom bekastede Skibene uafbrudt. I 11 Dage
holdt Sehested Stand trods Mangel paa Drikkevand,
og først da Prøjserne havde erobret Skanserne paa
Usedom og ved Wolgast, fik han Luft og kunde trække
sine medtagne Skibe helt op under Land og foretage
de mest paatrængende Reparationer, men førend den
svenske Hovedflaade var blevet trukket bort, kunde
han ikke tænke paa at løse sin Opgave: Rensningen
af Grejfswalder Bodden for fjendtlige Fartøjer. Der
skulde imidlertid ikke gaa saa mange Dage, før Sparre
blev tvunget til at hæve Blokaden af Sehesteds Styrke
efter Slaget ved Rygen d. 8. August 1715.
Slaget ved Bygen d. 8. August 1715.
Raben havde efter sin forhastede Retræte fra Rygen
holdt gaaende mellem Stevns og Rygen og ventet paa
Forstærkninger fra København, og da han omsider
havde faaet sin Styrke op paa 21 Linieskibe med ialt
1294 Kanoner foruden 4 Fregatter og nogle mindre
Skibe, stod han Natten til d. 8. August sydover for
en frisk NVlig Kuling for at tvinge Svenskeflaaden
bort fra de rygenske Farvande. Eskadrechefer var
Viceadmiralerne Just Juel og Trojel.
Svenskerne laa til Ankers udfor Prorer Vig, da de
fremskudte Krydsere meldte den danske Flaades Opsejling. Sparre lettede da med det samme, kaldte de
5 Linieskibe, der blokerede Sehested., tilbage, og efter
at have forenet sig med dem formerede han Slaglinie
for Bagbords Halse paa Kurs NNO. Raben, der var
knebet tæt til Rygens NO-Kyst for at beholde Luven,
rundede Wittmund og holdt i Slagorden med Arrieregarden forrest ned mod Fjenden. Kl. ca. 12, da Flaaderne var paa Højde med hinanden, vendte den danske Flaade alle paa een Gang, og Kl. 14 begyndte
Kampen paa parallelle medgaaende Kurser. Den danske Styrke laa til Luvart.
Kampen fortsattes med stor Heftighed til Kl. 20.
Ingen af Parterne forsøgte at opnaa taktisk Overlegen-
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hed gennem Manøvrer, saaledes som f. Eks. Niels Juel
havde gjort det i Slaget i Køge Bugt 1677, men gennemførte Slaget - forøvrigt i Overensstemmelse med
Datidens stivnede Taktik - som en løbende Fægtning
i tætsluttet Slagorden paa parallelle Kurser - en
Kampform, der aldrig formaaede at skabe de afgørende Resultater, men som praktisk talt altid - ogsaa
her i Slaget ved Rygen - endte med en uafgjort
Kamp.
Da Mørket faldt paa henad Kl. 20, skiltes Flaaderne.
Svenskerne, der havde lidt betydeligt mere end Danskerne, holdt østerover og fortsatte Syd og øst om
Bornholm hjem til Karlskrona for at reparere, mens
Raben drejede til Vinden for Natten og lod sine Fregatter holde Føling med den svenske Styrke, og først
da han gennem deres Meldinger havde erfaret, at Fjenden var gaaet i Havn, afgik han til Køge Bugt for at
reparere og proviantere. Tabet paa dansk Side var
126 Mand døde og 466 saarede. Blandt de faldne var
Admiral Just Juel. Svenskernes Tab var noget større.
Blandt de faldne var Admiralerne Henck og Lilje.
Skønt Slaget taktisk var uafgjort, fik det alligevel
strategisk videre Følger, der paa afgørende Maade
greb ind i Operationernes Udvikling, idet det saa vigtige Herredømme paa Søen gled over i den danske
Flaades Hænder - i hvert Fald temporært - da
Sparre opgav yderligere Kamp og vendte tilbage til
sin Basis. Sparres Retræte beseglede Stralsunds
Skæbne, fordi Vejen over Søen, der betingede Byens
fortsatte Forsvar, blev afbrudt. Raben løste altsaa
sin øjeblikkelige Opgave: at jage den svenske Flaade
bort fra de rygenske Farvande og brød bl. a. ogsaa
derved den Blokade, der gennem nogen Tid havde
bundet Sehested til Uvirksomhed, men han udnyttede
ikke de Chancer, han to Gange havde haft til at sætte
den svenske Flaade definitivt ud af Spillet ved at slaa
den afgørende og derigennem sikre sig det fulde og
ikke, som nu, blot det midlertidige Herredømme paa
Havet.
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Krigsretter fu1gte forøvrigt paa begge Sider i Slagets Kølvand. Paa dansk Side blev Schoutbynacht
Deichmann, der havde ført Linien, anklaget for at
have været Skyld i den lange Afstand, hvorpaa Kampen blev ført. Deichmann blev ganske vist frikendt,
men fik senere sin Afsked. Paa svensk Side udmærkede den tidligere danske Schoutbynacht Wilster sig
og blev efter Slaget udnævnt til Viceadmiral. Paa
dansk Side var det særlig Peder Wesse1 om Bord paa
»Hvide Ørn«, der udmærkede sig baade under selve
Slaget og Natten derefter, hvor han angreb det svenske Linieskib »Øsel«, der stærkt havareret søgte hjem
til Karlskrona, men som Wesse1 gav det glatte Lag
agterind, saa han »aldeles skød Agterspejlet i Laser.«
Afslutningen paa Kampene ved Nydyb
31. Juli-25. August 17'5.
Endnu inden Sehested ved Sparres Tilbagetog havde
faaet Mulighed for at kunne løse sin Hovedopgave:
Rensningen af Grejfswalder Bodden, havde han sendt
en Del af sine Skibe øst om Øen Usedom gennem
Swinemiinde ind i Stettiner Haff for at fordrive Unbehawens lille, svenske Styrke fra dette Farvand og
derigennem sikre den allierede Belejringshær ved
Stralsund Forbindelsen med Stettin, hvorfra den fik
en stor Del af sine Forsyninger. Unbehawen, der i
Forvejen befandt sig i en meget vanskelig Stilling,
fordi hele Landet uden om ham var i Fjendens Hænder, satte sig tappert til Modværge, men efter seks
Timers Kamp maatte han opgive Modstanden overfor den overlegne danske Styrke og søge bort. Han
trak sig derpaa nordpaa gennem Peenesund og forenede sig i Grejfswalder Bodden med Kaptajn Christophers Styrke. Stillet over for den saaledes forstærkede svenske Flaadestyrke, der tilmed kunde støtte
sig til de stærke Stillinger ved Nydyb, ventede Sehested med at skride til Angreb, til han havde modtaget
Forstærkninger, og først da Skytsskibet »Hjælperen«
11>
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og 3 Galejer var stødt til ham d. 13. August, kunde
han begynde den saalænge opsatte Operation.
De sidste omhyggelige Forberedelser tog imidlertid
nogen Tid, og først d. 19. August kunde Sehested sætte
Angrebet mod Nydyb ind. Under stærk Modvind og
stive Regnbyger begyndte han at varpe sine Skibe op
mod Dybet. Rensningen af Farvandet for Forsænkninger af alle Slags sinkede i Forbindelse med adskillige Grundstødninger Varpningen i høj Grad, samtidig
med at Vinden stadig blæste stift ud af Løbet, saa
først d. 24. August var man naaet saa langt frem, at
Hovedangrebet kunde begynde. Kl. 9 aabnede de
svenske Fregatter og Landbatterierne Ilden mod de
danske Skibe, der under uhyre Anstrengelser varpede
sig fremover, og som først Kl. 15 var naaet paa Plads
med Bredsiderne til, saa ogsaa de kunde aabne Ilden.
Kampen fortsattes derefter til Mørket faldt paa. Natten igennem varpede Sehested yderligere frem, og
Kampen begyndte igen, saasnart det blev lyst. Hvert
Skib havde af Sehested, der selv i en Baad løb langs
Linien for at kunne lede Kampen, faaet sin bestemte
Opgave at løse, og ved Middagstid var Fjendens Linie
omsider blevet sprængt, saa de danske Fregatter fik
Vand nok under Kølen til at kunne gaa Sejl og foretage en omgaaende Bevægelse, der tvang Svenskerne
til at trække sig tilbage. 10 af de svenske Skibe søgte
under Unbehawens Kommando ind under Rudens Kanoner, mens Resten under Christophers gik til Rygens
Sydkyst, hvor Besætningerne forlod Skibene efter at
have sat Ild paa dem. De danske Tab beløb sig kun til
40 døde og saarede.
Efter den heldigt gennemførte Forcering rensede
Sehested derefter Farvandene, samtidig med at de
allierede samlede en stor Transportflaade ved Grejfswald klar til at foretage den endelige Invasion paa
Rygen. D. 15. November blev 18000 Mand derpaa overført til Stresow, efter at Sehested havde foretaget
et Skinangreb mod Palmerort for at faa Svenskerne
til at dele deres Styrker. Planen lykkedes. Karl XII
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sendte hele sin Hær mod det af Sehested truede
Punkt, saa den dansk-prøjsiske Hovedstyrke kunde
gaa i Land uden Modstand ved Stresow og stod klar
i en stærk Stilling, da den svenske Hær omsider
naaede derhen. Da Sehested derpaa yderligere kastede det danske Rytteri i Land ved Palmerort i den
svenske Flanke, opgav Karl XII Forsvaret af Øen og
trak sig tilbage til Stralsund.
Faa Dage efter var Stralsund helt omringet, og da
dens Fald kunde ventes naar som helst, ødelagde Unbehawen Skansen paa Ruden, tog Besætningen om
Bord og slap d. 22. November bort med 6 Fregatter
og naaede hjem til Sverige med sin lille Styrke. En
Maaned senere - d. 23. December - faldt Stralsund.
Natten før var Karl XII gaaet om Bord i en Galiot,
der to Dage senere naaede frem til Trelleborg. For
første Gang i 15 Aar satte Kongen atter sin Fod paa
sin Fædrenejord.

(

Baade den danske og svenske Hovedflaade havde ligget
uvirksomme efter Slaget ved Rygen. Svenskerne viste sig
ikke mere, og den danske Flaade, der i Løbet af Efteraaret blev forstærket med 8 engelske Linieskibe og som
nu var under Kommando af Gyldenløve, havde derfor ingen Modstander og blev lagt op for Vinteren i Slutningen
af November. Kun en lille Eskadre under Gabel holdt
Søen, men var ikke i Stand til at hindre, at Svenskerne
sendte Forstærkning til Wismar, der holdt sig til Begyndelsen af 1716.
1716.
Med Pommerns Erobring og Stralsunds Fald i 1715 var
alle de svenske Besiddelser hinsides Østersøen nu i Fjendens Hænder, og selve Moderlandet truedes med Angreb
af en Koalition mellem mægtige Magter, men Karl XII
tænkte alligevel ikke paa Fred. Det var ikke undgaaet
Kongens og hans skarpsindige Raadgiver, den holstenske
Baron Gørtzs Opmærksomhed, at der begyndte at vise sig
Tegn til Splittelse mellem de allierede - ikke mindst melID·

~
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lem Rusland og England, og Kongen besluttede at søge
at udnytte denne begyndende Splittelse til Gunst for sig
selv gennem et diplomatisk Fremstød, mens han samtidig
ved et sejrrigt Felttog mod Danmark og Norge kunde vise
Modstanderne, at Sverige stadig kunde gaa offensivt til
Værks - at Sverige stadig trods de lidte Tab havde sin
Slagkraft i Behold.
Karl XII besluttede sig derfor til at angribe DanmarkNorge i Begyndelsen af 1716. Til at begynde med havde
Kongen planlagt et Angreb paa Sjælland ved at gaa over
Isen. D. 5. Februar var alt klar. 16000 Mand stod ved den
skaanske Kyst, da det satte i med Storm og Tøvejr, saa
Isen brød op og kuldkastede de svenske Planer, og Invasionen paa Sjælland maatte opgives.
I Stedet for vendte Karl XII da sine Vaaben mod Norge,
og en Maaned efter det opgivne Angreb paa Sjælland marcherede hans Hær over den norske Grænse. Angrebet var
planlagt som en Overrumpling, der hurtigt kunde kaste
al Modstand over Ende. Selve det norske Forsvar var svagt,
og Isen vilde hindre den dansk-norske Sømagt fra at gribe
ind, før det var for sent.
Overrumplingen mislykkedes imidlertid. Ganske vist
faldt Christiania d. 21. Marts, men Fæstningen Akershus
holdt Stand, og der var da intet andet at gøre end afvente
Belejringsartilleri, men dermed gik den kostbare Tid tabt.
Yderligere voldte de lange Forbindelseslinier store Vanskeligheder for Troppernes Forsyninger, og Vanskelighederne blev ikke mindre, da det ved Frederikshald staaende
svenske Korps uden Grund trak sig tilbage. Samtidig hermed brød Isen op, saa den længe og længselsfuldt ventede
Undsætning fra Danmark kunde naa frem.
D. 6. April afsejlede Viceadmiral Gabel med 7 Linieskibe, 6 Fregatter og nogle mindre Skibe konvojerende en
stor Transportflaade til Norge og undsatte det belejrede
Akershus. Derefter overførte Gabel en Styrke til Moss,
hvor Svenskerne havde Troppeafdeling staaende, og hvor
der var oplagret store Forraad til Belejringshæren, og
mens Gabel angreb Byen fra Søsiden, rev de norske Tropper den svenske Garnison op og ødelagde Forraadene, saa
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Karl XII blev tvunget til at trække sig tilbage fra Christiania. Han gik imidlertid ikke helt over Grænsen, men
gav sig til at belejre Fæstningen Frederiksten, Porten til
Norge, der kunde blive særdeles værdifuld for ham under
et senere Felttog mod Norge, samtidig med at en stor
svensk Hærs Tilstedeværelse ved den norske Grænse vilde
kunne binde saa store danske Styrker, at et truende dansk
Angreb mod Skaane derved kunde forpurres. Karl XII
havde nemlig faaet Underretning om, at de allierede havde
Planer om et dobbelt Angreb paa Sverige, idet russiske
Tropper skulde angribe østfra, mens dansk-russiske Tropper skulde angribe over Skaane, samtidig med at en forenet dansk-engelsk-russisk Flaade skulde holde den svenske Hovedflaade i Skak og derved hævde det for Operationerne heldige Udfald saa nødvendige Herredømme over
Østersøen,
Den svenske Karlskronaeskadre var forøvrigt allerede
kommet i Søen 14 Linieskibe stærk med den Opgave at
dække Skaane og forhindre Russerne i at forene sig med
Danskerne, men udover at jage en lille dansk Eskadre, der
dog slap fra den, og rette et resultatløst Angreb paa de
russiske Transportskibe i Danzig, udrettede Flaaden intet.
Den vovede saaledes ikke at gaa til Kattegat, hvor dens
Tilstedeværelse vilde have været Karl XII til uvurderlig
Hjælp under Operationerne mod Norge, idet den kunde
have tvunget Gabelover i Defensiven og derved fravristet
ham Herredømmet over dette Farvand.
I København vakte dens Optræden derimod stor Bestyrtelse, saa meget mere som den danske Hovedflaade endnu
ikke var færdigudrustet, og man henstillede derfor til Gabel om at afgaa til Sundet for at kunne deltage i et eventuelt Forsvar af København. Gabel afslog imidlertid at
følge Henstillingen, idet han erklærede, at han Eskadres
Nærværelse i de norske Farvande var af den største Betydning for Operationernes heldige Forløb.
Det viste sig hurtigt, at Gabel havde Ret, idet den svenske Gøteborgeskadre begyndte at optræde med Kraft for
at sikre Karl XII de nødvendige Forsyninger til Belejringen af Frederiksten ved at konvojere dem ad Søvejen in-
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denskærs fra Gøteborg op til Dynekilen, hvor der i Løbet
af Maj og Juni blev samlet en Del Transportfartøjer lastet
med Forsyninger til Belejringshæren. Længere end hertil
kunde Transporterne imidlertid ikke føres ad Søvejen paa
Grund af Gabels Blokade af Farvandet, og Resten af Vejen
op til Frederiksten maatte de altsaa føres over Land, hvor
Svenskerne havde sla aet en Bro over Svinesund.
Gabel besluttede sig til at foretage et Angreb paa denne
Bro. Planen var, at en Pram armeret med Kanoner og ledsaget af Tropper skulde angribe fra Frederikshald, mens
Gabel skulde sende en Fregat bugseret af Galejer mod den
fra Søsiden. Angrebet mislykkedes imidlertid, dels fordi
de to Angreb ikke faldt samtidig, og dels var Svenskerne
forberedte paa et Angreb og havde opkastet Batterier til
Forsvar af Broen. Fregatten kom i Drift og blev erobret
af Svenskerne, der derpaa sænkede den til yderligere Forsvar af Broen, saa Gabel maatte opgive Tanken om at
kunne ødelægge den.
I Stedet for sendte han Bud til København om at faa
tilsendt Materiel, der bedre egnede sig til indenskærs Operationer - den norske Galejflotille var ikke kraftig nok til,
at den kunde anvendes med Held, og Kaptajn Peder Tordenskjold - Wessel var i Slutningen af 1716 blevet adlet
under dette Navn for sine store Fortjenester som Fregatchef i Østersøen - blev sendt til København for at hente
det nye Materiel, hvoraf en Del havde været anvendt af
Sehested ved Kampene i Nydyb, men som nu var disponible til anden Tjeneste. Det tog imidlertid nogen Tid at
faa Skibene udrustet, og i Mellemtiden fik Gabel Underretning om, at en ny stor svensk Transportflaade kunde
ventes ind til Dynekilen, hvorfor Tordenskjold fik Ordre
til at afgaa med saa mange Skibe, der var klare, og lægge
sig udfor Dynekilen og afvente nærmere Ordre fra den
kommanderende.
D. 2. Juli afgik han derpaa med de to Fregatter »Hvide
Ørn« og »Vindhunden«, to Skytsskibe »Hjælperen« og
»Archen Noæ« samt 3 Galejer. Mens denne lille Styrke var
paa Vej nordover, rettede Karl XII et Angreb paa Frederikssten, men blev sla aet tilbage, og inden han kunde n.aa
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at faa iværksat en regulær Belejring, naaede Tordenskjold
op og ødelagde den til dette Øjemed uundværlige Førselsflaade i Kampen i Dynekilen d. 8. Juli 1716.
Kampen i Dynekilen d. 8. Juli 1716 (Se Plan 4).
Tordenskjold befandt sig d. 7. om Aftenen i Vindstille udfor Koster Øerne og fik her sikker Underretning om, at den af Gabelomtalte Transportflaade to
Dage tidligere var løbet ind i Dynekilen. Han fik ligeledes at vide, at Svenskerne ikke havde truffet større
Forsvarsforanstaltninger og netop nu sikkert var ganske uforberedte paa et Angreb, idet Officererne i
Henhold til to fangne Fiskeres Udsagn var til Bryllupsfest i Land.
Tordenskjold besluttede sig da til at angribe uden
at afvente Ordre fra Gabel, idet han var klar over, at
Operationens heldige Udfald var afhængig af en hurtig Handling. Han spildte heller ikke Tiden med at
lade afholde Krigsraad med sine Skibschefer som befalet, men nøjedes med at praje over til Kaptajnløjtnant Grib, der var Chef for li Vindhunden«, om de
skulde komme som ubudne Gæster hos Svenskerne,
hvortil Grib svarede de kendte Ord tilbage: »Har I
Ordre, har jeg Lyst!« Dermed var Angrebet besluttet,
og straks ved Daggry d. 8. Juli stod Flotillen Fjorden
ind for en rum Vind.
Dynekilen er en ca . 2 Sømil lang, smal Fjord, der
deles i to Dele af en Holm. Svenskerne havde ikke
truffet nogen Foranstaltninger til at forsvare det
smalle Indløb, hvorimod der var anlagt et Batteri bestykket med seks 12-pundige Kanoner paa Holmen. I
den inderste Del af Fjorden var der en naturlig Havn,
i hvis sydlige Del der laa en lille Skærgaardsflotille
bestaaende af 1 Skytsskib »Stenbocken«, 11 Galejer
og nogle mindre Fartøjer, mens de 21 Transportskibe
laa i den nordlige Del. Hele Styrken var under Kommando af Schoutbynacht Strømstjerna. Den svenske
Styrke var den danske underlegen, men til Gengæld
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var dens Stilling fra Naturens Haand uhyre stærk, og
naar Angrebet alligevel kunde gennemføres, skyldtes
det hovedsagelig, at Svenskerne havde undladt at
træffe selv de simpleste Sikkerhedsforanstaltninger,
saa de blev fuldstændigt overrumplede. De 5-600
Soldater, der var til Raadighed, laa inde ved Havnen
i Stedet for at være anbragt ved Bredderne af Indløbet, der paa sine Steder kun er ca. 100 Meter bredt,
og hvor de utvivlsomt kunde have bibragt den angribende Styrke betragtelige Tab.
Svenskerne havde dog to Galejer liggende paaForpost
ved Fjordens Indløb, og saasnart de Kl. 6 observerede
den danske Styrke for Indgaaende, roede de hurtigt
Fjorden ind for at alarmere, men kom forsent. Tordenskjold fik derved Lejlighed til personligt at rekognoscere Fjendens Stilling om Bord i en Galej, hvorefter han gik om Bord i »Hjælperen«, det stærkeste
af hans Skibe (46 Kanoner). Kl. 7,30 naaede Styrken
ind paa Skudafstand, og Svenskerne aabnede straks en
heftig Ild mod de danske Skibe, der først kunde besvare Ilden en halv Time senere efter at have ankret
med Spring paa Ankertovene for at faa Bredsiderne til
at bære.
De svenske Galejer laa imidlertid veldækkede bag
Skærene uden at lide synderligt af Ilden fra de danske
Skibe, der ogsaa laa temmelig langt borte, og Kl. 11
besluttede Tordenskjold da efter Gribs Raad at lade
de to Skytsskibe bugsere ind i Havnen af Galejerne,
mens Fregatterne skulde forblive til Ankers og vedligeholde Ilden for derved at aflede Svenskernes Opmærksomhed i nogen Grad fra de to Skytsskibe og
Galejerne. Manøvren lykkedes, skønt det var ganske
stille, men »Hjælperen«, der havde faaet et lille Pust
af Vind, var dog kommet noget i Forhaanden og
maatte kæmpe en Times Tid alene, inden »Archen
Noæ« naaede frem.
Svenskernes Ild sagtnedes nu kendeligt under den
kraftige danske Beskydning, samtidig med at Fregatterne ligeledes kom op, og mens nu nogle af de danske
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Skibe tog Holmen under Ild med Skraa, saa Besætningerne saa sig tvunget til at forlade Kanonerne,
forcerede nogle danske Fartøjer ind til Holmen under
Kommando af Kaptajnløjtnant Tønder, der gik i Land
med sine Folk og fornaglede Kanonerne.
Kl. ca. 14 var Kampen forbi. »Stenbocken« havde
da strøget, mens Strømstjerna havde sænket sit Flagskib efter at have givet de øvrige Skibschefer Ordre
til at gøre det samme. Da nu den svenske Eskorteflotille dermed var sat ud af Spillet, kom Turen til
Transportflaaden. Svenskerne havde enten sat Ild paa
deres Skibe eller anbragt brændende Lunter ved
Krudttønder for at sprænge dem i Luften, og Danskerne søgte nu med Tordenskjold, Grib og Tønder
i Spidsen at redde, hvad reddes kunde, kraftigt beskudt inde fra Land. Trods den stærke svenske Modstand lykkedes det Tordenskjold og hans Mænd at
redde Skytsskibet, 8 andre Krigsfartøjer samt 19
Transportskibe, mens Resten blev ødelagt, hvorpaa
den danske Styrke med de erobrede Priser i Midten
stod Fjorden ud for en opkommende Landbrise i Løbet af Natten. Svenskerne forsøgte at hindre Udfarten
ved Beskydning fra Fjordbredderne men uden Resultat, og Tordenskjold naaede næsten uden Tab ud i rum
Sø igen. Næste Morgen ankrede han ved Hvaløerne,
og Gabel, der havde ligget udenfor Skærgaarden under en Del af Kampen, sendte ham derpaa til København med Beretning om Sejren. Som Belønning udnævnte Kongen ham paa Stedet til Kommandør.
Tabene paa dansk Side under Kampen i Dynekilen
beløb sig til 19 døde og 57 saarede. Svenskernes Tab
kendes ikke.
Kampen i Dynekilen fik vidtrækkende Betydning for
Begivenhedernes videre Udvikling paa den norske Krigsskueplads, idet Karl XII nu, da Forsyningerne svigtede, saa
sig nødsaget til at opgive Belejringen af Frederiksten og
trække sig tilbage, og Kampen er da ogsaa et klassisk
Eksempel paa, hvor skæbnesvangert det kan være for en
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Hær, der maa forsyne sig med Materiel m. m. over Søen,
at Herredømmet over Søen tilhører Modstanderen. Selve
den svenske Tilbagetogslinie over Svinesund var endda
truet af Angreb fra Søen, idet Tordenskjold forsøgte et
Angreb paa Broen, men blev sIaaet tilbage.
Ved Retræten fra Frederiksten var Karl XII's Haab om
gennem et sejrrigt Felttog mod Norge at faa slaaet Bom for
de allieredes truende Opmarch blevet brudt, og han maatte
nu koncentrere alle sine Kræfter paa at kunne imødegaa
det ventede Angreb fra den mægtige Koalition, der havde
samlet sig mod Sverige. Denne Koalition mellem DanmarkNorge, Rusland, England, Holland og Prøjsen syntes at
være i Stand til at besegle Landets Skæbne og tvang derved Karl XII til midlertidigt at overgaa til Defensiven for
at afvente, hvor det truende Slag vilde falde.
Slaget faldt imidlertid aldrig, skønt Forberedelserne
allerede var langt fremskredne. En stor russisk Hær paa
30--40000 Mand var i Løbet af Sommeren blevet overført
fra Mecklenborg til Sjælland af den danske Flaade for i
Forening med 23000 Mand danske Tropper at foretage
Invasionen i Skaane, og i de danske Farvande var der
samlet en mægtig Armada beataaende af 19 danske, 18 russiske, 19 engelske og 6 hollandske Linieskibe med ialt
3616 Kanoner foruden en Mængde Fregatter og mindre
Skibe. Peter den Store fik Overkommandoen over det danske og russiske Kontingent trods Gyldenløves Protester,
mens den engelske Styrke optraadte selvstændigt under
Admiral Sir John Norris, der skulde lede Operationerne i
Fællesskab med Tsaren. Samtidig hermed blev der samlet
en stor Transportflaade til at føre Tropperne over til
Skaane, og hele Transporten blev underlagt Holmens Chef
Viceadmiral Olaus Judichær. Alt var saaledes lagt til Rette
til et sønderknusende Slag mod Sverige, der kun havde
20000 Mand staaende i Skaane, mens den svenske Flaade
vilde være ganske magtesløs overfor de allieredes vældige
Flaadeopbud, da pludseligt hele Foretagendet gik i Staa,
fordi Splittelsen mellem de allierede - særlig mellem England og Rusland - var ved at blive uddybet til en uoverstigelig Kløft. Den engelsk-hannoveranske Kong Georg saa
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med stedse stigende Frygt paa Ruslands voksende Magt
ved Østersøens Bredder og paa Tsarens Arbejde paa at
skabe sig en Flaade og en Handelsflaade, og Tsaren hadede
paa sin Side Kong Georg af et godt Hjerte, fordi han mente
at have Grund til at tro, at England i det skjulte modarbejdede hans vidtgaaende Planer. Hertil korn yderligere,
at heller ikke Frederik IV og Tsar Peter havde nogen synderlig Tiltro til hinanden. Tsaren mente bl. a. ikke at Frederik IV havde opfyldt de Forpligtelser, han tidligere
havde paataget sig, om at sende danske Orlogsskibe til den
østlige Del af Østersøen til Hjælp for Russerne der, mens
Frederik IV paa sin Side mente, at Russerne kun ønskede
de danske Skibe for dermed at kunne skaane deres egne,
saa den russiske Flaade kunde blive Østersøens virkelige
Herre.
Det skulde ikke gøre Forholdet mellem de to Lande
bedre, at de danske Forberedelser til Invasionen i Skaane
takket være en meget betydelig Pengemangel kun skred
langsomt frem, og Tsar Peter mente at kunne spore
engelsk-hannoveranske Intriger bag den danske Sendrægtighed. Da de russiske Generaler endvidere var ængstelige
for at begynde Operationer saa sent paa Aaret, lod Tsaren
d. 3. September afholde et Krigsraad, hvori det blev bestemt, at man vilde udskyde hele Felttoget til næste Aar.
Fra dansk Side søgte man at faa ham til at frafalde Beslutningen, men d. 17. September erklærede han kategorisk,
at Planen var definitivt opgivet for det Aar, og en Maaned
senere forlod det russiske Troppekontingent Sjælland og
blev af den danske og russiske Flaade overført til Nordtyskland. Dette var for de allierede Krigens mest skæbnesvangre Begivenhed, thi dermed svandt enhver Mulighed
for at vinde en total Sejr over Sverige. Ikke mindst for
Danmark var Invasionens Udskydelse - hvad der i Realiteten betød det samme som Opgivelse - et haardt Slag,
for alene vovede man ikke at foretage noget Angreb paa
Skaane. For stedse saa Frederik IV Drømmen om en Tilbageerobring af Skaane glide bort som et uopnaaeligt Fata
Morgana, men til Gengæld holdt man saa meget fastere
paa det, der allerede var vundet: den danske Krones fulde
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Herredømme over de gottorpske Landsdele, som baade
England, Holland og Prøjsen havde garanteret Kong Frederik.
1717.
Sverige var ikke sen til at udnytte Splittelsen mellem de
allierede til egen Fordel. Karl XII og Gørtz indledte saaledes i Maj Maaned Forhandlinger baade med Rusland og
med England om Fred paa Danmarks Bekostning, idet
Sverige var villig til at afstaa visse Landstrækninger mod
til Gengæld at faa Norge. Forhandlingerne førte ganske
vist ikke til noget Resultat, men Karl XII opnaaede dog
at faa Ro til at genopbygge sin Krigsmagt med et sidste
og afgørende Felttog mod Norge for øje. For Sveriges Vedkommende gik da hele Aaret 1717 og en stor Del af 1718
med Forberedelserne til dette Felttog.
Fra dansk Side vovede man ikke at gøre nogen virkelig
Indsats af Betydning for at forpurre disse svenske Forberedelser. Man gled over i en uvirksom og afventende
Defensiv paa Landjorden og søgte kun gennem en Indsats
fra Søen at skade den svenske Opmarch saa meget som
muligt. Den svenske Kattegatskyst og Farvandet udenfor
blev derfor Operationernes Hovedfelt, mens Østersøen kun
blev en sekundær Krigsskueplads.
Allerede i Slutningen af 1716 havde den unge Kommandør Tordenskjold faaet Kommandoen over den danske
Kattegatseskadre paa 2 Linieskibe og 5 Fregatter. Denne
lille Styrke blev nu forstærket og beordret til at blokere
den svenske Kyst for at forhindre Tilførsler til Sverige
og for at tage Kampen op med de svenske Kapere, der
sværmede ud over Havet med Gøteborg som Basis, og
som i 1717 blev organiseret ganske systematisk med Assistance fra den svenske Gøteborgeskadre under Ledelse af
en bekendt Kaperfører Lars Gate, der blev adlet under
Navnet Gatenhjelm og udnævnt til Kommandør i Marinen.
Tordenskjolds Styrke var imidlertid for lille til at kunne
bestride denne Blokadetjeneste effektivt, og Kaperne, der
fra Gøteborg søgte ud over Søen for at ramme den dansk-
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norske Søhandel, var det ham næsten ikke muligt at faa
stoppet med det faatallige Materiel, der stod til hans Raadighed. Kaperne havde alle Fordele paa deres Side. De
kunde selv vælge, naar og hvor de vilde staa ud, hvorimod
Blokadestyrkens Skibe Dag ud og Dag ind rnaatte holde
Søen under meget ugunstige Forhold, hvad der naturnødvendigt maatte slide stærkt, ikke mindst paa Personellet.
Allerede ret tidligt fattede Tordenskjold derfor den Plan at
ville rette et Angreb paa Gøteborg, Kapernes Basis, i klar
Forstaaelse af, at han derigennem kunde faa slaaet Bom
for deres Virksomhed, saa han kunde faa mere Ro i sit
trælse Blokadearbejde. Forskellige Forhold bevirkede imidlertid, at han først d. 14. Maj kunde sætte sit dristige men
mislykkede Angreb paa Gøteborg ind.

Angrebet paa Gøteborg d. 14. Maj 1717 (se Plan 5).
Indløbet til Gøteborg dannes af en ret bred Fjord,
der er opfyldt af talrige smaa Klippeøer og Holme.
Indenfor Fortet Nye Elfsborg indsnævres Farvandets
Bredde til ca. 1 Sømil og aftager derpaa ind mod Byen,
til det mellem Billingen og Nye Rabbe kun er ca.
~ Sømil bredt. Forsvaret af Indløbet b1ev først og
fremmest bestridt af det stærke Fort Nye Elfsborg,
der var bygget paa en ø ude i Løbet og var bestykket
med 24-pundige og 12-pundige Kanoner. De omkringliggende Smaaøer var imidlertid ikke befæstede og
kunde saaledes danne udmærkede Støttepunkter for
fjendtlige Styrker under et eventuelt Angreb paa Fortet. Indenfor Nye Elfsborg fandtes der paa begge
Sider af Fjorden mindre Anlæg med svært Skyts. Tæt
indenfor BUlingen paa Sydsiden af Indløbet laa Orlogsværftet Nya Varfvet, mens selve Handelshavnen
laa helt oppe ved Byen. Foruden dette faste Forsvar
laa der en mindre uudrustet Flaadestyrke paa 4 Fregatter og en Del Galejer og mindre Skibe ved Nya
Varfvet. Byens samlede Besætning var ca. 2000 Mand.
Tordenskjold var d. 11. Maj gaaet til Ankers ved
Fladstrand med sin Styrke, der bestod af 2 Orlogs-
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skibe - selv var han om Bord paa »Laaland« - 2
Skytsskibe »Archen Noæ« og »Hjælperen«, 11 Galejer
og 9 Chalupper samt en stor fra Norge kommende
Konvoj af Handelsskibe. Det blæste en Storm af ONO,
men d. 12. om Aftenen havde Vejret bedaget sig, Vinden var løbet om i SSV, og Tordenskjold lettede da
med det samme og gik Sejl ad de svenske Kyster til
for at udføre det saa længe paatænkte Angreb paa
Gøteborg.
Hans Plan gik ud paa at overrumple Byen. Han
vilde ankomme udfor Gøteborg-Fjorden ved Nattetid
og derpaa forcere forbi de svenske Fæstningsanlæg
op til Nya Varfvet, som han vilde stikke i Brand
sammen med de derværende Forraad, som jo bl. a.
ogsaa Kaperne benyttede sig af. De oplagte Krigsskibe
vilde han ødelægge, hvorpaa han ved Beskydning fra
alle Sider vilde tvinge Nye Elfsborg til Overgivelse.
Svenskerne var imidlertid forberedt paa, at et Angreb kunde ventes. Allerede d. 10. Maj havde de svenske Myndigheder faaet at vide, at den norske Søstyrke
under Kommandør Tordenskjold var passeret sydover
forbi Kysten ved Strømstad, og at man kunde forvente
et Angreb mod Gøteborg, hvorfor der blev truffet
forskellige Foranstaltninger til Forsvar. Bl. a. blev de
4 oplagte Fregatter fortøjet tværs over Strømmen ved
Nya Varfvet og det stejle Kærringberg lige overfor
Nye Elfsborg blev besat med Infanteri.
Det for hele Angrebets heldige Gennemførelse saa
nødvendige Overraskelsesmoment faldt derfor bort, og
hertil kom yderligere, at Tordenskjolds Opmarch blev
forsinket, fordi »Archen Noæ« ikke naaede frem i
rette Tid, da Kaptajn Vossbein paa Fregatten »Søridderen«, der skulde have slæbt det slet sejlende Skytsskib, nægtede at adlyde Tordenskjolds Ordre under
Henvisning til, at den stred mod hans almindelige
Forholdsordre, og sejlede bort med »Søridderen« trods
Signaler. Aarsagen til Vossbeins ejendommelige Optræden maa utvivlsomt søges i, at han bar et bittert
Nag til Tordenskjold, der dels havde sprunget ham
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forbi og dels ganske uberettiget havde beskyldt ham
for Fejghed.
Først d. 13. Kl. 6 havde Tordenskjold sin Eskadre
samlet, men det gunstige Tidspunkt var da forpasset,
og han ankrede derfor y,; Mil fra Elfsborg »for at oppebie følgende Nat og ved Tusmørket gaa desmere sikkert for Fjendens Kanonade«, Denne nye Forsinkelse
berøvede Angrebet det sidste Skær af Overrumpling
og gav Svenskerne den fornødne Tid til at træffe de
sidste Forberedelser, idet Tordenskjolds Tilstedeværelse udfor Nye Elfsborg kun kunde betyde een Ting:
nemlig at det ventede Angreb var nær forestaaende.
Kl. 21 lettede den danske Styrke igen og stod i stille
Vejr Fjorden ind. De to Skytskibe blev bugseret forrest af et Par Galejer og derefter kom Resten af Galejerne og de mindre Fartøjer. De to Linieskibe lod
Tordenskjold derimod blive liggende ved Nye Elfsborg udenfor Skudafstand fra Fortet, dels fordi det
af Hensyn til deres store Dybgaaende - ca. 5,5 Meter
- var forbundet med for stor Risiko at tage dem
indenfor Fortet, hvor Dybden kun var fra 5 til 6 Meter, og dels fordi de skulde være klar til at optage
Angrebsstyrken, hvis den under sin Retræte skulde
blive angrebet af den svenske Gøteborgeskadres Fartøjer.
Tordenskjold handlede utvivlsomt rigtigt ved ikke
at risikere sine svære Skibe, hvis eventuelle Tab i
hvert Fald for en Tid vilde have bragt det danske Søherredømme i Kattegat og Skagerak i Fare, men paa
den anden Side var Angrebsstyrken uden disse Skibe
saa svag, at den ikke havde synderligt Haab om at
kunne sla a igennem det forberedte svenske Forsvar
og naa frem til Maalet: Ødelæggelsen af Orlogsværftet. Da det blev klart, at der ikke som planlagt kunde
være Tale om nogen Overrumpling, burde Angrebet
være opgivet.
Fremmarchen gik kun langsomt. Først ved l-Tiden
d. 14. passerede det førende Skib »Archen Noæ« under
Grib Nye Elfsborg udsat for en heftig, men virknings-
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løs Ild fra Fortet, og 11/ 2 Time senere var alle Skibene passerede og paa Plads overfor den svenske
Linie, saa Kampen kunde begynde. »Klokken 1 %,«
skriver Tordenskjold i sin Rapport om Kampen, »da
vi var kommet ind med Fartøjerne, begyndte Bataljen
for Alvor, da vores Fartøjer blev beskudt af Kastellet
Elfsborg, 2 Landbatterier ved »Varfven« saavel som
4 Orlogsskibe og Galejen »Wreden«, som alt laa i en
Firkant. Der var ikke alene sat Pæle fra Skibene, men
ogsaa udlagt Mastebomme, saa vi ikke kunde brække
igennem. :Vi maatte ligge mellem denne svære Ild og
kanonere til KJ. 6, da der kom endnu 2 friske Skibe
udhalede fra Gøteborg til Assistance tilligemed en
Brander.« Tordenskjold, der selv ledede Angrebet fra
et Fartøj, blev nu klar over, at »det var umuligt det
forehafte 0jemærke videre at udføre,« og benyttede
derfor en opkommende NO-lig Brise til at trække sig
tilbage efter at have mistet en Galej, der var blevet
skudt i Sænk. Under Tilbagetoget, der dækkedes af
Skytsskibet »Hjælperen«, løb en Galej paa Grund under Nye Elfsborgs Kanoner og blev forladt af Besætningen. »Archen Noæ« løb ligeledes paa Grund men
blev dog bjerget, hvorpaa hele Styrken ankrede ved
de to Linieskibe udenfor Skudafstand af Fortet Nye
Elfsborg. Svenskerne gjorde intet Forsøg paa at forfølge den retirerende Styrke.
De personelle Tab beløb sig paa dansk Side til 52
døde og 79 saarede. De svenske Tab kendes ikke.
Tordenskjold blev liggende nogen Tid og blokerede
Gøteborg, hvor 12 Priser faldt i hans Hænder, men d.
26. Maj maatte han afgive de to Skytsskibe, der efter Kongens Ordre skulde afgaa til 0stersøeskadren, hvorpaa han
selv med Resten af sin Styrke sejlede tilbage til Norge, da
der paa Grund af slet Proviant herskede en Del Sygelighed om Bord i Skibene. Det var imidlertid meget uheldigt,
at Blokaden af Gøteborg paa den Maade blev hævet, og
Gab el, der i Mellemtiden var blevet udnævnt til Overkrigssekretær - d. v. s. til den øverste Leder af de mili-
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tære Operationer baade til Lands og til Vands - søgte
derfor i Slutningen af Juni at formaa Admiral Byng, der
kommanderede de engelske Styrker i de nordiske Farvande, til at lade sin Kattegatseskadre samarbejde med
Tordenskjold, der nu raadede over 3 Linieskibe, 2 Skytsskibe og nogle mindre Fartøjer, saa de i Fællesskab kunde
blokere Gøteborg med en overlegen Styrke. Englænderne
var imidlertid ikke til at formaa til et saadant Samarbejde,
og Tordenskjold mente ikke alene at være i Stand til at
løse denne Opgave, »thi,« som han skrev, »de blokerende
maa necessario have mere force end de blokerte.«
Svenskerne kunde altsaa uden større Forstyrrelser fortsætte deres Forberedelser til det nye norske Felttog og
benytte Søvejen indenskærs fra deres Hovedbasis Gøteborg og op til den norske Grænse til Transport af Materiel
og Forsyninger af alle Slags. Disse Forberedelser gav Næring til et Utal af Rygter i Norge om, at Svenskernes Angreb var nærforestaaende. Den kommanderende General i
Norge, General Wedel, traf forskellige Foranstaltninger til
at kunne imødegaa det ventede Angreb og henstillede til
Tordenskjold, at søge »at afværge og forekomme det Onde,
som Fjenden kunde paa vore Grænser tentere.« Et af de
Punkter, man fra dansk-norsk Side særlig havde Opmærksomheden henvendt paa, var Strømstad, der laa ved en
lille Vig Syd for Dynekilen, og som Svenskerne var ved
at befæste for at kunne bruge den som Hjælpebasis paa
Vejen op til den norske Grænse, og Tordenskjold bestemte
sig derfor til jo før jo hellere at ødelægge Pladsen, inden
den blev for stærk, for derigennem at kunne forekomme
noget af det Onde, som Fjenden kunde tentere.
Angrebet paa Strømstad d. 19. Juli 1717. (Se Plan 6).
Allerede d. 8. Juli skrev Tordenskjold, der da laa
ved Frederiksstad ivrigt optaget af at gøre sin Eskadre
klar til Togt, til Kongen og Admiralitetet, at han vilde
benytte Ventetiden, til han blev stærk nok til at kunne
blokere Gøteborg effektivt, til et Angreb paa Strømstad, hvis Befæstning »han vilde søge at emportere
16
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eller ruinere dog ikke uden med god Apparence (Udsigt) til ingen eller ganske liden Forlis.« Først d.
14. Juli var Vinden gunstig, hvorpaa han afgik med
sin Styrke, der bestod af 3 Linieskibe - Flagskib var
»Laaland« - 2 Skytsskibe, »Archen Noæ« og »Hjælperen«, 9 Galejer samt 3 Skærbaade med ialt ca. 250·
Kanoner. Dagen efter, d. 15., naaede han med de tre
Linieskibe ned udfor Strømstad, mens Resten af
Eskadren endnu var langt i Agterhaanden, og først
d. 18. kunde »Archen Noæ« og nogle af Galejerne
støde til Linieskibene ved deres Ankerplads, hvorimod »Hjælperen« og Resten af Galejerne endnu var
langt borte, men dog i Sigte. Tordenskjold gav imidlertid alligevel Ordre til Angreb efter at have afholdt
Krigsraad med sine Chefer, idet man ikke ønskede at
give Fjenden for megen Tid til at sætte sig i Forsvarsstand.
Tordenskjold havde benyttet Ventetiden ti). personlig sammen med nogle af sine Officerer at rekognoscere Forholdene omkring Strømstad for paa Basis
deraf at kunne udarbejde en Angrebsplan.
De svenske Befæstningsarbejder var allerede ret
langt fremskredne, da Tordenskjold satte sit Angreb
ind. Der var saaledes anlagt fire Batterier, hvoraf de
to laa paa en lille ø Laholmen og to paa Fastlandet.
Af Batterierne paa Laholmen var det ene armeret med
en svær Morter, mens det andet var armeret med
14 Stk. 18-24-pundige Kanoner. De to andre Batterier var armeret med hver tre Stk. 18-24-pundige'
Kanoner. Laholmen var ved en Bro forbundet med
Fastlandet. Garnisonen bestod af ca. 1800 Mand under
Kommando af Generalmajor Hierta. Svenskerne var
altsaa vel forberedt - kun skortede det dem stærkt
paa Ammunition til de svære Kanoner, idet der kun
raadedes over ca. 30 Skud pr. Kanon, og nye Forsyninger kunde ikke skaffes til Veje, saalænge den
danske Eskadre laa udenfor Byen.
Tordenskjolds Plan gik ud paa at angribe Laholmen
med sine fem svære Artilleriskibe, idet de tre Linie-
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skibe skulde angribe frontalt, mens »Hjælperen«
skulde angribe den nordlige Flanke og »Archen Noæ«
den sydlige, samtidig med at to Galejer skulde gaa
frem og angribe Broen mellem Holmen og det faste
Land for at forhindre Forstærkninger i at naa frem.
Naar Skanserne var nedkæmpet, skulde to Galejer
med Tropper om Bord gaa op paa Holmens Nordende
og to andre mod Sydsiden og kaste Tropperne i Land
for at fuldende Skansernes Ødelæggelse.
Tordenskjold havde imidlertid som nævnt ikke faaet
samlet hele sin Styrke, da han ved Midnat d. 19. Juli
gav Ordre til Angreb. Han manglede et af sine stærkeste Skibe, »Hjælperen«, men mente alligevel at have
tilstrækkelig Styrke til at kunne nedkæmpe det svenske Forsvar. Det var stille Vejr, da Skibene begyndte
at varpe indover - de tre Linieskibe nordenom den
lille Ø Furuholmen, »Archen Noæ« og 4 Galejer søndenom. Det tog lang Tid at faa varpet Linieskibene
ind gennem det smalle Løb, dels fordi man maatte
varpe med kort Tømme for ikke at drive ind mod
Skærene og dels fordi Svenskerne, da det blev lyst,
kanonerede kraftigt mod de danske Skibe, der ofte
fik Varpene skudt over. Særlig »Laaland«, der under
Indvarpningen halede sig foran »Fyen« og kom i
Teten, led meget under den langskibs Ild, det var udsat for. Først ved 4-5-Tiden var Skibene fremme og
ankrede med Spring i Røringen ca. 2-300 Meter fra
Laholm-Batteriet, men da man ikke derved kunde faa
Bredsiden til at bære, gik der endnu en Times Tid
med at faa ført Varpanker ud, og først ved 5-Tiden
kunde Skibene aabne Ilden.
»Archen Noæ« var allerede kommet paa Plads ved
2-3-Tiden og havde straks aabnet Ilden mod LaholmBatteriet, men var selv kommet under kraftig Beskydning dels derfra og dels fra Batteriet paa Fastlandet.
Efter mer end en Times heftig Kamp, hvor det adskillige Gange var lykkedes «Arken« at skyde Batteriet »Iam«, saa Besætningen blev tvunget til at forlade
Kanonerne, var Skibet saa forskudt, at det synkefær16"
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digt maatte trække sig ud af Kampen. Chefen, Kaptajnløjtnant Grib, var haardt saaret, og Besætningen
havde lidt svære Tab.
Hovedkampen mellem Linieskibene og Batteriet paa
Laholm varede en Times Tid til Kl. ca. 6 under heftig
Skydning, indtil Batteriet tav, efter at man fra Skibene havde observeret en stærk Eksplosion paa Holmen. Omtrent samtidig hermed viste »Hjælperen« og
Resten af Galejerne sig, og Tordenskjold mente nu,
at Tiden var inde til at foretage Landgangen paa Laholmen.
Han gik selvom Bord i Galejen »Sophia« og holdt
sammen med en anden Galej ind mod Holmens Sydside, mens to andre Galejer efter Planen holdt op
mod Øens Nordside for at gøre Landgang der. De
løb imidlertid paa Grund, inden de naaede frem til
Landgangsstedet. Heller ikke tre andre Galejer, der
efter Ordre skulde angribe Broen, der fra Fastlandet
førte over paa Laholmen, fik løst deres Opgave, fordi
de kom for sent - de havde været optaget af at
bugsere »Hjælperen« og kun Tordenskjold naaede
med sine to Galejer, der bl. a. havde 300 Mand Infanteri om Bord, ind til Land, hvor han med det samme
blev modtaget med en heftig Geværild fra General
Hiertas Folk. Den unge Søkadet A. Gerner, der gjorde
Tjeneste om Bord i »Laaland«, skriver i et Brev til
sin Onkel Admiral Thambsen: »Da han (Tordenskjold)
kom Holmen paa 4 Skridt nær, stod ald Galejerne paa
Grund, hvor der da kom som Græs saa tyk af Folk
ned af Bjerget paa Holmen og lagde sig bag Klipper
og Stene og begyndte at skyde med Musketteri paa de
to Galejer og skød Folkene fra Aarerne, hvor da Tordenskjold blev kvæst gennem den venstre Axel, ligeledes udi Laaret ... « Da Tordenskjold selv blev saaret og bevidstløs bragtes om Bord i sit Flagskib »Laaland«, standsede Landgangen, og alle Anstrengelser
blev rettet mod at redde de to Galejer, der stod paa
Grund tilsyneladende fortabte. Det lykkedes dog Kadet Wodroff at faa gjort en Trosse fast i den ene af
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dem trods en kraftig Beskydning, saa den hjulpet af
en svag Landbrise kunde blive halet af Grunden igen.
Ogsaa den anden Galej blev bjerget takket være Skipperen Elias Wulfs modige Optræden. Han stillede sig
nøgen op paa Hytten og haanede Svenskerne, der da
rettede Ilden mod ham - forøvrigt uden at ramme
ham - saa den øvrige Besætning fik Ro til at fastgøre
en Slæbetrosse om Bord, og kort efter blev Galejen
hevet af Grunden og bragt i Sikkerhed.
Hele Angrebet blev nu opgivet - vistnok for tidligt, fordi Svenskerne næsten havde bortskudt al Ammunitionen til de svære Kanoner, og de kunde, som
allerede nævnt, ikke forvente at faa nye Forsyninger,
saalænge den danske Eskadre laa udenfor Byen. For
en opfriskende NNO-lig Vind lettede alle Skibene
derpaa og stod uden yderligere Skade ud og ankrede
senere paa den samme Ankerplads, som før Angrebet
blev sat ind. Tabet paa dansk Side var 342 døde og
saarede. General Hierta opgiver de svenske Tab til 192
døde og saarede.
Efter det mislykkede Angreb gik Tordenskjold med
Linieskibene og Skytsskibene til Norge for at reparere,
mens Kaptajn Sahlgaard blev sendt til Skjebegkilen mellem Frederiksstad og Frederikshald, men denne Tilbagetrækning bevirkede, at Svenskerne atter kunde sende nye
Transporter ad Søvejen til Strømstad, og de var heller ikke
sene til at benytte sig af Lejligheden. En større Transport
afgik allerede i Begyndelsen af August fra Gøteborg og
naaede velbeholden frem til Strømstad efter at have forjaget Sahlgaards Galejer, der fra den norske Grænse havde
foretaget et Strejftogt sydover, men da Tordenskjold snart
efter havde fuldendt Reparationen af sine større Skibe,
afgik han straks til Strømstad og genoptog Blokaden, »saa
ah, som han skrev til Admiralitetet, »ikke en Baad kan
slippe ud derfra.«
Blokaden blev imidlertid ikke opretholdt ret længe.
Krigsledelsen i København havde ganske vist omsider indset, at Forholdene var ved at udvikle sig temmelig fare-

246

truende ved Norge og forstærkede derfor baade Hæren og
Flaaden deroppe, men Tordenskjold fik ikke den forstærkede Eskadre at føre. Kommandoen blev overdraget
Schoutbynacht Rosenpalm, der snart efter trak sin Styrke
bort fra Strømstad og indskrænkede sig til at lade Tordenskjold, der nu var blevet Eskadrens næstkommanderende, tage Station ved Svinesund for at blokere Kysten
her, mens han lod andre af sine Enheder krydse efter Kapere i rum Sø.
l Begyndelsen af December lykkedes det Tordenskjold
at faa Tilladelse til at afrejse til København for at faa
sin Sag undersøgt ved en Krigsret. Han havde en højst
dramatisk Hjemrejse i sin lille Hukkert, der først maatte
udstaa en Kamp med en langt overlegen svensk Kaperfregat i Kattegat for derpaa at strande paa Svinbaademe
udfor Høganæs. Selv anden naaede han i en lille Jolle over
til Hornbæk og derfra til København. Krigsretten frikendte ham, men alligevel fik han ikke foreløbigt sin
Kommando tilbage.
l Østersøen havde der ikke i Aarets Løb fundet større
maritime Begivenheder Sted. Den svenske Flaade holdt
sig i Havn, mens en dansk Styrke til at begynde med under
Kommando af Gabel senere af Raben - og en engelsk
Styrke under Kommando af Admiral Sir George Byng
hævdede de allieredes Herredømme over Farvandet uden
dog at kunne udrette noget af Betydning, til begge Flaader
i Slutningen af November gik hjem og lagde op for Vinteren.

1718.
I Begyndelsen af Maj Maaned var en Del af den svenske
Karlskronaeskadre løbet ud under Kommando af Admiral
Wachtmeister for at beskytte den svenske Handelsskibsfart og gøre Fjenden saa meget Afbræk som muligt. Han
havde først jaget en mindre dansk Eskadre under Kommando af Schoutbynacht Schindel, men gik derpaa tilbage
til Karlskrona igen uden at søge Kamp med den danske
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Hovedilaade, der kort efter kom i Søen under Kommando
af Admiral Raben. Raben foretog først et Kryds mod
Karlskrona, hvor den svenske Flaade blev observeret liggende søklar, og forenede sig derpaa d. 9. Juni med en
engelsk Flaadestyrke under Kommando af Admiral Norris,
men de allierede Flaader indlod sig ikke paa nogen større
offensive Operationer, antagelig fordi Krigsledelsen i København ønskede at indtage en afventende Holdning, mens
den storpolitiske Situation i Nordeuropa var ved at gennemgaa et kritisk Stadium, hvis Slutresultat ingen endnu
kunde forudse.
I Begyndelsen af Maj Maaned havde Russerne nemlig
paa Aalandsøerne genoptaget Underhandlingerne med
Karl XII's Raadgiver Gørtz om en svensk-russisk Fred paa
Basis af visse svenske Landafstaaelser til Rusland, som saa
paa sin Side vilde give Karl XII frie Hænder bl. a. overfor
de gottorpske Landsdele og muligvis overfor Norge. Forhandlingerne gik imidlertid meget trægt, og skønt det
efterhaanden blev klart, at de ikke vilde kunne føre til
noget Resultat, fik Gørtz alligevel Ordre til at fortsætte
Underhandlingerne, saa Kongen kunde vinde den fornødne
Tid til at tilendebringe Forberedelserne til sit saa længe
planlagte Angreb paa Norge.
Stillet overfor denne truende svensk-russiske Forstaaelse nærmede Danmark sig mere og mere til England for
med denne stærke Sømagt i Ryggen at kunne staa rustet
mod de to stærke Landmagter. Endnu var der imidlertid
intet afgjort, og Størstedelen af Aaret 1718 gik da paa
dansk-norsk Side med at vente paa, at noget vilde vise sig.
Kun oppe ved den norske Grænse sporedes lidt Aktivitet ikke mindst til Søs, hvor Viceadmiral Rosenpalm
fortsatte sin løse Blokade af den svenske Kyst uden dog
at forsøge paa at foretage Operationer indenskærs mod de
fjendtlige Forbindelseslinier, skønt han havde faaet tilsendt Forstærkninger af Materiel, der netop egnede sig
dertil. Størst Interesse synes Rosenpalm at have haft for
de talrige Fægtninger paa Idefjorden mellem dansk-norske
og svenske Skærgaardsflotiller, der fandt Sted i 1718. Idefjorden, der paa en Strækning af 15 Kilometer danner
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Grænsen mellem Sverige og Norge, var af stor Betydning
for Svenskerne under deres fremtidige Fremrykning mod
Frederikshald, og de havde derfor slæbt nogle mindre Fartøjer over Land for at kunne beherske dette vigtige Farvand, men Nordmændene fik ligeledes slæbt Fartøjer ned
i Fjorden og skabte en hel lille Flotille, som under Kommando af Kommandør Paulsen søgte at forhindre Svenskerne i at befare Farvandet. Det kom til adskillige Kampe,
uden at det lykkedes de dansk-norske Styrker at vinde
Overhaand.
Hen paa Høsten 1718 var Karl XII omsider blevet færdig med sine Forberedelser til sit sidste Felttog mod Norge.
I Begyndelsen af September rykkede General Armfelt
med en svensk Nordarme over den norske Grænse for at
støde frem mod Trondhjem, mens Kongen selv i Begyndelsen af November førte sin Sydarme over Grænsen for
at gaa mod Christiania. Nordmændene opgav hurtigt at
forsvare Svinesund-Tistedalslinien, men derved kom den
lille dansk-norske Flotille paa Idefjorden til at mangle
Støtte, saa en Del af Fartøjerne maatte ødelægges, mens
Resten trak sig tilbage til Frederikshald og overlod Svenskerne Herredømmet over Svinesund og Idefjorden, hvad
der fik stor Betydning for dem under den Belejring af
Frederikssten, de nu iværksatte. Søndag d. 11. December
var Karl XII gaaet ud i Løbegravene for at tilse Arbejdet
og gik dumdristig som altid op paa Brystværnet for bedre
at kunne følge Arbejderne, men blev kort efter dræbt af
et Skud gennem Hovedet.
Ved Kongens Død standsede den svenske Offensiv. Allerede næste Dag besluttede det svenske Krigsraad at ophæve Belejringen og gaa tilbage med Sydarmeen - et
Tilbagetog, der blev foretaget, uden at man fra dansknorsk Side søgte at lægge det nogen Hindringer i Vejen.
General Armfelt, der med Nordarmeen var naaet frem til
Trondhjem uden endnu at have erobret Byen, besluttede
sig ligeledes til at gaa tilbage, da han i Slutningen af December modtog Efterretning om Kongens Død, men hans
Hær led uhyre meget under Marchen tilbage gennem de
skovløse Fjelde i bidende Snestorme og Kulde, og kun
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med lidt over Halvdelen af sin oprindelige Styrke i Behold
naaede han hjem til Sverige igen.
Tordenskjold ankom d. 16. December til Norge med en
stor Troppetransport, men saasnart han havde faaet Underretning om Karl XII's Død og de svenske Troppers Tilbagetrækning fra Norge, lettede han straks, pressede Sejl
og naaede ned til København, hvor han d. 26. December
kunde meddele Kongen det glædelige Budskab, mens det
af Rosenpalm nedsendte officielle Sendebud kom for sent.
Kongen udnævnte paa Stedet Tordenskjold til Schoutbynacht, og derved fik denne, omend ikke ad regelret Vej,
en velfortjent Oprejsning.
1719.

Karl XII's Død bevirkede ikke, at den af alle saa længselsfuldt ventede Fred kom i Stand. Ganske vist gled Initiativet i Krigen for stedse ud af Svenskernes Hænder,
men Splittelsen mellem de allierede, nu mere udtalt end
nogensinde tidligere, særlig mellem England og Rusland,
forhindrede atter ethvert Samarbejde dem imellem paa
et Tidspunkt, hvor det vilde have været let at slaa Sverige
ud og tvinge det til Kapitulation, og paa den anden Side
fik Sverige gennem den Splittelse Mod til at holde ud i
Haabet om at kunne spille Modstanderne ud mod hinanden
og derved opnaa taaleligere Fredsvilkaar.
Kong Georg af England, der havde naaet sit politiske
Maal: Erhvervelsen af Bremen og Verden, arbejdede ihærdigt for at faa en Fred i Stand mellem Sverige og dets
Fjender - undtagen med Rusland og nærmede sig derfor
mere og mere Sverige, særlig efter at dette Land havde
ophævet sine skarpe Forholdsregler mod den engelskhollandske Handel. Den svensk-engelske Tilnærmelse bevirkede, at Svenskerne følte sig stærke nok til at afvise
den danske Udsending Poul Vendelbo Løvenørn, da han i
Begyndelsen af 1719 kom til Stockholm for at sondere
Stemningen for en dansk-svensk Fredsslutning. Krigen
maatte altsaa fortsættes, og intet havde da været naturligere, end at Danmark og Rusland, som tidligere planlagt,
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arbejdede Haand i Haand for at slaa Sverige ud. Et saadant Samarbejde vilde imidlertid fremkalde et Brud med
England, og det ønskede Frederik IV afgjort ikke at provokere. Noget Samarbejde med Rusland kunde der altsaa
ikke skabes - man kunde kun fra dansk Side haabe, at
Rusland i egen Interesse vilde sætte et Angreb ind samtidig med det planlagte danske Angreb.
Den. danske Felttogsplan for Aaret 1719.
I København var man allerede medio Januar saa smaat
gaaet i Gang med Forberedelserne til Aarets Felttog, som
man efter forskellige Forhandlinger havde bestemt skulde
udgaa fra Norge, idet den dansk-norske Hovedhær skulde
støde frem fra Grænsen ind i Bahuslen, mens en anden
Hærstyrke skulde landsættes i Nærheden af Gøteborg.
Flaadens Opgave var dels at støtte Hovedhærens højre
Flanke under dens March sydover og dels at sikre den
anden Hærgruppe under dens March over Søen og muliggøre dens Landgang. Det foreløbige Maal for Operationerne skulde være at erobre Gøteborg, den svenske Hovedbasis saavel for Hæren som for Flaaden paa Vestkysten,
og som et første Led i de store planlagte Operationer blev
Tordenskjold i Begyndelsen af April Maaned sendt af
Sted med en Flaadestyrke for at blokere Havnen.
Tordenskjold ankom til Rivø Fjord tæt udenfor Nye
Elfsborg d. 7. April og etablerede Blokade af Indløbet,
men større Begivenheder skete der ikke. I Gøteborg laa
der kun en ganske ringe Søstyrke, idet Størstedelen af den
der liggende Eskadre allerede længe før var blevet dirigeret nordpaa først til Strømstad og derpaa til Marstrand,
hvor der nu laa 4 større Skibe og 8 Galejer under Kommando af Schoutbynacht Erik Sjøblad. Viceadmiral Rosenpalm, der efter Bestemmelsen senere skulde overtage
Kommandoen over Blokadeeskadren udfor Gøteborg efter
Tordenskjold, sendte efterhaanden de lovede Forstærkninger, og i Slutningen af Maj Maaned havde Eskadren naaet
den ikke ubetydelige Styrke af 5 Linieskibe, 4 Fregatter,
4 Skytsskibe og 5 Galejer.
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Samtidig hermed forberedte man i København en storstilet Ekspedition mod Marstrand, fordi man med denne
stærke Fæstning i sin Magt i en meget betydelig Grad
vilde kunne lette den planlagte Landgang paa den store ø
Hisingen udfor Gøteborg. Marstrand var Nøglen til Gøteborg og derfor skulde den erobres. Holmens Chef, Viceadmiral Olaus Judichær, blev til at begynde med udset
til at lede denne store Ekspedition, og han gik medio Maj
i Gang med at fremskaffe det til Formaalet nødvendige
Materiel, ligesom han i et Brev til Tordenskjold, der jo
befandt sig i de paagældende Farvande, bad denne foretage
de nødvendige Rekognosceringer omkring Marstrand. »Nu
har jeg den Fortrolighed,« skrev han, »til min erlige og
brave Tordenskjold, at han lader sondere Farvandet indenskiers til Marstrand, hvad Dybde, hvad Grund, fornemmelig hvor Ankergrund er og hvor nær mand kan komme
med Fartøjer af 18 Fod dybgaaende ... « Senere i Brevet
skriver Judichær: »Kunde der attraperes nogen, der kunde
gifve nogen omstendelig Oplysning, hvorledis Marstrand
er fortificeret, og om Koøen er fri for Kanonerne af Kastellet, samt om der flere Steder er Batterier anlagt, saa
venter jeg mig derom communication.« Tordenskjold foretog derefter en omhyggelig Rekognoscering af Farvandet
og sendte Admiral Judichær et Kort over Kysten mellem
Marstrand og Gøteborg samt en Afskrift af et Forhør han
d. 4. Juni havde afholdt over to engelske Skippere, der var
nøje kendt med Forholdene i de to Byer.
Imidlertid kom Admiral Judiehær ikke til at lede Foretagendet mod Marstrand. D. 11. Juni blev han »dispenseret« fra Ekspeditionen, uden at Grunden til dette Skridt
nævnes. Aarsagen maa vel nærmest søges i, at han egentlig ikke var Søofficer - han var ikke nogen »Siøfarendmande - men som Fabrikmester paa Holmen nærmest
Flaadens tekniske Leder. Han havde dog nogle enkelte
Gange været til Søs - i 1700 og i 1710 - og var udset
til at lede Troppetransporterne over Sundet under den
planlagte, men aldrig udførte Invasion i Skaane i 1716,
og formodentlig er Krigsledelsen her i 1719 i sidste øjeblik veget tilbage for at betro denne fremragende, men
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usakyndige Mand Ledelsen af den saa vigtige Ekspedition.
Judiehær fik derpaa Ordre til at afsende det store Materiel, der var blevet samlet med Angrebet paa Marstrand
for øje, deriblandt de to nybyggede Flydebatterier »Lange
Maren« og »Spydstagen«, til Tordenskjolds Blokadeeskadre
udfor Gøteborg.
Sidst i Juni Maaned var Hæren omsider blevet færdig
med sine Forberedelser og kunde under General Liitzows.
Kommando begynde Indmarchen i Sverige i Begyndelsen
af Juli. Samtidig hermed begyndte Indskibningen af General Arnoldts Korps, der var bestemt til at foretage Landgangen paa Hisingen. om Bord i Transportskibene ved Larkollen, men først d. 20. Juli var hele Transporten samlet
under Rosenpalms Kommando ved Kosterøerne. Rosenpalm havde kort forinden blokeret Strømstad, som den
svenske Hær havde set sig nødsaget til at rømme, truet
som den var af General Liitzows Fremmarch. En svensk
Transportflaade, der laa i Havnen, havde ikke faaet Tid
til at slippe bort, før Rosenpalm lukkede Havnen inde,
hvorfor den blev sænket af sine egne Besætninger, og alt
Materiel, der ikke kunde føres bort, blev ødelagt. Rosenpalm lod derpaa Kommandørkaptajn Vossbein forblive paa
Stedet med sine Fartøjer og 400 Mand, indtil den norske
Hær kunde naa frem og besætte Byen, mens han som
nævnt selv afgik til Koster for at støde til den store Transportflaade, der laa og ventede paa at blive ført videre
sydover mod Gøteborg eller Marstrand.
Modvind hindrede imidlertid Flaadens Afgang i flere
Dage, og inden den kunde komme af Sted, var der sket
afgørende Begivenheder ved Marstrand, som Tordenskjold
havde erobret i Dagene mellem d. 21. og 26. Juli 1719.
Erobringen af Marstrand d. 21.-26. Juli 1719 (Se Plan 7).
Sidst i Juni Maaned havde Tordenskjold faaet Forstærkninger, saa hans Eskadre nu bestod af 7 Linieskibe, 2 Fregatter, 2 Skytsskibe, 2 Stykpramme, 2 Flydebatterier og 5 Galejer foruden et stort Antal mindre
Fartøjer, og han kom derved til at raade over saa
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stor en Styrke, at Blokaden virkelig kunde blive effektiv, saa han ogsaa kunde afskære Marstrands Forbindelse med Omverdenen og forhindre, at der blev
sendt Forstærkninger over til Fæstningen fra Fastlandet. Han lod derpaa 3 Linieskibe opretholde Blokaden af Gøteborg fra en Position i Rivø Fjord, mens de
fire andre blev lagt indenfor Marstrand i Hake Fjord
ved det sydlige Indløb til Uddevalla Fjord. Kort efter
at denne Styrke havde taget Station her, lykkedes det
den at forhindre Svenskerne i at føre Forstærkninger
til Marstrand, hvad der fik stor Betydning under det
kort efter paafølgende danske Angreb.
Tordenskjold benyttede Tiden til en omhyggelig Rekognoscering af Forholdene omkring Fæstningen, oploddede Farvandene og søgte at samle saa mange Oplysninger sammen som muligt bl. a. ved at lade afholde Forhør over nogle engelske Skippere, der havde
ligget Vinteren over i Gøteborg. Det er derimod vist
ret problematisk, om han personlig forklædt som Fisker har været inde i Marstrand for at rekognoscere.
I et Brev til Gabel af 21. Juli skriver han kun, at han
paa et Musquetskuds Afstand har observeret Byen.
Marstrand ligger paa Marstrandøen, der sammen
med de større Klippeøer Kløverøen og Koøen danner
en fortrinlig Havn ca. 250 Meter bred og 600 Meter
lang. Der fører to Løb ind til Havnen. Et nordre Indløb, der var forsvaret af Batteriet Antonetta, og et
søndre Løb, der blev forsvaret af et andet Batteri beliggende paa den lille Holm Hedvigsholm. Begge Indløbene var endvidere spærret af passive Spærringer
bestaaende af Kabeltove med Tønder, Bomme o. s. v.,
der fra Land var dækket af nogle Smaabatterier og
Blokhuse. Centret i Forsvaret var det stærke Kastel
Karlsten, der laa paa et isoleret Klippeparti ca. 200
Meter fra Havnen. Kastellet var velforsynet med
Skyts, Ammunition og Proviant. Besætningen talte
ca. 250 Mand, hovedsagelig hvervede tyske Tropper, der stod under Kommando af Oberst Danckwart.
En paatænkt Forøgelse af Garnisonen med 100 Mand
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svenske Tropper var som nævnt blevet forhindret gennem Tordenskjolds Blokade. I Havnen laa der en
svensk Eskadre bestaaende af 7 Fregatter, 3 Galejer, 1
Stykpram og nogle mindre Fartøjer. Eskadrechef var
Kommandør Erik Sjøblad. Besætningen talte kun ca.
100 Mand.
D. 14. Juli blev en af Tordenskjolds Galejer, der
laa paa »Brandvagt« - paa Patrulje - ved Nye Elfsborg, om Natten overrumplet og »bortsnappet af 3
svenske Galejer og 2 Chalupper, der løb mellem Hisingland og Ny Elfsborg ud«, Dette Kup har utvivlsomt modnet Tordenskjolds allerede længe nærede
Planer om en Erobring eller Ødelæggelse af den i
Marstrand liggende svenske Eskadre. D. 21. Juli, da
han netop har begyndt Angrebet paa Fæstningen,
skriver han til Gabel: »De skal med Guds Bistand
inden faa Dage dyrt betale den Galej.«
Mens han lod Linieskibene og Fregatterne forblive
paa deres Blokadeposter udfor Gøteborg og paa Elve
Fjord for at forhindre Svenskerne i at sende Forstærkninger til Fæstningen, gik han om Eftermiddagen d.
21. Juli med de til selve Angrebet bestemte Skibe og
Fartøjer: 2 Skytsskibe, 2 Stykpramme, Flydebatteriet
»Lange Maren«, 1 Bombardergaliot, 5 Galejer og en
Del Transportskibe med Skyts og Ammunition op til
Koøen, paa hvis Østside der Natten til d. 22. blev
kastet et Landgangskorps paa 6-700 Mand i Land i
et Felt, hvor Fæstningens Kanoner ikke kunde beskyde det, og i Løbet af Natten lykkedes det at faa
transporteret et Antal lette og svære Morterer tværs
over Øen til Vestsiden, hvor der derpaa blev opkastet
et Par Skanser omtrent 500 Meter fra den svenske
Eskadre og 800 Meter fra Kastellet, samtidig med at
der umiddelbart ved Havnen blev indrettet en Standplads for 40 Haandmorterer. Svenskerne søgte at hindre disse Arbejder ved Beskydning dels fra Kastellet
og dels fra Skibene i Havnen, men uden Virkning.
Først d. 22. om Eftermiddagen begyndte Artillerikampen for Alvor, idet Tordenskjold lod sine svære
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Skibe: Skytsskibe, Stykpramme, Flydebatteri m. m.
aabne Ilden dels mod Kastellet og dels mod Skibene i
Havnen for at lette sine egne Skansearbejder. Kanonaden fortsattes et Par Timer til hen mod Aften, da
den blev standset efter Tordenskjolds Ordre. Samtidig
hermed rømmede Svenskerne Batteriet paa Hedvigsholm.
D. 23. om Morgenen sendte Tordenskjold en Parlamentær til Kommandanten med Tilbud om at ville
skaane Byen og Fæstningen mod at faa udleveret en
Del af de i Havnen liggende Krigsskibe. Parlamentæren blev imidlertid afvist, og Kampen genoptoges derfor. De to Stykpramme blev nu bragt i Stilling udfor
det nordre Indløb, samtidig med at Tordenskjold selv
med 8 Chalupper og Galejen »Olysses« gik frem mod
Batteriet Antonetta, der blev besat af Galejens Besætning, efter at Svenskerne havde rømmet det.
Selve Marstrand By, som Svenskerne havde undladt
at ødelægge, og Batterierne ved det nordre Gab blev
nu hurtigt besat af de danske Styrker. Den svenske
Flaadestyrkes Skæbne var dermed beseglet, og Kastellet begyndte da ogsaa at beskyde Skibene for at de
ikke skulde falde i Fjendens Hænder, men det lykkedes dog Tordenskjold, der lod sine svære Skibe vedligeholde en livlig Ild mod Kastellet for at genere dets
Skydning, at bjerge 2 Fregatter, 1 Skytsskib og 1
Stykpram, men Resten sank.
Med Ødelæggelsen af Eskadren havde Tordenskjold
naaet sit primære Maal, og nu stod kun Erobringen
af selve Karlsten tilbage. Efter at have beskudt Kastellet hele d. 24., indledede Tordenskjold d. 25. Underhandlinger med Oberst Danckwart om Fæstningens
Overgivelse, idet han erklærede, at han ikke vilde
forlade Stedet, før Karlsten var i hans Magt. Tordenskjold søgte yderligere at svække Kommandantens
Vilje til at holde ud dels ved at indbilde ham, at han
raadede over langt større Styrker, end han egentlig
gjorde (Tordenskjolds Soldater!) og dels ved at meddele, at han snart ventede at faa Forstærkning, idet
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2000 Mand var undervejs til Marstrand fra Koster. Det
var General Arnoldts Korps, Tordenskjold her hentydede til.
Samtidig med disse Underhandlinger lykkedes det
Tordenskjold at faa smuglet Stikbreve ind til Fæstningens tyske Besætning med Opfordring til at tvinge
Kommandanten til Kapitulation. Alt dette i Forening
med de foregaaende Dages militære Uheld nedbrød
Moralen i den belejrede Fæstning, og d. 26. Juli besluttede Oberst Danckwart sig til at kapitulere efter
at have afholdt Krigsraad med sine Officerer, mod at
»hele Garnisonen skulde marciere ud med fuld Gevær
og klingende Spil«, En Del af Besætningen gik med
det samme over til Danskerne, mens Resten de følgende Dage sammen med Officererne blev ført over
til Fastlandet. Oberst Danckwart blev senere dømt til
Døden og henrettet.
De danske Tab ved hele Angrebet var minimale kun 20 Mand døde eller saarede.

Den heldigt gennemførte Erobring af Marstrand dannede imidlertid kun Indledningen til Hovedangrebet paa
Gøteborg, der som allerede omtalt var det første Maal
for de danske Operationer i 1719, og Tordenskjold søgte
da ogsaa hurtigt efter Marstrands Fald at udnytte Situationen til et Angreb mod Nye Elfsborg, det centrale Punkt
i Byens Forsvar mod Søsiden.
Angrebet paa Nye Elfsborg d. 1.-8. August 1719.
D. 1. August havde Tordenskjold samlet hele sin
Styrke ved Galter Huk ca. 1 Sømil udenfor Nye Elfsborg klar til Angrebet. Styrken bestod af 7 Linieskibe,
1 Fregat, 2 Skytsskibe, 2 Flydebatterier, 1 Bombardergaliot, den ved Marstrand erobrede Galeas »Prins af
Hessen« samt 3 Galejer, hvortil kom en Mængde
Transportfartøjer med Proviant og Ammunition og
andre Forsyninger.
Gøteborgs Forsvar var blevet betydeligt forstærket
siden 1717, idet der foruden Nye Elfsborg og de andre
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Forter var blevet anlagt forskellige Batterier til Forsvar for Havnen, ligesom denne var blevet forsænket.
Af egentlige Krigsskibe var der kun udrustet nogle
mindre Galejer. Besætningen talte ialt ca. 2000 Mand,
hvoraf de 300 laa paa Nye Elfsborg under Kommando
af Oberstløjtnant Jean Lillie.
D. 1. August begyndte de til Angrebet bestemte
Skibe, d. v. s. hele den disponible Styrke med Undtagelse af fem Linieskibe, der overhovedet ikke kom
til at deltage i Kampen, at varpe eller bugsere indefter mod deres beordrede Pladser, som de naaede i
Løbet af Aftenen heftigt beskudt fra Fortet. De lavtgaaende danske Skibe kunde imidlertid lægge sig tæt
under de Nord og Nordvest for Nye Elfsborg beliggende Holme - Aspholmene - og fra denne dækkede
Stilling aabne Ilden mod Fortet Kl. ca. 23, samtidig
med at der blev landsat en Styrke udstyret med
Haandmorterer paa st. Aspholmen for derfra at bekaste de fjendtlige Stillinger. Kort efter Midnat fik
endvidere de to Linieskibe, der skulde deltage i Angrebet, Ordre til at varpe nærmere Fæstningen, og
Kanonaden fortsattes nu med Kraft fra begge Sider,
indtil Tordenskjold ved 4-Tiden d. 2. August gav de
to Linieskibe og Skytsskibet Ordre til at trække sig
noget tilbage for at holde »bedre fra Fjendens Skyts,
der kanonerede uden nogen Ophør«. De to Flydebatterier fortsatte stadig Bombardementet af Fortet sammen med Bombardergalioten, til de efter Ordre maatte
forhale op under Hisingen - en Manøvre, der senere
skulde faa ret alvorlige Følger.
Skibene fortsatte Beskydningen af Fortet fra deres
nye Stillinger - Fregatten »Stralsund« kom nu til og
deltog i Bombardementet, og ved 14-Tiden traf en
Bombe et Krudtmagasin inde paa Elfsborg, saa hele
Fortet blev indhyllet i Røgen fra Eksplosionen. Ogsaa
Skibene havde lidt stor Skade i Kampen. Saaledes
maatte det ene af Linieskibene »Sværdfisken« haardt
medtaget trække sig ud af Kampen, og de to Skytsskibe havde ligeledes lidt en haard Medfart.
17
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Ved 18-Tiden sendte Tordenskjold en Parlamentær
ind til Nye Elfsborg med en Opfordring til Kommandanten om at overgive sig, men Oberstløjtnant Lillie
afviste Opfordringen. »Guvernementet havde forbudt
ham at modtage Breve,« svarede han tilbage. »Og at
give sig kunde han ikke resolvere, da det ikke dependerede af ham men af Guvernementet, hvilket Schoutbynachten maatte ekseusere ham.« Tordenskjold trak
derpaa de fleste af sine Skibe udenfor Skudvidde og
lod kun de to Flydebatterier og Bombardergalioten
forblive i Kamplinien.
Skydningen stilnede nu noget af fra begge Sider, til
den omkring Midnat Natten mellem d. 2. og 3. August
blev genoptaget fra dansk Side dels fra Skibene og
dels fra de landsatte Haandmorterer inde paa Aspholmen. Svenskerne svarede først noget senere, efter
at der i Nattens Løb var kommet friske Folk ud til
Fortet fra Garnisonen i Gøteborg. Uheldigvis var Tordenskjold ikke i Stand til at afskære Forbindelsen
mellem disse to Steder.
Tidligt om Morgenen d. 3. August forlod Tordenskjold ejendommeligt nok Kamppladsen for at kunne
modtage Kongen og Kronprinsen, der ventedes til
Marstrand, og Kommandoen overgik derpaa til Chefen for Linieskibet »Fyen« Kommandørkaptajn Hoppe,
der ganske vist var en meget dygtig Søofficer, men
som alligevel savnede de Føreregenskaber, der ene
formaar at rive Folkene med, og som Tordenskjold
besad i saa rig en Maalestok.
Kampen fortsattes hele Dagen med stor Voldsomhed
fra begge Sider, men nu begyndte Vægtskaalen saa
smaat at synke ned til Fordel for Svenskerne, der bl. a.
sendte Folk i Land paa Hisingen, hvor de opkastede et
Par Skanser for at kunne beskyde den danske Styrke
i Flanken, saa de to danske Flydebatterier, der som
omtalt paa et tidligere Tidspunkt af Kampen havde
faaet Ordre til at hale helt op under Hisingen, kom til
at ligge i en meget udsat Stilling. Hoppe lod dem foreløbigt blive paa Posterne, men lod samtlige Skibe
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holde armerede Chalupper rede om Natten til eventuelt at kunne understøtte Flydebatterierne, hvis det
skulde blive nødvendigt.
D. 4. August Kl. 4 aabnede Svenskerne pludseligt
Ilden baade fra Fortet og fra Batterierne paa Hisingen, og det varede ikke ret lang Tid, før de to Flydebatterier maatte lade sig bugsere ud, da de ikke længere kunde holde sig paa Pladserne. »Lange Maren«
tog Soldaterne fra Morterbatterierne paa Aspholmen
om Bord, men maatte efterlade 4 svære Morterer, der
var blevet sat i Land paa Øen, og som nu faldt i
Svenskernes Hænder.
Hermed var Kampen forbi, og alle de danske Skibe
varpede sig i Dagens Løb ud til de fem Linieskibe, der
under hele Kampen havde ligget stille udenfor Skudafstand. Tabene paa dansk Side under Angrebet var
60 døde og 73 saarede - Svenskernes 30 døde og 70
saarede.
Det stort anlagte Angreb var altsaa slaaet tilbage trods
de meget betydelige Kræfter, Tordenskjold havde haft til
sin Raadighed. Det svenske Forsvar var for stærkt. Nye
Elfsborg var ikke noget Karlsten ikke mindst moralsk set,
og Tordenskjold har, muligvis blændet af den lette Sejr
ved Marstrand, undervurderet sine Modstandere og ventet
et hurtigt Resultat af Aktionen, hvis heldige Gennemførelse i høj Grad vilde have lettet den planlagte Invasion
paa Hisingøen. I modsat Fald vilde det have været rimeligere at vente, til Rosenpalm og Arnoldt var ankommet
med deres Styrker, hvis Tilstedeværelse vilde have givet
Angrebet saa meget mere Slagkraft.
Nederlaget ved Nye Elfsborg kom imidlertid ikke til at
øve nogen Indflydelse paa Begivenhedernes videre Forløb,
fordi Danmark under Tryk udefra maatte skrinlægge alle
offensive Planer og trække Tropperne tilbage igen til
Norge og Danmark. Den latente Spænding mellem England og Rusland var efterhaanden naaet til Bristepunktet,
og England arbejdede derfor ihærdigere end nogensinde
paa at skaffe Fred mellem Sverige og dets øvrige Fjender,
17·

260
fordi man ansaa et sværkt Sverige for at være det bedste
Bolværk mod det truende russiske Østersøvælde. En stor
engelsk Flaadestyrke paa 10 Linieskibe under Kommando
af Admiral Norris ankom i Begyndelsen af Juli til Sundet
for at støtte Diplomaterne i deres Fredsarbejde, samt for
- eventuelt i Samarbejde med svenske og danske Flaadeafdelinger - at bremse Russerne, der netop paa denne
Tid var ved at rette et meget alvorligt Angreb mod Sverige.
Allerede i Begyndelsen af Juni havde en russisk Eskadre
under Kommandør Seniavin ødelagt en lille svensk Styrke
under Kommandør Wrangel i en Kamp ved Gotska Sandøen - russiske Fregatter stødte frem helt til Køge Bugt,
samtidig med at en stor Hær eskorteret af 22 Linieskibe
under Tsarens personlige Kommando overførtes til
Aalandsøerne, og d. 22. Juli, paa samme Tid som den danske Offensiv blev sat i Gang mod Sverige, kastedes de russiske Tropper i Land paa den svenske østkyst uden at
Svenskerne formaaede at hindre det, da deres Flaade paa
Grund af Pengemangel endnu ikke var udrustet. Den russiske Galejflaade - 130 Skibe stærk under Kommando af
General-Admiral Apraxin - hærgede derpaa langs med
østkysten, hvor adskillige Byer gik op i Luer, for til Slut
at rette et mislykket Angreb paa Stockholm. Den svenske
Karlskronaeskadre var nu omsider blevet klar, og Russerne trak sig da tilbage.
Det russiske Angreb bevirkede imidlertid, at Sverige
helt og fuldt vendte sig mod England, og Danmark saa sig
da atter stillet overfor Valget om enten at bøje sig for de
engelske Krav om en Indstilling af Fjendtlighederne mod
Sverige eller knytte sin Skæbne til Rusland. Da Frederik IV valgte at bøje sig for de engelske Krav, maatte det
med saa store Chancer paabegyndte Felttog standses og
Tropperne gaa tilbage over den norske Grænse.
Blokaden af Gøteborg blev dog opretholdt nogen Tid
endnu, men da man ikke længere regnede med, at der
vilde ske større Operationer, blev de to Flydebatterier
»Langø Maren« og »Spydstagen« desarmerede og sammen
med en Galej og nogle Transportskibe lagt ud paa Strøm-
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men en halv Mil Vest for de Linieskibe, der bestred Blokaden, klar til senere at afgaa til København. Natten til
d. 12. September lykkedes det imidlertid en lille svensk
Styrke bestaaende af 5 Galejer og nogle mindre Fartøjer
at overrumple og kapre de to Flydebatterier, Galejen og
nogle af Transportskibene, som derpaa blev ført ind til
Gøteborg. Tordenskjold svor paa at ville «revangere« dette
Overfald, og d. 8. Oktober lykkedes det ham at fuldføre
sit Forsæt gennem et overordentlig dristigt og vel gennemført Angreb paa Nya Varfvet i Gøteborg.
Overrumplingen af Gøteborg d. 8. Oktober 1719.
Tordenskjold havde hævet Blokaden af Gøteborg i
Begyndelsen af Oktober. Størstedelen af hans Eskadre
var afgaaet til København, og han laa med Linieskibet
»Laaland«, et Par Fregatter, Skytsskibet »Archen
Noæ« og nogle mindre Fartøjer ved Marstrand, hvortil
Viceadmiral Judiehær var ankommet for at forsøge
paa at bjerge de i Havnen sunkne, svenske Skibe. Da
Tordenskjold saaledes ikke havde det fornødne Materiel til at kunne foretage en Operation i større Stil,
besluttede han sig til at ville forsøge en Overrumpling
udelukkende ved Hjælp af mindre Fartøjer.
Det lykkedes Tordenskjold og hans Flagkaptajn
Budde - en Mand af samme Støbning som han selv at faa udrustet og bemandet 10 større og mindre Chalupper og tre Galejer i al Hemmelighed, uden at nogen
i Marstrand, heller ikke Admiral Judiehær. fik Nys
om Planen. Budde fik derefter Ordre til at »forføye
sig op til Grodøe, hvor han haver at oppebie Aftenen,
da det bliver mørkt,« saaledes at han uden at blive
opdaget kunde naa frem til Nya Varfvet, hvor han
skulde søge at overrumple de derliggende Fartøjer,
»hvilke hand efter al menneskelig Omhyggelighed
endten ser at kand erobre eller og i Brand sætte.«
Samtidig med Erobringen eller Ødelæggelsen af Skibene, skulde der anrettes saa store Ødelæggelser som
muligt paa Værft og Batterier. Tordenskjold selv
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vilde med sine Galejer blive liggende udenfor og
danne Rygstød for de lette Fartøjer og føre dem tilbage, naar Angrebet var tilendebragt.
Kl. 17 d. 8. Oktober passerede Galejerne forbi Indløbet til Bahus Elven paa Vej ind mod Byen. 4 smaa
svenske Galejer laa ikke ret langt borte, men de foretog sig intet mod de danske Chalupper, der roede forrest, og Styrken fortsatte uantastet. Kl. ca. 22, endnu
inden Maanen var kommet op, passerede Budde forbi
Nye Elfsborg uden at blive beskudt, idet Svenskerne
formentlig har antaget dem for at være egne Fartøjer,
der vendte tilbage fra Patrulje, og kort efter kunde
han og hans Folk storme i Land paa Værftet, hvor en
Del af dem kastede sig over Vagten og fangede den
efter en kort Kamp, mens en anden Del fornaglede
Kanonerne paa et lige ved Havnen liggende Batteri,
mens Hovedstyrken »bemestrede sig« alle de i Havnen liggende Fartøjer: en Fregat, 2 Galejer samt alle
de d. 12. September tagne danske Skibe.
Paa samme Tid passerede Tordenskjold forbi Nye
Elfsborg med sine Galejer. Maanen var i Mellemtiden
kommet op, og Svenskerne aabnede nu Ilden mod de
danske Fartøjer uden dog at gøre nogen Skade. Galejerne blev derpaa liggende ude paa Strømmen »for
at sekundere Chalupperne, der var inde«, mens Tordenskjold selv gik i Land med nogle Folk for at assistere Budde, og det lykkedes hurtigt at faa sat Ild
paa flere af de svenske Skibe, af hvilke to Galejer
sprang i Luften omkring Midnat. En Fregat blev slæbt
ud, men rendte paa et af de af Svenskerne selv som
Havnespærring sænkede Skibe og maatte brændes,
hvorimod det lykkedes at faa bjerget den erobrede
danske Galej. De to Flydebatterier maatte efterlades,
da det viste sig umuligt at slæbe dem ud eller faa sat
Ild paa dem. Ved 3,30-Tiden var Angrebet forbi, og
alle Chalupperne naaede velbeholdne uden at have
mistet en Mand ud til de ventende Galejer bugserende
den generobrede Galej, og hele Styrken stod derpaa
under heftig Beskydning dels fra Nye Elfsborg og dels
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fra Strandbatterierne tilbage mod Marstrand. 5 svenske Galejer søgte at angribe den lille danske Styrke
under Retræten men naaede ikke op, og næste Formiddag midt under Højmessen naaede Tordenskjold
tilbage til sin Basis. Han gik straks op og indtog sin
Plads i Kirken ved Judichærs Side, men skønt alle
vidste, at der havde været en Affære i Gang i Nærheden af Gøteborg, hvorfra man havde hørt Skydning, var der alligevel ingen, der vovede at spørge,
og først efter Gudstjenestens Afslutning fik Admiral
Judichær Underretning om denne Tordenskjolds sidste - og forøvrigt ogsaa Krigens sidste - straalende
Vaabendaad.
Englands Mægling bar nu Frugt, og der blev indgaaet en
Vaabenhvile mellem Danmark-Norge og Sverige, hvorpaa
den endelige Fred blev afsluttet i Frederiksborg d. 3. Juli
1720. Sverige forpligtede sig til at betale Danmark 600000
Rdlr. mod til Gengæld at faa de besatte svenske Omraader:
Rygen, Pommern, Wismar og Marstrand tilbage. Landet
opgav endvidere sin Toldfrihed i Sundet og lovede aldrig
mere at yde den gottorpske Hertug nogen Hjælp til Skade
for Danmark. Ved Frederiksborgfreden maatte Danmark
altsaa give Afkald paa det ene af de Krigsmaal, der havde
foranlediget Landets Indtræden i Krigen mod Sverige:
nemlig Generhverveisen af de tabte østensundske Provinser og de tabte norske Landsdele. Derimod naaedes det
andet Maal: Generhverveisen af den danske Konges fulde
Besiddelsesret til den hertugelige Del af Slesvig - en
Besiddelsesret, der yderligere syntes sikret ved Stormagterne Englands og Frankrigs Garanti.
Krigen mellem Sverige og Rusland fortsattes imidlertid,
og England støttede nu aktivt Sverige for derigennem at
bremse Ruslands Fremstormen i Østersørummat. En engelsk Flaade under Admiral Norris forenede sig med en
svensk Styrke under Sparre og etablerede Blokade af Reval, men noget Angreb paa Byen vilde Norris ikke indlade
sig paa, idet Englands oprindelige Plan om en europæisk
Koalitionskrig mod Rusland ikke havde fundet den for-
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nødne Tilslutning blandt de øvrige Magter, og alene vilde
England ikke gaa til Krig mod den stærke Landmagt, men
nøjedes med at understøtte Sverige i dets Forsvar.
Russiske Galejeskadrer hærgede imidlertid den svenske
østkyst, uden at Svenskerne formaaede at hindre det, og
Sverige søgte derfor Underhandlinger med Tsaren om
Fred. Efter lange og trange Forhandlinger blev den endelige Fred derpaa undertegnet i Nystad d. 30. August 172l.
Sverige maatte afstaa Livland, Estland, Ingermanland, den
sydlige Del af Karelen med Wiborg og fik til Gengæld
herfor 2 Millioner Rdlr. i Erstatning.
Freden i Nystad satte Punktum for Sveriges Stortid og
dermed ogsaa Punktum for Nordens Herredømme over
Østersøen. I Stedet for tonede først Rusland og senere
Prøjsen frem som dens Beherskere, mens Danmark og Sverige for stedse blev reducerede til Magter af anden Rang.
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VI AFSNIT.
DEN STORE FREDSPERIODE OG DEN&
AFSLUTNING 1721-1814.
Indledning.
De nordiske Folk modtog Efterretningen om Fredsslutningerne i 1720 og 1721 med en dyb og inderlig Lettelse.
Den tyveaarige Krig havde udmarvet og udmattet Landene. Danmarks Statsgæld var saaledes vokset til ca.
7 Millioner Rigsdaler under Krigen. Næringslivet var gaaet
i Staa overalt, hvad der ikke mindst gjaldt Søfarten, dette
for Danmark saa livsvigtige Erhverv. De store Handelskompagnier var sygnet hen eller gaaet ind, Havnene var
sandet til, og de svenske Kapere havde under Krigen gjort
lyst blandt de danske Handelsskibe, saa der forestod et
stort Genrejsningsarbejde, da Freden atter holdt sit Indtog. Fredens Arbejde var da ogsaa Grundtonen i Folkets
Liv i de kommende Tider, indtil Dønningerne fra det gigantiske europæiske Opgør: Revolutions- og Napoleonskrigene omsider naaede op til Østersøens Bredder og rev
Nordens Lande med sig.
Men i de Fredens Aar, der kom og svandt, heledes efterhaanden de Saar, som den Store Nordiske Krig 'h avde
slaaet, og der fulgte en jævn og rolig Opgangens Periode
baade kulturelt og merkantilt - Stavnsbaandets Indførelse
i 1733, der for en Del skyldtes Ønsket om at sikre det nødvendige Mandskab til den genindførte Landmilits, er dog
et mørkt Punkt i denne Udviklingens Periode, idet det
skabte en utaalelig Ufrihed for den danske Bonde, Rygraden i det danske Samfund. Langsomt skred Genrejsningen frem. Handelen paa Grønland blev genoptaget, særlig
efter Tilskyndelse af Præsten Hans Egede, der i 1721 gik
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i Land ved Godthaab og begyndte det Missions- og Kolonisationsarbejde, som senere Tider har ført videre frem.
Det asiatiske Kompagni blev genoprettet med Trankebar
som Hovedsædet i Indien, og i Vestindien udvidedes de
danske Kolonibesiddelser ved Købet af St. Croix i 1733,
hvad der ogsaa kom vor afrikanske Koloni paa Guineakysten til Gode, idet der derfra hurtigt kom en stor Eksport i Gang af Slaver til Plantagerne paa den nyerhvervede ø.
Samtidig med denne oversøiske Udvikling skete der ogsaa en indenlandsk merkantil Udvikling særlig knyttet til
København, der lidt efter lidt var ved at arbejde sig frem
til sin naturlige Stilling som Østersøens Stabelplads. Ogsaa
Sverige kom snart ind i en Opgangsperiode, hvad der indirekte kom Danmark til Gode, fordi den stigende svenske
Eksport og Import, der hovedsagelig blev ført gennem Sundet, nu i Henhold til Frederiksborgfredens Bestemmelser
maatte erlægge Sundtold til de helsingørske Toldere.
Der skulde imidlertid ikke gaa mange Aar, før den politiske Himmel atter blev formørket af truende Uvejrsskyer,
der dennegang kom østerfra - fra Rusland. Rusland gik
ud af den Store Nordiske Krig som den virkelige Sejrherre
- som Stormagten ved Østersøens Kyster, der tog Arven
op som Østersøens Herre efter de nordiske Rigers tohundredaarige Hegemoni. Til at begynde med synes Peter
den Store ikke at have haft særlig vidtrækkende Planer
om at udstrække sin Magt over større Dele af østersøkysten, men efter Sejren ved Poltava voksede hans Appetit, saa han bevidst baade under Resten af den lange Krig
og efter Freden stræbte efter et dominium maris baltici efter at faa Herredømmet over Østersøen i Hænde. Under
Krigen brugte han Vaabnene til Fremme af sine store
Planer - under Krigen og efter Krigen søgte han at bringe
saa mange østersøstater som muligt under russisk Indflydelse ved at knytte Familieforbindelser med de regerende Fyrstehuse. Han giftede saaledes to af sine Niecer
bort med Hertugerne af Kurland og Mecklenborg og sin
Datter Anna med Hertugen af Gottorp. Særlig dette sidste
Giftermaal fik skæbnesvangre Følger for Danmark, fordi
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den russisk-gottorpske Forbindelse bragte Rusland i Modsætningsforhold til Danmark. Tsar Peter og efter hans
Død i 1725 hans Efterfølger Kejserinde Catharina I støttede den gottorpske Hertugs Krav paa at faa de tabte
Landsdele i Sønderjylland tilbage, og Situationen blev efterhaanden saa spændt, at Danmark søgte Bistand hos
England og Frankrig, der paa den Tid havde indgaaet det
saakaldte hannoveranske Forbund med hinanden som Modvægt mod den anden store europæiske Blokdannelse, den
wienske Alliance, bestaaende af Østrig, Spanien og senere
Rusland.
I 1726 sendte England en stor Flaade paa 20 Linieskibe
under Kommando af Admiral Wager til Østersøen, hvor
En mindre dansk Styrke paa 8 Linieskibe og nogle mindre
Skibe under Schoutbynacht M. Bille sluttede sig til ham,
-og i Fællesskab forhindrede de en større russisk Flaade
paa 40 Linieskibe og Fregatter samt 200 Galejer med 24000
Mand om Bord i at forlade den finske Bugt, hvor den blev
liggende til langt ind i September. Ved Kejserinde Catharinas Død Aaret efter gled Forholdene imidlertid i Lave
igen, fordi den russiske Politik foreløbigt vendte sig fra
den gottorporienterede Linie, og i 1732 sluttede Rusland
og Østrig endda op bag de øvrige Stormagter som Garanter
for den danske Besiddelse af den tidligere gottorpske Del
af Sønderjylland. Omtrent samtidig hermed skete der ogsaa en stærk Afspænding i det dansk-svenske Forhold, idet
Sverige i Ønsket om at have Ryggen dækket under et kommende nyt Opgør med Rusland søgte Føling med Danmark,
og i 1734 blev der sluttet et Forbund paa 15 Aar mellem
de to Riger, der gensidig garanterede de nordiske Staters
Integritet. 5 Aar senere, i 1739, gik Sverige et Skridt videre i sine Forsøg paa at vinde Danmark, idet der underhaanden blev indledt Underhandlinger om at vælge den
danske Kronprins Frederik til svensk Tronfølger, hvorved
den skandinaviske Union vilde blive genskabt, saa Norden
med Kraft kunde træde op mod Faren fra øst. Den for
Sverige saa ulykkelige Krig mod Rusland 1741-43 kuldkastede imidlertid alle disse Planer, og den svenske Rigsdag valgte da i 1743 den russiske Kejserinde Elisabeths
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Protege, Gottorperen Adolf Frederik, til Tronfølger i Haabet om derigenem at kunne faa bedre Fredsbetingelser.
Krigen var som nævnt gaaet Sverige ganske imod - hele
Finland var oversvømmet, og russiske Galejflaader truede
igen Sveriges østkyst som under den Store Nordiske Krig,
men ved at føje Rusland i Tronfølgerspørgsmaalet opnaaede man dog at faa Størstedelen af Finland tilbage
igen, da Freden blev sluttet i Abo d. 26. Juni 1743.
Trods Christian VI's aabenbare Skuffelse over den svenske Holdning i Tronfølgerspørgsmaalet fortsattes den
svenskvenlige Politik dog i Aarene, der kom, som et Led
i den Neutralitetspolitik, som Danmarks fremragende nye
Udenrigsminister Johan Hartvig Ernst Bernstorff sejgt og
maalbevidst søgte at gennemføre under de store europæiske Krige i Midten af det attende Aarhundrede, nemlig Kolonikrigen 1755-63 mellem England og Frankrig og
Syvaarskrigen 1756-63 mellem Prøjsen støttet af England
paa den ene Side og Rusland, Frankrig og Østrig paa den
anden Side. Bernstorff indsaa klart, at Danmark intet
havde at vinde ved at deltage i dette Storopgør, som paa
den anden Side vilde byde den neutrale Søhandel overordentlig store Fordele, og for at støtte den nordiske Søhandel lykkedes det J. H. E. Bernstorff i 1756 at faa genskabt det væbnede nordiske Neutralitetsforbund, som
første Gang havde set Dagens Lys i 1691. Grundlaget, som
J. H. E. Bernstorff kunde bygge sin Neutralitetspolitik
paa, var den stærke Orlogsflaade.
Flaaden.
Ved Slutningen af den Store Nordiske Krig og i Aarene,
der fulgte, gled Flaaden ind i en alvorlig Nedgangsperiode
baade personelt og materielt. Siden 1711 var der ikke blevet bygget nye Linieskibe, men man havde i Stedet for
koncentreret sig om Bygningen af mindre Skibe og Specialskibe som Skytsskibe og Flydebatterier, og som Følge
heraf var Materiellet efterhaanden blevet udslidt og forældet. Midler til en haardt tiltrængt Fornyelse fandtes
ikke, for Landets Pengevæsen var spændt til Bristepunktet
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efter den langvarige og kostbare Krig, saa der var ikke
Raad til at ofre større Summer paa Rigets Forsvar, og da
samtidig den danske Hær i vore daværende allierede, Vestmagternes, øjne havde større Værdi i den fælles Opmarch
mod Rusland end den danske Flaade - de raadede jo selv
over tilstrækkelige Flaadestyrker - blev de sparsomt tilmaalte militære Bevillinger hovedsagelig anvendt til Hæren, mens Flaaden forfaldt.
Som naturligt var indvirkede Flaadens materielle Forfald ogsaa paa Personellet med stigende Utilfredshed og
Demoralisation i Følge. De slette Forhold om Bord i Skibene og de uregelmæssige Lønningsudbetalinger - ved
Krigens Slutning havde Flaadens Folk flere Aars Lønning
til Gode - skabte en Ulyst mod at gaa i Kongens Tjeneste,
saa det kneb stærkt med at faa de fornødne Besætninger.
Stambesætningen, Holmens faste Stok, svandt faretruende
ind, og de, der blev tilbage, kunde daarligt klare Dagen
og Vejen, fordi de ikke fik udbetalt Hyren, saa deres Koner
for ikke at dø af Sult ansøgte om Tilladelse »til at stjæle.
og tigge.«
Viceadmiral Gabel, der i 1721 kom i Spidsen for Marinens Administration, søgte ihærdigt at raade Bod paa
disse alvorlige Forhold, og det lykkedes ham ogsaa i Forbindelse med Holmens Chef Viceadmiral Judiehær at faa
bragt Flaaden nogenlunde paa Fode igen, inden han selv
blev styrtet i 1725. Lønningerne blev forbedrede, Kaarene
om Bord i Skibene mildnedes, og lidt efter lidt svandt
Modviljen mod at tjene til Orlogs, saa det vigtige Spørgsmaal om at fremskaffe det fornødne Personel lettedes i
nogen Grad. En anden Aarsag til den forbedrede Mandskabstilgang maa søges i, at Handelsflaaden, enhver Orlogsflaades nødvendige personelle Rygstød, atter begyndte
at vokse efter Krigstidens stærke Nedgang, saa man igen
kunde faa det tilstrækkelige Antal søuddannede Mænd til
Raadighed.
Ogsaa blandt Søofficererne sporedes der en kraftig
Utilfredshed i Marinens Forfaldstid, hvad der blandt
andet resulterede i mange Intriger og Kabaler blandt
Flaadens øverste Myndigheder for at naa frem til Mag-
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ten. Baade Gabelog Judiehær faldt som Ofre for disse
Intriger, hvori den dygtige men usympatiske Stræber
Admiral Peter Raben spillede en af Hovedrollerne, men
paa den anden Side afslørede de Kommissioner, der blev
nedsat for at dømme de stridende Parter imellem, megen
gammel Slendrian i Administrationen og fik den derigennem bragt ind i et bedre Spor.
Den af Gabel indledede maritime Sanering videreførtes
med stor Kraft og Dygtighed af Grev Frederik Danneskjold-Samsøe, der i 1735 blev udnævnt til Oversekretær
for Marinen, d. v. s. til Marinens virkelige Leder, og som
ved sin fremragende Ledelse førte Flaaden ind i en Blomstringsperiode, den hverken før eller senere har oplevet
Magen til.
Danneskjolds Virksomhed sporedes i hver eneste af Marinens Tjenestegrene. Nye Linieskibe blev byggede efter
nye og forbedrede Principper, saa der blev skabt en efter
Datidens Forhold fortrinlig dansk Linieskibstype. Holmen
blev yderligere udbygget og forbedret med nye Bygninger
og Anlæg af forskellig Slags. Nyholm Vagten, Mastekranen
og Arsenalets Hovedbygninger staar endnu paa Holmen som
talende Vidnesbyrd om Danneskjolds straalende Virke for
vor Flaade. Havnen og Flaadelejet blev mudret op, saa
alle Skibe kunde lægge til Kaj og ekvipere, og Danmarks
første Tørdok blev anlagt paa Christianshavn. Endvidere
blev Batteriet Sixtus anlagt som et Led i en Søbefæstning rundt om København - et storstilet Projekt, der
dog ikke blev ført ud i Livet, inden Danneskjold blev afskediget. Ogsaa Personellet interesserede Danneskjold sig
stærkt for. Søkadetuddannelsen blev forbedret bl. a. ved,
at der hvert Aar blev udsendt et Kadetskoleskib, ligesom
der blev indført Officerseksamen, Skipperinstitutionen
forsvandt som Følge af Søofficerernes øgede Uddannelse i
Navigation og Sømandsskab - en navigationsuddannet
Underofficersklasse, Styrmændene, blev dog bibeholdt til
langt ind i det 19. Aarhundrede. Danneskjold sørgede ogsaa for Uddannelsen af det øvrige Befalingsmandspersonel,
der blev rekruteret fra Mandskabets Rækker, og der blev
fra nu af krævet Eksamen for at kunne forfremmes til
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Underofficer. I Aarene efter den Store Nordiske Krig indførtes de første Uniformer i Flaaden, idet det blev bestemt,
at alle Befalingsmænd skulde bære Uniform for dermed
at markere overfor Folkene om Bord, hvem der havde
Befalingsret. Uniformerne var til at begynde med graa,
men i 1755 indførtes den nu brugte marineblaa Farve.
11 Aar var det forundt Danneskjold at staa i Spidsen for
Marinen - 11 intensive Arbejdets Aar, hvor det lykkedes
ham glimrende understøttet af Kong Christian VI at genskabe Flaaden og føre den op til en Standard, der var anerkendt overalt i Europa. I 1746 talte Flaaden saaledes 29
Linieskibe og 13 Fregatter foruden et stort Antal mindre
Skibe, allesammen vel vedligeholdte og kun 4 af de store
Skibe var over 30 Aar gamle.
Ved Christian vr's Død i 1746 standsede denne straalende Opgang. Danneskjold blev afskediget, og Admiral
Rosenpalm, der havde lovet Kongen at holde Flaaden i
samme Stand, men betydeligt billigere, kom i Spidsen for
Marinen, men det viste sig hurtigt, at han ikke var i Stand
til at holde sine store Løfter, og hans Regime betegner paa
mange Omraader et Tilbageskridt for Marinen.

Skibene.
Da man efter den Store Nordiske Krigs Afslutning atter
genoptog Bygningen af større Skibe til Flaaden, stødte
man snart paa Vanskeligheder ved at skabe en for danske
Farvandsforhold anvendelig ny Linieskibstype. Mening
stod skarpt mod Mening blandt Marinens højeste Myndigheder, hvad der gav sig Udslag i en hastig Skiften af Fabriksmestre paa Holmen: Judichær, Benstrup, de Thurah,
indtil Danneskjold i 1740 indkaldte den franske Skibskonstruktør Laurent Barbe, der derpaa stod i Spidsen for Skibbyggeriet i syv Aar, til han blev afskediget kort efter Danneskjolds Fald. Barbe bragte imidlertid i den Tid, han stod
for Styret, Skibbyggeriet ind i et fast Spor, og lidt efter
lidt voksede der en fortræffelig Stab af danske Konstruktører frem som Andreas Gerner, Krabbe, Stibolt, Hohlen-
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berg og først og fremmest Henrik Gerner, Andreas Gerners
højtbegavede Søn, en af de mest fremragende Skibbyggere,
Landet har fostret. Henrik Gerners Virke greb dybt ind
i Flaadens Udvikling. Ikke alene blev der i de Aar, han
stod som ledende Konstruktør paa Holmen, bygget 18 Linieskibe, 10 Fregatter, 4 Snauer, 3 Kavalleripramme, 6 Galejer, 1 Defensionsflaade og adskillige mindre Skibe, men
han forbedrede Beboelsesforholdene om Bord, saa Besætningerne fik taalelige Vilkaar at leve under, ligesom han
søgte at sikre Skibene ved at indføre Blybeklædning i Ammunitionsmagasinerne samt Installationer til at sætte disse
under Vand i Tilfælde af Brand. Ogsaa paa anden Vis kom
Gerners rige Initiativ Marinen til Gode - Værftsanlæggene og Arbejdsforholdene paa Holmen blev forbedret i
en meget betydelig Grad og i 1784 medvirkede han ved
Oprettelsen af Søe-Lieutenant-Selskabet, hvis Formaal
var at fremme det videnskabelige Studium blandt Søofficererne.
Medens Linieskibene indenbords undergik mange Forbedringer i denne Periode - i 1731 indførtes saaledes fast
Banjerdæk under hvilket Provianten blev stuvet i Fade
og ikke som før løst, Hygiejnen forbedredes i en betydelig
Grad, og i 1793 blev Skibene kobberforhudede - ændredes
deres Udseende ikke væsentligt før hen mod Periodens
Afslutning omkring Aar 1800, hvor de af Fabrikmester
Hohlenberg byggede Linieskibe kun havde et ca. 3 m bredt
sammenknebet Agterspejl i Stedet for det gamle brede
Spejl med Vægtergange, hvorved man opnaaede at faa
mere Skydefrihed for de agterste Batterikanoner. Tonnagen varierede fra ca. 1400 Tons (50-Kanonslåbe) til ca. 2800
Tons (90-Kanonskibe). Alle de nordiske Linieskibe var Todækkere, idet man ikke fulgte Udlandets Eksempel og byggede de store Tredækkere (som Regel 120-Kanonskibe)
hovedsagelig fordi disses store Dybgaaende (ca. 8 m) forhindrede Passage af Drogden.
Fregatterne udvikledes efter samme Linier som Linieskibene og voksede fra at være armeret med 20-30 Kanoner til at fører 40 Kanoner. De mindre Typer, Snauerne
og Brigantinerne, forsvandt efterhaanden og blev afløst af
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:Briggerne (14-18 Kanoner) der foruden Sejlene ogsaa i stille Vejr - anvendte Aarer som Fremdrivningsmiddel.
Bygningen af Galejer ophørte i 1726, men det varede
ikke længe, før der rejste sig Røster blandt Søofficererne
for en Genindførelse af denne Type, der havde været en
Del anvendt under Krigen, og som formentes at være særlig anvendelige i Smaafarvande. Galejtilhængerne frembævede yderligere, at denne Type var billigere i Anskaffelsen end de store Skibe, saa man kunde faa mange flere
Enheder for den samme Pris - en Argumentation, man
møder Gang paa Gang ogsaa senere hen i Tiden, naar
'Spørgsmaalet: mange smaa eller færre store Krigsskibe
var paa Dagsordenen, og som kan lyde meget bestikkende,
men som bygger paa den fundamentale Misforstaaelse, at
Fart og Talrighed kan erstatte Kampkraft. I Danmark hø.stede man under Kanonbaadskrigen 1807-14 den bitre
Erfaring, at dette ikke er Tilfældet. Trods Kanonbaadenes
mange, straalende Enkeltbedrifter naaede man ikke at
kunne hævde Herredømmet over de danske og norske Farvande med dem alene. De savnede det saa nødvendige
stærke Rygstød, som ene de store Artilleriskibe kunde
bave givet dem.
Danneskjold-Samsøe holdt paa de store Skibe, men efter
.hans Fald fik Galejtilhængerne Vind i Sejlene. I 1750 blev
der anlagt et Galejværft i Frederiksværn i Norge, hvor der
'blev bygget en Del Fartøjer til det norske Kystforsvar, i
1752 anlagde man en Galejhavn ved Nivaa, som dog hurtigt blev opgivet igen, og i 1755 blev der indkaldt nogle
Italienere med Konstruktøren A. de Michaelo Fava i Spidsen for at sætte Fart i Galejbygningen, men Eksperimentet
var ikke videre vellykket, og efterhaanden gled denne
Krigsskibstype ud og blev erstattet af Kanonbaadene, der
førte 2 lange 18-pundige eller 24-pundige Kanoner, en for
og en agter, og af de mindre Kanonjoller. Kanonbaadene
førte 30-40 Aarer og Jollerne som Regel 18. Begge Typer
'havde 2 å 3 Master med Fartøjssejl.
Skytsskibene, der var bygget til Angreb paa Landbatterier, gled efterhaanden ud af Flaadelisterne og erstattedes af Bombarderfartøjerne, der som Regel var armerede
18
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med 2 svære Morterer, 10 lette Haubitser og 16 Stk. 6-pundige Kanoner, saa de, naar Morterene ikke var om Bord,
kunde gøre Krydsertjeneste.

Det væbnede Neutralitetsforbund.
Skønt Flaaden under Frederik V's Regeringstid ikke
formaaede at holde den høje Standard, den havde naaet
under Danneskjold-Samsøes Styre, var den alligevel en meget betydelig Magtfaktor i de kommende Tider, og kun
takket være den kunde J. H. E. Bernstorff føre Statsskibet
sikkert gennem de stormfulde Aar, der satte ind over
Europa, da Storkrigene brød ud i 1755.
I første Række maatte Bernstorffs Anstrengelser gaa ud
paa at sikre den for Danmark og Norge saa livsvigtige
oversøiske Handel mod Angreb fra de krigsførende Magters - særlig fra Englands Side. Engelske Krydsere og
Kapere fejede Havene frie for det franske Flag og søgte
ogsaa paa alle mulige lovlige og ofte ulovlige Maader at
lægge den neutrale Handel saa mange Hindringer i Vejen
som muligt for at forhindre, at Frankrig fik Forsyninger
udefra dækket af det neutrale Flag. I engelsk Strategi gennem Tiderne har den økonomiske Krig altid spillet en stor
Rolle. England har søgt at udnytte sit Herredømme paa
Søen til at ramme Fjendens Næringsliv gennem en Blokade for derved at lamme hans Handel og afskære ham fra
alle Tilførsler, der kunde muliggøre Krigens Fortsættelse,
men en saadan Blokade er selvsagt ikke videre effektiv,
hvis neutrale Skibe uhindret kan løbe ud og ind i de fjendtlige Havne. England har derfor altid nægtet at anerkende
Dogmen om Havenes Frihed og hævdet sin Ret til at genere den neutrale Søfart saa meget som muligt under
Krigsforhold, hvis det derigennem kan skade Modstanderen, og da Krigen mellem England og Frankrig brød ud i
1755, begyndte de engelske Overgreb mod den neutrale
Handel igen.
Trods alt voksede imidlertid de nordiske Rigers Søhandel stærkt, ikke mindst efter at Bernstorff som nævnt i
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1756 havde genskabt det væbnede Neutralitetsforbund
mellem Danmark, Norge og Sverige. En stærk dansknorsk-svensk Flaadestyrke blev udrustet og krydsede i
Nordsøen for at dække Handelsskibene, ligesom der blev
afgivet Orlogsskibe til Konvojering af Skibene. Imidlertid
brød Sverige allerede i 1757 ud af Forbundet og allierede
sig med Englands Fjender: Rusland og Frankrig, og dermed var Forbundet i Realiteten sprængt, omend det eksisterede paa Papiret, da Sverige ikke formelt betragtede sig
som værende i Krig med England. Forholdene blev nu meget forværrede for Danmark. De engelske Overgreb mod
Handelen blev stærkere og stærkere, og Bernstorff, der
havde søgt at komme England i Møde med forskellige Indrømmelser, søgte da igen Føling med Sverige med det Resultat, at Neutralitetsforbundet blev genoplivet og yderligere styrket, da Rusland i 1760 sluttede sig til det. Et af
det nye Forbunds Formaal var at holde Krigene ude fra
Østersøen ved at gøre den til et lukket Hav gennem et
Forbud mod, at Ikke-Kyststaternes Krigsskibe passerede
gennem de danske Stræder.
Allerede i 1758 havde man ventet en engelsk Flaade til
Østersøen for at hjælpe Prøjsen, der truedes stærkt af et
svensk-russisk Angreb fra Søen mod Pommernkysten,
hvorfra der kun er 167 km til Berlin, og en stor dansksvensk-russisk Flaade var derfor samlet i Køge Bugt klar
til at forhindre en engelsk Indtrængen i Østersøen. Den
ventede Flaadeoperation udeblev imidlertid, og heller ikke
efter Oprettelsen af det stærke Neutralitetsforbund i 1759
og 1760 skred Englænderne til Aktion mod Danmark, og
det lykkedes vedblivende Bernstorff at manøvrere klar af
de truende Skær, da omkring 1762 en ny Fare dukkede op,
denne Gang østfra. D. 5. Januar 1762 døde den russiske
Kejserinde Elisabeth og fulgtes paa Tronen af sin Nevø
Gottorperen Carl Peter Ulrich, der hurtigt sluttede Fred
med Prøjsen og beredte sig paa i Forbund med dette Land
at rette et tilintetgørende Slag mod Danmark, der skulde
tvinges til atter at anerkende Hertugen af Gottorps Suverænitet.
Situationen var overordentlig alvorlig for Danmark. Po18·
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litisk set stod vi ganske ene, uden Chance for at faa Hjælp
fra de Stater, der i 1720 havde garanteret den danske Konges Besiddelsesret til de gottorpske Landsdele i Sønderjylland. Frankrig ønskede ikke at gribe ind mod Rusland,
og baade England og Sverige erklærede sig neutrale. Frederik V gav dog ikke op. En Hær paa 24000 Mand blev
samlet i Holsten, mens en stærk Flaadestyrke paa 14 Linieskibe og 8 Fregatter afgik til Østersøen under Kommando
af Viceadmiral de Fontenay, der med sin Hovedstyrke holdt
gaaende Vest for Bornholm, mens 4 Fregatter blev sendt
østpaa mod Liflands og Prøjsens Kyster for at rekognoscere. Overfor denne veludrustede og slagkraftige Flaade
kunde Rusland intet stille op, da den russiske Sømagt i
de senere Aar var forfaldet, saa de danske Øer var veldækkede mod fjendtlige Angreb, men alligevel var Situationen alvorlig nok for Landet, fordi en stærk russisk Hær
var paa March mod Holsten, og det var derfor med en stor
og dyb Lettelse, man i Danmark modtog Meddelelsen om,
at Carl Peter Ulrich var blevet styrtet d. 8. Juli af sin
egen Hustru, Kejserinde Catharina II, der straks førte
Forholdet til Danmark ind i et fredeligt Spor.
J. H. E. Bernstorff og hans Brodersøn A. P. Bernstorff,
der blev Udenrigsminister efter Struenses Fald i 1773,
fulgte hovedsagelig en russiskvenlig Kurs, der havde
mange Fordele for Landet. 1 1773 fandt der saaledes et
Mageskifte Sted, idet Danmark afstod Oldenborg men fik
godkendt Sønderjyllands Indlemmelse i Riget, samtidig
med at Rusland afstod den gottorpske Del af Holsten til
Danmark. Det gottorpske Spørgsmaal, der havde beredt
Danmark saa mange Kvaler, var omsider blevet endeligt
likvideret.
A. P. Bernstorff, en af de mest fremtrædende Statsmænd, der nogensinde har staaet for Styret i Danmark, var
klar over, at en stærk Orlogsflaade var den væsentligste
Garanti for Landets Selvbestemmelsesret under Forbundet
med det mægtige Rusland, og han søgte da ogsaa trods
Landets slette finansielle Stilling at styrke den saa meget
som muligt. Kun med en stærk Flaade i Ryggen kunde han
føre den Politik, han mente tjente Landets Tarv bedst.
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Klarest kom dette frem under den nordamerikanske Frihedskrig (1776-83), hvor Flaadestyrker og enkelte Skibe
blev sendt paa lange Togter for at beskytte danske og norske Handelsskibe mod Opbringelse særlig af engelske Kapere, der sværmede over Havene. I Vestindien, i Middelhavet, ved Kap det gode Haab og ved Trankebar krydsede
danske Orlogsskibe for at sikre Handelen og for yderligere
at styrke Landet i dets Kamp for at værge den livsbetingende, oversøiske Handel, indgik Danmark-Norge, Sverige
og Rusland et nyt væbnet Neutralitetsforbund i 1780, der
byggede paa det Grundprincip, at »frit Skib giver fri Ladning«. Neutrale Skibe skulde kunne sejle frit fra Havn
til Havn ogsaa paa de krigsførende Magters Kyster, og
al Ejendom, der tilhørte krigsførende Magter, skulde være
fri paa neutrale Skibe med Undtagelse af Kontrebande.
For at hævde dette Princip i Praksis blev der udsendt
store Flaadestyrker, der skulde konvojere Handelsskibene
og værge det neutrale Flag mod Opbringelse.
Det stærke Neutralitetsforbund, der senere fik Tilslutning fra Prøjsen, mens en paatænkt hollandsk Tilslutning
blev forpurret ved en engelsk Krigserklæring, blev en
vældig Spore for dansk Handel og Søfart, der gik ind i en
straalende Opgangsperiode. Hertil bidrog dog i en ikke
ringe Grad, at Bernstorff havde firet meget overfor de
engelske Krav i Kontrebandespørgsmaalet, saa Englænderne til Russernes store Fortrydelse saa relativt velvilligt paa den danske Skibsfart. Danmarks daværende »Diktator«, Ove Høegh-Guldberg, benyttede iøvrigt Bernstorffs
Kontrebandeaftale med England som Paaskud til at lade
sin stærke Udenrigsminister falde, hvorpaa han selv de
facto overtog Udenrigsministerposten, indtil han blev styrtet i 1784 ved Kronprins Frederiks Statskup, der atter
bragte A. P. Bernstorff tilbage som Udenrigsminister.
Det paa saa mange Omraader saare gunstige Forbund
med Rusland havde imidlertid ogsaa sine Skyggesider, idet
vi i 1788 blev trukket med ind i en Krig mod Sverige.
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Den svensk-russisk-(danske) Krig 1788-1790.
I Sverige havde Gustav III ved sit Statskup i 1772 genindført Enevælden, men det gærede og ulmede i Folket,
og Kongen spejdede derfor efter en Lejlighed til gennem
et heldigt Felttog at afvende den voksende Misfornøjelse
og kaste Glans over sin Krone. En saadan Lejlighed mente
han at have fundet, da Rusland i 1787 under en Krig med
Tyrkiet saa sig nødsaget til at blotte Finland og St. Petersborg for Tropper, og skønt en stor Del af det svenske Officerskorps allerede før Krigen var bestemte Modstandere
af hans Planer, aabnede han alligevel Fjendtlighederne i
Sommeren 1788.
Den svenske Operationsplan gik ud paa at rette et direkte Angreb paa St. Petersborg, idet en finsk Hær skulde
rykke frem langs Finlands Sydkyst mod Byen, mens samtidig den svenske Flaade skulde landsætte en anden Hær
ved Oranienbaum paa Sydkysten af den finske Bugt. For
at denne Operationsplan kunde naa et heldigt Resultat,
var det imidlertid nødvendigt, at den svenske Flaade beherskede Finskebugten ubestridt.
Den svenske Flaade var blevet genopbygget efter en
lang Nedgangsperiode og talte nu 26 Linieskibe foruden
en stor Skærgaardsflaade. Besætningerne var veluddannede, og mange af Officererne havde en rig Krigserfaring,
idet de havde gjort Tjeneste i den franske Flaade under
den nordamerikanske Frihedskrig.
Den russiske Flaade var paa Papiret den svenske langt
overlegen, idet den talte 54 Linieskibe, hvoraf imidlertid
kun 24 var til Raadighed, idet Resten enten var forældede
eller spredt andre Steder hen. Af de 24 Skibe var endda
15 bestemt til at afgaa til Middelhavet for at bekæmpe
Tyrkerne. Personellet var kun af en ringe Kvalitet.
Det lykkedes imidlertid ikke Svenskerne at vinde Herredømmet over den finske Bugt som planlagt. D. 17. Juli
stødte deres Flaade 15 Linieskibe og 11 Fregatter stærk
under Kommando af Hertug Karl af Sødermanland sammen med Russerflaaden, 17 Linieskibe og 7 Fregatter
stærk under Kommando af Admiral Greigh, i et uafgjort
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Slag ved Hogland, hvorefter den trak sig tilbage til Sveaborg, mens Russerne gik til Seskær. Den svenske Landgang
ved Oranienbaum maatte da opgives, og da kort efter Misfornøjelsen mellem de svenske Officerer flammede op i
en stor Sammensværgelse, det saakaldte Anjalaforbund,
blev Operationerne fuldstændig lammede, og baade Hær
og Flaade gik tilbage.
Aaben Revolution truede nu Kong Gustav, og kun den
Omstændighed, at Danmark erklærede Sverige Krig, reddede Kronen for ham. Kongen forlod straks Hæren, der
var gaaet i Staa i Finland, og ilede hjem til Sverige, hvor
han med glimrende Veltalenhed fik samlet Folket omkring
sig igen til Forsvar mod det danske Overfald. Nye Skarer
strømmede til Fanerne, og Folkets Vrede vendte sig nu
mod Anjalamændene, der beskyldtes for at ville forraade
Landet. Indadtil i Sverige kom denne danske Krigserklæring, der var blevet fremtvunget af vor allierede Rusland,
altsaa til at faa store Følger, idet den svejsede Landet sammen til en Enhed omkring Kongen. Militært set fik den
ingen Betydning, idet et dansk-norsk Fremstød mod Bahuslen i September 1788 maatte opgives igen og Tropperne
trækkes tilbage over Grænsen paa Grund af en engelskprøjsisk Intervention. De to Lande ønskede ikke et for
svækket Sverige, og Bernstorff, der kun nødtvungen var
gaaet med til Krigserklæringen, bøjede sig hurtigt for deres Henstillinger om at indstille Fjendtlighederne. Ved
Krigsudbruddet udrustede Danmark en Flaade paa 6 Linieskibe og nogle Fregatter, der sluttede sig sammen med en
større russisk Eskadre, hvorpaa den allierede Flaade krydsede dels i Kattegat og dels i Østersøen, uden at det dog
kom til Fjendtligheder med Svenskerne. Snart efter blev
der sluttet Vaabentilstand mellem Danmark og Sverige.
Krigen fortsattes imidlertid mellem Sverige og Rusland
med vekslende Held, indtil omsider Russernes maritime
Nederlag i Slaget i Svensksund d. 9. Juli 1790 hidførte Freden, hvor alt blev de to Lande imellem som før Krigen.
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Danmarks Kampe mod Barbareskerne.
Som Orlogsflaaden havde været et vigtigt Vaaben for
den danske Regering under dens Bestræbelser for at værneNeutraliteten og de Principper, denne Neutralitet byggede
paa, under de store europæiske Søkrige, var den ogsaa det
vigtigste Magtmiddel i Regeringens Politik overfor Middelhavets »Svøbe«, Barbareskerne eller Korsarerne, der
paa den Tid levede højt af at plyndre den fredelige Skibsfart for svimlende Summer. Barbareskerne er en Fællesbetegnelse for de Folkeslag, der gennem Aarhundreder
havde boet langs Afrikas Nordkyst: i Algier, Tunis, Tripolis og Marokko, og som havde overtaget Herredømmet
over Middelhavet, da det vestromerske Rige gik til Grunde
i Folkevandringstidens Malstrøm. En arabisk Fyrste Zeiri
grundlagde i Aaret 935 Algier paa den gamle romerskeKoloni Icosiums Ruiner, og fra den Tid blev Sørøveriet denordafrikanske Kystbeboeres mest indbringende Levevej.
Gang paa Gang søgte de europæiske Sømagter at faa standset deres ødelæggende Virksomhed men uden større Held,
og alle søfarende Nationer, England iberegnet, maatte
skatte til dem i dyre Domme for at undgaa, at deres Skibe
blev kaprede og deres Besætninger solgt som Slaver paa
de nordafrikanske Slavemarkeder.

Langt udenfor Middelhavet jog deres Flaader. I Aaret
1627 gjorde en Korsarflaade saaledes Landgang paa Island
og slæbte 300 Islændere med sig hjem som Slaver, men
det var særlig i Middelhavet, de huserede, og da den skandinaviske Skibsfart omkring 1730 tiltag stærkt i dette Farvand, maatte først Sverige og siden Danmark og Norge
slutte Venskabstraktater med Korsarfyrsterne dernede og
med store Ofre købe Fred for deres Handelsskibe.
I Aaret 1746 sendte Danmark saaledes en mindre Flaadestyrke bestaaende af 3 Linieskibe og 1 Fregat under Kommando af Kommandør Grev Ulrik Danneskjold til Algier
for at forhandle med Deyen, og det lykkedes ogsaa at
faa afsluttet Traktater baade med Algier og med Tunis,
Tripolis og Marokko. Kejseren af Marokko holdt imidlertid ikke de Løfter, han havde givet, men optraadte over-
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ordentlig skarpt overfor den danske Handelskoloni i Saffia,.
og først da Kommandørkaptajn von Liitzow viste sig i de
marokkanske Farvande med en Eskadre paa 4 Fregatter
faldt Kejseren til Føje og undertegnede den endelige Overenskomst. Danmark fik imidlertid ikke Traktaterne gratis,
men maatte betale dem med saare kostbare »Presenter«
bestaaende hovedsagelig af Kugler, Krudt og Kanoner.
Støttet paa disse dyre Traktater sejlede vore Skibe deres Laster nogenlunde uantastede gennem Middelhavet i
de kommende Aar, indtil Deyen af Algier i 1769 stilledeKrav om nye store »Presenter«. Da de paafølgende Forhandlinger ikke førte til noget Resultat, erklærede Deyen.
Danmark Krig og begyndte at kapre dansk-norske Skibe
overalt, hvor hans Korsarer kunde komme til det.
Regeringen i København udsendte da en større Flaadestyrke paa 4 Linieskibe, 2 Fregatter, 2 Bombardergalioter
og nogle Transportskibe under Kommando af Schoutbynacht F. C. Kaas, der i Begyndelsen af Juli 1770 ankom til
Algier, hvor han straks forlangte de tagne danske Priser
udleverede eller erstattede. Deyen afslog at gaa ind paa,
de danske Krav, hvorefter Kaas forsøgte et Angreb paa
Byen. Angrebet mislykkedes imidlertid, dels fordi Aarstiden var uheldig valgt - det blæste stadig paalands, saa
Linieskibene ikke kunde komme ind paa klos Hold - ogdels fordi de Bombardergalioter, der var medgivet
Eskadren, viste sig at være saare uheldigt konstrueret, idet
Dækkene aabnede sig, og ilden slog ned i Magasinerne ved
hvert Kast. Hertil kom yderligere, at Byens Fæstningsværker laa anderledes, end Kaas havde faaet opgivet
hjemmefra. Efter at have ventet i 14 Dage paa gunstig
Vind for at kunne komme ind paa klos Hold med Linieskibene maatte Kaas paa Grund af Sygelighed om Bord
afgaa med sin Styrke til Port Mahon paa Balearerne, hvorpaa han med denne Havn som Basis søgte at beskytte den
dansk-norske Skibsfart mod Korsarernes Angreb.
Dette uheldige Udfald vakte selvsagt stor Utilfredshed
i København, hvor der straks blev nedsat en Kommission
til Undersøgelse af Sagen. Kaas, der blev afløst som
Eskadrechef af Schoutbynacht Hooglant, blev frikendt, og
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hele Ansvaret lagt paa de hjemlige Myndigheder, Udenrigsministeren J. H. E. Bernstorff og Marinens Chef, Viceadmiral Danneskjold-Laurvig, der begge blev afskediget
af Struensee. Det havde derefter været Tanken at forstærke Middelhavseskadren betydeligt, men Planerne blev
stillet i Bero, da Struensee kort efter blev styrtet. Ove
Høegh-Guldberg, der nu kom til Magten, veg tilbage for
at føre Krig mod Algier og foretrak en fredelig Ordning
selv mod store pekuniære Ofre. Hooglant fik derfor kun
sendt 1 Linieskib, 3 Fregatter og 1 Chebek som Forstærkning og blev endvidere beordret til at indlede nye Forhandlinger med Deyen, hvad der resulterede i en ny Traktat, der kostede Danmark en ny «ekstraordinær Present»
paa 4000 Zekiner og 40 Kanoner. Til Gengæld frigav Deyen
de opbragte Skibes Besætninger og fornyede 1772 Traktaten af 1746.
Man havde saaledes faaet Fred med Algier, men Roen
varede kun kort, thi da en ny Pasha overtog Magten i
Tripolis i 1796, forlangte han straks en større »ekstraordinær Present« af Danmark for at forny de Traktater,
hans Forgænger havde indgaaet, og truede med Krig, hvis
vi ikke vilde betale. Regeringen i København svarede ikke
paa Pashaens Note, hvorpaa de tripolitanske Korsarer begyndte en hidsig Jagt paa den dansk-norske Skibsfart, der
netop i de Dage var af et betydeligt Omfang i Middelhavet.
De danske Krydserchefer søgte at begrænse Angrebene saa
meget som muligt, men først da Kaptajn Steen Andersen
Bille i 1797 overtog Stationen dernede, lykkedes det at faa
sat en Stopper for dem, idet Bille d. 16. Maj 1797 slog en
tripolitansk Flaadestyrke i Kampen ved Tripolis.
Kampen ved Tripolis d. 16. Maj 1797.
D. 15. Maj var Bille naaet ned til Tripolis med sin
Styrke, der bestod af Fregatten »Najaden«, Briggen
»Sarpen« og en maltesisk Chebek. Han gik straks saa
tæt ind under Land som muligt for at rekognoscere
Forholdene uden at ænse den kraftige Ild fra Batterierne i Land. Den næste Dag stod Bille med »Naja-
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den« ind i Bugten for en frisk, østlig Vind og vekslede
Skud med 6 ved Havnen liggende Korsarskibe, hvorefter han vendte og stod ud i rum Sø igen. De seks
tripolitanske Skibe lettede nu og fulgte efter, men da
Bille var naaet ud i rum Sø, braste han bak og optog
Kampen, skønt han kun havde 54 Kanoner mod Fjendens 120.
Briggen og Chebekken kom til og deltog i Kampen,
der rasede med stor Heftighed, indtil Korsarerne efter
et Par Timers Forløb maatte flygte tilbage til Havnen igen med svære Tab. Bille turde ikke forfølge
paa Grund af det frembrydende Mørke, men han
kunde dog i sin Rapport til Kronprinsen med Stolthed skrive: »Til Ære for den danske Nation og til Satisfaction for mig selv kan jeg berette Deres kongelige Højhed, at Korsarerne d. 16. have faaet dygtig
Prygl.«

Kampen og den af Bille etablerede Blokade af Havnen
gjorde et dybt Indtryk paa Pashaen, der snart efter var
villig til at slutte Fred mod at faa en »Present« samt
»Najaden«s Chefslup, som han var blevet meget indtaget i.
Til Gengæld frigav han 21 danske Fanger og sluttede en
ny Traktat med Danmark, der »skulde forevige Venskabet og igen tilvejebringe Freden« mellem to Lande.
Gennem de følgende Aar holdt Danmark, lige til Krigen
ramte Landet i 1801, Flaadestyrker i Middelhavet til B~
skytteIse af Handelen dels mod Barbareskerne og dels mod
de krigsførende Landes Kapere. Styrken talte som Regel
7-8 Fregatter og stod under Kommando af Steen Bille,
der med fremragende Dygtighed røgtede sit vanskelige
Hverv, til han i Aaret 1800 paa Grund af svigtende Helbred blev afløst af Kommandørkaptajn Koefoed. Kort før
Kommandoskiftningen var Bille afgaaet til Tunis, hvis Hersker havde stillet nye, ublu Krav til Danmark, men mens
Forhandlingerne stod paa, beskød Bille ved en Fejltagelse
nogle algierske Skibe, hvad der hensatte Deyen af Algier
i Raseri, og Kommandørkaptajn Koefoed, der i Mellem-
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tiden havde overtaget Kommandoen, havde de største Besværligheder med at faa bilagt Stridighederne.
Barbareskernes haardhændede Brandskatning af Søfarten varede ved, lige til Frankrig i 1830 foretog det bekendte Tog mod Algier og erobrede Landet, men nogleAar fremover i Tiden maatte alle Sønationer - England
iberegnet - betale en vis Tribut, for at deres Handelsskibe
kunde faa Lov til at sejle gennem Middelhavet. Denne
Tributbetaling faldt først bort efter Marokkos uheldige
Krig mod Frankrig i 1844. Danmark sendte da en Eskadre
paa 2 Fregatter, »Gefion« og »Thetis«, en Brig og et Dampskib under Kommando af Kommandørkaptajn H. G. Gardetil de marokkanske Farvande, hvor der samtidig blev samlet svenske, norske, engelske, franske og spanske Krigsskibe, og overfor dette vældige, maritime Opbud faldt Sultanen til Føje, og d. 5. April 1845 blev Tributen strøget.
Barbaresktiden var definitivt forbi.
Fredsperiodens Afslutning 1789-1801.
D. 14. Juli 1789 stormede Paris' Befolkning Bastillen og
gav dermed Stødet til den franske Revolution, hvis blodige
Dønninger snart efter hvirvlede Europa ud i et gigantisk
Opgør, der først sluttede med Napoleons Fald i 1815. I
1792 kom Frankrig i Krig med Østrig og Prøjsen, og dermed rullede Lavinen. Den ene Stat efter den anden blev
trukket med ind i Krigen, og Opfordringerne til de nordiske Magter om at deltage i det almene europæiske Korstog mod »Jakobinismen« blev kraftigere og kraftigere.
Frankrig havde ved sin Optræden stillet sig udenfor den
civiliserede Verden, og alle havde derfor Pligt til at gribe
til Vaaben mod Landet, men de nordiske Lande afslog alle
Opfordringerne og holdt sig neutrale - ikke, fordi de ikke
delte den almindelige Afsky for de franske, revolutionære
Voldshandlinger, men fordi det - ikke mindst handelsmæssigt set - vilde baade Landene bedst at forblive uden-o
for Krigen. Denne Nordens neutrale Holdning var imidlertid ikke velset i den antifranske Lejr, særlig ikke i
England, der dels frygtede for, at et af dets vigtigste og
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kraftigst virkende Kampmidler, Blokaden af Frankrig,
vilde blive svækket af den neutrale Handel med Fjenden,
og dels kunde man ikke se bort fra den Mulighed, at den
engelske Skibsfart, truet som den var af fjendtlige Kapere,
kunde blive konkurreret ud af den sikrere neutrale Skibsfart.
England slog da ogsaa ind paa en skarpere Blokadepolitik end tidligere, ophævede bl. a. den dansk-engelske
Kontrebandeoverenskomst af 1780 og erklærede Fødemidler for Kontrebande, samtidig med at den nordiske Handel
og Skibsfart paa Frankrig blev krævet standset. Det engelske Standpunkt blev støttet af Østrig, Prøjsen og Holland, mens Rusland, der i tidligere Tider saa ivrigt havde
støttet de nordiske Landes Neutralitetspolitik, ligeledes
svingede over paa Englands Side og sendte en Flaadestyrke
paa 23 Linieskibe til de danske Farvande for at true Landet
til Eftergivenhed overfor de engelske Krav.
Den fælles nordiske Fare førte Danmark, Norge og Sverige nærmere til hinanden. Fortidens Bitterhed Landene
imellem forsvandt og gav Plads for en sund nordisk Samhørighedens Tanke ivrigt støttet af Bernstorff, der bl. a.
sagde: »Alt, hvad der nærmer Danmark og Sverige til hinanden er naturligt - alt, hvad der fjerner dem fra hinanden, er uretfærdigt og unaturligt.« Og som et synligt
Resultat af denne nye nordiske Indstilling lykkedes det
Bernstorff d. 27. Marts 1794 at faa afsluttet et nyt bevæbnet Neutralitetsforbund mellem Danmark-Norge og Sverige, og for at give dette Forbund den nødvendige stærke
Baggrund blev det bestemt, at hver af de to Statsgrupper
skulde udruste 8 Linieskibe, der om nødvendigt skulde operere under en fælles Overkommando. Endvidere blev
Østersøen igen erklæret for at være et lukket Hav, saa
alle Handelsskibe, selv krigsførende Landes skulde være i
Sikkerhed for Opbringelse i dette Farvand. For at møde
den russiske Trusel udrustede Danmark yderligere 7 Linieskibe, saaledes at der ialt var 15 danske Linieskibe i Søen,
men Bernstorff regnede forøvrigt med, at Rusland, der var
stærkt optaget af Polens anden Deling, ikke ønskede at
engagere sig for alvorligt andetsteds gennem en Krig, det
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intet havde at vinde ved, men at Maalet med dets kraftige
Flaadeoptræden kun var at tækkes England.
De nordiske Staters store Flaadeopbud undlod heller
ikke at gøre en vis Virkning i England, der netop i de Aar
befandt sig i en ret vanskelig militær Stilling, og Landet
slog da ind paa en venskabeligere Kurs overfor den neutrale Handel. Saaledes blev Forbudet mod Kornhandelen
paa Frankrig ophævet, og de engelske Visitationer af Handelsskibe i de nordiske Farvande tog kendeligt af. Bernstorff, der var den drivende Kraft i Neutralitetsforbundet,
undlod paa sin Side at irritere Englænderne ved at lade
Handelsskibene konvojere af Orlogsskibe, men brugte udelukkende Forbundets militære Magtmidler, Flaaderne, som
et stærkt Rygstød under de talløse diplomatiske Forhandlinger, der fulgte i den standende Handelskrigs Kølvand,
hvad der utvivlsomt ogsaa var rigtigt. Konvojering var
heller ikke i disse Aar saa nødvendig overfor Babareskerne, der holdt sig i Ro overfor Skibsfarten i Middelhavet, og Frankrig, der selvsagt havde stor Interesse i at
holde den neutrale Skibsfart i Gang, da dets egen var fejet
bort fra Havene af Englænderne, forholdt sig nærmest
velvilligt og holdt sine Kapere i Ave, saa de ikke af Vindingslyst forgreb sig paa neutrale Skibe.
Denne Periode, »den glimrende Handelsperiode«, var en
straalende Opgangstid for den nordiske Handel og Skibsfart, der bragte Velstand til Huse i de tre Lande, men den
skulde desværre ikke vedvare. Allerede i 1797 kom det
uundgaaelige Omslag. I det Aar endte den første Koalitionskrig med Frankrigs Sejr, men Søkrigen fortsattes mellem England og Frankrig-Spanien. Alle de fransk-spanske
Planer om at komme England til Livs gennem Invasion
maatte skrinlægges efter de store engelske Sejre ved St.
Vincent og Kamperduin, og Frankrig søgte da gennem en
til det yderste ført Handelskrig at komme sin tilsyneladende usaarlige Modstander til Livs. England skulde
rammes paa sit saarbareste Sted, de maritime Tilførselslinier, men denne nye franske Søkrigsførelse sved haardt
til de neutrale, hvis Skibsfart gennem det berygtede franske Dekret af 29. Nivåse 1797, der erklærede hvert neutralt
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Skib med hele Ladningen for god Prise at være, blot der
var den mindste Antydning af engelske Varer om Bord,
nærmest blev gjort fredløs paa Havene.
Talløse Skarer af franske Kapere sværmede ud over Havene og opbragte alt, hvad de kunde overkomme uden
smaalige Hensyn til Lov og Ret. Uheldigvis for Danmark
døde A. P. Bernstorff i Juni 1797, og hans Søn, Christian
Bernstorff, der ikke var af samme storslaaede Format som
Faderen, overtog Udenrigsministerposten paa dette vanskelige Tidspunkt, hvor den hidtidige Linie i Neutralitetspolitikken ikke længere kunde følges. De franske Kaperier
tog efterhaanden saa stærkt et Omfang, at -det blev nødvendigt at konvojere Handelsskibene for at sikre dem mod
de franske Overgreb. Man regnede imidlertid med, at England nu vilde se med venligere øjne paa Konvojeringen,
idet man kunde gøre gældende, at den i Virkeligheden ogsaa tjente engelske Interesser, rettet som den var mod
Franskmændene, og forøvrigt ogsaa mod Babareskerne,
der paa denne Tid igen begyndte at blive nærgaaende.
I Begyndelsen af 1798 satte man derpaa Konvojeringen
i Gang i de tre nordiske Lande, der i samdrægtig Enighed
søgte at løse det for dem saa vigtige Spørgsmaal. Enkelte
Linieskibe blev stationeret ved Helsingør for at holde Porten til Østersøen, det lukkede Hav, spærret for fremmede
Krydsere og Kapere, mens Christianssand blev valgt til
Samlingssted for de udgaaende Konvojer, der herfra blev
ledsaget over Nordsøen og videre til Middelhavet, Ostindien eller til Vestindien, hvor der var stationeret mindre
Eskadrer til yderligere Konvojtjeneste. Under en saadan
Konvojrejse til Ostindien i 1799 laa Linieskibet »Oldenborg« med Kommandørkaptajn Olfert Fiseher som Chef
til Ankers i Taffelbay ved Kap det gode Haab sammen med
et engelsk Linieskib og 4 Handelsskibe, da det blev overfaldet af en orkanagtig Storm. Det engelske Linieskib og
de 4 Handelsskibe kappede Masterne og drev derfor uden
Styr paa Land og forliste med Mand og Mus, men Olfert
Fiseher, der var klar over, at Skibet ikke kunde reddes,
kappede ikke og var derfor i Stand til at sejle Skibet paa
Land, hvorved han bjergede sine Folk. Samme Aar for-
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'Svandt Fregatten »Hvide Ørn« med hele sin Besætning
under Konvojt jeneste i Middelhavet.
I et Par Aars Tid var Englands Holdning overfor Konvojeringen som ventet ret velvillig, men Situationen ændrede sig totalt, da Napoleon Bonaparte d. 18. Brumaire
Aar VIII - d. v. s. d. 9/11 1799 - gennem sit Statskup
kom i Spidsen for Frankrig som Førstekonsul. Napoleon,
der klart indsaa de Fordele, Frankrig vilde have ved at staa
.paa en god Fod med de neutrale, saa de Forsyninger, Landet trængte saa haardt til, kunde flyde ind i dets Havne om
Bord i neutrale Skibe, ophævede hurtigt det berygtede
Dekret af 29. Nivåse og forbød sine Kapere at angribe neutrale Skibe, men derved bortfaldt Hovedgrunden for Englands velvillige Syn paa Konvojeringen, der nu mere og
mere blev betragtet som en mod England rettet fjendtlig
Handling, idet man frygtede, at Frankrig kunde faa tilført
Kontrebandevarer dækket af det neutrale Flag. En vis
Berettigelse for denne engelske Mistænksomhed var der,
idet danske og norske Skibe hyppigt blev fragtede af franske og hollandske Købmænd, ligesom nogle af disse bosatte sig i Danmark og fik danske Borgerrettigheder med
deraf følgende Krav paa at faa deres Varer beskyttede af
det danske Flag. Det var ikke mindst paa St. Thomas, det
eneste neutrale Aandehul i Vestindien, denne Trafik, som
den danske Regering stod magtesløs overfor, blev drevet,
og Gang paa Gang maatte de ved Øerne stationerede danske Orlogsskibe med Magt søge at forhindre engelske Overgreb mod Handelsskibene paa det neutrale Territorium.
Stejlere og stejlere krævede Englænderne, at de nordiske Stater enten skulde ophøre med Konvojeringen eller
tillade engelsk Visitation af Konvojens Skibe, og hyppigere og hyppigere skete der mindre Sammenstød mellem
de konvojerende Orlogsskibe og engelske Krydsere. Det
første af disse fandt Sted Juleaften 1799, da Kaptajn van
Dockum paa Fregatten »Havfruen« paa Gibraltars Red
med Magt modsatte sig Visitation af den Konvoj, han
havde med sig. Tidspunktet til at bøje sig for de engelske
Krav var nu utvivlsomt kommet. Sverige tog Konsekvensen af det ændrede politiske Billede og gav Englænderne
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Ret til at visitere deres Skibe, men uheldigvis forpassede
Danmark Tiden. Englands Optræden blev skarpere og
skarpere, og d. 25. Juli 1800 kom det første Sammenstød,
hvor der flød Blod. Paa den Dag var den danske Fregat
»Freja«, Chef Kaptajn Peter Krabbe, paa Vej sydover
gennem Kanalen med en Konvoj paa 6 Skibe, da han blev
stoppet af en engelsk Eskadre paa 3 Fregatter og 3 mindre
Skibe. Den engelske Eskadrechef Captain Baker forlangte
Ret til at visitere Konvojen, og da Krabbe nægtede at give
Tilladelse dertil og skød paa det engelske Fartøj, der skulde
foretage Visitationen, aabnede Englænderne omgaaende
Ilden mod »Freja«. Efter en Times heftig Kamp maatte
Krabbe stryge for Overmagten, hvorefter alle de danske
Skibe blev ført ind til »The Downs« - »Freja« dog med
Flag og Vimpel vajende.
Med Frejaaffæren begyndte Forspillet til de Begivenheder, der førte frem til Slaget paa Reden d. 2. April 1801.
Optakten til Slaget paa Reden d. 2. April 1801.
Skønt Undersøgelsen af Konvojen viste, at der ikke fandtes Kontrebande om Bord i dens Skibe, benyttede Englænderne alligevel Affæren til at kræve Konvojsystemet
afskaffet. En ekstraordinær Gesandt blev afsendt til København for at forhandle med Regeringen, og samtidig
hermed afgik en større Flaadestyrke paa 7 Linieskibe og
12 Fregatter til de danske Farvande for at give Gesandten
en passende stærk Støtte under Forhandlingerne. Danmark
udrustede i Hast 8 Linieskibe under Kommando af Kommandør O. Liitken, ligesom der blev udlagt en flydende
Defension paa Københavns Red. Det kom dog ikke denne
Gang til Fjendtligheder, idet Forhandlingerne trak sig i
Lave og resulterede i en dansk-engelsk Overenskomst af
29. August, hvor Danmark gik ind paa indtil videre at
ophøre med Konvojeringen, mens »Freja« og Konvojens
Skibe blev udleverede igen.
Umiddelbart efter Frejaaffæren havde Danmark henvendt sig til Rusland i Haabet om der at opnaa Støtte under Forhandlingerne, samtidig med at man fremhævede
19
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det ønskelige i, at Neutralitetsforbundet blev genoplivet,
Tsar Paul var netop da svunget over til en udpræget
engelskfjendtlig Politik - Englænderne vilde ikke tilbagegive Johanniterridderne, som Tsaren var Stormester for,
den af dem erobrede Malta - og han optog derfor med
Glæde den danske Tanke. Der blev derpaa hele Efteraaret
igennem ført Forhandlinger mellem Rusland, Danmark
Sverige og Prøjsen om Dannelsen af et nyt Neutralitetsforbund, og lidt efter lidt blev Danmark da manøvreret
ind i en overordentlig vanskelig Stilling, hvor det maatte·
vælge enten at gaa med Rusland, der stejlt fastholdt Neutralitetsforbundets bærende Principper bl. a. om Konvojens Ukrænkelighed, eller at bøje sig for de engelske Krav
om Opgivelse af Konvojeringen, saaledes som de to Lande'
var blevet enige om gennem Overenskomsten af 29. August.
Resultatet af Christian Bernstorffs ejendommelige Dobbeltspil blev altsaa, at Danmark, hvilken Vej det end.
valgte at vandre, maatte forberede sig paa Krig enten med.
England eller med Rusland, thi det var udenfor enhver
Tvivl, at England vilde betragte Genoprettelsen af Neutralitetsforbundet som en fjendtlig Handling, mens paa den
anden Side Rusland aldrig vilde tillade, at Danmark und-slog sig for at deltage i Forbundet.
I December valgte Danmark at gaa med Rusland og:
slutte sig til Neutralitetsforbundet, og Krigen med England var da uundgaaelig. Det var imidlertid et saare uheldigt Tidspunkt, Tsar Paul havde valgt at afgøre Sagen
paa, idet den russiske Flaade, der forenet med den danske
vilde havde været en betragtelig Modstander selv for England, paa Grund af Ishindringer foreløbigt vilde være
afskaaret fra at deltage i krigerske Operationer, hvorved
Danmark vilde komme til at tage Stødet af alene.
Saasnart Neutralitetsforbundet var en Kendsgerning,.
lagde Englænderne Embargo paa 300 russiske, dansk-norske og svenske Skibe, der laa i engelske Havne, og d. 12.
Marts afsejlede en stærk engelsk Flaade til de nordiske
Farvande for at sprænge Forbundet. Flaaden bestod af 20 Linieskibe og 33 Fregatter og mindre Skibe og stod under Kommando af Admiral Sir Hyde Parker, der havde
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Lord Nelson og Thomas Graves som Eskadrechefer. Nelson havde ventet, at han som den mest populære Admiral i
England og efter sine straalende Bedrifter i Middelhavet
- særlig Sejren ved Abukir d. 1/8 1798 - vilde være
blevet sat i Spidsen for Ekspeditionen, men Regeringen
havde valgt Parker, fordi han var kendt som en besindig
og rolig Mand, der i alle vanskelige Tilfælde først og fremmest vilde optræde med Forsigtighed og Maadehold, og det
var stadig Englands Haab, at man ved at øve et fredeligt,
men dog bestemt, Tryk paa de danske og svenske Regeringer kunde faa dem til at sige sig løs fra Alliancen med
Rusland, i hvem den engelske Regering saa Hovedmodstanderen, og først, hvis det ikke lykkedes at naa et Resultat ad diplomatisk Vej, skulde man bruge Magt, og
hertil vilde Nelson, Handlingens og Kampens Mand være
den rette. Modvind og Storm sinkede Parker paa Vejen
over Nordsøen og gennem Kattegat, og først d. 21. Marts
kunde han ankre ved Indgangen til Sundet mellem Gilleleje og Kullen.
Den store Flaades Ankomst vakte naturligvis megen
Bestyrtelse i Helsingør og som en Løbeild forplantede Efterretningen sig til Hovedstaden, hvor der blev arbejdet
ivrigt paa at fuldføre Forsvaret. Stemningen i Befolkningen var ypperlig, og overalt diskuterede man den vigtige
Nyhed. »Berlingske Tidende« for d. 23. Marts bragte følgende Meddelelse: »1 Gaar afrejste den engelske Minister,
Konsul og andre med Fregatten »Blanche« fra Helsingør
og saa man om Eftermiddagen syv Sejlere, der dog ere ude
af Sigte i Dag. Fyrene paa Kullen, Kronborg og Nakkehovedet vare slukte og Ekspres sendtes til Anholt og Skagen om at slukke dem. Mængden flytter deres Kostbarheder og Familie fra Byen.«
Den Fregat »Blanche«, hvorom der er Taie, havde tidligere bragt en engelsk Udsending, Sir Vansittart, til Danmark, hvor han paa sin Regerings Vegne forlangte, at Danmark skulde gaa helt og fuldt ud af Neutralitetsforbundet
og lade den engelske Flaade passere ned gennem Øresund
uden Modstand. Da Svaret paa dette Forlangende var et
19"
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bestemt og afgjort Nej, maatte Sir Vansittart forlade Landet, og Kanonerne tage Ordet i Stedet for.
De første Skud mellem Danmark og England var da allerede blevet vekslet ovre i Vestindien i en Træfning mellem
den danske Brig »Lougen«, Chef Kaptajnløjtnant Jessen,
og to engelske Skibe »Arab« og »Experiment«, der d. 3.
Marts angreb den danske Brig udfor St. Thomas. Kampen
varede en Time, til et heldigt Skud fra »Lougen« overskød Pertyrlinen paa »Arab«s Bovanker, saa det faldt,
hvad der hindrede Skibets Manøvrer saa meget, at
»Lougen« naaede ind under Havnebatteriets Kanoner,
hvorefter Englænderne maatte gaa tilbage ret haardt
medtagne. I Slutningen af Marts Maaned maatte Øerne
imidlertid overgive sig til Englænderne, og de tre danske
Orlogsskibe »Lougen«, »Vigilant« og »Iresine« faldt dermed i deres Hænder. I Slutningen af Maj satte Englænderne sig i Besiddelse af Trankebar og de øvrige danske
Besiddelser i Ostindien.
Slaget paa Reden d. 2. April 1801. (Se Plan 8).
D. 30. Marts Kl. 5,30 lettede Parker for en frisk NV
og stod Sundet ind prisende Skaanesiden, da der ikke
blev skudt derfra. Kronborg aabnede TIden, men paa
Grund af den lange Afstand var Skydningen ganske
virkningsløs. Engelske Bombarderfartøjer kastede
Bomber paa Kronborg og Helsingør, men det eneste
Resultat, de opnaaede, var at ramme den engelske Konsuls Hus.
Admiral Parker havde forøvrigt til at begynde med
været mest stemt for at gaa ned gennem Store Bælt
og angribe København sydfra, og de Oplysninger, han
havde faaet om de danske Forberedelser, bestyrkede
ham yderligere i denne Tanke, men Meningerne havde
været meget delte i Krigsraadet om Bord i Flagskibet
»London«, saa Nelson havde utaalmodig grebet ind og
udtalt: »Gaa gennem Sundet eller gennem Bæltet, eller
. hvilken Vej, De vil, men spild blot ikke en Time!«
Nødvendigheden af at handle hurtigt i Forbindelse med
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Vanskelighederne ved en Besejling af Store Bælt fik
derpaa Parker til at vælge Vejen gennem Sundet.
Den engelske Flaade fortsatte sydpaa i Sundet og
ankrede om Eftermiddagen udfor Taarbæk, hvorefter
flere højtstaaende Officerer gik ned for at rekognoscere Farvandet og de danske Forsvarsforanstaltninger. Ved det paafølgende Krigsraad om Bord i »Londone erklærede Nelson, at han med 10 Linieskibe vilde
paatage sig at knuse den danske Modstand paa 1 Time,
idet hans Plan var at gaa ned gennem Hollænderdybet
og angribe sydfra. Parker detacherede derpaa 12 Linieskibe til under Nelsons Kommando at foretage Angrebet, og de følgende Dage lod denne Hollænderdybet
maale op og afmærke med Mærkeskibe og Bøjer, for
endelig, da Arbejdet var tilendebragt, at lette d. 1.
April og staa ned at ankre Syd for Middelgrunden
klar til Angrebet. Om Aftenen, kort efter at Flaaden
var ankret, begyndte de danske Batterier paa Amager
at kaste Bomber mod Skibene, men Skydningen ophørte snart, da man ikke mente, at den havde nogen
Virkning paa Grund af den store Afstand. Englænderne fik derved Lejlighed til uforstyrret at lade Nelsons Stabschef Captain Hardy rekognoscere Kongedybet helt op til de sydligste Skibe i den udlagte Defensionslinie.
Fra dansk Side havde man først sent erkendt, hvor
farligt Situationen var ved at udvikle sig. Man haabede til det sidste, at en fredelig Løsning var mulig
trods Landets tvetydige Politik, men i Slutningen af
Februar blev det klart, at Krigen var uundgaaelig, og
man begyndte da at træffe Foranstaltninger til at
møde den truende Fare. Paa Holmen begyndte man at
udruste 10 Linieskibe, der skulde slutte sig til de svenske og russiske Flaadestyrker, der var under Udrustning. I København blev der dannet forskellige frivillige Korps og da det viste sig meget vanskeligt at
skaffe Besætninger til Orlogsskibene paa Grund af den
Embargo, Englænderne havde lagt paa dansk-norske
Skibe, maatte man ogsaa her tage sin Tilflugt til m-
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villige Folk, der korn strømmende fra hele Landet for
at melde sig til Flaaden.
Efterretningen om, at en engelsk Flaade var under
Udrustning i Yarmouth med en nordisk Ekspedition for
øje, satte Fart i de danske Forberedelser. l Begyndelsen af Marts gik man i Gang med at udlægge en flydende Defension langs Kongedybets Vestside til Forstærkning af Byens mangelfulde Forsvar fra Søsiden,
ligesom man ogsaa søgte Føling med Sverige om en
Fællesoptræden mod England. Sverige havde 7 Linieskibe under Udrustning, og ved et Møde i Helsingborg
d. 5. Marts mellem Kong Gustav IV og Kronprins Frederik, tilbød Kong Gustav at anlægge Batterier ved
Helsingborg for at støtte Forsvaret af Sundet, men
Kronprins Frederik afslog desværre dette Tilbud, fordi
han var bange for, at Sverige senere støttet paa disse
Batterier vilde gøre Fordring paa en Del af Øresundstolden. Der blev altsaa ikke Tale om noget Samarbejde
de to Lande imellem i Øresund. Heller ikke den svenske Flaade naaede frem, før Slaget var udkæmpet,
fordi Modvind hindrede dens Afsejling fra Karlskrona.
Udlægningen af Defensionslinien fortsattes imidlertid under store Vanskeligheder paa Grund af det stormende Vejr i Slutningen af Marts Maaned, og den korn
iaIt til at bestaa af 2 Linieskibe, 7 Blokskibe, 3 Stykpramme, 3 Kavalleripramme, 1 Flaadebatteri, 1 Defensionsfregat og l Fregat. Blokskibene, Stykprammene og Flaadebatteriet laa svinebundne for fire Ankre, mens de andre Skibe kun laa for to. Ialt førte
Skibene 630 Kanoner. Hertil korn Fortet Trekroner,
der dog, skønt pa abegyndt allerede i 1787, endnu ikke
var fuldført, men dets 66 24-pundige Kanoner kunde
benyttes. Uheldigvis var Defensionslinien lagt saa
nordligt, at Trekroners Kanoner blev maskeret under
den største Del af Slaget og først fandt Anvendelse
mod Slutningen, da Slaget i Realiteten var afgjort.
Defensionens samlede Besætning var ca. 5200 Mand,
af hvilke de fleste var Holmens Folk, mens ca. 26 %
var frivillige (15-Dalers Karle).
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Defensionschefen, Kommandør Olfert Fischer, havde
sin Stander vajende paa Blokskibet »Dannebroge, der
var placeret omtrent midt i Linien.
Foruden denne Defensionseskadre var der udrustet
to Blokskibe, »Mars« og »Elephanten«, der laa i
Kroneløbet, mens en mindre Eskadre bestaaende af
to Linieskibe, 1 Fregat og to Brigger laa paa Inderreden
under Kommando af Kommandørkaptajn Steen Bille.
Den skulde have konvojeret nogle Kornskibe til Norge,
men var ikke kommet til Søs inden Englændernes Ankomst. Endvidere var der udrustet 11 Kanonbaade, der
var underlagt Bille, og som skulde have deres Besætninger fra hans Eskadre.
Kommandoforholdene var meget uheldigt ordnede paa
dansk Side. Kronprinsen, der var den egentlige øverstbefalende, opholdt sig paa Land uden at kunne have
virkelig Føling med Kampen - Olfert Fiseher var
Chef for Defensionseskadren uden at have Kommandomyndighed over Steen Billes Styrke. De to Blokskibe,
der laa i Kroneløbet, var dels underlagt Defensionschefen og dels Admiralitetet i deres Egenskab af Vagtskibe, og endelig var som nævnt de 11 Kanonbaade
underlagt Steen Bille, men kunde pr. Signal beordres
til at deltage i Kampen af Olfert Fiseher. Denne ejendommelige Ordning af Kommandoforholdene undlod
ikke at øve en meget uheldig Indvirkning paa Begivenhedernes videre Udvikling.
Admiral Parkers Ankomst til Sundet og den engel.ske Gesandts Afrejse fra København berøvede Danmark det sidste svage Haab om en fredelig Afgørelse
af Sagen. Engelske Koffardiskibe, der befandt sig i
dansk-norske Havne, blev beslaglagt, samtidig med
at det blev forbudt samtlige Lodser i Danmark og
Norge under Truselom Dødsstraf at indlodse noget
engelsk Skib. Stemningen i Folket var glimrende, og
alle sluttede op bag Regeringen i en samdrægtig Enighed om at ville forsvare Landet for enhver Pris.
Kl. 9,30 om Morgenen d. 2. April gav Nelson Ordre
til Letning. Vinden var SO, og der løb haardt Sønden-
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vande, hvorfor Skibene fik Ordre til at ankre for
Sværankre agterfra, og kort efter gled Flaaden frem
i Kølvandsorden med Linieskibet »Edgar« i Spidsen.
Nelson havde i Forvejen meddelt sine Skibschefer,
hvor de skulde ligge, men paa Grund af forskellige
Uheld under Opsejlingen blev den oprindelige Plan
ikke fulgt. Linieskibet »Agamemnon« kunde saaledes
ikke lægge Middelgrunden op og maatte ankre. To andre Linieskibe, »Bellona« og Russel«, ragede paa
Grund paa Middelgrundens Vestside, men kunde dog
deltage i Kampen, og Nelsons eget Flagskib »Elephant« var lige ved at gøre dem Følgeskab, fordi Skibets Master vilde gaa østenom de grundstødte Skibe,
og kun ved Nelsons personlige Indgriben klarede
»Elephant« sig fri ved at gaa vestenom. Ved disse
forskellige Uheld kom den engelske Linie ikke til at
ligge som oprindeligt bestemt men noget sydligere end
beregnet, saaledes at Trekroner og »Indfødsretten« ingen Modstander fik, men de blev saa angrebet af den
engelske Fregatdivision under Captain Riou.
Kl. 10,15 gav Olfert Fiseher Ordre til at aabne Ilden, saa snart Kanonerne kunde bære, og Kl. 10,30
faldt det første Skud fra »Prøvestenen« mod »Edgar«.
En halv Time senere var de engelske Skibe paa Plads
og Kampen i fuld Gang over hele Linien. Den sydligste
Del af den danske Linie var ikke lagt tæt op ad Landgrunden - man havde sikkert regnet med, at Angrebet vilde blive sat ind nordfra, og følgeligt gjort Forsvaret stærkest der - og Englænderne benyttede sig
af denne Svaghed til at lade en Fregat og en Brig
ankre for Boven af »Prøvestenen«, saa de kunde beskyde den langskibs ind. De 11 danske Kanonbaade
var gaaet frem til Østsiden af Revshalen, men da
de ikke kunde komme til at skyde for den danske Linie,
beordrede Olfert Fiseher dem tilbage, for at de ikke
skulde lide Tab til ingen Nytte.
Kort efter Kampens Begyndelse maatte Kaval1eriprammen »Rendsborg« kappe og lade sig drive paa
Grund for ikke at synke, men kunde dog fortsætte
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Kampen. En engelsk Fregat og to Brigger benyttede
sig imidlertid af det derved fremkomne Hul i den danske Linie til at gaa længere ind og beskyde »Wagrien«
og »Nyeborg« langskibs ind. Den sydlige Del af Defensionslinien var dermed indesluttet og maatte efterhaanden stryge trods en fortvivlet Modstand. »Wagrien« havde saaledes kun to brugbare Kanoner tilbage, »Jylland« slet ingen. »Prøvestenen«, det sydligste af Skibene, holdt sig længst og strøg først efter
at have været skudt i Brand tre Gange. Tre Gange var
Vimplen blevet skudt ned og hejst igen, men Kl . 14,30
maatte Chefen, Kaptajn Lassen, opgive Kampen og
gaa i Land med 131 Mand efter at have fornaglet de
to resterende Kanoner og kastet Krudtet over Bord.
Skibet var da ganske sønderskudt og 75 Mand af Besætningen faldet eller saaret.
I Liniens Centrum kæmpede »Dannebrog«, sekunderet af det lille Flaadebatteri under Peter Willemoes og
af »Hayen«, heltemodigt mod to engelske Linieskibe,
deriblandt Nelsons Flagskib »Elephant«. Allerede Kl.
11,30 udbrød der Brand om Bord i »Dannebrog«, hvorefter Olfert Fischer, der selv var saaret, flyttede sin
Stander til »Holsteen«. Kort efter strøg »Dannebrog«,
der kun havde 3 brugbare Kanoner tilbage, mens henved en Trediedel af Besætningen var ukampdygtig.
Skibet drev derpaa nordpaa til Stubben, hvor det
sprang i Luften en halv Time efter Kampens Ophør.
Da »Dannebrog« blev sat ud af Spillet, maatte Fregatten »Elven« kappe og holde ind i Havnen. Kavalleriprammen »Aggershuus« blev i synkefærdig Tilstand taget paa Slæb af »Nyeborg«, men sank, inden
den naaede ind i Havnen. »Hayen«, hvis Chef var den
norske Løjtnant Nicolai Miiller, og det lille Flaadebatteri kæmpede imidlertid videre mod de to engelske
Linieskibe »Glatton« og »Elephant«, til »Hayen«
Kl. ca. 14 maatte stryge, mens det lykkedes Flaadebatteriet at kappe og komme bort. Uheldigvis drev det
ned for Boven af Blokskibet »Sælland«, hvis Chef,
Kaptajn Harboe, blev nødt til at kappe sine Ankertove,
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saa Skibet svajede rundt og en Tid var udsat for langskibs Beskydning. Saasnart Flaadebatteriet var kommet klar af »Sælland« drev det nordpaa og blev en
kort Tid beskudt af Parkers Eskadre paa 8 Linieskibe,
der var lettet og nu arbejdede sydover mod Vind og
Strøm. Det lykkedes dog Willemoes at komme ind paa
Inderreden og naa Toldboden, hvor han blev modtaget
med Jubel. »Sælland« kom til Ankers igen og strøg
som det sidste danske Skib efter at have faaet 27
Grundskud og næsten alle sine Kanoner demolerede.
To af Skibets Officerer, næstkommanderende og Chefen for Soldatesken, flygtede under Kampen fra Skibet
og blev senere dømt til Døden, men benaadet.
Det ene efter det andet af Skibene i den nordlige
Del af Defensionslinien maatte nu stryge. »Holsteen«
strøg Kl. 14,15, efter at Olfert Fischer havde forladt
Skibet og taget Post paa Trekroner, hvor han imidlertid ikke fik hejst sin Stander. »Prøvestenen«s Chef,
Kaptajn Thurah, faldt, og hans Efterfølger Kaptajn
Schrødersee blev dræbt, netop som han var ved at gaa
over Faldrebet. Fregatten »Hjælperen« kappede Kl. 15,
da »Indfødsretten« strøg, og holdt ind paa Reden, da
den ikke kunde udrette noget alene.
Dermed var Slaget forbi. Af de atten danske Skibe,
der udgjorde Defensionslinien, naaede kun fem at
trække sig tilbage til Inderreden i haardt beskadiget
Tilstand, mens Resten maatte stryge. Kun et af dem,
Linieskibet »Holsteen«, kunde Englænderne tage med
sig, skønt det var meget forskudt. Det blev senere
repareret og omdøbt til »Nassau« og deltog under dette
Navn i Slaget ved Sjællands Odde d. 22. Marts 1808.
De øvrige Priser var saa havarerede, at de maatte
brændes.
Ogsaa de engelske Skibe havde lidt stor Skade i den
heftige Kamp. Kl. 13, da der endnu ikke var noget
Tegn til en snarlig Afslutning paa Slaget, satte Parker
Signal om at ophøre Kampen for ikke at udsætte Flaaden for saa megen Skade, at den ikke vilde kunne løse
sin Hovedopgave: at tugte Rusland. Admiralen havde
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tidligere sendt tre af sine Linieskibe ned til Assistance
for Nelson som Erstatning for de tre, der dels grundstødte og dels havde maattet ankre, men de kom kun
langsomt frem mod det haarde Søndenvande og naaede
kun at veksle nogle Skud med Blokskibene i Kroneløbet.
Signalet om at ophøre Kampen blev repeteret af Admiral Graves, men Nelson, der var klar over, at det
var forbundet med en betydelig større Risiko at trække
sig ud af Kampen nu forbi Trekroner end fortsætte,
satte Kikkerten for det blinde øje og sagde: »Jeg ser
intet Signal« og lod Signalet for Kamp paa klos Hold
blive vajende. Kun Fregatdivisionen fulgte Ordren og
trak sig tilbage. Under Retræten faldt Captain Riou.
Imidlertid udviklede Situationen sig ikke særlig gunstigt for Englænderne. Ganske vist var den danske Defensionslinie blevet nedkæmpet Kl. 15, og Sejren vundet for de engelske Farver, men der stod tilbage at
sikre denne Sejr med saa smaa Tab som muligt. Trekroner var som nævnt endnu fuldt kampdygtig - et
Baadangreb paa Fortet var forberedt af Nelson, men
skønnedes ikke engang fra engelsk Side at have store
Chancer for at kunne gennemføres, - og forbi dette
Fort skulde hele den engelske Styrke passere under
Retræten nordpaa gennem et vanskeligt Farvand, der
tilmed var opfyldt af Vrag. Mange af Skibene var haardt
medtagne - et Par af dem var raget sammen og i
Drift ned mod Trekroner, hvis Ild nu ikke længere
blev maskeret af de danske Skibe. Samtidig kunde man
vente Angreb af de danske Kanonbaade og af Billes
Eskadre.
Nelson bestemte sig til at komme ud af den vanskelige Stilling, han var naaet ind i, ved at foreslaa Danskerne en Vaabenstilstand, og sendte derfor en Parlamentær i Land med en Skrivelse, hvori han erklærede,
at han havde Ordre til at skaane Danmark, naar dette
ikke længere gjorde Modstand, men hvis Skydningen
blev fortsat fra dansk Side, saa han sig nødsaget til
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at brænde Priserne uden at kunne redde Besætningerne.
Parlamentæren henvendte sig om Bord i Blokskibet
»Elephanten« og forlangte at blive ført til Kronprinsen.
»Elephanten«s Chef, der ikke vidste, hvor Kommandør
Fiseher opholdt sig, da denne som nævnt ikke havde
hejst noget Kommandotegn paa »Trekroner«, hans sidste Kommandostation, efter at »Holsteen« havde strøget, gav derpaa i sin Egenskab af Vagtskibschef den
engelske Parlamentær Tilladelse til at gaa direkte til
Kronprinsen, der paa dette Tidspunkt befandt sig ved
Indgangen til Langelinie.
Kronprinsen lod efter at have modtaget Brevet sin
Generaladjudant, Kaptajn Hans Lindholm, begive sig
til Nelson uden først at have konfereret med Kommandør Olfert Fiseher om Situationen, saaledes som
den tegnede sig for den paa Kamppladsen værende
Øverstkommanderende. Kronprinsen, der hele Tiden
havde opholdt sig paa Land dels paa Toldboden og dels
paa Holmen og sidst ved Langelinie, kunde givetvis
ikke have saa klart et Overblik over Slagets Gang som
den paa Stedet værende Chef, hvor vel underrettet han
ellers maatte være, og burde derfor have konfereret
med denne, før han sendte Kaptajn Lindholm af Sted
til Nelson. I Stedet for kapitulerede han næsten omgaaende overfor Nelsons Truselom at indebrænde
Besætningerne paa de tagne danske Priser uden paa
rette Sted at have undersøgt Muligheden for at kunne
imødegaa en saadan Trusel paa anden Vis.
En Forlængelse af Slaget vilde paa den anden Side
ikke have kunnet ændre Udfaldet. Slaget var tabt for
Danmark, og København laa aaben for et Bombardement fra Søsiden, men Englænderne vilde sikkert have
faaet deres Skibe meget stærkt havarerede - muligvis
endda mistet nogle af dem - gennem en fortsat Kamp,
saa Parkers Flaade ikke vilde have været stærk nok
til at foretage videre Operationer mod de øvrige Deltagere i Neutralitetsforbundet - Operationer, der
imidlertid takket være Ruslands paa dette Tidspunkt
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endnu ukendte politiske Svingning mod England ikke
kom til Udførelse.
Saasnart Lindholm var kommet om Bord i »Elephant«, gik det hvide Flag til Tops, og Skydningen blev
indstillet paa begge Sider. Efter en kort Forhandling
med Nelson gik Kaptajn Lindhold atter i Land for at
overbringe Kronprinsen et Brev fra Nelson, hvor i
denne erklærede, at hans Handlemaade ene var dikteret af menneskelig Hensyn overfor de saarede Danskere, og at han vilde anse det for sin største Sejr, om
den nu indtrufne Vaabentilstand kunde blive Forløberen for en varig Fred mellem Danmark og England.
Efter Modtagelsen af dette Brev blev Kaptajn Lindholm atter sendt til Nelson og begav sig sammen med
ham til Admiral Parker for at underhandle om en
længere Vaabenstilstand.
Parlamentærflaget bragte imidlertid Englænderne
store Fordele og friede dem ud af en alvorlig Stilling.
5 af deres Linieskibe, deriblandt Flagskibet »Elephant«,
var kommet paa Grund - nogle af dem indenfor
Skudvidde af Trekroner, og de benyttede derfor Vaabenstilstanden til at faa bragt disse Skibe flot, hvorpaa hele Styrken stod nordpaa til Parkers Division.
De personelle Tab paa begge Sider havde været meget store. Paa dansk Side var 1045 Mand døde eller
saarede, mens 1779 var fanget. De blev dog senere frigivet igen. Størstedelen af de faldne blev begravet i
den store fælles Krigergrav paa Holmens Kirkegaard.
Englænderne mistede ingen Skibe, men to af Linieskibene var saa medtagne, at de maatte sendes tilbage
til England for at repareres. Deres personelle Tab var
938 døde og saarede.
Slaget paa Reden var endt med en ubestridelig, men
dyrekøbt engelsk Sejr. Nelsons Angrebsplan var velovervejet og omhyggeligt udarbejdet under Hensyntagen til de givne Forhold, Farvandet, Vindretning
o. s. v. Derimod synes det som om denne fremragende
Søkriger i høj Grad har undervurderet det danske
Forsvars Slagkraft og derved ladet sig forlede til at
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foretage et kostbart frontalt Angreb i Stedet for at
søge at koncentrere Angrebet mod en Del af den danske Linie.
Fra dansk Side blev Forsvaret ført med stor Kraft,.
og kun Kronprinsens Kapitulation overfor Nelsons
Trusel om at brænde Priserne med de ombordværende
danske berøvede Olfert Fischer Muligheden for at
kunne tilføje Englænderne endnu sværere og alvorligere Tab, end dem de allerede havde lidt. Paafaldende er det dog, at Steen Billes Kanonbaade overhovedet ikke blev brugt, efter at Olfert Fischer i Begyndelsen af Slaget havde sendt dem tilbage, fordi
de paa det Tidspunkt ikke kunde gøre nogen Nytte.
Aarsagen til deres Tilbageholdelse maa søges i den
uheldige Maade, hvorpaa Kommandoforholdene var
ordnet paa dansk Side, hvor to sideordnede maritime
Myndigheder, Olfert Fischer og Steen Bille, skulde
disponere over det samme Materiel, Kanonbaadene,
med det kummerlige Resultat, at der overhovedet ikke
blev disponeret over dem paa et Tidspunkt, hvor de
virkelig kunde have gjort nogen Nytte, nemlig ved
Slutningen af Slaget. Heller ikke Steen Billes Eskadre
kom til at lægge noget Lod i Vægtskaalen den Dag,
skønt dens to Linieskibe og Fregatten vilde kunne have
gjort god Fyldest som en kraftig Forstærkning af Defensionsliniens svage sydlige Fløj. Aarsagen til, at
denne Styrke slet ikke blev brugt, maa formentlig søges i, at Halvdelen af dens Mandskab var sat ud til
Bemanding af Kanonbaadene.
En ikke ubetydelig Del af de danske Kampmidler
var altsaa ikke sat ind, da Kronprinsen gav Ordre til
Indstilling af Slaget. Det havde formodentlig været
rimeligere at udnytte sine Ressourcer til Bunds, naar
man engang havde besluttet sig til væbnet Modstand.
Ansvaret for denne tidlige Opgivelse af Kampen falder paa Kronprinsen og hans Raadgivere, hvis Dømmekraft synes at være blevet rystet ved Begivenhedernes
blodige Udvikling. Det falder derimod ikke paa Flaaden og dens Mænd, for hvem Slaget paa Reden d. 2.
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April 1801 altid vil staa som et Mindesmærke for Pligttroskab og Offervilje.
Forhandlingerne mellem Parker og de danske Repræsentanter gik imidlertid overordentlig trægt. Englænderne
fordrede stejlt, at Danmark skulde træde ud af det væbnede Neutralitetsforbund, og Danmark afslog ligesaa stejlt
at gaa ind paa denne Fordring. Med stor Fasthed hævdede
Kronprinsen og de to danske Underhandlere, Kaptajn
Lindholm og Generalmajor Walterstorff, det danske Standpunkt overfor de engelske Krav. »Vi forlanger ingen Beskyttelse, vi vil værne for os selv,« svarede Lindholm saaledes Nelson, da denne foreslog, at England skulde beskytte
Danmark mod et eventuelt russisk Angreb, mod at Danmark afvæbnede de omtrent udrustede Linieskibe. Da der
saaledes var Udsigt til, at Vaabenstilstanden vilde blive afløst af nye Fjendtligheder, begyndte begge Parter at forberede sig paa en Genoptagelse af Kampen. De engelske
Bombarderfartøjer blev bragt paa Plads klar til et Bombardement af Byen, mens Steen Bille paa dansk Side fik
Ordre til at organisere Forsvaret i Stedet for den saarede
Olfert Fiseher. Batterierne paa Amager blev forstærket,
og Kroneløbet blev spærret med seks blinde Sværankre,
men omsider blev der opnaaet Enighed om en Vaabenstilstand paa 14 Dage, i hvilken Tid Danmark skulde betragte
sig som værende udtraadt af det væbnede Neutralitetsforbund. Samtidig blev alle Fangerne frigivne, mens Englænderne fik Tilladelse til at reparere deres Skibe og proviantere i danske Havne, saalænge Overenskomsten varede.
Umiddelbart før Traktaten blev underskrevet, var der til
det danske Hof indløbet Meddelelse om, at Kejser Paul var
blevet myrdet Natten mellem d. 23. og 24. Marts, og da
man vidste, at den nye Tsar Alexander nærmest var
engelskorienteret og sikkert ikke vilde fastholde den væbnede Neutralitet, skyndte man sig med at faa Traktaten
bragt i Havn, inden Nyheden naaede Englænderne for ikke
at blive stillet overfor stærkere Krav.
D. 12. April lettede den engelske Eskadre derefter og
stod sydpaa i Østersøen for ligeledes at tvinge de øvrige
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Medlemmer af Neutralitetsforbundet i Knæ. Overfor sig
havde Parker den svenske Karlskronaeskadres 7 Linieskibe, en russisk Kronstadteskadre paa 18 Linieskibe samt
den ikke færdigudrustede Revaleskadre. Det var hans Plan
at gaa lige til Reval og ødelægge Styrken der, inden Kronstadt blev isfri, hvorved han tillige kunde skabe sig en
kraftig Position paa de indre Linier overfor baade Rusland
og Sverige. I Østersøen mødte hans Krydsere den svenske
Karlskronaeskadre, der straks faldt tilbage til Basis, men
inden der blev Lejlighed til at sætte et Angreb mod den
svenske Flaadebasis, indløb der Meddelelse om det russiske
Kejserskifte, hvorefter Parker gik tilbage til Køge Bugt for
at afvente Begivenhedernes videre Udvikling. Her blev han
imidlertid afløst af den mere offensivt tænkende Nelson,
der efter at have detacheret en stærk Flaadestyrke til Blokade af Karlskrona straks afgik til Reval for, som han
sagde, at ville aflægge en Venskabsvisit i Byen. Russerne
afslog dog at underhandle, saalænge den engelske Flaade
laa udfor Byen, og Nelson gik da tilbage til Køge Bugt,
hvor han tog Station til han medio Juni blev afløst og sejlede hjem. Flaaden blev dog liggende en Maanedstid længere.
Ved de paafølgende engelsk-russiske Forhandlinger svigtede Russerne ganske sine tidligere Forbundsfæller. Prøjsen havde forøvrigt straks efter det engelsk Angreb paa
København trukket sig ud af Forbundet og kraftigt opfordret Danmark til at trække sine Tropper tilbage fra Hamborg og Lybæk, der var blevet besat i Slutningen af Marts
og Begyndelsen af April, mens Sverige hurtigt aabnede
sine Havne for engelske Skibe; og Danmark saa sig derfor
nødsaget til at slutte sig til den engelsk-russiske Overenskomst af 17. Juni, hvori de Grundprincipper, der havde
baaret Neutralitetsforbundet: Frit Skib giver fri Ladning
samt Konvojens Ukrænkelighed blev opgivet. Til Gengæld
anerkendte England, at en Blokade skulde være effektiv
for at være retsgyldig, og de neutrale Stater fik Tilladelse
til at sejle paa de krigsførende Magters Havne, ligesom
Kapere ikke fik Visitationsret overfor Konvojer.
D. 23. Oktober 1801 tiltraadte Danmark og Norge da
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Overenskomsten og fik derpaa sine Kolonier i Ostindien og
Vestindien tilbage igen. De beslaglagte Handelsskibe var
.allerede tidligere blevet frigivne.
Englænderne naaede altsaa deres Maal at faa sprængt
det væbnede Neutralitetsforbund gennem Aktionen i 1801,
men de folkeretslige Pricipper, Forbundet byggede paa, levede videre og fandt deres endelige Anerkendelse ved Pariserdeklarationen af 1856, der lagde de »skandinaviske«
Principper til Grund ved Udformningen af Folkeretten paa
Søen under Krigsforhold.
Optakten til 1807.
Danmark og Norge fortsatte i Tiden, der kom, den neutrale Politik, skønt det ikke manglede paa Opfordringer til
at deltage i den europæiske Storkrig, der igen var blusset
'Op efter en kort Pause fra 1802-03, og som snart omfattede hele det europæiske Kontinent samt England. Udenrigsminister Christian Bernstorff søgte stadig at vandre ad
den sammeBane, som hans storeFaderA. P. Bernstorff havde
fulgt med saa stort et Held til Gavn for Tvillingrigerne,
men han sørgede ikke for at understøtte sin Neutralitetspolitik med de nødvendige militære Magtmidler, som Faderen havde gjort det. Han forstod ikke, at en stærk og
slagkraftig Flaade, der stadig skulde holde Søen og ikke
ligge oplagt i Havn, var det eneste Middel, den danske Regering havde til at faa sit Neutralitetskrav respekteret.
Han undlod at holde Flaaden udrustet, mens Uvejret rasede udenfor Landets Vinduer, hvad der var en alt overvejende Aarsag til, at Danmark 1807 som i 1801 uforberedt
mødte den Skæbne, der, som Mahan skriver i sin Pjece:
»The battle of Copenhagen«, altid vil ramme en Nation, der
i Fredstid undlader at berede sig paa Krigen.
Imidlertid gled Aarene roligt af Sted, indtil Skyerne omkring 1806 begyndte at taarne sig op over Nordens politiske
Himmel. D. 21. Oktober 1805 var Napoleons Drøm om en
Invasion i England blevet knust i Slaget ved Trafalgar et Slag, der i Realiteten beseglede den franske Kejsers videre Skæbne. Omtrent samtidig begyndte den tredie Koa20
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litionskrig, hvor Europas Magter atter rejste sig til Kamp
mod Napoleons Nyordning af Kontinentet, men atter led
Nederlag. De franske Hære, der havde staaet opmarcheret
ved Kanalens Bredder, vendte sig mod øst, da de ikke
kunde vinde Sejren mod Vest, og som sædvanligt fulgte
Lykken deres Faner. Ulm, Austerlitz og Jena blev straalende Bavner paa Napoleons Sejrsbane gennem det europæiske Kontinent - Stat efter Stat faldt for hans Fødder,
men Hovedmodstanderen England kunde han ikke ramme.
Den engelske Slagflaade, den eneste Mur, der skilte Napoleon fra det saa højt attraaede Verdensherredømme, hævdede stadig Herredømmet over Søen og holdt Frankrigs
Skibe indelukkede i Havnene uden Chance for at kunne
sprænge Blokadens snærende Ring.
Men da nu England ikke kunde slaas ned ad militær Vej
ved en Ødelæggelse af dets Sømagt, skulde det rammes paa
anden Maade ved en Undergravning af dets Næringsliv.
Den saa livsvigtige Handel skulde lammes gennem en Lukning af alle Fastlandets Havne for engelsk Handel, og d.
21. November 1806 udstedte Napoleon derfor fra sin Residens i det besatte Berlin det berømte Berlinerdekret, der
proklamerede Fastlandsspærringens Ikrafttræden under
Mottoet: Ingen Handel med England.
England svarede paa denne Udfordring d. 7. Januar 1807
ved Udstedelsen af en »Order-in-Council«, der forbød de
neutrale Skibe Sejlads til franske Havne eller til Havne,
hvortil britiske Skibe ikke havde Adgang, hvad der betød:
Ingen Handel udenom England.
Denne Skærpelse af Handelskrigen kunde naturnødvendigt ikke undgaa at virke overordentligt haardt ogsaa paa
den neutrale Handel, der i særlig Grad led under de engelske Overgreb paa Søen, mens Frankrig paa dette Tidspunkt
var saa optaget af Vinterkrigen mod Rusland, at det ikke
havde Stunder til at forsøge paa at tvinge de neutrale Magter til at deltage i Fastlandsspærringen.
I Danmark fulgte man Begivenhedernes Udvikling med
stigende Ængstelse, fordi det blev mere og mere klart, at
den Dag nærmede sig, da man vilde blive stillet overfor
det skæbnesvangre Valg: Med eller mod Napoleon - den
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Dag, hvor der ikke gaves noget Baade-og, men kun et
Enten-eller. Regeringen, der ligesom Folket var udpræget
engelskorienteret, havde forlængst truffet sit Valg. Man
vilde saalænge som muligt holde fast ved den neutrale Politik, men blev den umuliggjort af Udviklingen, vilde man
gaa med England mod Frankrig, hvad der gentagne Gange
var meddelt den engelske Regering gennem forskellige Noter. Desværre var Regeringens militære Dispositioner ikke
egnede til at underbygge Englands Tro paa, at der stod
redelige Hensigter bag disse mange Noter. Ganske vist var
hele Hæren - 20000 Mand - samlet i Holsten under Kommando af Kronprinsen og General Ewald for at møde enhver Krænkelse af Grænsen med Magt, og det var ogsaa
lykkedes at forhindre først den prøjsiske Hær under General Bliicher og senere den franske Hær under Marskal
Murat i at krænke dansk Højhedsomraade, mens Danmark
paa den anden Side ikke havde truffet nogen Sikkerhedsforanstaltninger, da en engelsk Transportflaade under
Konvoj i 1806 gik gennem Sundet paa Vej til Pommern,
ligesom vi tillod, at engelsk Handel fandt et Smuthul gennem Fastlandsspærringen ved at gaa over danske Byer.
Flaaden derimod undlod man at udruste - ejendommeligt nok, fordi den og den alene vilde have kunnet hindre
et eventuelt fransk Forsøg paa at nedkæmpe Danmark.
Hæren vilde ikke kunne forsvare Jylland mod et fransk
Angreb, men en stærk og slagkraftig Flaade vilde have
kunnet sikre Sjælland og Hovedstaden og dermed ogsaa
Regeringens Handlefrihed, samtidig med at Forbindelsen
med Norge kunde have været opretholdt.
Aarsagen til Regeringens Undladelse af at udruste Flaaden maa søges i dens stadige Ønske om for enhver Pris at
undgaa alt, hvad der vilde virke udfordrende paa England. Af samme Grund blev der forøvrigt heller ikke foretaget nogen Indkaldelser af Mandskab til Bemanding af
Værkerne paa Sjælland, ligesom der ikke var truffet nogen
Forsvarsforanstaltninger ved København. Disse halve Forholdsregler var imidlertid ikke egnede til at underbygge
Englands Tillid til, at Danmark havde Viljen til at modsætte sig kommende franske Krav, men skabte snarere en
20"
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Mistillid til Landets redelige Hensigter - en Mistillid, der
yderligere fik Næring, da de danske Tropper i Holsten blev
trukket nordpaa i Jylland, efter at Prøjsen var blevet
slaaet til Jorden i November 1806.
Den danske Udenrigspolitik var lige saa lidt som den
danske Militærpolitik i de Dage egnet til at stive den vaklende engelske Tro paa Danmarks Venskabserklæringer af
i nogen væsentlig Grad. Overfor Frankrig indtog Landet en
vigende og imødekommende Holdning for ikke at virke
provokerende overfor den overmægtige sydlige Nabo, fra
hvem Faren truede, mens man overfor England holdt stejlt
og stædigt paa alle Rettigheder selv i de mindste Bagateller, hvad der kun kunde virke irriterende i et Land, der
var indviklet i en Kamp paa Liv og Død.
Freden i Tilsit og dens Følger.
D. 14. Juni 1807 stod Slaget ved Friedland, hvor Napoleon vandt en straalende Sejr over den russiske Hær, og nu
udviklede Begivenhederne sig med en rivende Hast. D. 25.
Juni mødtes Ruslands Tsar Alexander I og Frankrigs Kejser paa den berømte Tømmerflaade i Njemen til de første
Underhandlinger, der omsider førte til Freden i Tilsit d.
7. Juli, hvor der blev sluttet en højtidelig Venskabspagt
mellem Europas to mægtigste Landmagter.
Tilnærmelsen mellem Frankrig og Rusland vakte stor
Bestyrtelse i England, hvor man igen frygtede at se Invasionstruslen realiseret, fordi Frankrig ikke længere havde
nogen Modstandere paa Kontinentet, og England begyndte
straks at træffe Forberedelser til at kunne imødegaa en
saadan Invasion. Et af de Spørgsmaal, der mest af alt
trængte sig paa for de engelske Statsmænd i denne farlige Situation, var, hvilken Sømagt Napoleon kunde raade
over ved et Invasionsforsøg. Denne Sømagt var, hvis det
ogsaa lykkedes ham at faa Raadighed over de neutrale
Linieskibe, af meget betragtelige Dimensioner. I de franske
og spanske Havne laa der ca. 45 Linieskibe, i de hollandske
Havne 14 franske og hollandske Skibe, Rusland raadede
over ialt 25 Linieskibe, Danmark over 20, Sverige 11 og
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Portugal 9. lalt kunde der saaledes samles ca. 120 Linieskibe, hvoraf Halvdelen laa i Middelhavet og Halvdelen i
Nordsø- og Østersøomraadet. Heroverfor kunde England
stille 120-130 Linieskibe, men da en Del af disse var bundet i Kolonierne, der ikke kunde blottes, vilde de samlede
europæiske Flaader være saa alvorlig en Trusel overfor
det engelske Søherredømme, at Landets Eksistens stod paa
Spil. Englands Politik maatte da gaa ud paa omgaaende
at forhindre, at Napoleon fik Raadighed over de neutrale
Orlogsflaader. Portugals og Sveriges Stilling var klar nok.
Portugal kastede sig straks i Englands Arme og flyttede
Residensen og Orlogsflaaden til Brasilien, der dengang
hørte ind under den portugisiske Krone, mens Sverige allerede i 1805 havde sluttet sig til Napoleons Fjender og begyndt et forøvrigt meget uheldigt Felttog i Pommern. Det
var for at støtte disse svenske Operationer, at Englænderne
i 1806 havde sendt den tidligere omtalte Troppetransport
gennem Sundet til Rygen.
For Danmarks Vedkommmende var Situationen derimod
en ganske anden. Regeringens vaklende og vankelmodige
Holdning havde som nævnt affødt en ganske uberettiget
Mistro i London om Landets redelige Hensigter - en Mistro, der yderligere blev bestyrket gennem en Indberetning
til Englands Udenrigsminister Canning fra en engelsk Diplomat Lord Pembroke, der paa Gennemrejse i København
i Slutningen af Maj 1807 fejlagtigt rapporterede hjem, at
den danske Flaade var under Udrustning. Samtidig hermed
rapporterede den engelske Gesandt i Hamborg, at det der
forlød, at Franskmændene ønskede Tilladelse til at besætte
Hertugdømmerne og lukke Havnene i Altona og Glilckstadt.
Inden disse grundløse Formodninger kunde naa at blive
berigtigede gennem en Indberetning fra den engelske Gesandt i København Garlike, var Efterretningen om Freden i Tilsit naaet frem til London og havde yderligere forøget Nervøsiteten der, hvad der modnede Cannings Planer
om at tvinge Danmark til at bekende Kulør gennem en
diplomatisk og militær Aktion for derved at forhindre, at
den danske Flaade faldt i Napoleons Hænder. Faren var
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overhængende. En fransk Hær under Bernadotte stod i Hannover klar til at besætte Danmark, der paa Grund af sine
halve militære Forholdsregler sikkert hurtigt vilde kunde
rendes over Ende, hvis det da i det hele taget ønskede at
gøre Modstand mod et fransk Angreb, og den danske Flaades Skæbne var da vis. Meddelelser, der efter Freden i Tilsit naaede England, og som gik ud paa, at Rusland og
Frankrig var blevet enige om at tvinge de hidtil neutrale
Magter med ind i Krigen mod England og med ind under
Fastlandsspærringen, saafremt England ikke antog de to
Landes Fredsbetingelser, bestyrkede yderligere Canning
i hans allerede trufne Beslutning om en hurtig Aktion
mod Danmark for derved at komme Napoleon i Forkøbet.
Københavns Bombardement og Flaadens Ran i 1807.
Canning tøvede ikke, da han først havde besluttet sig
til Aktionen mod Danmark. D. 22. Juli blev alt Samkvem
med Fastlandet afbrudt, saaledes at ingen Efterretninger
kunde sive ud og berøve Ekspeditionen den saa nødvendige
Karakter af en Overrumpling. Samtidig hermed samledes
en stor Hærstyrke paa 20000 Mand paa Englands østkyst,
hvor den tilligemed de nødvendige Forraad blev indskibet
om Bord i en stor Transportflaade paa 377 Skibe, og d. 26.
Juli kunde Ekspeditionen afgaa mod de danske Farvande
eskorteret af en slagkraftig Flaade paa 17 Linieskibe, 21
Fregatter og mindre Skibe under Kommando af Admiral
James Gambier.
Endvidere afsendte Canning en speciel Gesandt, F. J.
J ackson, til Kiel, hvor Kronprinsen opholdt sig sammen
med Udenrigsministeren, og d. 7. August overrakte Jackson Regeringen et Ultimatum, der gik ud paa, at Danmark
maatte vælge mellem en Alliance med England eller Krig.
Alliancen var dog af en særegen Art, idet Danmark skulde
udlevere Krigsflaaden, hvorefter England vilde overtage
Forsvaret af Landet. Flaaden skulde oplægges i engelske
Havne og tilbagegives, naar der indtraadte almindelig
Fredstilstand.
Det engelske Ultimatum traf Danmark ganske uforbe-
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redt paa en saadan Mulighed. Ganske vist havde det ikke
manglet paa Advarsler bl. a. fra den danske Generalkonsul
i London og fra danske Søofficerer, der havde anløbet
Portsmouth paa Vejen hjem fra Vestindien, men Regeringen havde skubbet Advarslerne til Side som ubegrundede
Rygter, medens Søofficererne fik at vide, at de ikke skulde
befatte sig med Politik. End ikke Ankomsten af Admiral
Gambiers Hovedstyrke paa Reden ved Helsingør d. 3. Aug.
kunde rive Regeringen ud af den hidtil førte Tornerosepolitik, idet det var den almindelige Anskuelse, at Flaaden
enten skulde forstærke det engelske Troppekorps paa Rygen eller anvendes mod Rusland. Der blev derfor ikke
truffet nogle Forsvarsforanstaltninger ved København, og
den kostbare Tid blev spildt.
Da Admiral Gambier d. 1. August var naaet op paa
Højde med Gøteborg, havde han detacheret Commodore
Keats til Store Bælt med 4 Linieskibe og 13 Fregatter og
mindre Skibe for at spærre Overfarten mellem Fyn og
Sjælland, mens han selv med Hovedstyrken stod ned forbi
Kronborg og ankrede Syd for Helsingør. Førselsskibene betalte Told som i den dybeste Fred, og Flaaden havde livligt Samkvem med Helsingør, ja provianterede endog i
denne By.
Aarsagen til denne ejendommelige Fredstilstand paa
Tærskelen af blodige Begivenheder var den, at England til
det sidste ventede at kunne faa sat sine Krav igennem ad
fredelig Vej. England havde ingen Interesse i at øge sine
Fjenders Tal - tvertimod, og det havde da ogsaa været
Cannings Haab, at Msendelsen af den stærke Flaadestyrke
til de danske Farvande vilde have kunnet lægge saa kraftigt et Pres paa den danske Regering, at den havde bøjet
sig uden Sværdslag. »Det vilde være i højeste Grad beklageligt,« skrev han saaledes i den Instruks, der blev overgivet Jackson inden dennes Afrejse til Kiel, »hvis der bliver trukket saa meget som et Sværd eller affyret et Skud.
Men det er uomgængelig nødvendigt for det britiske Riges Sikkerhed, at en Flaade, der allerede er indenfor Bonapartes Rækkevidde, og af ham bestemt til at overføre hans
Invasionshære til Storbritanniens Kyster, bliver trukket
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bort fra en Station, hvor den er udsat for at blive anvendt
til ovennævnte Formaa1.«
Kronprins Frederik, der i disse bevægede Dage holdt
Danmarks Skæbne i sin Haand, var utvivlsomt, som ogsaa
Samtiden sagde, i Besiddelse af et ejegodt Hjerte, men han
var visselig ikke nogen Statsmand af det Format, der krævedes i denne skæbnesvangre Stund. Han tabte ganske
Hovedet, da det netop gjaldt om at holde Hjernen klar, og
henviste for at vinde den Tid tilbage, der allerede var tabt,
Jackson til den sindssyge Konge i København, hvortil han
selv afrejste samme Aften efter at have givet Ordre til at
opholde den engelske Gesandt to Timer paa hver Station
under Vejs, hvorved han opnaaede at komme to Dage tidligere til Hovedstaden, hvor han blev modtaget med Jubel
af Befolkningen. Aanden fra 1801 flammede op igen, men
desværre fandt Kronprinsen det kun fornødent at opholde sig ganske kort Tid i den truede By, hvor han
burde være blevet som det midtsamlende Punkt. Efter at
have overgivet Kommandoen til den 72-aarige, svagelige
General Peymann, »en mild og elskelig Olding« som Samtiden karakteriserede ham, ilede han tilbage til Hæren i
Holsten sammen med sin syge Fader og var forøvrigt nær
blevet opsnappet af engelske Krydsere paa Vejen over
Store Bælt. Hans hastige, lidt flugtagtige Afrejse fra Hovedstaden, Begivenhedernes Brændpunkt, efterlod en dyb
og bitter Skuffelse i alle københavnske Sind, hvorved
Byens saa vigtige indre Front fik et alvorligt Slag paa en
kritisk Tid, da Prøvelsens Time rykkede nær. Endnu mere
uheldigt var det dog, at der efter Kronprinsens Afrejse fra
Hovedstaden ikke der fandtes nogen Myndigheder, der
havde den fornødne Fuldmagt til at forhandle med Jackson, da han to Dage forsinket ankom til Byen. Den kostbare Tid blev atter spildt, og d. 14. August - Dagen for
det engelske Ultimatums Udløb - havde Regeringen
endnu ikke fundet sig selv i nogen afgørende Beslutning,
og Krigen med England var da en Kendsgerning. Jackson
forlangte sit Pas og gik om Bord i den engelske Flaade. Nu
maatte Kanonerne tage Ordet.
Imidlertid havde General Peymann søgt at organisere
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Byens Forsvar med de Midler, der var forhaanden. Hjælp
fra Hæren, der stod i Jylland, kunde man ikke vente, dels
fordi man ikke havde sørget for at have det nødvendige
Fartøjsmateriel samlet til en Overførsel af Tropperne, og
dels fordi Vejen over Store Bælt var spærret af Commodore Keats Styrker. I København, hvor Flaaden laa aftaklet i Lejet, fandtes der kun ca. 6000 Mand Linietropper,
hvortil kom den nærmest uanvendelige Borgervæbning
og de frivillige Korps med ialt ca. 7000 Mand, hvad der
knapt nok dækkede Behovet af Mandskab til en Besættelse af Voldlinien, der i det væsentlige var den samme
som i 1659.
Søforsvaret blev lagt i Hænderne paa Kommandør Steen
Bille.
Under ham førte Kommandørkaptajn van Dockum Kommandoen over Sødefensionen, der bestod af to Fortlinier:
en ydre med Trekroner og Prøvestenen, der dog ikke var
noget egentlig Fort men kun tre i 1802 grundsatte Linieskibe med ialt 89 Kanoner, og en indre bestaaende af Cidadellet, Sixtus, Quintus og Strickers Batteri paa Amager.
Defensionen støttedes yderligere af en Stykpram og det
berømte Flaadebatteri Nr. 1. Til Defensionen hørte endvidere det flydende Forsvar under Kommando af Kommandørkaptajn Krieger, der til sin Raadighed havde to
Blokskibe opankret mellem Trekroner og Kalkbrænderiet,
3 Stykpramme, 11 Kanonbaade, 15 Kanonchalupper og 4
Bombarderfartøjer.
Da det engelske Ultimatum udløb d. 14. August, uden
at Danmark havde besvaret det, gjorde Englænderne klar
til Landgang, samtidig med at det Troppekorps, der under
Kommando af General Catheart havde været stationeret
paa Rygen siden 1806, blev ført ned i Køge Bugt efter at
have ligget nogle Dage i Sundet sammen med den øvrige
engelske Ekspeditionsstyrke, men endnu førend Landsætningen begyndte, var de første Skud faldet oppe i Kattegat i en Kamp mellem den danske Fregat »Frederiksværn«
og den engelske Fregat »Comus«.
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Kampen udfor Marstrand d. 14.-15. August 1807.
Da den engelske Flaade i August 1807 ankom til
Sundet, laa den gamle Fregat »Frederiksværn« med
Kaptajn H. S. Gerner som Chef som Vagtskib ved Helsingør, men da Forholdene begyndte at udvikle sig i
en faretruende Retning, fik Kaptajn Gerner Ordre til
enten at søge ned til København eller ødelægge Skibet. Han lettede derfor Natten mellem d. 12. og 13.
August, men da SOlig Vind og haardt Søndenvande
forhindrede ham i at staa sydpaa i Sundet, bestemte
han sig i Stedet for til at søge til Norge. Saasnart Englænderne d. 13 om Morgenen observerede, at Fregatten var afsejlet, blev Linieskibet »Defence« og den velsejlede Fregat »Comus« sendt efter den for at forhindre den i at undslippe, skønt Underhandlingerne
endnu ikke var afsluttet mellem de danske og engelske
Forhandlere.
Natten til d. 15. indhentede »Comus« det danske
Skib udfor Marstrand, da Vinden var løjet af Nord paa
i Kattegat, og da Kaptajn Gerner nægtede at dreje bi
paa Englændernes Opfordring, aabnede »Comus« Ilden. Det første Lag fra den engelske Fregat blev fyret
langskibs agterind paa »Frederiksværn«, der fik Ratlinen skudt over, saa Skibet mistede Styringen og løb
i Vinden. Blandt den uuddannede Besætning, der for
en stor Del bestod af usøvant Mandskab og Lærlinge,
opstod der stor Forvirring, men Kampen fortsattes
dog en Times Tid endnu, til »Comus« lagde om Bord
i »Frederiksværn« og tog den ved Entring, skønt dens
Besætning kun talte 145 Mand mod 226 Danskere.
Tabet paa dansk Side var 32 døde og saarede, paa engelsk Side 1 Mand saaret.
»Frederiksværn« blev derefter ført tilbage til Sundet
med dansk Flag og Vimpel vajende, da Krigen endnu
ikke var erklæret.

D. 16. var Englænderne klar med deres Forberedelser
til Landgangen, der begyndte om Morgenen ved Vedbæk,
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efter at der var blevet detacheret en mindre Styrke til
Flankeangreb ved Skovshoved. Landgangen blev ledet af
en Kontreadmiral og blev udført ved Hjælp af alle Flaadens Fartøjer, der var inddelt i tre Delinger, hver under
Kommando af en Kommandør. De største af Fartøjerne,
Barkasserne, dannede en 4. Deling, der udelukkende transporterede Feltartilleriet i Land. Hver Deling havde et Kendingsflag, der førtes paa en Vimpelstage i Stævnen paa
hvert af Delingens Fartøjer. Paa Signal fra den kommanderende begyndte hver Deling Transporten fra et Skib
ad Gangen, der straks hejste Delingens Kendingssignal,
hvorpaa alle Delingens Fartøjer satte af og roede i Land
samtidig, saa eet Regiment blev udskibet paa een Gang og
i den Orden, i hvilket det skulde landsættes.
Fra dansk Side søgte man ikke at lægge Landgangen
nogen Hindringer i Vejen, idet Kronprinsen havde udstedt
en bestemt Ordre om ikke at være den angribende Part.
En stærk og handlekraftig Mand, og ikke en svag Olding
som General Peymann, vilde dog utvivlsomt have tolket
det, at bevæbnede Styrker gik i Land i Hovedstadens
umiddelbare Nærhed som en fjendtlig Handling og søgt at
imødegaa Angrebet med alle til Raadighed staaende Midler
paa et Tidspunkt, hvor der havde været store Chancer for
i det hele taget at kunne imødegaa det. Dette undlod General Peymann imidlertid, men denne vage og vigende
Holdning var selvsagt ikke egnet til at stive Forsvarernes
Moral af. Landsætningen af de engelske Tropper fortsattes
de følgende Dage stadig nærmere ved Byen, efterhaanden
som de først landsatte Styrker rykkede frem uden at møde
Modstand, og tilsidst blev Tropperne fra Rygen kastet i
Land i den nordlige Del af Køge Bugt.
Da Udskibningen var tilendebragt, tog den engelske
Flaades Hovedstyrke Station ca. 4 Sømil NO for Trekroner,
hvor den blev liggende under Resten af Angrebet, mens
en Styrke paa 14 Brigger og Korvetter og 15 Bombarderfartøjer under Kommando af Captain Puget blev detacheret til Samvirke med Belejringshæren, samtidig med at der
blev erklæret Blokade af hele Sjælland.
D. 17. August blev det først Udfald foretaget fra den
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belejrede By mod Vibenshus. Udfaldet blev foretaget af
Livjægerne, der blev støttet i højre Flanke af nogle Kanonbaade under Løjtnant Jean Jacques Suenson, mens
andre Kanonbaade under Steen Billes personlige Kommando angreb de engelske Bombarderfartøjer, der forsøgte at bekaste Byen, og holdt dem udenfor Skudvidde.
Englænderne anlagde imidlertid et Batteri ved Svanernøllen, hvorfra de kunde beskyde Kanonbaadene, der forsøgte
at støtte Udfald, men hvis Fremtrængen langs Kysten nu
blev meget begrænset. Gang paa Gang søgte man fra dansk
Side at ødelægge dette Batteri, men uden Held. Et ret stort
anlagt Angreb saavel fra Sø- som fra Landsiden d. 20.
August mislykkedes saaledes totalt, fordi de to Angreb
ikke faldt samtidig, hvorved Operationen mistede det Overraskelsesmoment. der var en nødvendig Forudsætning for,
at et Foretagende af denne Art kunde lykkes. Tre Dage
senere forsøgtes et nyt Angreb paa Svanemøllebatteriet,
idet to Stykpramme og nogle Kanonbaadsdivisioner bombarderede Værket. Den engelske Specialeskadre greb ind,
men maatte atter gaa tilbage efter en heftig Kamp, hvori
ogsaa Blokskibene og Citadellet deltog.
Ringen om den belejrede By indsnævredes mere og mere,
og fra dansk Side søgte man nogle Gange at foretage Udfald mod Classens Have, der var besat af Fjenden. Under
et af disse Udfald, der blev støttet af Kanonbaadene,
sprang Kanonbaaden »Stubbekøbing« i Luften, hvorved
31 Mand blev dræbt og 12 saaret. Chefen, Sekondløjtnant
P. U. Bruun, blev reddet i sidste Øjeblik af en behjertet
Kvartermester, der stødte ham udenbords, umiddelbart før
Baaden sprang.
D. 31. August foretoges det sidste Udfald mod Classens
Have, idet 2400 Mand under Kommando af Oberst Bech
med 50 af Holmens Tømmermænd understøttet af 3 Kanonbaade rykkede frem for at rydde Classens Have,
brænde Bygningerne og fælde Træerne som en Forløber
for et Angreb paa et engelsk Batteri ved Ny Kalkbrænderi.
Angrebet lykkedes tildels, og et Par Timer senere begyndte 6 Bombarderfartøjer og Skytset paa Trekroner og
Citadellet at beskyde Batteriet, ligesom nogle fjendtlige
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Skibe, der laa iVartovbugten, blev bekastet. Et af disse
Skibe, et armeret Transportskib, sprang i Luften, mens et
andet sank paa Stubben. Den engelske Specialeskadre, der
havde deltaget i Kampen, blev tvunget til at trække sig
tilbage forfulgt af de danske Kanonbaade, der kun led
ubetydelig Skade.
r Kalleboerne forsøgte en Kanonbaadsdivision under
Kommando af Premierløjtnant Wulff at hindre Englænderne i at indrette Batterier til Støtte for deres højre
Flanke, men Forsøget mislykkedes. D. 27. August var Batteriet ved GI. Pesthus færdigt og aabnede TIden mod Kanonbaadene, der efter en heftig Kamp maatte trække sig
tilbage med et Tab paa 6 døde og 4 saarede efter at have
bortskudt al deres Ammunition.
D. 1. September var Byen helt indesluttet. Et Forsøg,
som Landeværnet fra Sjælland og Smaaøerne, ialt 5700
Mand under Kommando af General Castenskjold, iværksatte d. 26. August for at komme den belejrede By til Undsætning, blev knust af General Wellesley, den senere Lord
Wellington, Sejrherren fra Waterloo, d. 18. Juni 1815, og
d. 1. September rettede Admiral Gambier og General
Catheart derpaa en Opfordring til General Peymann om
at overgive sig. Det hed i denne Opfordring: »For at overbevise den danske Regering og den hele Verden om den
Uvilje, med hvilken Hans Majestæt tager sin Tilflugt til
Vaabnene, fornyer vi i dette Øjeblik, da vore Tropper
staar foran Eders Porte, overfor Eder vort Forslag paa de
samme fordelagtige Betingelser, som vi tidligere har fremsat: nemlig, at hvis I samtykker i at overgive den danske
Flaade, vil den kun blive holdt som Pant og blive tilbageleveret, saa snart Afgørelsen om en almindelig Fred har
fjernet den Nødvendighed, der har bevirket dette Forlangende. Men hvis Tilbudet nu forkastes, kan det ikke gentages.«
Tilbudet blev forkastet, og Dagen efter - d. 2. September - aabnede Englænderne derefter et overvældende
Bombardement fra alle deres Stillinger i Land. Ogsaa fra
Søsiden forsøgtes et Angreb, men de engelske Bombarderfartøjer blev vist tilbage af Kanonbaadene. Bombardemen-
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tet voldte overordentlig stor Skade i Byen. Over 2000 Personer omkom, 346 Ejendomme brændte helt, 239 delvis,
mens 731 blev mere eller mindre ødelagt af Bomberne.
Frue Kirke og hele Kvarteret deromkring gik op i Luer.
Efter tre Dages Forløb - d. 5. September - var Byens
Modstandskraft brudt, og den saarede General Peymann
indledte derefter Underhandlinger om en Kapitulation.
Englænderne erklærede sig villige til at modtage en saadan paa Basis af Flaadens Udlevering uden nærmere at
præcisere, om den skulde udleveres som Pant eller som
Prise, hvorpaa Generalen samlede de højeste militære og
civile Myndigheder til Krigsraad, hvori det enstemmigt
blev vedtaget at overgive Byen paa de stillede Betingelser,
idet man gik ud fra, at Flaaden kun skulde udleveres som
Pant, og at man altsaa efter Krigens Slutning vilde faa den
tilbage igen.
Det viste sig imidlertid ved de senere Underhandlinger
at være en Misforstaaelse fra dansk Side. Flaaden skulde
udleveres som regulær Prise med alle Forraad m. m., og
da det viste sig umuligt at rokke ved denne Fordring, vedtoges det i et nyt Krigsraad at overgive Byen paa disse
haarde Betingelser. Steen Bille og de fleste sømilitære
Medlemmer nægtede dog denne Gang at skrive under og
erklærede, at alle Byens Land- og Søstridskræfter burde
samles til et energisk Udfald, inden en Overgivelse kunde
tænkes paa disse Betingelser. Kapitulationen blev imidlertid vedtaget af Krigsraadets Flertal. Til Gengæld lovede
Englænderne at rømme Sjælland inden seks Uger.
Som Forholdene havde udviklet sig, vilde et fortsat Forsvar ikke have ændret Byens Skæbne. Den var beseglet.
Det var Kommandør Steen Bille da ogsaa ganske klar
over, da han stillede sit Forslag om endnu et Udfald. I sin
Rapport Dagen efter til Kronprinsen skrev han saaledes:
»Jeg indsaa meget vel, at mit Forslag ikke nyttede til andet end skaffe mig og mine Søkrigere, som fulgte mig, en
ærefuld Død. Imidlertid kunde man have benyttet Tiden
til at tilintetgøre Skibene.«
Steen Bille blev som nævnt overstemt i Krigsraadet, og
heller ikke Forslaget om at tilintetgøre Skibene fandt
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Naade for General Peymanns Øre, skønt intet havde været rimeligere, da de engelske Krav blev kendt i hele deres
fulde Omfang. Admiralitetet havde allerede d. 22. August
udfærdiget en Ordre til Holmens Overekvipagemester om,
at alle Krigsfartøjer skulde kunne sænkes paa kort Varsel, mens alle Sejl, Rundholter og andet Gods skulde kunne
tilintetgøres. Kommandør Bille havde holdt »denne Ordre
i Beredskabe. til den blev udgivet d. 2. September, men da
Tiden kom til at effektuere Ordren, vovede General Peymann alligevel ikke at tage dette Skridt, dels fordi han
var bange for at handle paa egen Haand uden direkte
Ordre fra Kronprinsen, og dels fordi han stadig haabede
paa, at Englænderne trods alt vilde betragte Flaaden som
Pant og levere den tilbage senere. Paa den anden Side
kunde en Ødelæggelse af Flaaden bevirke, at Englænderne
ikke, som lovet, vilde rømme Sjælland igen. Disse Overvejelser i Forbindelse med Frygten for, at Byen vilde blive
udsat for en alvorlig Fare, hvis man satte Skibene i Brand
- at sænke dem formentes ikke at være tilstrækkelig til
en effektiv Ødelæggelse paa Grund af den ringe Vanddybde i Lejet - fik da Krigsraadets øvrige Medlemmer
med Undtagelse af de fleste sømilitære til at støtte General
Peymanns Afvisning af Forslaget.
Kapitulationen og Flaadens Udlevering kom som en fuldkommen Overraskelse for Kronprinsen, der blev yderst
opbragt. »Men det afskyeligste af Konventionen var at
overgive Flaaden med alt Tilbehør, og da alt af mig var
ordnet til dennes Tilintetgørelse,« skriver han saaledes
d. 1419 i et Brev til General Castenskjold. Ganske vist
havde han ikke givet General Peymann Instruktioner om
Flaadens Ødelæggelse, inden han afrejste fra København,
og den Officer, han senere sendte af Sted fra Kiel med
bestemte Ordrer, blev opsnappet af Englænderne, men
alligevel havde han været fuldt berettiget til at vente, at
Skibene ikke vilde blive udleverede. I 1808 blev General
Peymann da ogsaa dømt fra Ære, Liv og Gods for sit Forhold ved Kapitulationen, men blev senere benaadet.
Kontreadmiral Otto Liitken blev ligeledes anklaget men
blev frikendt for videre Tiltale i 1808, idet hans Brøde: at
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have skrevet under paa Kapitulationen, formentes afsonet
gennem den Arrest han havde udstaaet gennem mere end
et Aar.
Englænderne havde altsaa naaet det Maal, de havde sat
sig: at uskadeliggøre den danske Flaade, saa Frankrig ikke
kunde udnytte den i givet Tilfælde. De havde naaet dette
Maal ved en Aktion, der »var i lige Grad klog, energisk,
ubarmhjertig og imod Fo1keretten«, men de naaede det
ikke som haabet uden Anvendelse af Vold, og til Gengæld
erhvervede de sig i Danmark en uforsonlig Modstander,
hvis Havne straks gik under Fastlandsspærringen, ligesom
den store engelske 0stersøhandel og Forbindelserne med
Sverige blev alvorlig truet under Farten gennem de danske Gennemsejlingsfarvande.
England var da ogsaa klar over, at det til syvende og
sidst vilde baade Landet bedst at være paa en venskabelig
Fod med den Stat, man lige havde overfaldet, og tilbød
Danmark Alliance eller endog at anerkende dets Neutralitet og tilbagegive Flaaden tre Aar efter den almindelige
Freds Undertegnelse. En saadan Alliance mellem de nordiske Riger og England havde allerede længe foresvævet
Udenrigsminister Canning. »Jeg tvivler ikke om,« skrev
han saaledes, før Overfaldet paa Danmark blev sat i Værk,
»at en Alliance mellem Danmark, Sverige og England vilde
kunne danne en Modvægt i Norden mod det Vasalforbund,
som Frankrig er ved at skabe. Og«, fortsætter han, »det er
kun i en maritim Liga af denne Slags, at Danmark og Sverige kan finde varig Sikkerhed og vente at blive holdt
skadesløse for de territoriale Tab, som jeg er bange for,
de ikke kan undgaa - i det mindste for en Tid. Holsten
vil sikkert og vist blive besat af Franskmændene, og Pommern kan ikke forsvares ret længe.«
Canning havde utvivlsomt Ret. Danmark burde være
gaaet med England mod Frankrig selv med Fare for i første Omgang at miste noget af sit Territorium, naar der
nu engang ikke var nogen Vej udenom et væbnet Opgør,
men denne Politik fulgte Kronprins Frederik og hans
Mænd desværre ikke. De havde ikke nemmet Historiens klare Lære, der siger, at i enhver langvarig Krig
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vil den altid sejre, der behersker Havet. Han lod sig i dette
'T ilfælde som saa ofte før lede af Hjertet mere end af Forstanden, tilbageviste med Foragt det engelske Venskabstilbud og kastede sig helt og fuldt i Napoleons Arme et Skridt, der, hvor berettiget det end kunde være stemningsmæssigt set, dog skulde vise sig at være særdeles
skæbnesvangert, fordi det førte frem til den syvaarige
ruinerende Krig med England, Kanonbaadskrigen fra
1807-1814, der endte med Freden i Kiel, hvor Norges
næsten femhundredaarige Forbindelse med Danmark blev
brudt.
Efter Kapitulationen gik Englænderne straks i Gang med
at udruste de erobrede Skibe. Fra dansk Side maatte de to
Ekvipagernestre, Kaptajnerne Rosenvinge og Grove, assistere ved Udleveringen, der forøvrigt forløb gnidningsfrit,
fordi Flertallet af de engelske Officerer optraadte meget
taktfuldt undtagen Stabschefen Sir Home Popham, der forløb sig i den Grad, at han blev tvunget af sine egne Standsfæller til at give Kaptajn Rosenvinge en Undskyldning.
.Alt Materiel og Gods fra Magasinerne blev bragt om Bord
dels i Krigsskibene og dels i Førselsskibene - det fyldte
ikke mindre end 92 Koffardiskibe - og saa grundige var
Englænderne, at de medtog Arbejdernes private Værktøj
og Papirsaksene fra Kontorerne. Et Linieskib, der stod paa
Stabelen, blev væltet, to andre, der stod i Spant, blev hugget om, mens Linieskibet »Ditrnarsken«, der stod i Dok,
.fik gennemsavet Dæksbjælker og Knæ. Blokskibene
»Mars«, »St. Thomas« og »Triton« blev brændt, og 3 Stykpramme sænkedes. D. 18. Oktober - nøjagtigt seks Uger
efter Kapitulationen - var Englænderne klare med Indskibningen, men paa Grund af Storm kunde de først d. 21.
Oktober - paa Toaarsdagen for Slaget ved Trafalgar staa Kroneløbet ud med den røvede Flaade. Ialt bortførte
Englænderne 15 Linieskibe - et Linieskib, »Neptunus«,
strandede paa Taarbæk Rev og maatte brændes - 10 Fregatter, 5 Korvetter og 14 mindre Skibe. Forøvrigt blev kun
4 af Linieskibene senere indlemmet i den engelske Flaade,
mens de øvrige ikke ansaas for tjenlige dertil.
Men allerede inden den Tid havde Danmark vendt sig
21
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mod Frankrig for at søge Hjælp mod det »troløse Albion«,
Københavns svage Forsvar og Udleveringen af Flaaden var
imidlertid ikke Handlinger, der var skikket til at underbygge Kontinentalmagternes Tillid til, at Danmark vilde
kunne indtage nogen fast Holdning, og opfordrede snarere
til en Erobring af Landet end til en Alliance. Det lykkedes
dog efter lange Forhandlinger at faa afsluttet et Forbund
med Frankrig d. 31. Oktober i Fontainebleau. Fire Dage
senere - d. 4. November - erklærede England Danmark
Krig. Den lange Fredsperiode var definitivt forbi.

Kanonbaadskrigen 1807-1814.

D. 20. Oktober kaldte Holmens Klokke atter den faste
Stok til Arbejde efter den engelske Besættelse af Holmen.
Den første Opgave, der forelaa, var at rydde op efter Englænderne og undersøge, hvad de havde efterladt. Det var
ikke meget, men der fandtes dog et ikke helt ringe Antal
Kanoner, og de fik god Anvendelse i det nye Søværn, der
skulde bygges paa Tomterne udfra den rigtige Betragtning,
at fOI; et Ørige som Danmark er Flaaden en Hovedhjø;rnesten i Forsvaret. Uden en Flaade var - og er - et dansk
Forsvar umuligt. Sjælen i denne Genopbygning af det
danske Søværn var Kommandør Steen Bille. 11807 var der
imidlertid hverken Tid eller Pengemidler til at bygge store
Skibe, og man gik derfor straks i Gang med at omdanne
Koffardiskibe til Krigsbrug og med at bygge Kanonbaade
og andre mindre Fartøjer, og Nationen viste i denne fortvivlede Tid en ganske enestaaende Offervilje og Fædrelandskærlighed. Der blev straks sat en Indsamling i Gang
til Fremskaffelse af et nyt Søværn, og den blev støttet ikke
alene af Korporationer, Institutioner, Hærafdelinger, de
store Godsejere og andre Rigmænd, men alle, Rig og Fattig, ydede efter bedste Evne deres Skærv. Folk, der ingen
rede Penge havde, gav deres Sølvtøj og Smykker, mens
Byer og Sogne og private Folk paatog sig at bygge og udruste smaa Krigsfartøjer, særlig Kanonbaade.
Samtidig hermed blev der sat en stor Eftersøgning i
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Gang efter Skibe og Fartøjer, som Fjenden enten havde
sænket, fordi de ikke kunde føres med eller som muligvis
skulde være drevet i Land langs Kysterne, og det lykkedes ogsaa at faa bjerget tre Stykpramme og adskillige mindre Fartøjer, der hurtigt blev istandsatte, saa de igen kunde
gøre Tjeneste sammen med de Nybygninger, der snarest
muligt blev sat i Gang. Allerede d. 24. Oktober indløb de
første Ordrer paa Nybygninger, og baade paa Holmen og
hos private blev der sat megen Kraft ind paa at fremme
Byggeriet saa meget som muligt. Inden Udgangen af 1808
var saaledes 143 Kanonbaade, 4 Brigger og 2 Stykpramme
blevet færdigbyggede, og ialt blev der under Krigen søsat
følgende Skibe og Fartøjer til Flaaden: 1 Linieskib, der
blev bygget af Tømmeret fra de paa Stablerne ødelagte
Skibe, og som fik Navnet »Phoenix« for dermed at symbolisere den genopstandne Flaade, 4 Fregatter, 8 Brigger
og 287 mindre Fartøjer. Det faste Søofficerskorps var selvsagt ikke stort nok til at kunne bemande alle disse nye
Fartøjer, der krævede et stort Antal Officerer, og Handelsmarinens Officerer, der var blevet ledige, fordi Handelsflaget for en stor Del var forsvundet fra Havene paa Grund
af den engelske Blokade, fandt derfor i en vid Udstrækning Anvendelse som »Maanedsløjtnanter« om Bord i Kanonbaadene, hvor de gjorde fortrinlig Tjeneste.
Kanonbaadene var ca. 20 Meter lange og havde en Besætning paa 60 Mand, der dels skulde betjene de 2 Stk.
24-pundige Kanoner, opstillet en for og en agter, der udgjorde Baadenes Armering, og dels skulde ro de 30 Aarer,
der til at begynde med var Baadenes egentlige Bevægkraft. De var ganske vist ogsaa udstyret med to Master
med forskellige Sejlsystemer, men Sejlene blev kun brugt
under gunstige Vindforhold, naar Baadene var paa March
fra Sted til Sted. Under Kamp blev Masterne lagt ned, og
Aarene anvendtes i Stedet for. Kanonbaadenes Konstruktion undergik en betydelig Udvikling under Krigen paa
Basis af de i Praksis indhøstede Erfaringer. Saaledes blev
deres Sejlføring betydeligt forøget, saa de bedre blev i
Stand til at løse deres Konvojeringsopgaver i Farvandene,
og fra 1811 blev alle Baadene bygget med fast Dæk, saa
21"
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Besætningerne kunde have nogenlunde taalelige Vilkaar
under Opholdet om Bord selv i de ublide Aarstider.
Kanonbaadene og de mindre Kanonjoller, der var ca.
12 Meter lange, armerede med en 24-pundig Kanon agter
og en 4-pundig Haubitz for og med en Besætning paa 24
Mand, udgjorde Hovedparten af den danske Flaade under
Kanonbaadskrigen, men hertil kom en Mængde andre mindre Fartøjer: Skærbaade, Luggere, Morterchalupper, Stykpramme og Flaadebatterier.
Kanonbaadenes taktiske Enhed var Pelotonen, der bestod af 2 Baade. 2 Pelotoner dannede en Division, og 3 Divisioner en Bataillon. Baadene fordeltes Landet over paa
Stationer, der blev oprettet paa forskellige strategisk vigtige Punkter fra Nordkap i Nord til Elben i Syd, saa Farvandene kunde dækkes derved. Smaalandsfarvandet spillede i Særdeleshed en stor Rolle under Krigen, og Indløbene dertil var stærkt befæstede ved Skanser paa Agersø,
Omø, Masnedø ved Gaabense, paa Dyrefoden, ved Grønsund og Guldborgsund. ligesom der laa Flaadebatterier ved
Masnedø og Grønsund.
Overalt paa den lange dansk-norske Kyststrækning og
i Farvandene blev der anlagt Strandbatterier, der dels
skulde understøtte Kanonbaadene og dels sikre Kysterne
mod engelske Strandhugster. Batteriernes Beliggenhed
blev anvist af Søofficerer, der berejste Kysterne sammen
med Amtmændene og udpegede de bedst egnede Steder
under Hensyntagen til Ankerpladser, Forsvarsmuligheder
o.s.v. Overalt langs med Kysterne organiseredes endvidere
en Kystmilits udskrevet blandt Egnens Beboere og under
Kommando af afgaaede Landofficerer med den Opgave at
modvirke mindre Landgangsforsøg og Overrumplinger fra
Søsiden, mens større Landgangsforsøg skulde modvirkes
af Liniehæren, der var fordelt Landet over i fem Distrikter kommanderet af Divisionsgeneraler, der havde alle Søog Landstridskræfter i sit Distrikt under sig.
Var Forsvaret af Kysterne saaledes en Opgave, hvori
store Dele af Folket havde Lod og Del - ogsaa indirekte
maatte Kystbeboerne forøvrigt medvirke ved Forsvaret;
der maatte f. Eks. ikke være Lys i Vinduerne mod Søen
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om Natten, Kvæg og Karnaplag blev sendt bort fra Kystegnene ind i Landet, og ingen kunde fiske uden særlig Tilladelse - maatte Flaaden imidlertid bære Hovedvægten
under den aarelange Kamp mod Verdens første Sømagt.
Tre Hovedopgaver paahvilede det Flaaden at løse under
Krigen: 1) at vedligeholde Forbindelsen mellem Landsdelene, herunder navnlig at sikre Norge de nødvendige
Forsyninger med Korn og andre Fornødenheder, Landet
ikke kunde undvære, 2) at deltage i Forsvaret af Kysterne
og 3) at føre Handelskrig mod den engelske Skibsfart i de
danske Farvande. Skønt man for at kunne løse disse Opgaver maatte sætte et meget betydeligt Personel ind, lykkedes det alligevel at fremskaffe de nødvendige Besætninger til de to franske Linieskibe »Dantzick« og »Pultusk«, der var stationeret paa Schelden, og som Napoleon
ønskede bemandet med danske og norske Søfolk. Skibene
kom dog aldrig i Kamp, og i 1813, da Napoleon havde opgivet enhver Tanke om at optræde paa Søen, vendte deres
Besætninger tilbage til Norden.
Mens det hovedsagelig var de mere sødygtige Brigger,
der sattes ind til Sikring af Forbindelsen med Norge, blev
Løsningen af de to andre Opgaver: Kystforsvaret og Handelskrigen for største Delen overladt til Kanonbaadene,
der da ogsaa, ikke mindst i Handelskrigen, opnaaede udmærkede Resultater, omend de aldrig formaaede at fravriste Englænderne Herredømmet over de danske Farvande - særlig ikke over de vigtige Gennemsejlingsfarvande Store Bælt og Øresund, der spillede saa stor en
Rolle i den engelske Strategi i Østersøen, I Store Bælt
kunde den engelske Flaade hindre den franske Hær i at
gaa over mod Skaane til Angreb paa Englands Forbundsfælle Sverige, og igennem Store Bælt og Øresund skulde
den engelske Trafik - baade den militære og den kommercielle Trafik - gaa til og fra Østersøen. Kanonbaadene
formaaede ikke at standse denne Trafik, men de tilføjede
den saa store Tab, at det ikke varede længe, før Englænderne saa sig nødsaget til at konvojere deres Handelsskibe
gennem Farvandene - først med mindre Skibe som Brigger o. lign. og senere med større Skibe helt op til Linie-
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skibe. Trods denne stærke Beskyttelse lykkedes det alligevel Gang paa Gang Kanonbaadene at skære værdifulde
Priser ud af Konvojerne og bringe dem sikkert i Havn,
ja, selv de konvojerende Orlogsfartøjer maatte af og til
stryge for Kanonbaadenes Angreb. I Løbet af Sommeren
1808 erobredes saaledes de tre engelske Brigger »Tickler«,
»Turbulent« og »Tigress« i Store Bælt, mens en fjerde,
»Seagull«, blev taget i Norge af den danske Brig »Lougen«
og 4 Kanonbaade. Særlig i stille Vejr havde Kanonbaadene
deres Chance til Angreb baade paa Konvojerne og de konvojerende Krigsskibe, der ikke kunde manøvrere, naar der
ikke var Vind, saa de laa som stilleliggende Skydeskiver
for de letbevægelige Kanonbaade. En samtidig engelsk Beretning giver et udmærket Billede af saadan et Kanonbaadsangreb paa en fjendtlig Orlogsbrig: »Kl, 10 om Aftenen saa vi os pludselig indesluttede i en Halvcirkel af 22 til
24 danske Kanonbaade. Kanonbaaden »Minx«, der var med
os, kappede og satte Sejl. Vi, som var nærmest Nyborg,
hvorfra de Danske kom, maatte udholde hele deres Angreb, især i det Øjeblik, vi først bemærkede dem. De aabnede en skrækkelig Ild imod os, især med Drueskud fra
hele deres Linie. Vi fandt det umuligt at modstaa en
Styrke, der i det mindste var syv Gange større end vor
og kappede vore Ankertove. Vort Skib kunde ikke styre
af Mangel paa Vind, og Fjenden, der var os paa et Musketskud nær, traf os med hvert Skud, de fyrede. Skibet blev
læk, Takkelagen var tillige saa forskudt, at en Del af Sejlene faldt ned paa Dækket, og vor Stilling var nu den mest
farlige, man kan tænke sig, da en let Kuling til vor Lykke
rejste sig.« Vinden var hyppigt Kanonbaadenes værste
Fjende ikke mindst i de mere aabne Farvande, hvor deres
ringe Sødygtighed satte en ret snæver Grænse for deres
Anvendelighed.
I Krigen mod den engelske Handel fandt Kanonbaadene
en værdifuld Hjælper i Kaperne, som private Folk lod
udruste rundt om i alle Havnebyer med Regeringens ivrige Støtte. Skyts og Ammunition blev udlaant af Flaadens Beholdninger til Kaperkaptajnerne, der yderligere
fik Artilleriunderoificerer til at instruere deres Mandskab
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i Skytsets Betjening, ligesom der blev udstedt forskellige

Signalbestemmelser, hvorefter danske Kapere kunde søge
Beskyttelse saavel om Dagen som om Natten under Land.
Kaperiet blev gjort til en patriotisk Bedrift, der da ogsaa
bibragte den engelske Handel store Tab og førte en
Mængde Varer til Landet, som ellers ikke kunde skaffes.
De mægtige Beløb, der kunde tjenes paa Kaperiet - Rederne og Skibenes Mandskaber fik selv hele Fortjenesten
ved Salg af Last og Skib mod at aflevere et mindre Beløb
til Søkvæsthuset - lokkede naturligvis mange ud paa
Søen, og havde Admiralitetet ikke oprettet Priseretter
rundt om i Landet til Bedømmelse af, om Skibet var blevet
opbragt med Rette, vilde det hele sikkert være endt i det
rene Sørøveri, hvor Kaperne havde overfaldet, hvad de
kunde overkomme, uden Hensyn til det Flag, Skibene førte.

Flaadestyrken i Norge.
l Sommeren 1807 befandt der sig i Norge foruden et Par
Skærbaade, 5 Kanonbaade og 4 Kanonjoller, der laa oplagt
i Frederiksværn, de to Linieskibe »Prins Christian Frederik« og »Lovisa Augusta« samt Briggen »Lougen«, af hvilke
»Prins Christian Frederik« og »Lougen« havde været paa
Kadettogt med Kommandørkaptajn Sneedorff som Chef,
mens »Lovisa Augusta« laa i Christiansand klar til at afgaa til København for Reparation. Sydlig Vind hindrede
Afrejsen nogle Dage, og imens indløb der Meddelelse fra
København om den engelske Flaades Ankomst til Sundet
og med Ordre til Sneedorff om at forblive i Norge indtil
videre. Prins Christian August til Slesvig-Holsten, der
kommanderede i det søndenfjeldske Norge, begyndte
straks med stor Energi at træffe Forsvarsforanstaltninger.
Tropperne blev indkaldt, Fæstningerne bemandede, og
Sneedorff fik overdraget Organiseringen af Søforsvaret,
mens Kaptajn Jessen, »Lougen«s Chef under Affæren ved
St. Thomas i 1801, blev Chef for »Prins Christian Frederik«. De 34 yngste Kadetter blev sendt til Christiania, hvor
der blev oprettet midlertidigt Akademi, mens de 14 ældste
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blev udnævnt til Maanedsløjtnanter og fordeltes til Skibene.
De to Linieskibe havde først Station ved Christiansand
siden ved Frederikstad, men fik i Slutningen af Oktober
Ordre af Kronprinsen til at gaa offensivt til Værks mod de
i Farvandene tilbageblevne fjendtlige Skibe. D. 18. Novbr.
stod Sneedorff, der i Mellemtiden var blevet afløst som
Chef for det norske Søværn af Kommandør Lorents Fisker, til Søs med de to Linieskibe, men i en opkommende
Storm led »Lovise Augusta« saa store Havarier, at begge
Skibene søgte ind til Frederiksværn, hvor Havarierne derpaa blev udbedrede. Kort efter indløb der en ny Ordre fra
Kronprinsen, i Følge hvilken Sneedorff saa hurtigt som
muligt skulde søge ned mod Sundet for at forjage en
engelsk Eskadre, der stadig opholdt sig i det Farvand. I
Ordren pointeredes udtrykkeligt, at Sneedorff ikke paa
Vejen ned maatte lade sig opholde af Smaating. Den Styrke,
der var Tale om bestod af 1 Linieskib, 2 Fregatter og nogle
Brigger, der efter den engelske Hovedstyrkes Afsejling
stadig havde haft Station i Sundet under Kommando af
Captain Fraser om Bord i Linieskibet »Vanguard«.
D. 30. November afsejlede Sneedorff med sine to Linieskibe, men kom Natten til d. 2. December paa Højde med
Skagen ind i en fjendtlig Konvoj, hvis Styrke det paa Grund
af Mørket var umuligt at konstatere. Sneedorff, der paa
Basis af de Efterretninger, han havde modtaget om de
engelske Flaadestyrker i de danske Farvande, maatte formode at have mødt en overlegen Styrke, bestemte sig da
til at vende og holde bort fra Konvojen, saa han kunde
være til Luvart af den, naar det blev lyst igen. I Løbet
af Natten gik Følingen mellem Styrkerne imidlertid tabt,
og Sneedorff fortsatte efter et Kryds op mod den norske
Kyst sin Rejse til Sundet. Ved Ankomsten hertil erfarede han, at den Konvoj, han havde mødt ved Skagen,
netop havde bestaaet af de Skibe, han var sendt ned for
at forjage. Et Overkrigsforhør, der blev nedsat for at undersøge Sagen, rejste imidlertid ikke nogen Anklage mod
Sneedorff, der utvivlsomt ogsaa havde handlet fuldstændig korrekt og i nøje Overensstemmelse med sin Instruks.
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Kort efter Ankomsten til København viste »Lovise Augusta« sig at være i saa brøstfældig en Tilstand, at det ikke
kunde repareres, og det blev da i de følgende Aar udlagt
som et uarmeret Kaserneskib for Kanonbaadene ved København, mens »Prins Christian Frederik« d. 3. Januar
under Kaptajn Jessens Kommando atter afgik til Norge
for at beskytte og sikre Transporterne til dette Land.
1808.

I Modsætning til Danmark havde Sverige som nævnt
valgt at gaa mod. Frankrig. Kong Gustav IV nægtede at
slutte sig til Fastlandsspærringen, og de to store kontinentale Magter Rusland og Frankrig besluttede da at tvinge
Landet til Underkastelse med Magt. Rusland skulde angribe østfra mod Finland, mens en dansk-fransk Hær skulde
angribe vestfra, samtidig med at en norsk Hær skulde angribe nordfra. I Februar Maaned satte Russerne sig i Bevægelse, og d. 29. Februar fulgte Danmarks Krigserklæring til
Sverige.
Et fransk-spansk Troppekorps bestaaende af 2 franske
Divisioner paa ialt 12500 Mand, 2 spanske Divisioner paa
ialt 14500 Mand og en hollandsk Division paa ialt 6000
Mand rykkede i Begyndelsen af Marts Maaned ind over
den holstenske Grænse under Kommando af Marskal Bernadotte, Prins af Ponte Corvo, for over de danske Øer at
rette et Angreb paa Skaane. Dette Angreb maatte udføres,
inden den engelske Flaade ankom til de danske Farvande,
og allerede fra Midten af Februar havde den danske Regering begyndt at træffe Forberedelser til at kunne føre
Tropperne over Lille Bælt, Store Bælt og Sundet. Skibe
blev samlet sammen i de forskellige Havne, ligesom der
blev udsat Søofficerer til at lede Overførslerne. I Sundet
skulde Overgangen ske samtidig fra Helsingør, Nivaa og
København, og det var Tanken, at den skulde understøttes
af Linieskibet »Prins Christian Frederik«, 5 armerede Koffardifregatter og 20 Kanonbaade.
Imidlertid gik den franske Opmarch meget langsomt og
tøvende, saa den kostbare Tid gik tabt, og da Napoleon
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omsider, efter at have modtaget Efterretningen om Russernes Indfald i Finland, gav Bernadotte Ordre til at gaa
mod Skaane, var det for sent. Store Bælt blev lukket for
Overfart, da en engelsk Fregat ankrede ved Sprogø d. 16.
Marts.
Sveriges Inddragen i Krigen paa engelsk Side bevirkede,
at Regeringen i London besluttede sig til at sende en større
Flaadestyrke til de nordiske Farvande i 1808 bl. a. for at
kunne støtte den svenske Flaade mod den russiske, og
Viceadmiral Sir James Saumarez kunde hejse sit Flag over
en Styrke bestaaende af 12 Linieskibe, 5 Fregatter og en
Del mindre Fartøjer, hvis første Opgave skulde være at
konvojere en Transportflaade med 10000 Mand om Bord
til Sverige. »Prins Christian Frederik-s og »Lougen«s Optræden i Skagerak vakte imidlertid stor Opsigt i England,
fordi man frygtede for et dansk Angreb paa Transporten,
og Commodore Parker blev derfor sendt i Forvejen med
de to Linieskibe »Stately« og »Nassau« - det tidligere
danske »Holsten« - for at jage det danske Linieskib. Parker naaede over til Gøteborg, hvor hans Skibe frøs inde.
»Prins Christian« havde efter at have foretaget adskillige Kryds i Skagerrak ligget indefrosset nogen Tid i
Frederiksværn, men fik d. 4. Marts Ordre til at afgaa til
København, hvor den skulde assistere ved den planlagte
Overførsel af Bernadottes Korps til Skaane. Sydlig Vind
hindrede det i at komme til Søs før d. 10. Marts, da det
gik Sejl, og d. 11. om Aftenen ankrede Linieskibet ved
Kronborg. Isen, der endnu laa ved København, hindrede
videre Fart sydover.
Tilstanden om Bord i Linieskibet var paa den Tid nærmest fortvivlende, idet en ondartet Tyfusepidemi, den
saakaldte Skibsfeber, rasede blandt Besætningen og havde
angrebet en Trediedel af Folkene, ca. 200 Mand, der enten
var døde eller var blevet sat i Land, og Erstatningsfolkene,
der blev sendt op fra København, bestod for Størstedelen
af usøvant og uøvet Personel.
Efterretningen om, at en engelsk Fregat var ankret ved
Sprogø d. 16. Marts, hvorved Troppeoverførslerne fra Fyen
til Sjælland blev umuliggjort, var kommet som en meget
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ubehagelig Overraskelse for Regeringen i København, og
man besluttede at forsøge paa at forjage den, inden den
havde faaet Forstærkninger. Man raadede dog kun over
et Skib, der vilde kunne løse denne Opgave, nemlig »Prins
Christian Frederik«, og d. 18. Marts blev der derfor udstedt en Ordre til Kaptajn Jessen om at afgaa til Store
Bælt og rense Farvandet for fjendtlige Skibe.
Forskellige Forhold - bl. a. Mangel paa Mandskab og
paa Proviant - bevirkede, at Kaptajn Jessen først kunde
lette d. 21. Marts. Hans oprindelige Plan var at staa sydpaa rundt Gedser, da han havde faaet Meddelelse om, at
en mindre engelsk Eskadre var ankommet til Farvandene
ved Gøteborg, men da han havde passeret Hveen, gik
Vinden om i SO, saa han ikke kunde komme gennem
Hollænderdybet og Drogden. Han vendte da og stod nordover igen, passerede ved Middagstid Gilbjerghoved og stod
for en frisk Kuling vesterover mod Bæltet - bort mod
Undergangen i Slaget ved Sjællands Odde d. 22. Marts 1808.
Slaget ved Sjællands Odde d. 22. Marts 1808. (Se Plan 9).
Knap var »Prins Christiane forsvundet bag Kimingen hinsides Nakkehoved, før tre engelske Linieskibe
»Stately «, »Nassau« og »Vanguar d «, Commodore Parkers Styrke, ankrede paa Høganæs Red, hvor svenske
Fiskere straks kunde meddele, at det danske Linieskib
kort forinden var staaet vesterover.
Parker havde d. 10. Marts, mens han laa indefrosset
ved Gøteborg, observeret det danske Linieskib, da det
passerede Vinga for sydgaaende, og havde straks begyndt at ise sine Skibe ud for at kunne jage det. D.
21. om Morgenen var han naaet ud i aabent Farvand,
hvorefter han stod sydpaa med sine Linieskibe, medens han sendte sine Fregatter mod Store Bælt. Ved
Høganæs fik han som nævnt at vide, at »Prins Christian« var staaet vesterover, og han lettede da d. 22.
Marts med 2 af Linieskibene »Stately« og Nassau« og
stod mod Store Bælt, mens han lod»Vanguard« blive
liggende ved Indgangen til Sundet for at stoppe det
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danske Skib, hvis det mod Forventning skulde lykkes
det at slippe tilbage østpaa.
»Prins Christian« stod imidlertid vesterover for en
frisk østlig Kuling uden at vide, at de engelske Skibe
var i Farvandet. Syv Hornbækfiskere, der havde set
Parker lette og efter Kursen at dømme formodede, at
Store Bælt var Maalet, afsejlede d. 22. om Eftermiddagen for at indhente det danske Skib og give det
Meddelelse om de fjendtlige Linieskibes Afsejling,
men det lykkedes dem ikke at indhente det. Som Belønning for deres kække Handling modtog hver af dem
senere 1 Riffel og 2 Pistoler af Kong Frederik.
Kl. 15 rundede Kaptajn Jessen Sjællands Rev og
stod SV-paa ned mod Sejrø. Allerede tidligere havde
man observeret to store Sejlere, som snart viste sig at
være Orlogsmænd, antagelig Fregatter, der ligeledes
havde Kurs ned i Bæltet. Ved Mørkets Frembrud ankrede Linieskibet mellem Sejrø og Revsnæs, mens de
to fremmede Skibe ankrede noget sydligere tværs af
Revsnæs ca. 5 Sømil SO for »Prins Christian«.
Kl. 8 d. 22 lettede de to engelske Fregatter og holdt
nordpaa i Bæltet for en frisk østlig Kuling. En halv
Time senere lettede »Prins Christian« ligeledes og stod
nordpaa, idet det var Kaptajn Jessens Hensigt at
trække de to Fregatter bort fra Bæltet og angribe dem
i mere aabent Farvand. Kl. ca. 12 kom en tredie Fregat ned nordfra og forenede sig med de to andre Vest
paa i Farvandet, men endnu var det danske Skib Fjenden overlegen. Imidlertid var den største af de engelske Fregatter »Quebeck« naaet op i Kølvandet ca. 1
Sømil agtenfor Linieskibet, og Kaptajn Jessen vendte
da for at angribe den, men »Quebeck« undgik Angrebet ved ligeledes at vende og holde af for Vejret. Da
Kaptajn J essen nødig vilde tabe Luven ved at forfølge
Fregatten, vendte han igen og stod nordefter mod Hastens Grund i Haabet om at kunne trække Fregatterne
med sig, men Kl. 14 observerede man pludselig to
svære Sejlere, der kom slørende ned mellem Anholt
og Lysegrunden. Da det kort efter blev klart, at det
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var to engelske Linieskibe, vendte Kaptajn Jessen
straks og holdt ned mod Østenden af Sejrø i den
Tanke enten at søge Ankerplads i Nexeløbugten eller
at søge østen- og søndenom Sejrø ned i Store Bælt. Da
det kom til Stykket, turde den kendte Mand, der var
kommet om Bord i Helsingør, imidlertid ikke tage Skibet gennem det smalle Løb østenom Øen og gennem
det af talrige Puller opfyldte Farvand. Kaptajn Jessen sammenkaldte da et Krigsraad bestaaende af Skibets ældste Officerer, der alle var enige om, at man
ved at søge ned i Bæltet vilde trække hele Sværmen
af fjendtlige Skibe med derned og derved yderligere
vanskeliggøre de Troppeoverførsler, man netop var
sendt ned for at lette. I Stedet for burde man søge tilbage mod Sundet, idet man med den nu mod Nord skagende Vind kunde haabe paa i Løbet af den snart indtrædende Nat at slippe bort fra Fjenden ved en Udnyttelse af det større Lokalkendskab, der vilde tillade
»Prins Christian« at knibe tættere til Grunden end
Fjenden.
Kaptajn J essen vendte derfor igen og stod nordover
tæt til Vinden. De to fjendtlige Linieskibe, der var til
Luvart, halte stærkt ind paa det danske Skib, og Kl.
ca. 17,30, da »Prins Christian« rundede Sjællands Rev,
var de kun ca. en halv Mil borte, mens de tre Fregatter fulgte tæt i dets Kølvand. Uheldigvis skrallede
Vinden nu og gik østligere, samtidig med at det flovede. »Prins Christiane, der ikke var nogen god Flovtvejrssejler, vendte da igen og holdt nordover en kort
Tid, hvorved det kom nærmere de to fjendtlige Linieskibe, hvorpaa det paany vendte og stod SO-over ind
mod Land.
Kl. 19,30, en Timestid efter Solnedgang var »Stately«
naaet op i »Prins Christianes Kølvand, og Kampen tog
sin Begyndelse. Kort efter naaede »Nassau« op i Læ af
»Prins Christian«, mens »Stately« lagde sig til Luvart.
»Prins Christian« besvarede ilden fra begge sine Batterier, og Kl. ca . 21 var de to engelske Linieskibe saa
forskudte paa Takkelagen, at de sakkede og indstillede
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Ilden i ca. 1/2 Time for at reparere Skaderne. Om Bord
i »Prins Christian« var Takkelagen saa forskudt, at der
intet var at gøre. Ratlinen var skudt over, og Rorstammen gennemskudt paa to Steder, saa Styringen med
Grundtaljen var meget vanskelig. Adskillige Kanoner
var ødelagte, og Besætningen havde lidt store Tab.
Blandt de faldne var den unge Løjtnant Peter Willemoes, der havde haft sin Plads paa øverste Dæk, hvor
han ledede Dæksbatteriet. For at faa bedre Overblik
var han sprunget op paa en Karonadeslæde paa Skansen om Bagbord, da han blev ramt i Hovedet af en Kanonkugle. Han kunde selv springe ned paa Dækket
men sank kort efter sammen og var død.
Da Englænderne havde faaet repareret Skaderne,
kom de atter op langs Siden, og Kampen fortsattes
med samme Fyrighed som før. Kl. ca. 21,45 kunde
man skimte Landet forude i 11/ 2 Sømils Afstand, og
Kaptajn Jessen besluttede sig nu til at sætte Skibet
paa Land for at forhindre, at det faldt i Fjendens
Hænder, samtidig med at der var Haab om at kunne
faa lokket et af de fjendtlige Skibe med ind over
Grunden. Det ene af de engelske Linieskibe laa tæt
op langs Bagbords Side af »Prins Christian« det andet
paa Styrbords Laaring, mens Fregatten »Quebeck« laa
ret agter. Det var utvivlsomt Englændernes Hensigt at
ville forsøge en Entring, inden »Prins Christian« tog
Grunden. Dog blev der først prajet over om en Overgivelse, men da dette blev afslaaet, fulgte et fuldt Lag
fra begge Skibene, hvorved mange faldt og talrige
blev saaret. Kaptajn Jessen prajede derefter over, at
han overgav sig for at undgaa unødig Blodsudgydelse,
og Flag og Vimpel blev halet ned Kl. ca. 22,30. Umiddelbart forinden havde Skibet rørt Grunden paa en
Revle men var gledet over den. En engelsk Officer
kom straks om Bord og lod Ankret falde, men da Skibet svajede op for Vinden, tog Agterenden Grunden lidt
østenfor det Sted, hvor nu Odden Havn ligger og stod
fast. De engelske Skibe var straks vendt ud fra Land
og ankrede i Nærheden.
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Straks efter Overgivelsen begyndte Englænderne at
føre den fangne Besætning over til deres egne Skibe
- et Arbejde, der varede hele næste Dag, da der ikke
raadedes over ret mange Fartøj er. »Prins Christian«
stod saa haardt paa Grunden, at det ikke lykkedes at
faa den af, og efter at alt levende var bragt fra Borde,
satte Englænderne Ild paa Skibet, der sprang i Luften
d. 23. Kl. ca. 22.
Tabene paa dansk Side var 64 døde, 84 haardt og 42
let saarede, d. v. s. at omtrent Halvdelen af Besætningen var ukampdygtig, da Skibet strøg. Blandt de saarede var Chefen og næstkommanderende Kaptajn
Rothe. Englænderne mistede 55 døde og saarede, og
»Stately« var saa forskudt, at det maatte sendes til
England for at reparere. Af de danske Fanger blev de
raske, ca. 370 Mand, sendt fra Gøteborg, hvortil Parker gik efter Kampen, til England, hvor de Menige
blev anbragt i de berygtede »Prisonskibe«, hvor mange
af dem maatte tilbringe de næste seks Aar under de
frygteligste Forhold. Officererne blev sendt til Byen
Reading, hvorfra de senere blev udvekslede.
I Dagene efter Slaget dreven Del Lig i Land, deriblandt de to unge Løjtnanter Willemoes og Dahlerup,
og under stor Deltagelse blev de alle begravede i en
stor Fællesgrav paa Odden Kirkegaard, hvor der senere rejstes et smukt Monument, der bærer Grundtvigs skønne Mindeord: De Snækker mødtes ved Kvæld
paa Hav, og Luften begyndte at gløde, de leged alt
over den aabne Grav, og Bølgerne gjordes saa røde.
Store Bælt var nu fast i Englændernes Hænder og ethvert Forsøg paa at føre de spansk-franske Tropper over
maatte opgives. Det franske Kontingent blev trukket .n ed
i Hertugdømmerne, mens Spanierne blev fordelt i Jylland
og paa Fyen. Da Sjælland efter Napoleons Ordre skulde
forsvares mod Englænderne, blev det besluttet at overføre
3500 spanske Tropper hertil - en Opgave, det lykkedes
Flaaden at løse uden Uheld inden Slutningen af Maj Maaned, men der skulde ikke gaa lang Tid, før Dønningerne
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fra det spanske Oprør forplantede sig herop og fik de herværende spanske Tropper til at følge Hjemlandets Eksempel og rejse sig mod det forhadte, napoleonske Regimente.
De spanske Troppers Oprør 1808.
I Foraaret 1808 rejste Spanierne sig i aabent Oprør
mod den dem af Napoleon paatvungne Kong Joseph, Napoleons Broder, og skønt den franske Regering gjorde alt,
hvad den kunde, for at hindre, at Efterretninger om Opstanden kunde naa frem til de spanske Tropper i Danmark,
lykkedes det ikke at bevare Hemmeligheden takket være
de i de danske Farvande krydsende engelske Skibe, der
bragte General Romano og hans Officerer Breve og Aviser
i Hænde med Budskab om de spanske Begivenheder, saa
efterhaanden alle, baade Befalingsmænd og Menige, var vidende om Tilstanden i Landet. Det første Resultat heraf
var, at de paa Sjælland staaende Tropper gjorde Oprør,
men de blev hurtigt afvæbnede og ført til København.
Den engelske Admiral Saumarez aftalte imidlertid
med General Romano, at hans Tropper skulde transporteres tilbage til Spanien om Bord i engelske Skibe, og Generalen udstedte derfor d. 8. August en hemmelig Ordre til
sine Styrker, at de skulde begive sig dels til Nyborg, hvis
Fæstning General Romano allerede havde besat d. 5. August, og dels til Svendborg. Tropperne, der kom til Svendborg, bemægtigede sig alle de der liggende Fartøjer og satte
over til Langeland, hvor der snart var samlet ca. 2300 Spaniere. Det lykkedes de danske Kanonbaade dels fra Faaborg og dels fra Svendborg at slippe bort uden at falde i
Spaniernes Hænder.
I Nyborg anmodede General Romano Chefen for den
i Havnen liggende danske Orlogsbrig »Fama« Premierløjtnant Rasch om at foranledige alle de i Nyborg liggende
Handelsfartøjer gjort sejlklare. idet han erklærede at ville
føre sine Tropper enten til Sjælland eller til Langeland, men
Rasch nægtede at udføre Ordren, idet han erklærede, at
hans Stationschef havde paalagt ham at paase, at alle Skibene blev liggende i Havnen. Heller ikke en senere fra den
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danske Kommandant i Nyborg, Generalmajor v. Giildencrone indløbet Ordre til at lade de spanske Tropper indskibe og passere uhindret, »da det ej var raadelig at modsætte sig Overmagtene fik Løjtnant Rasch til at ændre sin
engang trufne Beslutning. Han gjorde tværtimod sine to
Skibe Briggen »Fama« (14) og Kongebaaden »Søormen« (8)
klar til Kamp for med Magt at modsætte sig Beslaglæggelsen af de danske Koffardiskibe.
Fra en udfor Nyborg Fjord liggende engelsk Eskadre
blev der derpaa sendt 1 Brig, 2 Bombarderfartøjer, 3 Kanonbaade og 2 armerede Fartøjer ind til Angreb paa den
lille danske Styrke, der desuden blev beskudt af de af Spanierne besatte Landbatterier. Efter en Times Kamp, hvor
»Fama« havde mistet Besætningerne ved tre Kanoner,
faaet Stormast og Pumper gjort ubrugelige og faaet 3
Grundskud, strøg Rasch for at skaane Menneskeliv. »Søormen«, der ligeleds var haardt medtaget, fulgte »Fama«s
Eksempel og strøg for Overmagten.
Englænderne satte sig derpaa i Besiddelse af alle de 57
Skibe, der laa i Havnen, men da ingen danske Søfolk trods
stærke Trusler vilde bemande Skibene, maatte Englænderne selv gøre det, hvorpaa Spanierne - ialt 4700 Mand
- blev ført over til Langeland. De i Jylland liggende spanske Rytterregimenter, ialt 1200 Mand, blev samlet i Aarhus, hvor de bemægtigede sig de i Havnen liggende Skibe,
og sejlede til Langeland, hvor der efterhaanden blev samlet
ca. 8800 Spaniere, mens de øvrige spanske Styrker blev afvæbnede, inden de naaede Kysten.
Marskal Bernadotte traf hurtigt Foranstaltninger til at
angribe Spanierne paa Langeland. I Svendborg blev der
samlet 140 mindre Transportskibe, der eskorteret af 13
Kanonbaade og 4 Morterchalupper skulde føre de danskfranske Styrker over, men inden Ekspeditionen kunde
finde Sted, var Spanierne blevet indskibede paa en engelsk
Transportflaade bestaaende af ialt 95 Skibe deriblandt 6
Linieskibe og 4 Fregatter, der kort efter afgik under Kommando af Admiral Sir Samuel Hood, og Angrebet blev derfor opgivet igen.
Bernadottes Styrker blev liggende i Danmark indtil
22
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April 1809, da den sidste franske Soldat forlod Landet. Det
eneste, den store Styrke havde faaet udrettet i den lange
Tid, den havde været i Landet, var at tære stærkt paa Statens i Forvejen saa haardt anspændte Finanser, idet Danmark havde forpligtet sig til at underholde Hæren under
dens Ophold i Landet. Allerede ved Krigens Udbrud var
Statens økonomiske Stilling ikke god, og nu krævede Krigen store Summer. Der skulde bygges et nyt Søværn op,
der skulde ydes Tilskud til Genopførelsen af de bomberamte Bygninger i København, Hæren kostede mange
Penge, samtidig med at Statens Indtægter . sank faretruende. Øresundstolden svigtede paa Grund af den mindskede Skibsfart, og Toldindtægterne gik ned, fordi Handelen gik i Staa. Staten begyndte da at udstede større og
større Mængder af Pengesedler, hvis Værdi sank fra Aar til
Aar, til det Hele endte i Statsbankerotten.
Imidlertid fortsattes Krigen med Kraft i de danske Farvande mellem Kanonbaadene og de engelske Skibe. Da
Sveriges Inddragen i Krigen forøgede de Opgaver, Admiral
Saumarez havde at løse, kunde han ikke afse saa store
Styrker til Operationer i de danske Farvande, saa det blev
lettere at vedligeholde Forbindelsen mellem Landsdelene,
hvad der naturligvis lettede Forholdene betydeligt. Samtidig kunde Admiralitetet efterhaanden forstærke flere af
Stationerne rundt om i Landet med nyt Materiel, saa Kampen mod Fjenden kunde føres mere effektivt. Af større Affærer kan nævnes Kommandørkaptajn Kriegers Angreb
d. 20. Oktober paa en stor engelsk Konvoj udfor Malmø.
Konvojen, der bestod af 130 Skibe dækket af Linieskibet
»Africa« og adskillige mindre Skibe, var for en stor Del
naaet ind til Malmø, men adskillige Skibe var kommet paa
Grund, og Krieger søgte da med 21 Kanonbaade og Bombarderfartøjer at angribe og ødelægge de grundstødte
Skibe, der blev dækket dels af »Africa« og dels af svenske
Kanonbaade. Angrebet, der begunstigedes af løjt Vejr, rettedes i første Række mod det fjendtlige Linieskib, der ikke
kunde manøvrere paa Grund af Stille, og som under sin
Retræte sydover blev forfulgt og beskudt under en timelang Kamp, der først endte ved Falsterbo, da Mørket faldt
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paa. Linieskibet var da saa forskudt, at det blev kasseret,
da det vendte tilbage til England. Svenskerne satte selv
lid paa deres grundstødte Skibe, da det viste sig umuligt
at faa dem af igen.
D. 24. Oktober søgte en engelsk Eskadre bestaaende af
2 Linieskibe, 4 Fregatter og 2 mindre Skibe at angribe den
lille Fæstningsø Christiansø, men blev slaaet tilbage af den
faatallige Besætning, der var under Kommando af en Søofficer, Kaptajn Kohl.
Med den fremrykkede Aarstid forlod efterhaanden de
fleste engelske Skibe Farvandene, men endnu saa sent som
d. 21. December blev det meldt fra Skagen, at en fjendtlig
Styrke paa 2 Linieskibe, 1 Fregat og 1 Kutter krydsede
udenfor for at hindre Afsendelsen af Proviantskibe til
Norge.
Disse Proviantskibe havde gennem hele Aaret været Maalet for de engelske Skibes Efterstræbelser, og Norges Forsyning med Korn og Proviant var en af de største Bekymringer, Staten havde. Paa Grund af de svære Tab
engelske og svenske Krydsere og Kapere paaførte Forsyningstjenesten, blev Kaptajn Risbrick beordret til at overtage Ledelsen af Indskibningen i Jylland som Chef for Norges Providering, men Situationen var alvorlig nok, og d. 9.
Juli skrev Prins Christian August til Kongen: »Til Oktober
er vi aldeles udtømte. Nøden begynder i en høj Grad at
vise sig i flere Egne.« Den engelske Blokade af de danske
og norske Kyster viste allerede sine alvorlige Følger for
hele Næringslivet. Søhandelen, hvoraf ikke mindst Norge
var saa afhængig, blev lammet totalt.
Samtidig hermed truedes Norge ogsaa militært, idet
Svenskerne koncentrerede en stærk Hær ved Grænsen,
efter at Nordmændene først for at lette det russiske Angreb paa Finland havde foretaget et Fremstød mod Sverige. Begge de kæmpende Hære støttede deres ene Flanke
paa Vandet under dette kortvarige Felttog, hvad der resulterede i adskillige Kampe mellem svenske og norske Kanonbaadsstyrker i Farvandene. Saaledes foretog Kommandør Fisker d. 27. April en voldsom Rekognoscering mod
Strømstad med 24 Kanonbaade. Svenskerne raadede kun
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over 5 Kanonbaade, der imidlertid havde indtaget en meget
stærk Stilling støttet paa Batterier i Land, og Angrebet
blev vist tilbage efter 11/ 2 Times heftig Kamp. Den svenske
Flotille blev nu forstærket og foretog paa sin Side et Angreb paa Hvaløerne d. 27. Maj, men blev slaaet tilbage.
Dette var den sidste Kamp paa den svensk-norske
Grænse. Gustav IV opgav sit paatænkte Angreb og lod
Hæren gaa tilbage i Juni, for derpaa i December at afslutte
en Vaabenstilstand, der for stedse fjernede Faren for Norge
fra den Kant. Saa meget mere truede den fra Havet, men
ogsaa her kunde man øjne en lille Lysning, idet Englænderne for at komme udenom Fastlandsspærringen, der sved
haardt til deres Handel, begyndte at udstede Licenser (Lejdebreve) selv til en fjendtlig Nations Handelskibe, hvorved
disse sikredes mod Opbringelse af engelske Krydsere og
Kapere. Paa Grund af Frederik VI.s stærke Modstand kom
Licenstrafikken imidlertid først i Gang i Slutningen af
1809, men havde da en følelig Bedring af Forholdene i
Norge til Følge.
1809.

Vinteren 1808-09 blev en af de strengeste, man havde
kendt i Danmark i lange Tider. Allerede d. 3. Januar
maatte de sidste engelske Skibe forlade Sundet, fordi Isen
umuliggjorde dem Opholdet, og Frederik VI. begyndte da
at træffe Forberedelser til at foretage den Invasion i
Skaane, som han havde lovet den russiske Kejser at sætte
i Værk, saasnart Englænderne var borte. Der var samlet
en Hær paa 25000 Mand paa Sjælland, og det var Hensigten, at denne Styrke skulde føres over Isen, naar Sundet
var lagt til, men Forberedelserne gik overordentlig langsomt, og imens brød Isen op, saa Haabet om at kunne gaa
over til Skaane brast. Man paatænkte derefter at overføre
Hæren med Fartøjer. Holmen fik Ordre til at klargøre Kanonbaade, og Skibe og Fartøjer blev rekvirerede, men heller ikke denne Plan kom til Udførelse. Hele Invasionen
blev stillet i Bero, og det eneste, der naaede over til Skaane,
var en Del Balloner, der blev sendt op fra Kronborg med
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taabelige Opfordringer til den skaanske Befolkning om at
gøre Oprør.
Krigen med Sverige ebbede derefter ganske ud. D. 13.
Marts blev Kong Gustav afsat gennem et Statskup, og Landet søgte derefter Føling med sine tidligere Fjender. Denne
Ændring i svensk Politik indebar i sig Mulighed for et forenet Norden under Frederik VI.s Scepter, idet den nye
svenske Regering henvendte sig til ham for at tilbyde ham
Sveriges Trone, men desværre forspildte Frederik VI hurtigt enhver Chance ved sin lidt stejle Optræden, og i
Stedet for blev den norske Feltmarskal Prins Christian
August valgt til Sveriges Tronfølger, idet man ved hans
Valg haabede paa at kunne bane Vejen for en svensk-norsk
Forening for derigennem at faa Erstatning for det allerede
tabte Finland.
Finlands endelige Afstaaelse til Rusland blev bekræftet
ved den svensk-russiske Fred i Frederikshamn i September, kort efter fulgt af Freden mellem Danmark og Sverige
i Jønkøping d. 10. December, hvor alt blev som før Krigen.
I April Maaned vendte Englænderne tilbage til Farvandene, og Søkrigen blev derpaa genoptaget. De danske Kanonbaadsflotiller, der havde været oplagt for Vinteren,
blev atter udrustede og det nødvendige Mandskab - ca.
12000 Mand - indkaldt til Tjeneste.
D. 18. Maj blev Anholt besat af Englænderne, der derved fik et udmærket Støttepunkt for Sejladsen i Kattegat.
Allerede ved Krigens Begyndelse var saavel Anholt som
Skagen Fyr blevet slukket, og Englænderne havde derfor
udlagt Orlogsskibe som Fyrskibe begge Steder. I Begyndelsen af 1809 var imidlertid Fregatten, der laa som Fyrskib ved Anholt Øst-Rev, blevet skruet ned af Isen, og
Hovedformaalet for den engelske Anneksion af Øen var da
at tænde Fyret. Øen selv blev stærkt befæstet og kom til
at spille en betydelig Rolle som Poststation og Hjælpebasis
for den engelske Flaade i de nordiske Farvande, ikke
mindst efter at Sverige havde sluttet sig til Fastlandsmagterne.
Angrebet paa Anholt blev udført af 1 Linieskib, 4 Fregatter og 1 Brig, der efter et heftigt Bombardement kastede
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500 Soldater i Land, overfor hvilke Øens Besætning - ca.
120 Mand under Kommando af Maanedsløjtnant Justesen
- hurtigt kapitulerede. Justesen blev senere dømt til at
have sin Stilling som Maanedsløjtnant forbrudt paa Grund
af sit Forhold ved Øens Overgivelse.
Der blev straks udkastet forskellige Planer til en Generobring af Øen, men først to Aar senere, i 1811, blev der
gjort et Forsøg derpaa. I September 1809 lykkedes det derimod Kanonbaadsdivisionen fra Fladstrand at erobre den
som Fyrskib ved Skagen udlagte Brig »The Minx«.

Kampen ved Skagen d. 2. Septbr. 1809.
Da Stationschefen ved Fladstrand, Premierløjtnant
Henne, havde fa aet Underretning om, at en engelsk
Orlogsbrig var blevet lagt ud som Fyrskib ved Skagen,
sendte han Premierløjtnant N. H. Tuxen derop med 2
Divisioner Kanonbaade, hvoraf tre overdækkede var
engelske Priser, for at forjage den eller erobre den.
Uheldigvis faldt det i med stormende Kuling af SO,
saa Baadene maatte ligge ude i næsten 8 Dage uden
Forbindelse med Land, hvad der satte Mandskabets
Udholdenhed paa en overordentlig haard Prøve. Endelig d. 2. Septbr. løjede det helt af, og Kl. 10 roede
Tuxen derefter af Sted med sine 6 Fartøjer for at angribe Briggen. Denne lettede imidlertid, saasnart den
observerede Kanonbaadene, og stod NO-over for Sejl
og Aarer, og først Kl. ca. 17 var Baadene naaet ind
paa Skudhold 4 Sømil NO for Skagen. En velrettet og
vel vedligeholdt lid tvang derefter Briggen til at
stryge efter 21/ 2 Times heftig Kamp. Prisen blev med
stort Besvær bragt ind til Frederikshavn, hvorfra den
blev ført til Aalborg og solgt som ubrugelig til Krigsfartøj. De engelske Tab var 2 døde og 10 saarede. Paa
dansk Side var der intet Tab. I sin Rapport om Affæren priste Løjtnant Tuxen sine Folk i høje Toner for
det Mod, de havde udvist under Kampen, skønt de
havde roet næsten 30 Timer.
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Kanonbaadskrigen fortsattes imidlertid med stor Heftighed og vekslende Held i de danske og norske Farvande,
hvor Baadene udnyttede de Chancer som stille og usigtbart
Vejr maatte give til Angreb paa Konvojer og fjendtlige
Skibe. D. 24. Maj angreb saaledes 20 Kanonbaade under
Kommando af Kaptajnløjtnant Schønheyder en engelsk
Fregat »Melpomene«, der var ankret for Stille i Nærheden
af Hou paa Langeland, og tilredte den saa haardt, at den
maatte sendes hjem for at repareres, mens kun en af Kanonbaadene fik større Skader. Nogle Dage i Forvejen d. 18. Maj - var det lykkedes 100 Mand fra Schønheyders
Kanonbaadsdivisioner uset at komme i Land paa Romsø
sammen med 70 Soldater og der overraske et engelsk Detachement, der var paa Strandhugst fra nogle Linieskibe
længere nordpaa i Bæltet. Det lykkedes de engelske Fartøjer at undslippe, men ca. 100 Mand blev som Fanger
bragt i Land ved Kerteminde af Kanonbaadene.
D. 3. August udbrød der Mytteri paa Christiansø, idet
Fæstningens Garnison, ca. 200 Mand hvervede tyske Tropper, rejste sig mod Officererne for at komme ned til Tyskland, hvor de vilde slutte sig til den tyske Friskarefører
Major v. Schill. Kommandanten og hans Officerer blev arresterede, Kanonerne fornaglede og Ammunitionen kastet i
Vandet, hvorpaa Oprørerne indskibede sig paa 3 i Havnen
liggende Priseskibe samt paa 2 større Fartøjer og stod til
Søs medtagende Kommandanten og de øvrige Officerer,
der dog senere blev sendt tilbage til Øen i to Joller. Da der
imidlertid ikke var nogen søkyndig Mand mellem Oprørerne, maatte de søge nærmeste Land og naaede frem til
Carlshamn i Sverige, hvorfra de blev ført til Christianstad. Svenskerne prøvede paa at sende en Ekspedition af
Sted for at okkupere Øen, men naaede ikke derover, før en
ny Garnison var ankommet fra Bornholm.
D. 2. August udstedte Frederik VI et almindeligt Forbud mod det private Kaperi undtagen i Farvandet omkring
Øen Helgoland, som Englænderne allerede havde erobret
i 1807 og som de brugte som Støttepunkt for deres Blokade
af Elbmundingen, hvor der fandt en udstrakt Smughandel
Sted. Kaperiets Ophævelse var foranlediget af, at Regerin-
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gen troede, Englænderne til Gengæld vilde lade Kornskibene til Norge passere uantastet, saa man derigennem
kunde lette Landets alvorlige Ernæringssituation. Det viste
sig imidlertid hurtigt at være en Misforstaaelse, og det eneste Resultat, man opnaaede, var, at de engelske Skibe, der
hidtil havde været beskæftiget med Jagt paa Kaperne,
kunde sættes ind i en kraftigere Blokade af de danske og
norske Kyster, samtidig med at en Mængde af de Livsfornødenheder, Kaperne tidligere havde skaffet Landet, udeblev. Forbudet blev da ogsaa hævet et halvt Aar senere.
r Norge, hvor Forholdene forøvrigt bedredes betydeligt
mod Slutningen af Aaret, da Licensfarten bl. a. paa England kom i Gang, lykkedes det 8 Kanonbaade fra Frederiksværn under Kommando af Kaptajnløjtnant Søren Bille
at erobre den tidligere danske Brig »Allart«, der derpaa
indgik i den norske Flotille.
1810.
r Begyndelsen af Aaret sluttede Sverige Fred med
Frankrig og maatte da nødtvunget gaa ind under Fastlandsspærringen og erklære England Krig. Den svensk--engelske Krig, der begyndte i November, blev imidlertid kun en
Papirkrig, idet Sverige underrettede England om, at Landet kun under fransk Pres var skredet til Krigserklæringen, en Forklaring, England tog for gode Varer. Da den nyvalgte svenske Tronfølger Prins Christian August pludseligt afgik ved Døden i Maj 1810, søgte Frederik vr ihærdigt at blive valgt i hans Sted, men Svenskerne ønskede
ikke at have noget med ham at gøre og kaarede for at tækkes Europas Herre, Napoleon, en af de franske Marskaller,
Bernadotte, til Tronfølger, og d. 20. Oktober gik denne derpaa i Land ved Helsingborg som Kronprins Carl Johan.
Sveriges ændrede Stilling fik ingen Indflydelse paa Krigen i Norden. Englænderne blokerede stadig de danske og
norske Kyster og søgte at hindre Forbindelsen over Søen
mellem de forskellige Landsdele samtidig med at de danske Kanonbaade ihærdigt stræbte efter at bibringe den
engelske Handel gennem Farvandene saa megen Skade som
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muligt. Denne Thærdighed havde imidlertid ogsaa en
Vrangside, idet de store Beløb, der blev udbetalt i Prisepenge, efterhaanden var ved at vende Officerernes Interesser fra den rent militære Indsats mod Fjenden, saa egen
personlig Vinding kom i Forgrunden. Kontreadmiral Steen
Bille skrev saaledes til Kongen i Slutningen af Februar
1810: »Jeg finder, at Officererne nu sætter mere Værd paa
Erobringer af uarmerede Skibe, end jeg efter mit Princip
vilde, de skulde gøre, og det som værre er, den Værd og
Interesse, de derved yttre, voxer Dag for Dag. Ja den usle
og efter mine Tanker for en Officer saa uanstændige Vindelyst har nu saaledes taget Overhaand, at jeg uden at
være Spaamand tør sige, at om Deres Majestæt ikke raader
Bod derpaa, vil Marinen om en føje Tid tabe sig.« Steen
Billes Indberetning virkede efter sin Hensigt, og der blev
ved en kgl. Forordning af 1. April 1810 »lagt Loft« over de
Prisepenge, der kunde udbetales.
Imidlertid fortsattes »den lille Krig« i Farvandene, uden
at der skete større Begivenheder dette Aar. Kun oppe ved
Norge fik Operationerne et udvidet Omfang, idet der nu
var stationeret en Eskadre paa 6 Brigger deroppe under
Kommando af Kaptajn Johannes Krieger, hvis Hovedopgave var at sikre Korntransporterne fra Danmark og operere udenskærs mod de engelske Ruter. I sidste Halvdel
af Juni Maaned fik Kontreadmiral Fisker Underretning om,
at en stor engelsk Konvoj blev samlet i Sverige bestemt til
England, og Kaptajn Krieger fik da Ordre til at staa til Søs
med fem af sine Brigger for at alarmere ved Kysten udfor
Koster. Hensigten med denne Alarmering skulde være at
vildlede Admiral Saumarez og lokke ham til at detachere
en større Del af Konvojens Eskortestyrke til Koster for at
angribe de danske Brigger, der formodedes at være der i
Farvandet. Kaptajn Krieger havde imidlertid faaet Ordre
til straks efter Alarmeringen at atgaa til et Krydsfelt mellem Lindenæs og Skagen paa Konvojens Rute vesterover.
Listen lykkedes fuldstændig. Admiral Saumarez lod sine
Fregatter afgaa mod Koster og sendte kun en Brig med
Konvojen, der d. 9. Juli blev angrebet af den danske Styrke
midtvejs mellem Norge og Skagen. Briggen flygtede straks
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og hele Konvojen, der havde en Værdi af 71/ 2 Million Rigsdaler, faldt i Danskernes Hænder.
1811.
Sverige havde som nævnt kun modstræbende givet efter
for de franske Krav om at erklære England Krig i November 1810, men denne passive svenske Holdning blev meget
unaadigt optaget af Napoleon, der stillede Landet den ene
Fordring efter den anden for at tvinge det til en mere
aktiv Krigsdeltagelse. Saaledes blev der forlangt 2000
svenske Matroser til Bresterflaaden, ligesom der blev stillet Krav om Ansættelse af franske Toldbetjente i Gøteborg
for at forhindre den der blomstrende Smughandel. Sverige
afslog imidlertid begge Fordringer, hvad der fremkaldte
nye Forviklinger Landene imellem, ligesom franske Kapere
opbragte svenske Skibe og pressede deres Besætninger til
den franske Orlogsf1aade, men trods alt lykkedes det den
svenske Regering at holde Døren til England paa Klem, og
i Admiral Saumarez havde den engelske Regering fundet
en Mand, der mesterligt forstod at holde Forbindelsen med
Sverige vedlige trods Papirkrigen, saa hans Flaade endog
kunde tage Station i Hanøbugten og ved Vinga.
Paa dansk Side modnedes dette Aar de længe nærede
Planer om et Angreb paa Anholt, der blev sat i Værk
d. 27. Marts 1811.
Angrebet paa Anholt d. 27. Marts 1811.
Englænderne havde som nævnt d. 18. Maj 1809 besat Anholt, tændt Fyret igen og bygget en lille Fæstning, Fort York, udenom det og havde siden brugt
Øen som en Hjælpebasis for deres i de nordiske Farvande stationerede Flaadestyrker. Fort York var armeret med 40 Kanoner, og Besætningen bestod af 500
Mand under Kommando af en Søofficer, Captain
Maurice, der yderligere havde en lil1e armeret Skonnert til sin Raadighed.
Planerne for Angrebet var blevet meget omhygge-
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ligt udarbejdede i Hovedkvarteret i København under
Kongens personlige Ledelse, men desværre besluttede
man sig til at anvende Kanonbaade og ikke som af
Kontreadmiral Fisker foreslaaet de i Norge stationerede Brigger, der var mere sødygtige end Kanonbaadene, som Støtte for Ekspeditionens Landgangsstyrke.
Denne Beslutning skulde vise sig at være skæbnesvanger for hele Angrebet.
I Slutningen af Februar var Planerne omsider saa
langt fremskredne, at der kunde afsendes en kongelig
Ordre til Generalmajor Tellequist i Jylland om at
iværksætte Angrebet snarest muligt. Samtidig blev
det meddelt, at Major v. Melsted var udset til at kommandere Landstyrken paa ialt 650 Mand udstyret med
to 3-pundige Kanoner og to 10-pundige Haubitzer,
mens Søstyrken, ialt 12 Kanonbaade samt de nødvendige Transportfartøjer skulde stilles under Kommando af den unge Premierløjtnant de Falsen, der
gentagne Gange havde udmærket sig under Krigen.
Den af Hovedkvarteret udarbejdede Angrebsplan
byggede paa en Overrumpling af Øen, idet man ikke
regnede med, at Fjenden saa tidligt paa Aaret havde
Søstyrker af Betydning i Farvandene. »At surprenere
Øen er det ønskeligste,« stod der i den kongelige Ordre
til General Tellequist. »Dette kan ske ved at lande i
Dagbrækningen, overfalde og nedstøde de første Poster og søge at turnere de enkelte Batterier. Der landes helst paa den sydostlige Side.« Endelig meddeltes
Ekspeditionens Formaal i følgende Punkter: »Øen skal
ej beholdes, men det er en Regel, at alle Varer bortføres, at alt ruineres paa den og Beboerne med alt
bortføres, da der skal blive sørget for dem. Denne ø
gøres da ubeboelig, som er Hovedhensigten og alt
brugbart som er muligt, føres bort, eller hvad der ej
kan bortføres, fordærves eller kastes i Søen. Fyrets
ruinerende Demolering maa særdeles være Hovedhensigten.«
Først en Maaned senere var Forberedelserne tilendebragt. Særlig tog det lang Tid for Søstyrken at
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blive klar paa Grund af Mandskabsmangel og daarligt
Vejr, men omsider var alle Kanonbaade og Transportfartøjer blevet samlet i Gjerrild Bugten d. 23. Marts,
klar til Afgang, og d. 26. Kl. 18 stod Styrken bort fra
den jyske Kyst mod Anholt, efter at en Kanonbaad,
der den foregaaende Dag havde været sendt paa Rekognoscering ved Øen, var vendt tilbage med Besked
om, at der ikke fandtes engelske Skibe ved Øen udover
den sædvanlige lille Skonnert. Overfarten skete uden
Begivenheder, og Kl. 2,30 ankrede Flotillen tæt Vest
for Pakhuset i Pakhusbugten paa øens Sydside. »Med
Hurtighed og Orden kom Tropperne i Land,« skrev
Falsen i sin Rapport. »Og Kl. 4 var alle debarkerede.«
Det var som nævnt en nødvendig Forudsætning for
et heldigt Resultat af Ekspeditionen, at Angrebet blev
sat ind som en Overrumpling, men desværre holdt
denne Forudsætning ikke Stik, idet Englænderne var
blevet advaret i Tide gennem Spioner. Captain Maurice var klar over, at et Angreb var nær forestaaende,
og ganske kort efter at den danske Styrke var kommet
i Land, blev den observeret af engelske Patruljer, der
alarmerede Fort York, saa Besætningen var rede, da
den danske Avantgarde, 200 Matroser under Løjtnant
Holsten, »med stormende Haand forsøgte et Angreb«,
der blev slaaet tilbage med svære Tab.
Mens Hovedstyrken under Major Melsted med Besvær marcherede frem over øens sandede Veje, roede
Falsen med Kanonbaadene hen mod Fyret for at tage
det under Ild fra Søen. »Jeg begyndte at beskyde Fortet med al den Force, mine 12 Baade formaaede,« skriver han. »Jeg saa allerede Virkningerne af mine Anstrengelser og lovede mig et heldigt Resultat.« Desværre skulde dette lyse Haab snart slukkes, thi ganske'
kort efter observeredes en engelsk Fregat staaende
sydover for en frisk vestlig Kuling østenom Øen, mens.
en Brig kom ned nordfra vestenom øen. Overfor denne
Overmagt havde Falsen kun een Ting at gøre - han
maatte trække sig tilbage saa hurtigt som muligt, for
i det friske Vejr med stærkt rejsende Sø vilde hans
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Kanonbaade være ganske værgeløse overfor de to engelske Krigsskibe, der var ankommet i Løbet af Natten for at assistere øens Garnison overfor det ventede
danske Angreb.
Halvdelen af Kanonbaadenes Besætninger var imidlertid blevet sat i Land sammen med Tropperne for at
forstærke disse, saa det tog Falsen fem Timer at ro
tilbage mod Vind og Strøm, og i Mellemtiden var Stillingen blevet kritisk for de danske Styrker i Land,
hvor Major Melsted havde forsøgt en Storm paa Fort
Yorks Forsvarsværker, skønt »hans Folk var afmattede af at have vadet en Mille i dyb og løs Sand,
tørstige til Vansmægteise og ganske uskikkede til
at storme frem paa en Plæne af 6-700 Skridt mod
en Snes 24-pundige, der kun ventede paa øjeblikkene, naar noget viste sig over Bakken for at
spille.« Stormen blevafslaaet, Major Melsted faldt
sammen med flere af de højerestaaende Officerer,
deriblandt den Søofficer, der skulde fungere som
Bindeleddet mellem Land- og Søstyrkerne. »Fra det
Øjeblik,« skriver Falsen, »blev Nederlaget almindeligt. Skarevis faldt Hans Majestæts brave Soldater.«
Det lykkedes den unge Løjtnant Falbe at føre Matroserne tilbage til Landgangsstedet i nogenlunde Orden,
hvorimod So1daterne blev tvunget bort fra Stranden
og længere ind i Land af ridende engelsk Artilleri,
hvorved Forbindelsen mellem Land- og Søstyrkerne
gik tabt. Da nu yderligere de udmattede Soldater, der
var uden Anførere, saa Kanonbaadene ro vesterover
uden at kunne forstaa Aarsagen dertil, da de to engelske Orlogsskibe ikke kunde ses fra Øen, maatte de
naturligt nok tro, at Kanonbaadene trak sig tilbage
ladende dem i Stikken. De kapitulerede derfor uden at
gøre noget Forsøg paa at naa ned til Landgangsstedet,
hvor Størstedelen af de landsatte Matroser var søgt
hen, og hvor de blev taget om Bord i Baadene, da disse
omsider naaede frem.
Da Løjtnant Falbe var kommet om Bord som sidste
Mand med Melding om, at Landstyrken fuldkommen
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udaset havde maattet strække Gevær, gav Falsen
Transportfartøjerne Ordre til at søge ned til Isefjorden, mens Kanonbaadene holdt vestenom Øen mod
Læsø Grunde. Her mødte de imidlertid den engelske
Brig, der var for sydgaaende. Det var efterhaanden
frisket op til stormende Kuling, »og« skriver Falsen »Søens Voldsomhed overbeviste mig snart om Umuligheden af at levere dem den Affaire, som jeg havde
haabet.« Baadene var nemlig nærmest forsvarsløse i
den svære Sø, og Falsen gav derfor sine Chefer Ordre
til at forcere frem i forskellige Retninger, mens han
selv med sin velsejlende Kanonbaad lokkede Briggen
paa Vildspor bort fra de øvrige Baade. Briggen, der
hed »Sheldrake« (16), forfulgte ogsaa i nogen Tid Falsen, men opgav det derpaa igen og stod tilbage mod
de øvrige Baade, der kæmpede sig vestpaa mod Vejret.
Den agterste af Baadene ført af den unge Løjtnant
Peter Buhl optog med stor Tapperhed Kampen mod
sin langt overlegne Modstander, og selvom han maatte
stryge efter tre Kvarters Kamp, havde han dog opholdt Englænderne saa længe, at de øvrige otte Baade
kunde slippe bort under den jyske Kyst. Kun een
Baad, der havde søgt bort mod Sverige, blev taget.
Fregatten »Tartar« (32) var imidlertid sat efter Transportfartøjerne, af hvilke to blev taget, mens Resten
undslap og naaede ned til Isefjorden.
Den danske Søstyrkes Tab var ialt 2 Kanonbaade
og 2 Transportfartøjer, mens de personlige Tab udgjorde 85 nøde og saarede og 121 Fanger. Landstyrkens Tab var 160 døde eller saarede, mens 410 blev
taget til Fange. Englænderne opgav deres Tab til 2
døde og 32 saarede.
Nederlaget ved Anholt gjorde et smerteligt Indtryk
saavel i Danmark som i Norge, og Kritikken vendte sig
i første Række mod Falsen, der var den eneste overlevende af de højere Førere. Han blev dog ganske frifundet af Admiralitetet, men da Regeringen kun meddelte Offentligheden meget sparsomme Meddelelser
om hele Affæren, tog Rygterne Fart om Angrebet og
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om Aarsagerne til det saare kummerlige Resultat og
næredes yderligere gennem en uheldig Rivaliseren
mellem de to militære Etater, der hver søgte at vælte
Skylden over paa det andet Værn, hvad der afgjort
ikke baadede nogen af dem. Nogen egentlig Undersøgelse af hele Sagen blev der imidlertid aldrig foretaget. En af Aarsagerne hertil var utvivlsomt, at en
stor Del af Ansvaret for Planlæggelsen af Angrebet
maatte søges hos Kongen selv.
Der var begaaet Fejl af begge de ved Aktionen kommanderende Officerer, ligesom Samarbejdet mellem
Land- og Søstyrkerne ikke forløb gnidningsfrit, hvad
der er uomgængeligt nødvendigt, saafremt en kombineret Ekspedition skal kunne naa sit Maal, men Hovedaarsagen til Nederlaget maa dog søges i, at hele Angrebet var uudførligt overfor de stærke Stridskræfter,
Modstanderen kunde sætte ind, navnlig da man fra
dansk Side valgte at anvende de lidet sødygtige Kanonbaade til Støtte for Angrebet i Stedet for de i
Norge stationerede Brigger, der havde været ganske
anderledes anvendelige, og som ogsaa blev foreslaaet
fra sømilitær Side, men Kongen bestemte sig for Kanonbaadene, og Kongens Ordre maatte følges.
I første Række var det derfor Overledelsen, der
svigtede ved Anholt, ikke Soldaterne eller Matroserne.
De kæmpede med Mod og Selvopofrelse og det Mindesmærke, som senere Tider rejste over de faldne paa
Anholt staar der med Rette.
I Aarets Løb forstærkede Englænderne deres Konvojer
mere og mere, saa det blev vanskeligere og vanskeligere
for Kanonbaadene at opnaa større Resultater, skønt de
fortsatte Kampen med usvækket Energi. D. 29/6 lykkedes
det Løjtnant Wigelsen at erobre den engelske Brig »Safe
guard« (13) med sine 4 Kanonbaade udfor Randers Fjord
efter en heftig Kamp, der varede flere Timer, men faa
Dage senere - d. 4.-5. Juli - led Kanonbaadene under
de Falsen et betydeligt Nederlag i Kampen ved Hjelm.
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Kampen ved Hjelm Natten mellem d. 4.-5. Juli 1811.
D. 2. Juli modtog Falsen Efterretning om, at en stor
Konvoj var ankret 11/ 2 Sømil SO for Hjelm og afgik
straks derned paa Rekognoscering. Det viste sig, at
Konvojen bestod af 4 Linieskibe, 2 Fregatter, 2 Brigger, 1 Kutter og omtrent 160 Handelsskibe. Alle Krigsskibene laa ved den SO-lige Ende af Konvojen for at
beskytte denne mod Angreb fra Kanonbaadene fra
Store Bælt, mens kun en Fregat og Kutteren laa NV.
for Konvojen.
D. 4. om Aftenen, da det var faldet i med Stille,
roede Falsen med 7 Kanonbaade og 10 Kanonjoller fra
Hjelm for at angribe den nordvestlige Del af Konvojen. Til at begynde med begunstigedes Angrebet af
det stille Vejr. To af Handelsskibene blev skudt i
Brand af Brandgranater, og Fregatten led stor Skade,
men saa blæste det pludseligt op til frisk Kuling af
NV. Falsen besluttede da at opgive Angrebet, fordi
Englænderne nu fik alle Fordelene paa deres Side. 4
af Kanonbaadene og de 10 Kanonjoller lagde Masterne
og roede op i Vinden mod Hjelm, mens Falsen selv
med de tre andre Baade stod Bidevind ind mod Land
skarpt forfulgt af 3 Linieskibe og 2 Brigger. En halv
Time senere satte det ind med en stærk Taage, som
Falsen haabede vilde blive hans Frelse, men det skulde
snart vise sig at være et forfængeligt Haab, for kort
efter dukkede en engelsk Brig op mellem de tre Baade
og aabnede en heftig Ild mod dem med det Resultat,
at de to maatte stryge, hvorimod det lykkedes Falsen
selv at undslippe. Uheldigvis satte han Kursen lige
mod et Linieskib, som han ikke havde kunnet se i Tykningen, førend han var lige under dets Kanoner. »Uagtet jeg modtog dets glatte Lag fra begge Batterier,«
skrev han senere i sin Rapport, »kom jeg dog agterom
og styrede igen Bidevind op, hvor jeg igen i den vedvarende Tykning kom under et andet Linieskibs Kanoner, der atter affyrede sine fulde Batterier af Skraa
paa mig. Her mistede jeg mine Sejl, fik Masten saa
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beskudt, at jeg ej længere kunde bruge den. Jeg roede
nu lige op i Vinden, hvor min grænseløse Ulykke igen
lod mig træffe et tredie Linieskib, som kom efter mig
ledet af mine Rogaflers Larm. To Lag fik jeg af det
ene af disse Skibe, da jeg fuldkommen indsaa Umuligheden at kunne undgaa Overgivelsen.« Falsen strøg
derpaa efter først at have hugget to Huller i Bunden
af Baaden, saa den var synkefærdig, da Englænderne
overtog den. Ialt mistedes der fire Kanonbaade i Kampen, hvoraf den ene dog sank Dagen efter under Anholt paa Grund af de Havarier, den havde faaet. Det
personelle Tab beløb sig paa dansk Side til 7 døde og
16 saarede, mens 151 blev taget til Fange, deriblandt
Falsen selv og den nyligt udvekslede Løjtnant Buhl.
I Norge, hvor Kontreadmiral O. Liitken havde overtaget
Kommandoen efter Admiral Fisker, forstærkedes Søforsvaret i de nordenfjeldske Egne for at sikre Handelen deroppe
mod engelske Angreb. Englænderne anvendte i stigende
Grad Ruten til Arehangelsk under deres Samkvem med
Rusland, der trods sin Deltagelse i Fastlandsspærringen
saa smaat var begyndt at aabne sine Havne for engelsk
Handel, og det kunde befrygtes, at engelske Krydsere, der
skulde sikre denne Skibsfart i de nordlige Farvande, vilde
søge at lægge den norske Handel deroppe Hindringer i
Vejen. Kaptajnløjtnant Miiller, der Aaret før med stor
Dygtighed havde opereret i de nordenfjeldske Farvande,
fik atter Kommandoen over de der stationerede Søstyrker
og løste sin Opgave med fremragende Dygtighed, men var
da saa nedbrudt af Anstrengelserne, at han først efter
flere Aars Sygdom atter blev tjenstdygtig. I de sydnorske
Farvande angreb Kaptajn H. P. Holm med 3 Brigger d.
2. September to engelske Brigger udfor Arendal. Den ene
af Briggerne, »Manly« (12), blev erobret, mens den anden
undslap.
Forøvrigt endte Aaret 1811 med store Tab for Englænderne, idet to af deres hjemgaaende Linieskibe, »St.
George« (98) og »Defence« (74) Juleaften strandede henholdsvis ved Fjand og ved Fjaltring paa Jyllands Vestkyst,
23
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og kun 17 Mand af den ca. 1400 Mand store Besætning
blev reddet. Dagen efter strandede et Linieskib af samme
Eskadre ved Holland og blev Vrag.

1812.
I 1812 begyndte den store europæiske Strømkæntring,
der dannede Optakten til Napoleons dramatiske Fald. Venskabet mellem Rusland og Frankrig kølnedes mærkbart,
efter at Rusland som nævnt var begyndt at aabne sine
Havne for engelsk Handel, hvorved Napoleons eneste Vaaben mod England, Fastlandsspærringen, blev sløvet i en
faretruende Grad, samtidig med at Tsar Alexander ogsaa
paa anden Vis modarbejdede den franske Kejsers Planer.
Den nye svenske Tronfølger, Kronprins Carl Johan, del
forstod, at Napoleons Stjerne forlængst havde passeret Zenith, vendte sig da mere og mere mod Rusland for med
dette Lands Hjælp at vinde Norge som Erstatning for det
uigenkaldeligt tabte Finland, og d. 5. April sluttede de to
Lande Forbund med hinanden. At dette Forbund var rettet
mod Danmark var der ingen Tvivl om , og allerede om
Foraaret gav Frederik VI Ordre til, at Sjælland skulde
sættes i kampklar Stand for at kunne møde alle Eventualiteter, men først i Begyndelsen af Juli, da der indløb
Efterretninger om store svenske og russiske Rustninger,
kom der Fart i Forsvarsforanstaltningerne. Paa Sjælland
stod der en Hær paa omtrent 30000 Mand klar til at modvirke en eventuel af en engelsk Flaadestyrke dækket
svensk-russisk Landgang, Kanonbaadsflotillerne blev koncentreret nærmere Hovedstaden, ligesom Trekroner og
Prøvestenen blev besat, men man imødesaa dog Fremtiden med stor Bekymring. D. 18. Juli blev der sluttet
Fred i Ørebro mellem England, Sverige og Rusland, og kort
efter mødtes den svenske Kronprins og den russiske Kejser, da heldigvis for Danmark Begivenhedernes dynamiske
Udvikling i Rusland, hvor den franske Storarme d. 24/6
var rykket over Njemen ind i det russiske, uendelige Rum,
gav Tsar Alexander andre Ting at tænke paa end et An-
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greb paa Danmark, og alene vovede Sverige ikke at aabne
Fjendtlighederne.
Medens Hovedfaren, det svensk-russiske Angreb, saaledes i hvert Fald foreløbigt var gledet over, fortsattes
Krigen i de danske Farvande.
Større Kampe kom det imidlertid ikke til, skønt store
engelske Konvojer ofte passerede ned gennem Bælterne,
men de var saa stærkt eskorterede, at Angreb paa dem
som Regel maatte betragtes som haabløse. Til Gengæld
lagde Konvojeringen saa stærkt et Pres paa de engelske
Krigsskibe, at der ikke som tidligere kunde stationeres Orlogsskibe i Store Bælt, hvorimod flere Krydsere blokerede
den jyske østkyst for at opsnappe Provideringsfartøjer
eller tage disse i Havnene. Premierløjtnant de Falsen, der
kommanderede Flotillerne paa østkysten, søgte imidlertid
med stor Ihærdighed at lægge Englænderne saa mange
Hindringer i Vejen som muligt, og Gang paa Gang lykkedes det ham at afvise de fjendtlige Angreb. D. 6/8 angreb
han saaledes med 16 Kanonbaade og 4 Joller en engelsk
Styrke bestaaende af 1 Linieskib, 1 Fregat og 7 Brigger
ved Samsø og drev den paa Flugt. D. 18. August angreb
han med 14 Kanonbaade 2 engelske Brigger og et Par
Smaafartøjer udfor Grenaa, og efter en heftig natlig Kamp
maatte den ene af Briggerne, »Attack« (13), stryge, mens
den anden undslap.
I Norge havde Forholdene forbedret sig betydeligt, efter
at Frederik VI i Slutningen af 1809 havde tilladt norske
Fartøjer at løse engelske Licenser, og der var næsten indtraadt en halv Fredstilstand mellem de to Lande. Det vakte
derfor megen Misfornøjelse i Norge, at den nybyggede
Fregat »Najaden« (42) blev stationeret ved den norske
Sydkyst under Kommando af Kaptajn H. P. Holm for sammen med de derværende Brigger at operere mod de engelske Forbindelseslinier i rum Sø, idet det var den almindelige Mening, at Englænderne ikke vilde lade de norske
Kyster i Ro, før disse Skibe, der var saa alvorlig en Fare
for deres Skibsfart i Kattegat og Skagerak. var blevet ødelagt. Nordmændene saa helst, at alle Operationer uden2H"
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skærs ophørte, og at Landet holdt sig i Defensiven støttet
paa det kraftige Kystværn.
Det skulde hurtigt vise sig, at disse norske Anskuelser
var rigtige. De danske Skibes Kryds i rum Sø bevirkede,
at Englænderne sendte en overlegen Styrke til Farvandene
for at tilintetgøre den danske Trusel, og d. 6/7 lykkedes
det denne Styrke at tilføje Danskerne et alvorligt Nederlag i Kampen i Lyngør.
Kampen i Lyngør d. 6. Juli 1812. (Se Plan 10).
D. 6. Juli laa »Najaden« sammen med de tre Brigger
»Lolland«, »Samsø« og »Kiel« til Ankers under Sandø
lidt østenfor Arendal, da man om Eftermiddagen
observerede en engelsk Flaadestyrke staaende ind mod
Landet sydfra. Styrken bestod af Linieskibet »Dictator«(68) og de 3 Brigger »Calypso«(18), »Podargus«(14)
og »Flamer«(14) under Kommando af Captain James
Stewart, der Aaret før havde været Chef for Briggen
»Sheldrake« under Kampen ved Anholt. Efter Samraad med Lodserne bestemte Kaptajn Holm sig til at
søge bort til Lyngør Havn, hvor det efter deres Udsagn vilde være umuligt for Englænderne at følge
efter, og Kl. 19 kappede de danske Skibe og gik Sejl
skarpt forfulgt af Fjenden, der under Nedsejlingen
blev beskudt af »Lolland« og »Najaden«. Kl. ca. 20,45
ankrede den danske Styrke, som den bedst kunde,
inde i den lille Havn, hvor der allerede laa to Koffardiskibe. Vinden var SV, og kort efter Ankringen
svajede Skibene op med Stævnen mod Stensø, Kaptajn Holm søgte at faa rettet paa Ankerpladserne,
saa Skibene kunde faa saa meget Artilleri til at bære
som muligt, men det viste sig at være umuligt paa
Grund af den snævre Plads i Havnen. Fra »Najaden«
førte man et Agterspring over i det ene af Koffardiskibene for at faa svunget Bredsiden til, men »Lolland« laa paa Grund paa Fregattens Styrbords Laaring, saa dens Agterskib ikke kunde komme højere
op og en Koffardibrig, der laa paa dens Bagbords Bov,
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forhindrede den i at sakke ned med Forskibet, saa den
naaede ikke at udnytte sin fulde Bredside. »Lolland«
kunde kun bruge sine Bovkanoner, og »Kiel« endda
kun en Kanon, mens »Samsø« ikke kunde skyde for
ikke at skyde »Najaden«s Spring over.
Imidlertid var »Dictator« staaet ind gennem det
snævre NV-lige Indløb, der var saa smalt, at han
maatte hale sine Læsejlsspir ind, og efter at have sat
et Agteranker i Løbet, løb Captain Stewart Forstævnen i Land - Sprydet ragede Taget af Lodshuset hvorefter der blev sat et Agtervarp i Land paa
Stensø. Af Briggerne var »Podargus« løbet paa Grund
udenfor, og »Flamer« blev efterladt til dens Assistance, mens »Calypso« efter først at have været paa
Grund paa Holmgrundens Nordside fulgte efter gennem Løbet og ankrede agtenfor Linieskibet, hvorfra
den deltog i Kampen.
Afstanden mellem »Dictator« og »Najaden« var ikke
mere end ca. 70 Meter, saa hvert Skud fra »Dictator«
ramte Fregatten, og efter 11/ 2 Times heftig Kamp blev
i et Lag alle tre Master og Sprydet skudt ned, saa
øverste Dæk styrtede sammen og demonterede hele
Batteriet. Fregatten krængede Bb. over, og Vandet
strømmede ind gennem Batteriportene, samtidig med
at der udbrød Brand om Bord. Kaptajn Holm gav da
Mandskabet Ordre til at bjerge sig, men da en Del af
Rejsningen laa paa begge Sider ·a f det halvt sunkne
Vrag, var det meget vanskeligt at komme tilstrækkeligt nær med Fartøjer til at bjerge andre end de, der
var svømmet bort fra Skibet.
Da »Najaden« var nedkæmpet, tog »Dictator« derpaa »Kiel« under Beskydning, og da denne som nævnt
kun kunde bruge en Kanon, maatte den meget hurtigt stryge. Chefen for »Lolland« satte selv ild paa
sit Skib og reddede sig i Land med Besætningen, hvorefter Englænderne besatte begge Briggerne, hvorimod
det lykkedes »Samsø« at slippe bort gennem det østre
Løb.
Kampen havde imidlertid alarmeret Kystværnets
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Kanonbaade, der snart efter under Kaptajn Holms Ledelse blev samlet klar til Angreb paa de engelske
Skibe. Captain Stewart hejste derpaa Parlamentærflag
om Bord i Linieskibet og meddelte Kaptajn Holm, at
han var villig til at landsætte alle de af ham tagne
danske Fanger mod at faa fri Afsejling med sine to
Priser. Tilbudet blev afslaaet, og Holm roede straks
ud med 5 Kanonjoller for at angribe de fjendtlige
Skibe. »Dict at or « hev sig da af Grunden og stod fulgt
af »Calypso« ud gennem det SV-lige Løb begunstiget
af en opkommende Brise. Kanonbaadene satte efter,
men da Kaptajn Holm observerede, at de to tagne
danske Brigger ikke gik Sejl, opgav han Jagten paa
de engelske Skibe og gik tilbage til Havnen, hvor i
Mellemtiden baade »Kiel« og »Lolland« atter var blevet besat af dansk Mandskab.
Klokken 6 om Morgenen ankom endnu en Kanonbaadsdivision fra Arendal. Den havde om Natten været
i Kamp med »Podargus« og »Flamer« og tvunget dem
til at flygte, men den Forsinkelse, som Kampen foraarsagede, bevirkede, at Kanonbaadene kom for sent
til at deltage i Hovedkampen mod »Dictator« - en
Kamp, der muligvis ellers vilde have faaet et andet
Resultat. Paa dansk Side var Tabet ca. 335 døde og
saarede, hvoraf Størstedelen var fra »Najaden«, der
mistede ca. 70 % af sin Besætning. Blandt de faldne
var den unge Løjtnant Peter Buhl. Englænderne mistede 44 døde og saarede.
Captain Stewart gjorde senere Fordring paa at faa
udleveret »Kiel« og »Lolland« som Priser, da de havde
strøget for ham, men Admiral Liitken afviste naturligvis dette højst ejendommelige Forlangende under
Henvisning til, at begge Skibene var blevet tilbageerobrede af Danskerne.
Efter Kampen anmodede Kaptajn Holm om faa sin Sag
undersøgt ved et Krigsforhør, men frafaldt Anmodningen,
da Kongen i en Skrivelse til Admiralitetet fuldstændigt
frikendte ham og ydede hans Tapperhed den største Aner-
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kendelse. Aarsagen til Kampens sørgelige Udfald maa ogsaa ene søges i det uheldige Sted, han valgte til Tilflugtsted, men her maatte han stole paa de stedkendte Lodsers
Udsagn. Forøvrigt var det den almindelige Mening, at en
norsk stedkendt Mand havde lodset de engelske Skibe gennem det vanskelige Farvand, og Admiral Liitken udlovede
endog en Ducør paa 1000 Rbd. for Paagribelsen eller Angivelsen af den formodede Forræder. Fra engelsk Side benægtede man imidlertid at have anvendt norske Lodser
under Indsejlingen.
En Maaned senere - d. 2/8 - led ogsaa den lille Flaadestyrke i de nordenfjeldske Farvande et smerteligt Tab, idet
Løjtnant H. C. Bodenhoff, der med to Smaafartøjer laa
ved Tromsø, blev angrebet og overmandet af den engelske
Fregat »Horatio«(50). Trods sin store Underlegenhed optog
Bodenhoff Kampen mod de fire svære Barkasser, som blev
sendt mod ham fra Fregatten, og bibragte Englænderne
saa svære Tab, at de maatte opgive deres Hovedmaal: en
Plyndring af Tromsøs nyfyldte Kornmagasiner, og i Stedet for gaa tilbage til England med de tagne Fanger deriblandt den saarede Bodenhoff.
Imidlertid rullede Begivenhederne udenfor Landets
Grænser videre med dramatisk Fart. Den franske Storanne marcherede frem gennem Rusland. D. 7/9 stod Slaget
ved Borodino, hvor Napoleon tilkæmpede sig en blodig
Sejr. En Uge senere - d. 17/9 - rykkede han ind i
Moskva, men Russerne brændte Byen af, og d. 10/10 maatte
den franske Kejser tiltræde sit katastrofale Tilbagetog
gennem den russiske Vinter, hvor næsten hele den store
Hær blev tilintetgjort. Efterretningen om den Katastrofe,
der havde ramt Napoleon, bredte sig hurtigt og fik de
undertvungne Folk til at rejse sig mod Erobreren i en ny
Koalirtion. Kun Fred-erik VI holdt desværre stadigvæk
fast ved Forbundet med Frankrig trods de Forsøg, der fra
engelsk og russisk Side blev gjort for ogsaa at faa Danmark med i Kampen mod Europas Undertrykker. D. 30/8
havde Tsar Alexander og Kronprins Carl Johan sluttet en
ny Forbundstraktat i Abo gaaende ud paa, at de to Lande i
Fællesskab skulde søge at formaa Frederik VI til at afstaa
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Norge til Sverige. Nægtede han at indvilge heri, skulde
der rettes et Angreb paa Sjælland, og Sverige skulde da
ved den endelige Fred have ikke alene Norge men ogsaa
Sjælland. Begivenhederne i Rusland slog imidlertid som
nævnt Bom for de svensk-russiske Planer, og da de allierede under deres Fremtrængen i Tyskland mente at have
mere Nytte af dansk militær Assistance end af svensk,
fordi en dansk Hær kunde falde den franske Hær i Ryggen, søgte Rusland og England atter Føling med Danmark,
men da Frederik VI ikke vilde gaa ind paa Forslaget om
at afstaa Norge til Sverige mod til Gengæld at faa tilstaaet
forskellige Landstrækninger i Nordtyskland, løb Forhandlingerne ud i Sandet i Begyndelsen af 11813.
1813.
Efter en streng Vinter begyndte Udrustningen af Kanonbaadsflotillerne omkring 1. Marts, men paa Grund af de
stedfindende politiske Forhandlinger var deres Optræden
Foraaret igennem kun rent defensiv, og der fandt ingen
Kamphandlinger Sted. Sveriges truende Holdning bevirkede, at Rofiotillerne paa Sjællands Østkyst blev forstærkede, ligesom der blev truffet forskellige Forsvarsforanstaltninger ved den svensk-norske Grænse, hvor Søforsvaret blev koncentreret omkring Christianiafjorden og
ved Frederiksværn, idet dog Briggerne stadig var ude i
rum Sø for at beskytte Korntransporterne. Ved Hertugdømmernes Sydgrænse havde Franskmændene rømmet
Hamborg og Cuxhafen, som derefter blev besat af russiske
Tropper, og efter Forhandlinger mellem den russiske General Tatterborn og den danske Statholder i Hertugdømmerne Landgrev Carl blev der indgaaet en Vaabenstilstand
mellem Danske og Englænderne, saaledes at Hamborg fik
fri Adgang til Havet.
For Danmark havde der paa dette Tidspunkt været en
Vej aaben ud af det ødelæggende Forbund med det vigende
Frankrig, og Frederik VI erklærede sig ogsaa, hovedsagelig under Pres fra dansk Side, for neutral i Krigen mellem
Koalitionsrnagterne og Napoleon, ja, afgav endog Tropper
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og 4 Kanonbaade til Assistance for General Tatterborn
under Forsvaret af Hamborg, der atter blev truet af den
nye franske Fremrykning. Desværre holdt Frederik VI
ikke fast ved denne Linie. Særlig faldt de svenske Krav
om en Afstaaelse af Nordnorge og om svensk Kommando
over de Tropper, som Danmark skulde stille til Raadighed
for Koalitionen, ham for Brystet, saa han igen vendte tilbage til Forbundet med Frankrig, og d. 10. Juli 1813 afsluttede han en ny Traktat med Napoleon, hvorved han
beseglede Danmarks endelige Nederlag. Ved Traktaten
forpligtede han sig til at stille en Hær paa 12500 Mand, det
saakaldte Auxiliairkorps, under Kommando af Prins Frederik af Hessen, til Raadighed for det 13. franske Hærkorps under Kommando af Marskal Davout, der laa omkring Hamborg, samtidig med at begge Lande skulde holde
20 Kanonbaade til Forsvar af Elben. Til Landstyrken føjede
Frederik VI yderligere et Kompagni Søfolk, ialt 180 Mand,
hvis Opgave skulde være at »hjælpe Armeen ved Overgangen over Floder og Vande, naar disse skulde passeres«.
Efter en kort Vaabenstilstand blussede Krigen i Europa
atter op i Midten af August Maaned, og d. 3. September
udstedte Frederik VI sin Krigserklæring til Sverige, efter
at svenske Kanonbaade Dagen før havde beskudt danske
Krigsfartøjer i den nordlige Del af Sundet. Terningerne
var kastede. Der var ingen Vej tilbage for Danmark, og
hurtigere og hurtigere nærmede den for en stor Del selvforskyldte Katastrofe sig. D. 16. Oktober begyndte det
skelsættende Slag ved Leipzig, hvor Napoleon efter tre
Dages heftig Kamp blev slaaet af de allierede Hære, hvorefter Carl Johan stødte frem mod Hertugdømmernes Sydgrænse. D. 30/11 gik han over ved Boitzenborg med 42000
Mand, mens det danske Auxiliairkorps trak sig tilbage.
Den danske Sejr ved Sehested d. 10. December formaaede
ikke at standse Svenskerne, der rykkede videre frem og
indesluttede Hæren iRendsborg. Gliickstadt var allerede
tidligere faldet, hvorved de derliggende Fartøjer, 1 Brig og
6 Kanonbaade blev taget af Fjenden. Derimod lykkedes det
de paa Østkysten liggende Kanonbaade at redde sig.
Den danske Regering indsaa omsider Stillingens Haahløshed
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og indledte Fredsunderhandlinger, og d. 15. December blev
der derpaa afsluttet en Vaabenstilstand, og Fjendtlighederne blev indstillet.
1814.
D. 14. Januar 1814 blev den endelige Fred undertegnet
i Kiel. Norge blev overdraget Kongen af Sverige og skulde
danne et Kongerige forenet med det svenske, idet dog
Grønland, Færøerne og Island fremdeles skulde høre til
Danmark. Til Gengæld afstod Sverige Svensk-Pommern
og Rygen til Danmark, der Aaret efter overdrog disse
Landsdele til Prøjsen mod Lauenborg. Endvidere forpligtede Danmark sig til at gaa med ind i Koalitionen mod
Napoleon. England beholdt Helgoland men tilbagegav Danmark dets Kolonier i Ostindien, Afrika og Vestindien.
Nordmændene ønskede imidlertid ikke at komme ind
under den svenske Konge uden Kamp. D. 17/5 blev den
danske Kronprins Christian Frederik valgt til Norges
Konge, efter at Rigsforsamlingen paa Eidsvold havde vedtaget en Grundlov. Svenskerne koncentrerede imidlertid
en stærk Hær ved Grænsen, samtidig med at en svensk
Flaadeafdeling paa 4 Linieskibe, 4 Fregatter og 78 mindre
Skibe tog Station ved Strømstad under Kommando af Admiral Puke, mens en norsk Flaadestyrke paa 32 Kanonbaade under Kaptajn Fasting laa ved Hvaløerne. Resten
af den norske Flaade var fordelt til Kystforsvaret og til
Handelsbeskyttelse. Da en Mægling Landene imellem mislykkedes, rykkede den svenske Hær over Grænsen og slog
de svage norske Styrker tilbage, samtidig med at Admiral
Puke tvang Fasting til at søge op i Christianiafjorden med
Tabet af to Baade. Førend det ventede Slag blev udkæmpet
ved Moss, sluttede Christian Frederik d. 14/8 Konventionen i Moss med Svenskerne, hvori han forpligtede sig til
at nedlægge Regeringen og overgive den til Statsraadet,
der efter langvarige Forhandlinger d. 4/11 valgte Karl XIII
til Norges Konge med Bibeholdelse af Eidsvold-Forfatningen.
Den mere end 400-aarige dansk-norske Samhørighed var
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sprængt og den danske og den norske Flaade, der gennem
mere end fire Sekler havde kæmpet under eet Flag og for
een Sag, gik nu hver sin Vej. De til Norge knyttede Søofficerer gik over i den nye norske Marine, der blev bygget op, og som efter Overenskomst med Danmark fik en
Del af det fælles Skibsmateriel til Raadighed.
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VII AFSNIT.
KAMPENE OM SØNDERJYLLAND 1814-1864.
Indledning.
Danmark gik svækket og stækket ud af den langvarige
Krig i 1814. Ganske vist havde Landet som Helhed med
Undtagelse af Hovedstaden ikke været Skuepladsen for
direkte Krigshandlinger, men saa meget alvorligere havde
Virkningerne af den engelske Blokade været for det danske Samfund ved sin Undergravning af hele Næringslivet
ikke mindst gennem Lammelsen af Handelen og Søfarten,
to af de vigtigste Grundpiller i den danske Folkehusholdning. Det danske Flag var blevet fejet væk fra Havene, og
Københavns engang saa levende Havn laa øde hen, mens
Fallit efter Fallit styrtede de tidligere saa rige Handelshuse i Grus.
Der skulde gaa lang Tid, før Landet havde forvundet
Følgerne af disse Fattigdommens Aar, men lidt efter lidt
begyndte Handelen og Skibsfarten dog at leve op igen.
I vore egne Farvande blev Konkurrencen med de fremmede Elementer optaget med Held, og Handelen paa Kolonierne, som England havde besat under Krigen, men atter
givet tilbage ved Freden, blev genoptaget dog uden større
Udbytte. Aarsagen hertil maa vel først og fremmest søges i,
at Regeringen ikke var særlig interesseret i Koloniernes
Trivsel, og omkring Midten af Aarhundredet blev der da
ogsaa indledet Underhandlinger med England om et Salg
af dem. I 1845 førte Underhandlingerne til et Resultat for
Trankebars og Logerne i Indiens Vedkommende fulgt i
1850 af Afstaaelsen af Dansk Guinea i Vestafrika. Derimod
beholdt Danmark de vestindiske Øer, hvis Sukkerproduktion paa det Tidspunkt gav stort Udbytte.
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Men ogsaa ude over Verdens syv Have begyndte Handelsflaget at vise sig ivrigt understøttet af Regeringen, der
bl. a. i 1845 sendte Korvetten »Galathea« under Kommando
af Kaptajn Steen Bille paa en Jordomsejling med den Opgave at bane Vejen til nye Markeder for den danske Handel ved Afslutteisen af Handelstraktater, samtidig med at
der skulde foretages store videnskabelige Undersøgelser.
Endvidere skulde Steen Bille foretage den højtidelige
Overdragelse af Trankebar og de øvrige Besiddelser i Indien til Englænderne og til Gengæld undersøge Mulighederne for en dansk Kolonisation af Nicobar-Øerne, der
ikke var blevet solgt sammen med Trankebar.
Steen Bille anbefalede varmt Genoprettelsen af den danske Koloni paa Øerne trods de tidligere indhøstede slette
Erfaringer, idet deres gunstige Beliggenhed paa Ruten
Ceylon-Bagindien efter hans Mening vilde kunne gøre
dem til en stærkt søgt Havn. Ved sin Afgang fra Øerne
i Februar 1846 efterlod han en lille, i Indien lejet, armeret
Damper »Ganges« med Kaptajn Aschlund fra »Galathea«
som Chef, men de store Kolonisationsdrømme svandt hurtigt bort, fordi den frygtede Nicobarfeber snart gjorde
lyst blandt Kolonisterne, uden at man øjnede nogen Mulighed for at kunne dæmme op for dens Hærgen. Kolonisationsforsøget blev derpaa opgivet igen, og i 1848 afhentede
Korvetten »Valkyrien« de sidste danske fra Øerne, der i
1869 blev overtaget af Englænderne som herreløst Land.
Jævnsides med og vel forøvrigt ogsaa paa Grund af den
tiltagende Skibsfart i de danske Farvande forbedredes Afmærkningen af disse i høj Grad, og i 1829 blev det første
danske Fyrskib udlagt ved Læsø Trindel. Endvidere paabegyndtes i 1826, da Kaptajnløjtnant C. C. Zahrtmann var
blevet Direktør for Søkortarkivet, en regelret Opmaaling
af Farvandene og en Udgivelse af Kort over dem, ligesom
der i 1843 blev foranstaltet en Udgivelse af den første
Udgave af den nu saa kendte Farvandsbeskrivelse: Den
danske Lods.
I 1857 gik Danmark efter Forhandlinger med. de øvrige
søfarende Nationer ind paa at ophæve Erik af Pommerns
gamle Sundtold mod en Affindelsessum paa ca. 70 Millio-

366
ner Kroner. Danmark forpligtede sig til Gengæld til
afgiftsfrit at sørge for Belysning og Afmærlming af Kattegat, Sundet og Bælterne.
Indrepolitisk betød Aarene, der fulgte efter 1814, at Opgøret med Enevælden nu stundede til. Det var i Danmark
som i det øvrige Europa en Gæringens Tid, hvor Frihedens
Tanker var ved. at bryde sig frem med den franske Revolutions Krav om Folkets suveræne Ret som Bannermærke.
I Frederik VI's sidste Regeringsaar kom denne Frihedslængsel dog ikke til Udbrud. I Genrejsningen efter de
ødelæggende Krigsaar sluttede Nationen op bag Kongen,
men da Krigens Saar var ved at heles, begyndte Frihedskravet at dukke op for at tone stærkere frem under
Christian VIII og bryde løs i lys Lue lige efter hans Død
i Januar 1848, da den franske Februarrevolution flammede op og fik Røret til at rejse sig i Østrig og Tyskland
kort efter. Fra Tyskland bredte Uroen sig til Holsten, hvor
den slesvig-holstenske Bevægelses Ledere paa et Møde i
Rendsborg d. 18. Marts krævede Sønderjyllands Indlemmelse i det tyske Forbund. Det længe forudseelige Oprør
i Slesvig-Holsten var paa Nippet til at bryde ud.
I Ulykkesaaret 1814 var Kimen blevet lagt til de dansktyske Stridigheder om Sønderjylland, der fandt deres foreløbige Afslutning i 1864. Den nationale Bevægelse, der
efter Napoleons Fald skyllede hen over Europa som en
Stormflod, naaede ogsaa op til Hertugdømmerne, hvor
Professor Friedric Christoph Dahlmann fra Kiel i 1814
med Kong Christiern I's ulyksalige Ribereces af 1460 som
Baggrund rejste Kravet om det evigt udelte SlesvigHolsten tilknyttet det tyske Forbund.
Dahlmanns Ideer fandt dog ikke den fornødne Grobund
til at begynde med. Selv den tyske Forbundsdag i Frankfurt am Main i 1823 afviste de slesvig-holstenske Krav om
Støtte under Henvisning til, at det tyske Forbund intet
havde at gøre med Sønderjylland, men dermed var Spørgsmaalet dog ikke bragt ud af Verden, og nogle Aar senere
blussede det op igen, efter at den franske Julirevolution
i 1830 havde rejst Europas Folk til Kamp for national
Selvstændighed og Frihed.
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Kampen mellem den tyskindstillede Slesvig-Holstenisme
og den danske Reaktion derimod blev stadig haardere og
haardere. Kong Christian VIII søgte paa sin Side at føre
en beroligende og udglattende Politik, den saakaldte Helstatspolitik, for at bevare Samhørigheden i sit tosprogede
Rige, men i Danmark voksede Stemningen for en rigsdansk
Grænse ved Ejderen med Udelukkelse af Holsten og
Lauenborg, den saakaldte Ejderpolitik, stærkere og stærkere frem, og efterhaanden blev det klarere og klarere, at
det bar hen mod et væbnet Opgør. I 1848 tilspidsedes Situationen som nævnt mere og mere. Det tyske Rendsborgrnøde blev besvaret med et dansk Møde i Casino i København, hvor den nationale danske »Aand fra 48« slog igennem i et enstemmigt Krav til Kongen om Udnævnelse af
et nyt Ministerium, der havde Folkets Tillid. Kongen fulgte
Kravet og udnævnte Dagen efter det saakaldte Martsministerium med A. W. Moltke som Statsminister og Kommandørkaptajn C. C. Zahrtmann som Marineminister. Dermed var Signalet givet for Oprøret i Holsten.
Flaaden.
Danmark mødte det kommende væbnede Opgør ret vel
forberedt militært set. Hæren var blevet reorganiseret ved
Hærreformen af 1842, og ogsaa Flaaden var efter en lang
Nedgangsperiode atter i Færd med at blive genopbygget.
Nedgangsperioden begyndte straks efter Freden i Kiel i
1814. Den lange Krig havde slidt stærkt paa Materiellet,
Nybygningerne under Krigen var for en stor Del blevet
bygget meget hurtigt og af daarligt Tømmer, saa Flaadens
Tilstand var efterhaanden blevet yderst slet, og et stort
Antal mindre Skibe maatte sælges eller hugges op som
ubrugelige til videre Orlogstjeneste, da der indtraadte
Fredstilstand. Tilbage i Flaaden blev kun det lille Linieskib »Phøenix«, 3 Fregatter, 3 Brigger og ca. 80 Kanonbaade.
Med dette faatallige Materiel som Grundlag arbejdede Admiralitetet imidlertid videre med Planen om trods Landets
fortvivlede Pengeforhold at kunne genskabe Søværnet, og
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i 1815 blev der da fremsat en ny Flaadeplan, der gik ud
paa, at Flaaden skulde bestaa af 6 Linieskibe, 8 Fregatter,
8 Korvetter eller Brigger og 86 Kanonbaade. Aarsagen til,
at Flaadeledelsen nu mente at kunne nøjes med en betydelig mindre Linieskibsstyrke end tidligere, var, at Norges
Adskillelse fra Danmark totalt havde ændret de strategiske Hovedlinier i Søforsvaret, hvorved mange sømilitære
Opgaver, der tidligere havde ligget for, var faldet bort.
Forøvrigt var det en ret udbredt Anskuelse blandt Søofficerer, at man burde gaa bort fra de store Skibe og koncentrere sig om de smaa Kanonbaade. Denne fejlagtige Anskuelse, skabt af Begejstringen over Kanonbaadenes Enkeltpræstationer under Krigen, slog til Held for Flaadens
Udvikling ikke igennem men maatte vige for Admiralitetets sagligt underbyggede Krav om Opbygningen af en
rationelt sammensat Flaadestyrke passende for danske
Forhold.
Bygningen af nye Skibe skred dog kun langsomt frem
paa Grund af Landets lammende Pengemangel, og endnu i
1840 havde man ikke naaet at faa anskaffet det i Flaadeplanen forudsete Materiel, og da nu de nye Krigsskibstyper, Dampskibene og Jernskibene, begyndte at vise sig,
maatte man skride til forskellige Ændringer i Flaadeplanen, saa den bedre kom til at svare til Tidens Krav.
Begyndelsen af det nittende Aarhundrede var Sejlkrigsskibenes Kulminationsperiode. Udviklingen fra Koggerne
og Kravellerne naaede da sit Højdepunkt i Datidens Linieskibe, Fregatter og Korvetter, men samtidig dukkede den
Konkurrent op, der for stedse skulde slaa Sejlene ud som
Fremdrivningsmiddel baade i Orlogsflaaderne og i Handelsflaaderne. Maskinen holdt sit Indtog, da det lykkedes
James Watt i sidste Halvdel af det attende Aarhundrede
at forbedre Papins og Newcomens primitive Dampmaskiner
og gøre dem anvendelige i Menneskets Tjeneste. Omkring
Aar 1800 begyndte Tanken at anvende disse Maskiner til
Fremdrivning af Skibe at antage fastere Former, og i 1807
foretog Robert Fulton sin revolutionerende Sejltur med
Dampskibet »Clermont« ad Hudsonfloden fra New York
til Albany.

-------

--
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Det tog imidlertid en rum Tid, inden Dampen for Alvor
holdt sit Indtog i Orlogsflaaderne. De første Dampskibe
var som bekendt Hjulskibe, men de store Skovlhjul var
meget saarbare overfor Beskydning og tog megen Plads
op i Bredsiden, hvorved Antallet af Kanoner blev stærkt
indskrænket. Først da Svensk-Amerikaneren John Ericsson
og Englænderen Smith havde opfundet Skibsskruen omkring 1836 skete der et afgørende Vendepunkt i Krigsskibsbygningen. De rene Sejlskibes Dage var talte, og
Dampskibet vandt mere og mere Terræn. Indførelsen af
Skibsskruen betød nemlig, at hele Skibets Bredside igen
kunde benyttes til Opstilling af Artilleriet, og at Maskineriet ikke længere var saa udsat under Beskydning, fordi
det laa veldækket under Vandlinien.
Flaadens første Skrueskib, Korvetten »Thor«, blev imidlertid ikke sat i Vandet før 1851, og endnu i den første
slesvigske Krig 1848-50 var Sejlskibet det egentlige
Kampskib i den danske Flaade. Man raadede dog over 7
Dampskibe, men de anvendtes kun som Hjælpeskibe. Det
førstø Dampskib, der blev indlemmet i den danske Flaade,
var Hjulskibet »Kiel«, der blev indkøbt i England i 1824
fem Aar efter, at Koffardiflaadens første Dampskib »Caledonia« var blevet indsat i Passagerfarten mellem København og Kiel.
Artilleriet gennemgik ikke nogen større Udvikling i den
første Del af det 19. Aarhundrede. Hovedarmeringen vedblev at være den 30-pundige Kuglekanon, men man var
dog begyndt at installere svære Bombe- eller Granatkanoner om Bord i Skibene, hovedsagelig i Kanonbaadene
og Dampskibene, hvorimod Kuglekanonen stadig bibeholdtes i de egentlige Kampskibe, indtil Tekniken løb fra dem
i Midten af Aarhundredet.
Besætningerne.
Flaadereduktionen efter Krigen bevirkede naturligvis
ogsaa, at Personellet maatte reduceres, og i 1814 blev det
bestemt, at Søofficerskorpset skulde bestaa af 4 Admiraler,
7 Kommandører, 8 Kommandørkaptajner, 40 Kaptajner og
2-1
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Kaptajnløjtnanter samt 80 Løjtnanter. Avancementsforholdene var yderst slette, for Officererne blev staaende meget
længe i Tjenesten, da der ikke var fastsat nogen Aldersgrænse. Flaadens ældste Flagmand, Admiral Holsten, var
saaledes 89 Aar gammel og stadig tjenestegørende i 1848.
men nedlagde dog sin Post umiddelbart efter Krigsudbruddet.
Det samlede Personel var delt i to Divisioner å 4 Kompagnier, hvoraf de to Kompagnier dannede Artilleri- og
Matroskorpset. Ved Grundlovens Indførelse i 1849 fik Flaaden gennem den almindelige Værnepligt rigeligt Mandskab at raade over, hvorfor den faste Mandskabsstamme
blev reduceret i en ret væsentlig Grad, ligesom Folkene
kun skulde »kapitulere« d.v.s, binde sig til Tjenesten for
et langt kortere Tidsrum end tidligere uden Ret til Afsked..
De fortvivlede Pengeforhold efter Krigen med England
bevirkede, at Marinen fik tildelt saa sparsomme Bevillinger, at de til Personellets Uddannelse saa nødvendige Søudrustninger maatte indskrænkes til det nødtørftigste Minimum i Aarene, der kom. Udover de stilleliggende
Vagtskibe, et Kadetskib og nogle mindre Stationsskibe i
Vestindien blev der ikke udrustet noget Skib i adskillige
Aar, saa da Linieskibet »Dronning Marie« blev sendt paa
et kort Togt i 1834, var det det første Linieskib, der havde
været under Vimpel, siden »Prins Christian Frederik« var
blevet ødelagt i 1808. Mange Søofficerer gik derfor i Koffardifart eller i fremmed Tjeneste for at faa den fornødne
Søfart. Først omkring 1834 bedredes Forholdene i nogen
Grad ved Indførelsen af regelmæssige Udrustninger, men
alt i alt blev Personellets Søuddannelse forsømt i hele
denne Periode.
Flaadens Officerskorps var i en ikke ringe Grad præget
af den megen Koffardifart, og Landetatens stramme Tone
og stive Militarisme var ukendt indenfor dets Rammer,
fordi Skibsdisciplinen lod sig opretholde uden disse Midler.
Uniformer blev ogsaa indført senere i Flaaden end i Hæren, og først sent blev der reglementeret militært Overtøj
i Stedet for de tidligere brugte civile Overfrakker. Alle
Slags Hovedtøj var ligeledes taalte om Bord i lang Tid i
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Stedet for den trekantede Hat, der sammen med Kjole og
Epauletter var den eneste reglementerede Paaklædning.
I 1849 blev Kommandør H. B. Dahlerup sendt til Østrig
for at organisere den østrigske Marine. Dahlerup løste sin
Opgave med fremragende Dygtighed og ledede senere som
øverstkommanderende de østrigske Flaadestyrker under
Krigen med Sardinien, hvor han gennem en Blokade af
Venedig og Ancona medvirkede ved disse to Byers Indtagelse. I Aaret 1851 vendte han tilbage til Danmark, men
da den danske Marine ejendommeligt nok ikke mente at
have Brug for denne dygtige Mands Arbejdskraft - det
var særlig den tidligere Marineminister, Kontreadmiral
C. C. Zahrtmann, der slog Bom for hans Tilbagevenden søgte han atter til Østrig i 1861 som Raadgiver for Ærkehertug Maximilian.
Den første slesvigske Krig 1848-50.

D. 23. Marts, Dagen efter Martsministeriets Udnævnelse,
brød det slesvig-holstenske Oprør ud. En provisorisk Regering under Prins Frederik af Nør blev dannet i KieL
Fæstningen Rendsborg blev overrumplet, store Dele af de
i Hertugdømmerne garnisonerede Tropper, hovedsagelig
Holstenere og Sydslesvigere, brød deres Faneed og gik over
til Oprørerne, og hele Holsten og Sydslesvig hyldede den
nye Regering. Kun een Søofficer, Kaptajnløjtnant Johan
Otto Donner, svigtede sin Pligt og gik i prøjsisk Tjeneste.
Han blev slettet af Listen over Søofficerer og udelukket
fra Amnesti efter Oprøret.
Flaaden talte ved Krigsudbruddet 6 Sejllinieskibe, 12
Fregatter og Korvetter, 18 mindre Sejlfartøjer, 85 Kanonbaade samt 7 Hjuldampskibe. Til de forestaaende Operationer blev der udrustet 3 Korvetter, 3 Brigger, 4 Dampskibe og 1 Kanonbaadsdivision, samtidig med at .der blev
oprettet en Flotille af Toldkrydsere og lignende mindreFartøjer under Kommando af Kommandørkaptajn Ellbrecht til Forsvar for Vesterhavsøerne. Oprørerne havde
ingen Flaade til Raadighed ved Fjendtlighedernes Begyndelse.
24"
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Flaadens Opgaver var, da Herredømmet over Søen ubestridt var i danske Hænder, dels at samarbejde med Hæren
paa forskellig Vis og dels at angribe Fjendens Næringsliv
gennem en Blokade af Havnebyerne - en Blokade, der
foreløbigt kun fik Betydning overfor Kiel, og først senere,
da det tyske Forbund greb ind i Striden, udstraktes Blokaden til ogsaa at omfatte de større Søstæder ved den
tyske østersøkyst.
Herredømmet paa Søen var af udslaggivende Betydning
for den danske Krigsførelse. Hele Felthæren kunde koncentreres i Sønderjylland, da ingen Fare truede Øerne,
hvorfor følgeligt ingen Styrker skulde afses til deres Forsvar, medens modsat Oprørerne maatte binde en vis Del
af deres Styrker ved Kystforsvaret af Hensyn til eventuelle danske Landsætningsoperationer bag den øjeblikkelige Front. Herredømmet over Søen gav endvidere den
danske Overkommando den nødvendige Bevægelsesfrihed
til at omgruppere Tropperne efter Ønske, saa Maksimum af
Styrker kunde koncentreres paa bestemte Steder, mesterligt gennemført ved Fredericia i Juli 1849, hvor General
Ryes berømte Ombasering ad Søvejen fra Helgenæs til
Fredericia sikrede General Biilow Sejren d . 6. Juli. Det
var endvidere det danske Herredømme over Søen, der
gjorde Stillingerne ved Als-Sundeved og Fredericia anvendelige som Flankestillinger, fordi vore Tropper her havde
Søen i Ryggen og kunde faa alle nødvendige Forsyninger
og Forstærkninger sendende over Søen, eller de kunde om
fornødent trække sig tilbage den Vej.
Allerede d. 26. Marts forlod de første Krigsskibe København, og d. 27. ankom Korvetten »Najaden«, Chef Kaptajnløjtnant Dirckinck-Holmfeld til Als, slæbt derover af
Dampskibet »Geiser«, og besatte Øen for at sikre denne
vigtige Stilling, til der ankom Tropper.
Efterhaanden som Skibene blev klar, afgik de til Sønderjyllands østkyst, hvor der snart var samlet en Eskadre
paa 2 Korvetter, 2 Brigger, 2 Dampskibe og 16 Kanonfartøjer under Kommando af Kommandørkaptajn F. Paludan
- Standerskib »Geiser« - med Kaptajn Steen Bille som
næstkommanderende. Eskadrechefen var sideordnet med
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Operationshærens Chef, Generalmajor Hedernann. Samtidig organiseredes et Søtransportvæsen under Ledelse af
Kaptajn P. W. Tegner, der trods mange Vanskeligheder
ydede et fortræffeligt Arbejde.
Den danske Operationsplan gik ud paa at koncentrere
Tropperne paa to Steder til at begynde med: det nørrejyske Armekorps paa Kongeaagrænsen og det slesvigske
venstre Flankekorps paa Als. Fra disse to Steder skulde
Fremrykningen derefter foregaa samtidig mod Flensborg,
hvor Oprørerne havde sat sig fast, og hvor Eskadren skulde
støtte den danske Hærs venstre Flanke under Operationerne.
D. 9. April begyndte General Hedemann Fremrykningen
mod de fjendtlige Stillinger ved Bov Nord for Flensborg
støttet i venstre Flanke af 2 Korvetter, 1 Brig og en Kanonbaadsdivision, der havde til Opgave at beskyde Fjenden,
hvis Tilbagetogslinie paa et Stykke kunde tages under Ild
fra Søen.
Slaget ved Bov blev som bekendt en smuk Sejr for General Hedernann, der kastede Oprørernes venstre Fløj og
deres Centrum tilbage, saa den højre Fløj, der kun havde
været udsat for et Skinangreb, ligeledes maatte vige, men
Ilden fra de danske Skibe tvang Oprørerne til at søge
bort fra Landevejen langs Flensborg Fjord og ind i Terrænet, hvorved Tilbagetoget sinkedes saa meget, at selve
Flensborg By i Mellemtiden var blevet besat af danske
Tropper overført fra Holdnæs. Skibene havde forøvrigt
en kort Tid beskudt de forfølgende Tropper, hvis Uniformer var ganske de samme som Insurgenternes, men heldigvis skete der ikke anden Skade, end at den danske
Fremrykning blev noget forsinket. Dampskibene, der med
Kanonbaadene paa Slæb var løbet ind i Flensborg Havn,
deltog derpaa sammen med Eskadrens Landgangskorps i
Slutkampen, hvis Resultat blev, at Insurgenterne dels blev
taget til Fange og dels drevet ud af Flensborg.
Hæren rykkede derefter videre sydover og tog Stilling
ved Slesvig, mens Flaaden kastede Tropper i Land ved
Eckernførde for at sikre dette vigtige Punkt. Imidlertid
havde det tyske Forbund bestemt sig at gribe ind til Fordel
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for Insurgenterne. Allerede d. 4. April rykkede de første
tyske Tropper over den holstenske Grænse, og den danske
Hær fandt det derfor ikke tilraadeligt at rykke længere
sydover, men afventede i Stillingerne ved Sil.esvig Begivenhedernes videre Udvikling. I Mellemtiden blev Korvetten
»Najaden« afsendt til Femern med Ordre til Øens Embedsmænd, men da Chefen ved Ankomsten gik i Land under
Parlamentærflag, blev han overfaldet af Øens Befolkning
og taget til Fange, mens en af Folkene blev skudt ned af
en Civilist. Korvetten, der ikke havde Folk nok til at gøre
Landgang, afgik derefter til Eskadren for at faa Forstærkninger, men de kommende Dages Begivenheder paa Fronten forhindrede, at der blev foretaget videre i Sagen.
D. 23. April stod derpaa Slaget ved Slesvig - Paaskeslaget - hvor den danske Hær maatte vige efter en heltemodig Kamp mod den langt overlegne Modstander. En
ved Eckernførde afskaaren dansk Afdeling blev evakueret
af Dampskibet »Hekla« og nogle Kanonbaade og førtes til
Als, hvortil ogsaa en Del af Hovedstyrken blev ført, mens
Resten koncentreredes paa Fyen. Tyskerne detacherede
derpaa en Styrke til Besættelsen af Sundeved, mens de lod
General Wrangel rykke op i Jylland, hvor bl. a. Fredericia
blev besat.
Lille Bælt dannede nu igen som saa mange Gange før i
Historien Skillelinien mellem de to Hære, og Flaadens
Andel i Operationerne udvidedes som Følge deraf med
en Sikring af Kysterne mod fjendtlige Angreb, hvorfor
bl. a. 6 Kanonbaade blev stationeret ved Strib. Disse Fartøjer havde adskillige Smaakampe at bestaa med den af
Tyskerne besatte Fæstning Fredericia, hvorfra Sejladsen
i Bæltet blev ret stærkt generet. D. 8. Maj bestemte Kaptajn Steen Bille sig til at foretage en Demonstration mod
Fæstningen med Dampskibet »Hekla« og de 6 Kanonbaade.
Han valgte at angribe sønderude, hvor der ikke var opstillet svært Skyts. Efter et Par Timers Ildveksling, hvorunder de danske Fartøjer led ret betydelig Skade og havde
et Tab paa 20 døde og saarede, trak Bille sig tilbage igen.
Formaalet med Demonstrationen havde forøvrigt i første
Række været at vænne Folkene til Kamp, men den var
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bleven fortsat længere end nødvendigt, og det eneste
haandgribelige Resultat, der var blevet opnaaet: Sprængningen af et Krudtmagasin, retfærdiggjorde ikke de ret
store Tab. Tilmed kørte Tyskerne Kanoner op ved Snoghøj
og beskød derfra Middelfart, hvor Flotillen laa til Ankers, dog uden større Virkning.
.
Da det tyske Forbund d. 18. April traadte ind i Krigen
paa Insurgenternes Side, udvidede Danmark den allerede
igangværende Blokade til ogsaa at omfatte de tyske østersøbyer Swinemiinde, Wolgast og Cammin. En Mængde
tyske Skibe blev opbragt i Søen, ligesom der blev lagt
Embargo paa alle tyske Skibe i danske Havne. Blokaden
ramte haardt og uddybede de temmelig store Interessemodsætninger mellem de tyske Forbundsstater. Hamborg
nægtede saaledes at beslaglægge danske Skibe af Frygt
for at se Blokaden udstrakt til ogsaa at gælde Elben, ligesom flere Stater gjorde Indsigelse mod at der blev sendt
Forstærkninger til General Wrangel, der som nævnt var
rykket op i Jylland, hvor han som Erstatning for den ved
Blokaden forvoldte Skade paa tyske Interesser udskrev
Kontributioner til et Beløb af 8 Millioner Kroner. Okkupationen af Jylland bevirkede imidlertid, at Rusland, der
nødig saa Danmark, Portvagten ved Indgangen til Østersøen, inddraget under tysk Interessesfære, greb ind med
Kravet om, at de tyske Tropper skulde forlade Jylland,
fordi man ikke vilde finde sig i, at Oprøret bredte sig ind
over Kongerigets Grænser. Som Følge af det stærke russiske Tryk maatte Wrangel i Slutningen af Maj gaa tilbage over Kongeaaen igen.
Umiddelbart efter den tyske Rømning af Nørrejylland
overførte Flaaden den danske Hær fra Fyen til Als, hvorfra den foretog et Fremstød i Sundeved, hvad der førte
til de for de danske Vaaben heldige Kampe ved Nybøl
og Dybbøl d. 28/5 og 5/6. Flaaden samvirkede med Hæren
under disse Operationer ved Fremstød i Vemmingbund
og Egernsund, hvor Tyskernes Tilbagetogslinie blev afskaaret, samtidig med at Kanonbaadene optraadte i Nybøl Nor.
Imidlertid blev der paa svensk Initiativ indledet For-
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handlinger i Malmø mellem Danmark og Prøjsen om en
Vaabenstilstand ivrigt støttet af Stormagterne, der ønskede
en Afslutning paa Krigen, samtidig med at svenske Tropper blev overført til Fyen. Forhandlingerne gik imidlertid
meget trægt, og Danmark sendte da 4 Fregatter under
Kommando af Kommandørkaptajn Steen Bille til Nordsøen og etablerede Blokaden af Elben, Weseren og Jaden,
samtidig med at flere østersøhavne blev inddraget under
Blokaden. Denne kraftige Optræden undlod ikke at gøre
sin Virkning, og d. 26. August blev der omsider sluttet
en Vaabenstilstand paa 7 Maaneder mellem de stridende
Parter. Vaabenstilstandsbetingelserne var afgjort ikke
gunstige for Danmark, der maatte ophæve Blokaden og
tilbagelevere de tagne Priser samt rømme Hertugdømmerne, der skulde holdes besat af Insurgenterne. Den civile Administration i de omstridte Landsdele blev lagt i
Hænderne paa en Kommission udpeget af Prøjsen, men
det skulde hurtigt vise sig, at Forholdene var ganske
uudholdelige, og det kom snart til blodige Sammenstød
mellem de tyske »Myndigheder« og Befolkningen. Samtidig
hermed gik Forhandlingerne om en fremtidig Ordning af
hele det slesvigske Spørgsmaal praktisk talt i Staa. Udlandets, særlig Englands Planer om en Deling af Sønderjylland vakte den mest levende Uvilje i Danmark, der
samledes under Mottoet: Det skal ej ske. En Del af Ministeriets Medlemmer, der havde støttet Delingstanken,
maatte gaa af, og et nyt Ministerium, Novemberministeriet,
blev dannet. Zahrtmann fortsatte dog som Marineminister, skønt det ikke manglede paa Kritik af den Maade,
hvorpaa Søkrigen var blevet ført. Kritikken var ikke uden
Grund. Danmark havde ikke i det forløbne Aar - hovedsagelig af ydre-politiske Grunde for ikke at støde særlig
England - udnyttet sit ubestridte Herredømme paa Søen
til en jernhaard Blokade af Tysklands Kyster, hvad der
utvivlsomt vilde kunne have haft stor Virkning paa det
tyske Næringsliv og derigennem ogsaa paa Krigens Gang
- Blokadetruslen overfor Hamborg under Vaabenstilstandsforhandlingerne i Malmø viste det tydeligt - men
Regeringen var veget tilbage for dette kraftige Skridt dels
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som nævnt af Frygt for Englands Reaktion og dels af
Frygt for tyske Repressalier i Jylland. Denne Frygt for,
hvad der muligvis vilde kunne ske, havde slaaet et af de
stærkeste Vaaben, Danmark besad, Blokadevaabnet, ud af
dets Hænder til Skade for hele Krigsførelsen.
1849.

Allerede i Februar 1849 opsagde den danske Regering
Vaabenstilstanden, da den tyske Optræden i Nordslesvig
gjorde Forholdene ganske uholdbare, og d. 3. April begyndte Krigen igen.
Den danske Hær var i Mellemtiden blevet samlet paa
Fyen, i Jylland og paa Als, hvis Befæstninger var blevet
forbedrede og udvidede i Løbet af Vinteren. Da man
dette Aar paatænkte en kraftigere offensiv Optræden paa
Søen blev der udrustet en større Styrke end i 1848,
selvom man ikke tog Skridtet fuldtud og sendte hele Flaaden i Søen. Man nøjedes med at udruste 1 Linieskib, 7
Fregatter, 3 Korvetter, 4 Brigger, 5 Dampskibe samt adskillige Kanonbaade og mindre Fartøjer.
Den udrustede Styrke blev delt i tre Eskadrer, hvoraf
den ene, bestaaende af 4 Fregatter, 1 Korvet og 1 Dampskib under Kommando af Kommandørkaptajn Steen Bille,
afgik til Nordsøen for at blokere Elben og Weseren og
assistere Kommandørkaptajn Ellbrecht, der atter ledede
Forsvaret af Vesterhavsøerne. Den anden Eskadre bestod
af 3 Fregatter og 2 Korvetter og skulde bestride Blokaden
af Østersøhavnene, mens endelig den tredie Eskadre,
Hovedeskadren, kom til at bestaa af 1 Llnieskib, 4 Brigger, 2 mindre Sejlfartøjer, 8 Dampskibe, 3 Divisioner Kanonbaade li 6 Baade samt et stort Antal Transportfartøjer.
Eskadrechef var Kommandør H. G. Garde, (Standerskib:
Dampskibet »Skirner«). Eskadrechefen var underlagt den
kommanderende General. Kaptajn Tegner ledede atter
dette Aar Søtransportvæsnet.
Oprørerne havde paa deres Side ihærdigt søgt at skabe
en Flaade, og det var lykkedes at faa anskaffet 11 Kanonfartøjer, der var blevet bygget i Vinterens Løb. Endvidere
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raadede de over 2 armerede Dampskibe, »v; der Tann« og
»Bonin«, Hele Styrken var stationeret i Kieler Fjord. Det
tyske Forbund raadede paa Elben over 8 Kanonfartøjer og
2 Dampskibe samt over en Fregat, der dog ikke var udrustet, mens det havde en Styrke paa 19 Kanonfartøjer
og en uudrustet Dampfregat stationeret paa Weseren.
Disse smaa, lidet kampkraftige Styrker var dog ikke i
Stand til at true det ubestridte danske Søherredømme noget Sted. Foruden dette flydende Værn havde Oprørerne
udbygget Forsvaret paa østkysten ret stærkt. Kiels Fæstningsværker var blevet forstærkede, Eckernførde Fjord
var sikret ved Skanseanlæg, ligesom Flensborg var blevet forsynet med mindre Kystværker.
D. 23. Marts overtog General Krogh Kommandoen over
den danske Hær, hvis Hovedstyrke, 31000 Mand under
Kommando af General Biilow, stod paa Als, mens 7000
Mand under General Olav Rye stod ved den nørrejyske
Grænse.
I Slutningen af Marts overtog General Prittwitz Kommandoen over den samlede tyske Hær, hvis Hovedstyrke,
ca. 47000 Mand, stod ved Flensborg. Af Insurgenthæren
stod 10000 Mand Nord for Flensborg, mens 5000 Mand
stod ved Haderslev.
Den danske Operationsplan, der var udarbejdet af Stabschefen Oberstløjtnant Læssøe, gik ud paa følgende: Paa
Operationernes første Dag skulde Hovedstyrken rykke
frem i Sundeved til et bestemt Punkt, samtidig med at
General Rye skulde støde sydover til Haderslev. Marinen
skulde denne Dag støtte Hærens Operationer ved en Demonstration mod Flensborg. Næste Dag skulde Hovedstyrkens højre Fløj støde frem mod Aabenraa for at faa
Kontakt med General Rye, der støttet af Flaaden ligeledes
stødte frem mod denne By. Efter Foreningen af de to danske Styrker skulde paa den tredie Dag en Del af General
Ryes Korps overføres til Sundeved, mens Resten skulde
gaa tilbage over Kongeaaen. Da det imidlertid var nødvendigt, at Fjenden forholdt sig passivt paa den til Foreningen af de to danske Styrker bestemte Dag, skulde
Marinen Natten mellem d. 2. og 3. Operationsdag fore-
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tage en større Demonstration mod Eckernførde for gennem denne Trusel at hindre Tyskerne i at begynde en
Offensiv, der kunde vanskeliggøre Foreningen af de danske Styrker, idet det kunde forventes, at Demonstrationen
var Forløberen for en virkelig Landgang.
Linieskibet »Christian VIII«(84), Chef Kommandørkaptajn Paludan, Fregatten »Gefion«(48), Chef Kaptajn I. A.
Meyer, og de to Dampskibe »Hekla«(8) og »Geisero:(8) blev
af Eskadrechefen detacheret til at foretage denne Demonstration, der skulde ledes af Kommandørkaptajn Paludan.
Eskadrechefen tilstillede Paludan en Ordre fra Overgeneralen, General Krogh, der bl. a. indeholdt følgende Direktiv for Eckernførde-Ekspeditionen: »D. 4. April ønskes en
Ekspedition bestaaende af 2 Dampskibe med nogle Transportfartøjer afsendt fra Hørup Hav saa tidligt, at Ekspeditionen kan indtræffe i Eckernførde Fjord, hvor den
kunde løbe ind i Forbindelse med Linieskibet og en Korvet
og muligvis landsætte Tropper paa forskellige Steder,
hvilke Tropper dog maatte tages om Bord igen efter at
have alarmeret, angribe og om muligt tilintetgøre de
fjendtlige Strandbatterier og forsøge at sætte sig i Besiddelse af Eckernførde, hvor Efterretninger om Fjenden
indhentes, og alt Forraad, som Fjenden maatte have der,
tilintetgøres eller medtages. Hensigten maatte være at
alarmere saa meget som muligt, og bringe Fjenden til at
tro, at en betydelig Styrke vilde lande i Eckernførde.
Alarmeringen maatte helst foregaa saaledes, at Efterretningen om den indtræffer ved Daggry d. 5. i Flensborg.
Den bedste Tid vilde altsaa være Midnat, men da det maaske er umuligt at foretage noget i Nattens Mulm og Mørke,
kunde maaske Alarmeringen begynde om Aftenen sildigt
og fortsætte, saasnart det gryer ad Dag. Et Kompagni vil
blive stillet til Disposition for d. 4. at afgaa med Transporten til Eckernførde.« Eskadrechefen tilføjede i en Skrivelse, der blev tilstillet alle Chefer, at Dampskibene ikke
uden største Nødvendighed burde udsættes for de fjendtlige Batteriers Ild.
D. 3. April begyndte Hæren sin Fremrykning baade
fra Als og fra Nørrejylland, mens Korvetten »Najaden«
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og en Deling Kanonbaade gik til Aabenraa og besatte
Byen, samtidig med at Fregatten »Havfruen« og en Deling
Kanonbaade opererede ved Egernsund i Flensborg Fjord,
hvor Alnør Skansen (5 Kanoner) blev bragt til Tavshed.
Imidlertid greb Krigsministeren, Generalmajor Hansen,
der opholdt sig i Sønderborg, pludseligt ind og gav Ordre
til, at Fremrykningen skulde standses i Sundeved, og at
General Rye skulde trækkes tilbage igen over Kongeaaen.
Aarsagen til dette Skridt var foranlediget af nogle ufuldstændige og urigtige politiske Efterretninger, Krigsministeren havde modtaget angaaende Kejservalget i Frankfurt, og som han mente manede til Forsigtighed.
Som Resultat af denne Krigsministerens Indblanding
maatte Overkommandoen give Armeen Kontraordre. Derimod blev Ordren om Eckernførdeekspeditionen ikke tilbagekaldt, fordi den stadig havde sin store Betydning ved
at binde fjendtlige Styrker og derved forhindre et tysk
Fremstød nordover, der kunde blive skæbnesvangert for
General Rye under hans Tilbagetog mod Kongeaaen.
Kommandør Garde, der ikke havde modtaget nogen direkte Meddelelse fra Overkommandoen om Planernes
Ændring, men faaet Efterretning om dem ad anden Vej
gennem den sømilitære Forbindelsesofficer ved Staben,
Kaptajnløjtnant Muxol1, mente ikke, at der var nogen
Grund til at ændre det Direktiv, Kommandørkaptajn Paludan havde faaet udleveret, fordi der efter Kommandørens Mening kun var Tale om en midlertidig Standsning
af Operationerne i Land. Uheldigt var det imidlertid, at
Paludan ikke blev underrettet om, at den i Direktivet
fastsatte Tidsfrist nu ikke længere var gældende, saa han
ved Planlæggelsen af Angrebet kunde have taget de fornødne Hensyn til Vind og Vejr og afventet en Bedring i
de kontrære Vejrforhold, før han satte sit Angreb ind.
Angrebet paa Eckemførde d. 5. April 1849 (se Plan 11).
Bugten ved Eckernførde blev forsvaret af to Batterier: et Nordbatteri bestykket med 2 Stk. 84-pundige Granatkanoner, 2 Stk. 24-pundige Kanoner og
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2 Stk. 18-pundige Kanoner og et Sydbatteri bestykket med 4 Stk. 18-pundige Kanoner, der kunde bestryge Bugten i Længderetningen. I hvert Batteri
fandtes Ovn til Glødning af Kugler. Besætningen
bestod af ialt 91 Mand under Kommando af Kaptajn Jungmann i Nordbatteriet, mens Feldwebel
Preusser, en tidligere dansk Landkadet, havde Kommandoen paa Sydbatteriet. I Eckernførde stod der
endvidere et Par Batailloner Infanteri og et Feltbatteri alt under Kommando af Hertug Ernst af Sachsen-Coburg-Gotha. Fjenden var altsaa vel forberedt
paa at møde en Landgang.
D. 4. April om Eftermiddagen havde Kommandørkaptajn Paludan samlet sine Skibe ud for Nør
omtrent 5000 Meter fra Nordbatteriet, hvor han ankrede, da den stive østlige Kuling foreløbigt forhindrede Angrebet. De tre Jagter, der havde Landgangstropperne om Bord, maatte fortøje agter i Linieskibet, da deres Ankre ikke kunde holde. De usøvante
Soldater havde lidt meget under den stormende
Overfart i de smaa Fartøjer og var saa søsyge endnu,
at en Landgang var ganske udelukket om Aftenen.
Samtidig med at Styrken ankrede udfor Nør, ankrede
to andre danske Orlogsskibe, en Korvet og en Brig,
der gjorde Blokadetjeneste ved østkysten, samme
Sted for at give de uøvede Besætninger Hvile for
Natten. Denne tilfældige Forøgelse af Eskadren
kunde kun yderligere bestyrke Fjendens Formodning
om, at noget alvorligt var i Gære, og tjente dermed
til at give Alarmeringen mere Vægt.
Næste Morgen Kl. 4 mødtes Skibscheferne til
Konference om Bord i Linieskibet. Det blæste stadig
østligt, omend det var flovet noget af. Trods de daarlige Vejrforhold bestemte man sig til at foretage Angrebet, idet alle Skibscheferne var enige om, at den
i Overkommandoens Direktiv fastsatte Tidsfrist
umuliggjorde en Udskydelse. Det blev da besluttet at
staa Fjorden ind i· Kølvandsorden med Linieskibet
i Spidsen og prise Nordsiden for at kunne beskyde
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Nordbatteriet under Indsejlingen, hvorefter begge
Skibene skulde ankre omtrent midt mellem de to
Batterier, der laa ca. 1800 Meter fra hinanden.
Dampskibene skulde prise Sydsiden og angribe Sydbatteriet uden dog at risikere for meget - jvfr.
Eskadrechefens Ordre - samtidig med at de skulde
være klare til at assistere Sejlskibene. Under Debatten om Angrebsmaaden havde en af Skibscheferne
foreslaaet, at Beskydningen skulde foregaa under Sejl,
da Skibene derved vilde have deres Bevægelsesfrihed
i Behold, men Forslaget blev forkastet, da Paludan
mente, Skibene vilde lide for meget ved langskibs
Beskydning under Vendingerne.
Kl. ca. 6 gav Paludan Ordre til at lette, og efter
at have holdt gaaende i nogen Tid for at se alt klart
stod Styrken Bugten ind Kl. 7,30 prisende Nordkysten.
Under Passagen blev der afgivet to Lag mod Nordbatteriet, der derved fik en Kanon ødelagt og flere
midlertidigt bragt til Tavshed, saa det først senere
paa Dagen kunde aabne liden med et Par Kanoner.
Skibene ankrede derefter ca. 600 Meter fra Sydbatteriet og ca. 1200 Meter fra Nordbatteriet. Linieskibet
ankrede for Bov- og Varpanker, mens Fregatten ankrede med Spring i Røringen, en Ankringsform, der
skulde vise sig at blive skæbnesvanger.
Kl. 8,15 begyndte Kampen, men kort efter friskede
det atter op fra øst, saa Fregatten svajede mere vindret og blev beskudt langskibs ind af Sydbatteriet,
mens den selv kun kunde bruge faa af sine Kanoner.
Kaptajn Meyer signalerede derfor til Dampskibet
»Geiser« om at tage en Trosse for at slæbe Agterenden
op, saa der kunde blive sat et Varpanker, men netop
som Trossen stivnede, blev den skudt over. Linieskibet søgte at lette Situationen for Fregatten ved en
kraftig Beskydning med Kugler og Skraa mod Sydbatteriet men uden større Resultat, og snart efter signalerede Kaptajn Meyer, at han behøvede Assistance
af Folk for at fortsætte Slaget, ligesom han atter satte
Signal til »Geiser« om Slæbeassistance.
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»Det var nu, at jeg begyndte at blive betænkelig
ved vor Stilling,« skriver Kommandørkaptajn Paludan i sin Rapport om Kampen. »Overalt paa Kysterne
saa jeg Opstillinger af betydelige Troppemasser, saa
det var aldeles umuligt at tænke paa at sende Folk
i Land for at tage Sydbatteriet.« Kl. var da ca. 10,
og da der samtidig blev kørt Feltskyts op i Land,
besluttede Paludan sig til at ophøre med Angrebet
og lade Skibene slæbe ud, men begge Dampskibene
blev hurtigt sat ud af Spillet, »Hekla« fik et Skud i
Rorstammen og »Geiser« et Skud i Maskinen, saa de
maatte afgaa til Land for at reparere. Fregatten søgte
da at varpe sig ud, senere assisteret af et af Linieskibets Fartøjer, men det gik kun smaat, dels fordi
Folkene var udmattede af Kampen, og dels fordi det
begyndte at friske stærkt op fra øst igen.
Kl. 12,30 hejste Paludan da Parlamentærflag og
sendte en Officer i Land med følgende Skrivelse:
»Undertegnede foreslaar at holde inde med Fjendtlighederne paa den Betingelse, at Skibene passere frit
ud, uden at der bliver skudt paa dem fra Batterierne.
Hvis dette Forslag ikke antages, vil Eckernførde
blive skudt i Brand, og De maa bære Ansvaret for
Følgerne.
Paludan.«
Standsningen i Kampen var afgjort mest til Gunst
for Tyskerne. De to Kanoner paa Nordbatteriet, der
kunde bære mod Skibene, var sat ud af Spillet, og
af Sydbatteriets fire Kanoner var to ukampdygtige,
mens de andre to var saa ophedede, at <le vanskeligt
kunde betjenes. Endvidere skortede det stærkt paa
Ammunition. Tyskerne trak derfor Besvarelsen af
Paludans Skrivelse ud saa længe som muligt og benyttede den vundne Tid til at bringe Batterierne i Orden igen, hente ny Ammunition og gløde Kugler. Paa
dansk Side søgte Fregatten at fortsætte Varpningen
udefter, men da Kulingen stadig tiltog, naaede den
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kun et Par Hundrede Meter frem. Linieskibet blev
derimod liggende, fordi Paludan ikke vilde forlade
Fregatten før i sidste Øjeblik. Omtrent Kl. 16 søgte
»Hekla« atter ind i Bugten men vendte om, da den
blev beskudt af Nordbatteriet, og P aludan gav derpaa begge Dampskibene Ordre til at afgaa til Sønderborg.
Kl. 16,30 modtog Paludan Svaret paa sin Skrivelse.
Det var et absolut Afslag, idet Tyskerne henviste til,
at Ansvaret for Beskydningen af den aabne By
Eckernførde vilde falde tilbage paa Angriberen.
Kl. 17 begyndte Kampen paany, og denne Gang varede den kun kort. Kl. 17,30 maatte Fregatten stryge,
da Chefen ikke mente at kunne forsvare at ofre flere
Menneskeliv paa en unyttig Fortsættelse af Kampen.
Linieskibet lettede derpaa for at forsøge at krydse
ud, men uheldigvis kappede man ikke Ankertovet,
som Højbaadsmanden om Bord foreslog. - »Det kan
blive os dyrt at mangle et Sværanker,« svarede Paludan ham - men man spildte i Stedet for den kostbare
Tid med at hive Ankret hjem. Under denne langvarige Manøvre blev Linieskibet udsat for en kraftig
og ødelæggende Ild fra de fjendtlige Kanoner i Land,
hvorved Skrog og Rejsning led stor Skade, og da Skibet omsider kom let, nægtede det at vende for Landgrunden og drev paa Grund med Agterenden vendt
mod Sydbatteriet og Bredsiden mod Land. Der var
da allerede udbrudt Brand om Bord flere Steder
fremkaldt af de glødende Kugler, og da Branden
bredte sig, besluttede Paludan sig til at stryge Flaget
Kl. 18,30.
Besætningen gik derpaa i Gang med at bekæmpe
Branden og kaste Krudtet over Bord, men kort
efter kom Sydbatteriets Kommandant Feldwebel
Preusser om Bord og beordrede Chefen og Besætningen fra Borde under Trusel om, at Skibet vilde
blive beskudt, hvis Ordren ikke blev udført. Samtidig
foranledigede han Overbordkastningen af Krudtet
standset. Branden, der formentes at være blevet sluk-
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ket, blussede imidlertid op igen, kort efter at Størstedelen af Besætningen var kommet i Land, og Kl. 20,30
sprang Skibet i Luften med ca. 100 Mand af Besætningen, for Størstedelen saarede. Blandt de omkomne
var næstkommanderende Kaptajnløjtnant Krieger og
trediekommanderende Kaptajnløjtnant Marstrand.
De samlede danske Tab beløb sig til ialt 134 døde,
38 saarede og 936 Fanger. De tyske Tab var 4 døde herunder Feldwebel Preusser, der sprang i Luften
med Linieskibet - og 18 saarede.
Nederlaget ved Eckernførde fik vidtgasende Fø1ger,
baade operative og personelle. Krigsministeren benyttede
Lejligheden til at afskedige baade Overgeneralen, General
Krogh, og hans Stabschef, Oberstløjtnant Læssøe, fra deres
Stillinger, en Handling, der dog utvivlsomt mere skyldtes
personlige end saglige Aarsager, og næste Aar blev Kommandør Garde og Kommandørkaptajn Paludan dømt til
henholdsvis 2 og 4 Maaneders Fæstningsarrest af 2.
Grad en Dom, som Kongen dog formildede til
henholdsvis 6 Ugers og 3 Maaneders Fæstningsarrest af
1. Grad. Kommandør Garde blev anklaget for 1) at have
udstedt en uklar Ordre, 2) ikke at have gjort Indsigelser
mod General Kroghs Ordre, 3) ikke at have taget Hensyn
til Mandskabets uøvede Tilstand (Skibet havde kun været
under Kommando i 14 Dage, og Mandskabet havde ikke
før Kampen deltaget i nogen Skarpskydning) samt 4) at
have undladt at give Kontraordre til Komdkapt. Paludan.
Anklagen var imidlertid ganske grundløs, og Dommen
maa da ogsaa ses som et Offer til den offentlige Mening,
der krævede en Syndebuk efter Nederlaget. Paludan blev
bl. a. anklaget for at have lagt Linieskibet nærmere ved
Sydbatteriet, end Sømandsskab gjorde tilraadeligt, for at
have ankret paa Læ Val til Bataille og for at have overladt »Gefion«s Chef Ankringsmaaden samt for forskellige
andre paastaaede Forseelser - ialt omfattede Anklageskriftet 17 Punkter. Det var utvivlsomt ogsaa en Fejl af
Styrkechefen at ankre, saa Skibene ikke havde Slagbov
udefter, ligesom han burde have givet Kaptajn Meyer
26
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bestemte Ordrer om Ankringsmaaden - »Gefion«s uheldige Ankringsmaade bar for en stor Del Skylden for det
katastrofale Resultat, fordi Fregattens Svajen op for Vinden satte Størstedelen af dens Kanoner ud af Spillet men Kampen vilde sikkert have faaet et andet Udfald,
hvis Kommandørkaptajn Paludan ikke havde afbrudt den
og sendt en Parlamentær i Land paa et Tidspunkt, hvor
Batterierne var saa godt som nedkæmpede, og hvor Ammunitionsmanglen truede Tyskerne stærkt. Det synes her,
som om det uheldige Forløb af Angrebets første Fase har
brudt Styrkechefens Evne og Vilje til »at gaa paa Fjenden,« saa han gav Kampen op for tidligt og spillede Modstanderen Chancen til Sejr i Hænderne.
Forøvrigt viste det sig ved denne Kamp, at den i Marinen almindeligt anvendte Skydernetode, Lagskydningen.
var saare uheldig overfor Maal i Land, idet Fjenden med
Uret i Haanden kunde beregne, hvor længe det vilde vare,
inden næste Lag kom, saa han kunde udnytte Mellemrummet mellem Lagene til selv at skyde og søge Dækning i rette Tid, inden Linieskibet skød. Da Skibene endvidere laa til Luvart af Maalet, blev dette efter hvert Lag
liggende indhyllet i Krudtrøg og Støv, saa det var umuligt
at bedømme Nedslagene, og det viste sig ogsaa senere, at
skønt Skibene havde skudt omtrent 4000 Kugler mod de
to Batterier, var den anrettede Skade meget ringe i Forhold til Ammunitionsforbruget.
Efter Eckernførdeaffæren blev den danske Hærs Hovedstyrke trukket tilbage til Fyen, mens mindre Styrker blev
liggende paa Als og i Fredericia, samtidig med at General Rye opererede selvstændigt op gennem Jylland. Insurgenterne lagde sig udenom Fredericia, mens Forbundshæren rykkede over Grænsen nordpaa. Flaaden fik nu
foruden sine Blokadeopgaver i Nord- og Østersøen til Opgave at sikre Alssund og Lille Bælt, støtte Fredericia og
assistere General Rye, hvis denne ønskede Forbindelse
over Søen.
Den nye Overgeneral, General Biilow, besluttede at
udnytte den Operationsfrihed, som Herredømmet over
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Søen gav ham, til at foretage et Udfald fra en af Flankestillingerne, og hertil valgte han Fredericia, fordi Insurgenterne, der laa her, var isolerede uden Chance for at
faa Hjælp hverken nord- eller sydfra. Søtransportvæsenet
og Flaadens Skibe overførte derefter en Del af Tropperne
fra Als til Fæstningen i Slutningen af Juni, mens General Ryes Korps, der langsomt havde trukket sig tilbage til
Helgenæs, blev indskibet her d. 30/6 og ligeledes ført til
Fredericia. Først d. 5. Juli fik. General Prittwitz, der laa
ved Kaløvig med sine Tropper, sikker Underretning om
Ryes Afsejling og hans Bestemmelsessted. Han brød straks
op for at undsætte Insurgenterne, men kom for sent til at
redde dem fra Nederlaget d. 6. Juli, da General Biilow
satte sit straalende Udfald ind.
Flaaden deltog i Operationerne paa begge mod Søen
vendende Fløje. Mod Syd demonstrerede 1 Dampskib og
1 Kanonbaadsdivision under Kaptajn Krenchel ved Skærbæk og eskorterede derefter 18 Transportskibe med 200
Soldater til Snoghøj, der blev besat, mens Kaptajnløjtant
Muxoll opererede ved Randsfjord med 4 Dampskibe, 2 Kanonbaade og 4 Transportfartøjer. En af Fjendens Retrætelinier gik. netop over Randsfjord og maatte forlægges paa
Grund af Skibenes Optræden, men da danske Tropper
allerede havde besat den nye Retrætelinie, blev en hel
fjendtlig Brigade oprevet og taget til Fange.
Slaget ved Fredericia dannede Afslutningen paa Aarets
Felttog. D. 10. Juli blev der indgaaet en Vaabenstilstand
paa et halvt Aar, og det blev bestemt, at Sønderjylland
foreløbigt til den endelige Fred skulde styres af en Kommission bestaaende af en Dansker, en Prøjser med en
engelsk Opmand. Den sydlige Del af Hertugdømmerne Syd
for Flensborg skulde besættes af prøjsiske Tropper, den
nordlige Del af svensk-norske Tropper, mens danske Styrker skulde staa paa Als og Ærø. Samtidig skulde Blokaden
ophæves og de prisegjorte Skibe udleveres med deres
Ladning. Som Følge heraf kunde den udrustede Flaadestyrke formindskes ved Vaabenstilstandens Ikrafttræden,
men der blev dog fra d. 25. August, da Blokaden af Kiel
og Eckernførde blev hævet, holdt en Observationseskadre
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ude for at hindre, at Fregatten »Gefion« blev fjernet fra
Eckernførde.
1850.
Mens Fredsforandlingerne med Prøjsen trak. i Langdrag, anvendte Insurgenterne Vaabenstilstanden til at
forberede et nyt Felttog, og det blev snart klart, at Krigen vilde bryde ud igen. Den øjeblikkelige Situation lettedes dog betydeligt, da Freden mellem Danmark og
Prøjsen paa det tyske Forbunds Vegne blev undertegnet
d. 2. Juli 1850. Freden løste ganske vist ikke de Problemer, der havde fremkaldt Krigen, og begge Parter forbeholdt sig deres tidligere Rettigheder, hvad der i Realiteten betød, at det uundgaaelige dansk-tyske Opgør kun
var udskudt til belejligere Tider, men Freden betød, at
Danmark nu kun havde Insurgenterne at regne med ved
Krigens Fortsættelse. Som Følge heraf tilfaldt der Flaaden færre Opgaver at løse dette Aar. Næsten hele Blokadetjenesten faldt bort, og Eskadren i Østersøen, der
nu var under Kommando af Kommandørkaptajn Steen
Bille, bestod da ogsaa kun af 1 Linieskib, »Skjold«, 2
Fregatter, 2 Korvetter, 1 Brig samt 5 Dampskibe og 12
Kanonbaade. Kommandørkaptajn Ellbrecht kommanderede som før paa Vesterhavsøerne med Løjtnant Hammer
som næstkommanderende. I Nordsøen laa endvidere Kadetkorvetten »Flora« og et Dampskib.
Oprørerne havde gjort sig store Anstrengelser for at
skabe en Flaade, og ved Fjendtlighedernes Udbrud raadede de over 3 Dampskibe, 1 Skonnert og 12 Kanonbaade,
deriblandt 1 Skruekanonbaad »v; der Tann«.
Fjendtlighederne aabnedes d. 17. Juli, da Flaaden besatte Femern, hvor Kommandørkaptajn F. Paludan blev
øverstkommanderende, mens Løjtnant Hammer besatte
Højer, hvorved han fik Forbindelse med Hæren, der var
rykket sydover og nu stod ved Flensborg.
Større maritime Begivenheder skete der ikke i Østersøen dette Aar. D. 20. Juli observerede »Hekla«, Chef Kaptajn E. Suenson, den tyske Kanonbaad »v. der Tann« paa
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Neustadtbugten og forfulgte den, men den undslap ind
til Travemiinde, hvor Myndighederne imidlertid ikke ønskede dens Tilstedeværelse, fordi Byen var neutral, og
da Kanonbaaden den næste Nat forsøgte at slippe tilbage
til Neustadt blev den observeret af »Hekla«, der holdt
ind efter den, til den kun havde % Meter Vand under
Kølen. Under den paafølgende Kamp løb »v, der Tann«
paa Grund, hvorfor Chefen satte Ild paa Skibet og lod
Besætningen gaa i Land. Samme Aften fandt der en mindre Kamp Sted udfor Kielerfjord, hvor to slesvig-holstenske Dampskibe og tre Kanonbaade stødte sammen
med nogle danske Skibe, deriblandt Dampskibet »Holger
Danske«, men efter % Times Kamp vendte Insurgenterne
om og stod tilbage til Basis.
D. 25. Juli stod det for Danskerne sejrrige Slag ved
Isted, der tvang Insurgenterne til at falde tilbage paa
Rendsborg, mens den danske Hær tog Stilling ved Slesvig,
idet dog et Korps under Oberst Schepelern besatte Husum, Tønning og Frederiksstad i Begyndelsen af August.
Derved fik Kommandørkaptajn Ellbrecht omsider Mulighed for at kunne besætte de Syd for Fanø liggende Øer Romø
og Sild. Et første Forsøg paa ogsaa at besætte de sydligere
Øer Før, Nordstrand og Pelworn mislykkedes paa Grund
af daarligt Vejr, og først da Kommandørkaptajn Ellbrecht havde faaet Forstærkning af en Division Kanonchalupper og et mindre Dampskib, blev Vadehavet renset for de fjendtlige Fartøjer, der havde været stationeret
der, saa Øerne kunde okkuperes. Løjtnant Hammer blokerede derefter Ejderen vestfra, og Insurgenterne, der var
ved at forberede et Angreb paa Frederiksstad, maatte
derfor føre de til Deltagelse i Angrebet bestemte Søstyrker, to Dampskibe og fire Kanonbaade østfra gennem
Ejderkanalen frem til Angrebsstedet. Det længe ventede
Angreb blev sat ind i Dagene fra d. 29. September til
d. 4. Oktober, men blevafslaaet af den heltemodige Oberst
Helgesen. De danske Kanonbaade kunde ikke gribe ind i
Forsvaret, da Fjenden havde besat den venstre Ejderbred
og forhindrede Baadenes Indtrængen vestfra.
Kampen ved Frederiksstad var Krigens sidste større Be-
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givenhed. Flere og flere af de udrustede Skibe blev oplagt,
da Vinteren nærmede sig, og af deres Besætninger blev
der derpaa dannet et Marineregiment, der overtog Kystbevogtningen m. m. paa Hærens Fløje.
Imidlertid tvang Rusland Prøjsen til at gribe ind mod
Oprørerne, og d. 1/11851 blev den slesvig-holstenske Hær
opløst, hvorefter Holsten blev besat af prøjsisk-østrigske
Tropper, mens danske Tropper besatte Sønderjylland.
Tiden 1850-1864.
Det brændende slesvig-holstenske Spørgsmaal var ikke
blevet løst gennem Treaarskrigen. Den »simple« Fred
mellem Danmark og det tyske Forbund i 1850 betød kun
en Udskydelse af Afgørelsen til belejligere Tider, og
Aarene, der kom, var da ogsaa præget af dansk-tyske
Stridigheder om Hertugdømmernes fremtidige Stilling. I
Aarene umiddelbart efter Krigen sad Helstatspolitikken
atter i Højsædet i Danmark og imødekom derved i nogen
Grad de tyske Krav om det evigt udelte Slesvig-Holsten,
men de ejderdanske vandt langsomt Terræn i Kravet om
en rigsdansk Grænse ved Ejderen, Danmarks tusindaarige
Landegrænse. Jævnsides med det sønderjyske Spørgsmaal
dukkede Tronfølgerspørgsmaalet op i dansk Politik i
disse Aar. Frederik VII var barnløs, og som Tronfølger
valgtes da i 1851 den unge Prins Christian af Glucksborg,
der var gift med en Søsterdatter af Christian VIII. Ved
Londonprotokollen af 8. Maj 1852 godkendte Stormagterne og Sverige-Norge Prins Christians Valg og erklærede hans direkte mandlige Efterkommere for arveberettigede til det samlede, danske Monarki, men adskillige
tyske Stater bestred Prins Christians Arveret, saaledes
at ogsaa dette Spørgsmaal blev en Kilde til dansk-tyske
Modsætninger.
Imidlertid slog Ejderpolitikken igennem efter at C. C.
Hall paany var blevet Konsejlspræsident i Februar 1860,
og samtidig hermed øgedes de tyske Krav i betydelig
Grad pisket op af en kraftig Propaganda, der overalt paa
Folkemøder m. m. i Tyskland krævede Hævn over det
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»troløse Danmark« og Afsendelse af Hjælp til »den forladte Broderstamme mod Nord«. I Danmark saa man med
Fortrøstning Fremtiden i Møde i sikker Tro paa, at den
netop da blomstrende Nyskandinavisme vilde resultere i
et nordisk Forbund, der vilde kunne lægge et tungt Lod i
Vægtskaalen, samtidig med at man haabede paa, at Vestmagterne vilde kunne vindes for den danske Sag.
De kommende Dage skulde vise, hvor ubegrundet
denne danske Optimisme var. De dansk-svenske Allianceplaner løb ud i Sandet, fordi Svenskerne, da det kom til
Stykket, ikke turde binde sig til noget militært Forbund
med Danmark, medmindre Vestmagterne, og da særlig
England, støttede den danske Ejderpolitik, hvad de afgjort ikke vilde. Ingen af Vestmagterne havde glemt Danmarks Stilling under Krimkrigen (1853-56), hvor den
danske Regering havde stillet sig meget afvisende overfor
de engelsk-franske Flaadechefer under deres March gennem de danske Farvande mod den østlige Del af Østersøen og nægtet enhver Assistance udover en Tilladelse
til at benytte Kiel som Optagestation for syge, saa de nærede intet særligt Ønske om at støtte Landet. Hertil kom,
at den engelske Dronning Victoria var meget tyskorienteret i sin Politik.
Danmark fortsatte imidlertid trods de truende Skyer
den engang begyndte Politik, og d . 28/9 1863 fremsatte
Regeringen Forslag om en ny fælles Forfatning for Kongeriget og Sønderjylland. Forslaget, der kronede Ejderpolitikkens Sejr, blev vedtaget d. 13. November 1863, og
dermed var Handsken i Realiteten kastet til de store tyske
Magter, særlig til Prøjsen, hvor Bismarck kort Tid i Forvejen var kommet til Magten. Frederik VII døde imidlertid d. 15. November paa Gliicksborg, før Novemberforfatningen var blevet underskrevet, og den nye Konge,
Christian IX, maatte da meget mod sin Vilje, men tvunget
af Folkestemningen sætte sit Navn under Loven d. 18.
November 1863, hvad der omgaaende fremkaldte et
stærkt Røre i Tyskland. Bismarck protesterede mod den
nye Forfatning sammen med Østrig under Henvisning til,
at den stred mod Londonoverenskomsten af 1852, og
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truede med en væbnet Indskriden. England, Frankrig og
Rusland tilraadede en Ophævelse af Novemberforfatningen, men Danmark fulgte ikke Raadet, selv ikke efter at
Hall var gaaet af som Konsejlspræsident, og Monrad havde
overtaget Regeringen. Monrad forsøgte ganske vist at
aabne Underhandlinger med Tyskland, men nu vilde
Bismarck Krigen, og d. 16/1 1864 stillede Prøjsen og
Østrig Danmark et Ultimatum: inden 48 Timer skulde
Forfatningen være ophævet, i modsat Fald vilde den diplomatiske Forbindelse blive afbrudt. Kravet var, hvad
Bismarck vidste, ganske uopfyldeligt, og skønt Monrad
efter russisk og engelsk Pres gik ind paa at indkalde
Rigsraadet, var det for sent. Tiden gik tabt, og d. 1. Februar gik de prøjsiske og østrigske Tropper over Ejderen.
Krigen var brudt ud.
Flaademe.
Med bristende Logik havde Danmark i Aarene efter1850 ført en Politik, der maatte resultere i Krig uden samtidig at ville forberede sig paa denne Krig - et ikke
ualmindeligt Fænomen i Danmarks Historie. Altfor ofte
har danske Statsmænd glemt den eviggyldige Maxime.
som Clausewitz har formet i følgende Ord: Krigen er
Politikkens Fortsættelse blot med andre Midler. I Aarene,
der var svundet, havde Forsvaret Gang paa Gang været
under Debat i Rigsdagen, men Resultatet af disse mange
Debatter havde været yderst kummerligt, og man havde
ladet sig nøje med halve og utilstrækkelige Forholdsregler
og det netop i en Tid, hvor Militærteknikkens rivende
Udvikling var begyndt. Hertil kom yderligere, at Partipolitik, naiv Idealisme og misforstaaede kulturelle og økonomiske Hensyn blev sat i Højsædet paa de militære
Kravs Bekostning. Felthærens Udrustning og Uddannelse
blev alvorligt forsømt, og de af Ingeniørkorpset projekterede Befæstningsanlæg ved Dybbøl blev saa beklippet
under Behandlingen i Rigsdagen, at de i Realiteten intet ·
var værd, da Timen kom. Derimod udbyggede man Københavns Søbefæstning, ejendommeligt nok, al den Stund
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Flaaden trods trange Bevillinger alligevel var stærk nok
til at kunne hævde Herredømmet over vore Farvande mod
den sandsynlige Modstander, Tyskland, saa et Angreb fra
Søsiden mod København var udelukket.
Aarene efter 1850 var teknisk set en Udviklingens Tid
for Flaaden. Allerede 1851 løb det første Skrueskib, Korvetten »Thor« af Stabelen, efterfulgt af Fregatterne »Niels
Juel«, »Sjælland« og »Jylland« og dermed var de rene
Sejlskibes Dage talte i Orlogsflaaden. De første Skrueskibes Fart var 9-10 Knob, men »Jylland« fik paa Basis
af de under Krimkrigen indhøstede Erfaringer større Maskinkraft og kunde løbe ca. 11 Knob.
Samtidig omtrent med Skruen holdt Pansret sit Indtog
i Krigsflaaderne, fordi den mere og mere udviklede Teknik ogsaa kom Kanonen og Projektilet til Gode, saa de
hidtil brugte Træskibe efterhaanden viste sig at være fuldkommen modstandsløse overfor Beskydning med det forbedrede Skyts. I 1858 byggede Frankrig den første Panserfregat »La Gloire«, hvormed Stødet blev givet til Indførelsen af Panserskibet i alle Mariner. Danmark fulgte
i 1862 Eksemplet ved at lade Linieskibet »Danmark«
rasere og derpaa pansre med 10 cm Smedejern fra Stævn
til Stævn. Imidlertid udkæmpedes der paa Hampton Road
under den amerikanske Borgerkrig en ejendommelig Kamp
d. 9. Marts 1862 mellem to pansrede Fartøjer »Monitor« og
»Merrimac«, der gav Genlyd overalt i Verden, og som
resulterede i Skabelsen af en helt ny Krigsskibstype: Monitorerne, specielt byggede Kystpanserskibe, der skulde
blive saa relativt rigt repræsenteret i den danske Flaade
i Tiden, der kom. Den første danske Monitor, »Rolf Krake«,
blev bygget i England i 1863 og naaede at blive færdig
saa den kunde deltage i Krigen i 1864.
Omtrent samtidig med Kampen paa Hampton Road holdt
den riflede Kanon sit Indtog i Krigsskibene, og fra den
Tid kan man regne, at den evige Kappestrid mellem
Pansret og Kanonen tog sin Begyndelse.
Den rivende tekniske Udvikling bevirkede, at et Flaadeforslag, der blev fremsat for Rigsdagen i 1857, aldrig
nogensinde naaede at blive ført ud i Livet, men hurtig
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maatte modificeres, saa det kom til at passe til Tidens
Krav, bl. a. med Hensyn til pansrede Skibe. Man havde
dog naaet at faa bygget 4 Fregatter, 3 Korvetter, 2 Skonnerter og 7 Dampkanonbaade og fik yderligere efter Pansrets Indførelse anskaffet 1 Panserbatteri, »Rolf Krake«,
1 Panserfregat (2 under Bygning) og 2 Panserskonnerter
til Krigens Udbrud. Endvidere raadede man over 1 Skruelinieskib »Skjold«, 2 Sejllinieskibe, 2 Sejlfregatter, 2 Sejlkorvetter, 2 Sejlbrigger og ca. 50 Rokanonbaade, der dog
var ganske uanvendelige indenfor moderne Artilleris
Rækkevidde.
Personellet var vel uddannet og havde gennem den
almindelige Værnepligt rigelige Mandskabskilder at øse
af. Søofficererne fik i Modsætning til Tiden efter 1814
megen Søfart, dels gennem Udrustningerne og dels gennem Tjeneste i fremmede Mariner og gennem Koffardifart med Postskibe o. lign. og ved Tjeneste i Fyr- og Vagervæsenet og Krydstoldvæsenet i vore egne Farvande.
Dampskibenes Indførelse bevirkede, at man snart saa
sig nødsaget til at skabe et særligt Maskinkorps. De første af Flaadens Maskinmestre var Englændere, men lidt
efter lidt lykkedes det at faa uddannet en dansk Maskinstamme, og i 1851 oprettedes derpaa Maskinkorpset med
daværende Premierløjtnant N. E. Tuxen som Chef, mens
Englænderen W. Wain blev Overmaskinrnester og senere
Underdirektør ved Maskinvæsnet, indtil han i 1872 blev
ansat som Direktør for Burmeister og Wain.
Der havde gennem Aarene Gang paa Gang været Planer
oppe om at flytte alle Værftets Virksomheder bort fra
Gammelholm og samle dem ovre paa Nyholm, men først
paa denne Tid blev Planerne realiserede. I Aarene 1854
-58 byggede engelske Ingeniører den nye Tørdok paa
Dokøen, nye Værksteder rejstes i Tilslutning hertil, og ved
Lov af 15. April 1858 blev det bestemt, at Værfterne
skulde sammendrages paa Nyholm, og Gammelholm derefter indlemmes i Hovedstaden som et nyt Kvarter. D.
1. Juli 1866 var Overflytningen endelig tilendebragt og
Gammelholm, Flaadens Hjemsted gennem Aarhundreder,
rømmet og overgivet til Finansministeriet.

-

-

---------------------
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Trods karrige Bevillinger var Flaaden dog beredt til
at udfylde sin Plads under det kommende Opgør med
Tyskland, idet den var den nyskabte tyske Flaade saa overlegen, baade materielt og personelt, at den næsten ubestridt vilde kunne løse sin primære Opgave: Sikringen af
Herredømmet over vore Farvande, der var af vital Betydning for hele Krigens Gang, fordi Hærens Operationer,
dens Forsyningstjeneste m. m. var afhængige af Søens
Tilførselsveje.
Prøjsen havde i Aarene efter 1850 gjort sig store Anstrengelser for at skabe en Flaade og raadede ved Krigsudbruddet over 8 Dampkorvetter, af hvilke dog kun tre
var klare til Tjeneste, og 18 Dampkanonbaade samt 22
Rokanonbaade. Endvidere var der et Panserskib under
Bygning i England, men det naaede ikke at komme til at
deltage i Krigen. Af Sejlskibe var der tre Sejlfregatter,
deriblandt den tidligere danske »Gefion« og nogle Sejlbrigger. De blev imidlertid ikke udrustet til Krigsbrug
men anvendtes kun til Depoter eller Øvelsesskibe. Det
skortede ikke saa lidt paa Mandskab - en Flaade lader
sig ikke improvisere paa saa kort Tid, som der havde været til Raadighed - og Uddannelsen stod noget tilbage.
Mens den prøjsiske Flaade altsaa ikke kunde true det
danske Søherredømme, vilde Forholdet ændre sig til Danmarks Ugunst, hvis den østrigske Flaade greb ind i Kampen nordpaa. Østrig raadede over en kraftig Flaade, der
som nævnt var blevet reorganiseret af den danske Kommandør, østrigsk Admiral H. B. Dahlerup, og som ved
Krigsudbruddet bestod af 44 Dampskibe, deriblandt 5
Panserfregatter, 24 Sejlskibe samt 45 mindre Fartøjer.
Personellet var godt og veluddannet.
.Den anden slesvigske Krig 1864.
Med et forsømt Værn og med en svag og vaklende Regering, der tilmed ofte greb direkte ind i Krigsførelsen i
Marken til ubodelig Skade for Operationerne mødte Danmark Krigen hin 1. Februar 1864, da de prøjsisk-østrigske
'Tropper gik over Ejderen.
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De truende politiske Forhold havde bevirket, at man
allerede i December 1863 var begyndt at træffe visse militære Forholdsregler i Danmark. Hæren blev trukket sammen i Hertugdømmerne, og Grænsestillingerne blev forstærkede, samtidig med at Flaadens i November paabegyndte Udrustninger fremskyndedes saa meget som muligt, dels for at kunne fremme de militære Søtransporter
og dels for at observere de tyske Havne. Det lykkedes dog
ikke Flaaden at være fuldt forberedt ved Krigens Udbrud.
Det viste sig hurtigt, at det saa vigtige Søtransportvæsen var ordnet paa en yderst uheldig Maade, der fremkaldte stærke Gnidninger mellem de to militære Ministerier. Søtransportvæsenets Organisation havde været Genstand for mange Overvejelser i Aarene før Krigen, men
man var ikke kommet til noget Resultat, skønt man havde
Erfaringerne fra den 1. slesvigske Krig at bygge paa.
Paa Basis af disse Erfaringer havde Marineministeriet
tænkt sig alle Søtransporter underlagt Søværnet og dirigeret af en Søofficer med Station i Korsør, men Hæren
overtog selv større Dele af Transporterne, og Krigsministeriet ansatte derefter en afskediget Søofficer, Kaptajnløjtnant A. Krieger, som Leder heraf. Marineministeriet
protesterede stærkt mod denne Ordning, der afgjort heller
ikke var fyldestgørende, og efter mange Forhandlinger
enedes man senere hen om en ny og mere rationel Ordning, hvorunder Søværnet overtog alle Søtransporter under Orlogskaptajn Raffenbergs Ledelse.
Den danske Flaades Opgaver under Krigen var: 1) at
tilintetgøre eller blokere den prøjsiske Flaade, saa at Angreb fra Søen mod Øerne var udelukket og Søvejene sikret baade for de militære og de merkantile Transporter,
2) at støtte Hærens Operationer ved direkte Indgriben fra
Søen, samt endelig 3) at etablere Handelsblokade af de
tyske Havne, saafremt der kunde afses Materiel hertil.
Til Løsning af disse Opgaver blev der dannet to, senere
tre, Eskadrer: Eskadren i Østersøens østlige Del under
Kontreadmiral van Dockum, Eskadren i Østersøens vestlige Del under Orlogskaptajn Muxoll og endelig Eskadren
i Nordsøen under Orlogskaptajn E. Suenson.
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Den prøjsiske Flaadestyrke i Østersøen var delt i tre
Dele: den søgaaende Eskadre bestaaende af 3 Korvetter
og en Aviso, Operationsflotillen bestaaende af tre Divisioner Dampkanonbaade og endelig en Defensionsflotil1e bestemt til Havneforsvar. Af disse havde den søgaaende
Eskadre før Krigen været stationeret i Danzig men blev
ved Krigsudbruddet forlagt til Swinemiinde, hvor den
gennem Peenesund og Grejfswalder Bodden kunde have
fri Forbindelse med Operationsflotillen, der var baseret
paa Stralsund. Foruden disse Styrker raadede Prøjsen endvidere over tre Kanonbaade, der umiddelbart før Krigen
befandt sig paa et Togt til Middelhavet, hvorfra de blev
kaldt hjem d. 3. December. De naaede tilbage til Elbmundingen d. 4. Maj tidsnok til at deltage i Slaget ved He1goland d. 9. Maj.
Den prøjsiske Flaadechef Prins Adalbert havde angivet
den tyske Flaades Opgaver som følger: at dække Armeens
Flanker, at besværliggøre den fjendtlige Blokade og beskytte Kysterne mod Landgang. Opgaverne skulde fordeles saaledes, at Operationsflotillen skulde søge at støde
frem vestpaa gennem Femernsund for at naa den holstenske Kyst, hvor den støttet paa de talrige Havne skulde
sikre Hærens højre Flanke under Fremrykningen, mens
den søgaaende Eskadre skulde binde saa store Styrker som
muligt af den danske Flaade og gennem sporadiske Angreb paa Blokadestyrkerne hemme disses Virksomhed,
naar Lejlighed gaves. Kystforsvaret skulde bestrides dels
af Defensionsflotillen og dels af Kystværker.

Eskadren i østersøens vestlige Del indtil 18/4 1864.
Den danske Hær under Kommando af General de Meza
stod ved Krigsudbruddet i Danevirkestillingen, der imidlertid blev rømmet Natten mellem d. 5. og 6. Februar
efter et kort Forsvar, hvor det bl. a. var lykkedes at tilbagevise et prøjsisk Forsøg paa at gaa over Slien ved
Mysunde d. 2/2, og Hæren gik derefter tilbage til de to
Flankestillinger Dybbøl-Als og Fredericia. Rømningen af
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Danevirke virkede som en Bombe i Danmark og undergravede Folkets Moral i en betænkelig Grad. Man krævede en Syndebuk for dette »Forræderi«, og hvor rigtig
Opgivelsen af den uholdbare Stilling end var militært set
- Hæren blev bevaret intakt til fremtidige Operationer lod Krigsministeren, Oberst Lundbye, General de Meza
og hans Stabschef falde og udnævnte i Stedet for General
Gerlach tilOvergeneral.
D. 1. Februar var Orlogskaptajn Muxoll blevet beordret
til at overtage Kommandoen over den ved Eckernførde
stationerede Styrke bestaaende af Korvetten »Thor« og
Panserskonnerten »Esbern Snare«, men Hærens Tilbagetrækning til Dybbøl nødvendiggjorde Nærværelsen af
større Søstyrker i dette Farvand, end Marineministeren,
Orlogskaptajn O. Liitken, oprindeligt havde tænkt paa
saa tidligt et Tidspunkt, og d. 8. Februar oprettedes derpaa
Eskadren i Østersøens vestlige Del hovedsagelig bestaaende
af Flaadens pansrede Materiel med Panserbatteriet »Rolf
Krake« i Spidsen. Dens Operationsfelt skulde efter Marinemisteriets Direktiv være Farvandet Vest for Dars til
Hertugdømmernes østkyst, saa langt Fjendens Besættelse
rakte, hvor der skulde oprettes Blokade, og endvidere
skulde Femern og Als dækkes mod fjendtlige Angreb.
Det Materiel, som Orlogskaptajn Muxoll fik til Raadighed, var imidlertid ikke tilstrækkeligt til Løsning af begge
disse Opgaver, saa Kræfterne blev spredt paa en uheldig
Maade i Stedet for at koncentreres om Løsningen af Hovedopgaven, der maatte være Sikringen af Hærens mod
Søen vendende Flanker ved Dybbølstillingen. Marineministeren syndede i sit Direktiv til Eskadrechefen svarligen mod den almengyldige strategiske Regel, der siger,
at jo svagere man er, des nøjere maa Kravet om Koncentration med Hovedformaalet for øje efterkommes.
Denne Spredning af Kræfterne hemmede Flaadens Indsats ved Dybbøl i en meget alvorlig Grad. Hertil kom, at
Samarbejdet mellem de to sideordnede Myndigheder,
Overgeneralen og Eskadrechefen, ikke var godt, hvad der
naturnødvendigt maatte indvirke paa Operationernes
Gang. General Gerlach synes i nogen Grad at have savnet
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Forstaaelsen af Flaadens Virkemuligheder under de givne
Omstændigheder og krævede en større Indsats af Orlogskaptajn Muxol1, end han med sit forholdsvis faatallige
Materiel kunde yde, naar han ogsaa skulde bestride Handelsblokaden af tyske Havne. Stridighederne de to Myndigheder imellem blussede op i lys Lue efter en Episode
d. 17. Februar, hvor det ikke var lykkedes »Rolf Krake«
som beordret at ødelægge en Bro, Prøjserne havde slaaet
over Egernsund, fordi Skibet paa Grund af Farvandets
Beskaffenhed ikke kunde komme saa langt ind under
Land, at Broen kunde trækkes fri af Forlandet, men
maatte vende om uden at have løst sin Opgave, saa Prøjserne fik Vejen aaben over til Broagerland.
General Gerlach søgte efter denne Affære at faa sig
Eskadrechefen direkte underlagt, idet han samtidig forespurgte Krigsministeriet, om ikke Chefen for Flaadeafdelingen var forpligtet til at efterkomme Overkommandoens Ordre uden Hensyn til de Indvendinger imod
nautiske Foretagender, der maatte gøres af Lodserne. Marineministeriet svarede paa denne ejendommelige Forespørgsel, at det vilde være Overkommandoen aldeles umuligt at blande sig i nautiske Spørgsmaal, da der dertil
udfordres ikke alene det aller nøjeste Kendskab til det
paagældende Farvand, men ogsaa en Manøvredygtighed,
som alene erhverves ved lang Færden paa Søen. Det maatte
blive den kommanderende Søofficers Sag at afgøre, hvorledes Skibene skulde benyttes, og om det overhovedet
var muligt at benytte dem til Opnaaelse af det af Overkommandoen ønskede Maal.
Hæren var som nævnt Natten mellem d 5. og 6. Februar
gaaet tilbage fra Danevirke og havde trukket sig ind i
Feltbefæstningerne omkring Dybbøl. Stillingen, der bestod af 10 almindelige Jordskanser uden bombesikre Rum
o. lign., strakte sig fra Vemmingbund over Dybbølbjerg
til Alssund, men den kunde uheldigvis enfileres fra Gammelmark paa Broagerland, og Prøjserne rettede derfor
deres Anstrengelser paa at kunne indrette Batterier der.
Broslagningen over Egernsund var et Led i disse Bestræbelser for at faa Fodfæste paa Broagerland, Bestræ-
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belser, det som nævnt ikke lykkedes Flaaden at slaa
Bom for.
Imidlertid var en Del af den prøjsisk-østrigske Hær
gaaet over Kongeaagrænsen og havde indesluttet Fredericia. Østrigerne havde opgivet deres oprindelige Modstand mod at udvide Krigsskuepladsen og indvilgede endda
i at sende en Flaade nordpaa, mens Bismarck paa sin Side
lovede at ville antage et engelsk Forslag om Vaabenhvile og Indkaldelse af en Konference i London. Som Følge
af denne Deling af de fjendtl'ige Styrker laa der kun ca. 25
-30000 Prøjsere foran Dybbøl, der holdtes besat af 23000
danske Tropper, saa der skulde have været Chance for en
offensiv Optræden fra dansk Side med Udnyttelse af alle
de Muligheder, en Flankestilling indebærer, og som General Biilow saa smukt havde udnyttet ved Fredericia i
1849, men Overkommandoen var ene optaget af de Befæstningsarbejder, der skulde have været udførte, før
Krigen kom, saa den ikke magtede at overgaa fra Defensiven til en Offensiv, der muligvis vilde have kunnet ændre
Billedet.
Samtidig med at Belejringsringen blev trukket tættere
og tættere omkring Dybbølstillingen, forberedte Prøjserne
sig paa at omgaa den gennem en Landgang paa Als, hvorved hele den i Sundeved staaende danske Hær vilde kunne
tvinges til Kapitulation. Den prøjsiske Flaadestyrke indgik som et vigtigt Led i Landgangsplanerne, idet den tyske
Krigsledelseejendommeligt nok regnede med, at den
kunde slippe udenom den danske Blokade af dens Baser
ved Rygen. D. 29. Marts var de tre tyske Kanonbaadsdivisioner klare i Stralsund under Prins Adalberts Ledelse, og Overgangen var derpaa fastsat til d . 2. April.
Samtidig hermed havde Tyskerne truffet store Foranstaltninger overfor Als. I Nybøl Nor samledes ca. 200 Pontonbaade, hvormed der blev holdt Øvelser med Ind- og Udskibning af Heste og Skyts, ligesom en stor Mængde Smaaskibe og Fartøjer blev beslaglagt i Aabenraa, Haderslev
og Flensborg.
Alle disse Forberedelser havde selvfølgeligt ikke und-
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gaaet den danske Overkommandos Opmærksomhed, og
Eskadrechefen blev anmodet om at forstærke Bevogtningen af Als-Sund i Anledning af den truende Fare, men
samtidig med at Kravene til Eskadren saaledes blev øgede,
maatte Orlogskaptajn Muxoll efter Marineministeriets
Ordre afgive nogle af sine Skibe i Anledning af, at der
skulde formeres en Eskadre i Nordsøen til Imødegaaelse
af den østrigske Opmarch i dette Farvand. Eskadrechefen
protesterede herimod og erklærede, at han med sine nuværende Stridskræfter ikke vilde kunne forhindre en
Overgang, men der blev ikke taget Hensyn til hans Protester.
Heldigvis løb de tyske Planer ud i Sandet. Kanonbaadene i Stralsund formaaede ikke at bryde den danske
Blokade, og da man noget senere vilde forsøge en Overgang uden Flaadens Hjælp, satte det ind med flere Døgns
forrygende Storm, hvorpaa alle Planerne blev stillet i
Bero, fordi det saa nødvendige Overrumplingsmoment
formentes gaaet tabt.
Imidlertid satte Tyskerne større Kraft ind paa Erobringen af Dybbøl, der skulde og maatte være i deres Haand,
inden Londonkonferencen begyndte, mens paa den anden
Side den danske Regering maatte holde Stillingen indtil
den Dag. Natten mellem d. 27.-28. Marts satte Tyskerne
deres første virkelige Angreb paa Dybbølstillingens Forterræn ind.. »Rolf Krake«, der havde til Opgave at assistere Hæren fra Vemmingbund, lettede straks, da Angrebet begyndte, og stod ind i Vemmingbund for at deltage
i Kampen. De tyske Batterier paa Broagerland tog hurtigt Skibet under Ild dog uden Virkning, men herved lettedes Stillingen meget for de sydligste danske Skanser,
der hidtil havde været kraftigt beskudt fra Broager.
»Rolf Krake« tog derpaa Stilling i Vemmingbund foran
en Slugt, der paa Stillingens venstre Flanke strakte sig
op mod Skanserne, og aabnede herfra en velrettet Ild mod
de i Slugten opstillede tyske Tropper, der snart efter
maatte trække sig tilbage fulgt af Panserbatteriets Ild.
»Rolf Krake« opholdt sig i to Timer i Vemmingbund og
gik derpaa tilbage til sin gamle Ankerplads. Det tyske
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Angreb var da afslaaet, et Resultat, som Panserbatteriets
Indsats havde sin store Andel i.
»Rolf Krake«s Optræden i Vemmingbund havde vist sig
at være til store Gene for de tyske Angrebsplaner, og for
at forhindre en Gentagelse heraf anlagde Prøjserne derefter nogle Batterier, der kunde virke ud over Søen, ligesom der blev udlagt forskellige passive Hindringer, Fiskenet o. lign. i Vigen for dermed at belemre Skibets Skruer,
saa det blev manøvreudygtigt. Som Følge af disse Foranstaltninger blev det ikke sendt ind i Vigen før den
endelige Storm fandt Sted.
D. 18. April satte Tyskerne Stormen paa Dybbøl ind.
Adskillige Gange, senest Dagen forinden Stormen, havde
den danske Overkommando tilraadet en Rømning af Stillingen for ikke 'at kompromittere hele Hæren, men hver
Gang havde Regeringen afslaaet Forslaget af politiske
Grunde - Dybbøl skulde holdes for enhver Pris af Hensyn til Londonkonferencen, som snart skulde begynde. Angrebet blev indledet straks ved Daggry med et kraftigt
Artilleribombardement, indtil selve Stormen satte ind
Kl. 10. »Roli Krake« lettede Kl. 10,30 skønt det aftalte
Signal ikke blev givet, og stod Vigen ind. Allerede under
Letningen havde man om Bord observeret, at prøjsiske
Faner vajede over de sydligste Skanser, og Panserbatteriet
tog derpaa de fremtrængende fjendtlige Tropper under
Ild hindret en Del af Krudtrøgen, der bar ind over Land,
saa det af og til var umuligt ude fra Søen at skelne Ven
fra Fjende. Prøjserne aabnede en kraftig Ild fra sine Batterier i Land mod Skibet, hvis Manøvrering blev vanskeliggjort i høj Grad af de udlagte Fiskenet, saa det led en
Del Skade. Kl. 12 var Skanserne taget og de sidste danske
Tropper drevet ned til Brohovederne, hvorfor »Rolf
Krake« ikke skønnede at kunne udrette mere med sin Ild
og trak sig tilbage udenfor Skudvidde for tilsidst at ankre
under Als. Tabet om Bord var 1 død, Løjtnant Jespersen,
og 11 saarede. Paa Land var det lykkedes at vinde den
fornødne Tid gennem 8. Brigades bekendte Modangreb,
saa Størstedelen af Tropperne i Ro og Orden kunde gaa
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over Als-Sund, hvorpaa Broerne over Sundet blev afbrudt
Kl. ca. 14. Kampen om Dybbøl var endt.
En Maaned tidligere, d. 15. Marts, var Femern blevet
erobret af Prøjserne. øens Forsvar skulde som omtalt bestrides af Eskadren i Østersøens vestlige Del, og da der
straks ved Krigens Udbrud opstod megen Uro blandt den
stærkt tysksindede Befolkning, blev Kanonbaaden »Krieger« stationeret i Femern Sund for at bevogte dette Farvand. Da Forholdene senere forværrede sig, blev yderligere først Kanonbaaden »Marstrand«, senere ogsaa Kanonbaaden »Buhl« sendt til Øen, ligesom den fik en Garnison paa 100 Mand.
Prøjserne bestemte sig imidlertid til at erobre Øen, og
samlede en ret betydelig Styrke sammen med dette Formaal for øje, ligesom der blev opstillet Artilleri rede til
at dække Overgangen og tage Kampen op med de danske
Kanonbaade. Natten til d. 15. Marts, da Overgangen fandt
Sted, blæste det en vestlig Storm, hvad der var meget
gunstigt for Operationen. Kanonbaadene laa paa deres
sædvanlige Ankerpladser, men i den mørke Nat lykkedes
det Prøjserne at slippe uset forbi dem, skønt de passerede
den ene, »Krieger«, i en Afstand af 2-300 Meter. Garnisonen blev fuldstændig overrumplet og blev taget til Fange
til sidste Mand.
Eskadren i Østersøens østlige Del.
Straks ved Krigsudbruddet meddelte Konsejlspræsident
Monrad, der opholdt sig i Sønderborg, Marineministeriet,
at Flaaden kunde paabegynde Blokade og Opbringelse af
fjendtlige Handelsskibe.
Den første Opgave, der laa for, var at etablere Blokade
af de tyske Krigshavne for derigennem at sikre Herredømmet til Søs, saa Troppetransporterne kunde iværksættes. To Korvetter var allerede i December blevet sendt
til Farvandene ved Rygen dels for at vise, at danske Orlogsmænd var i Søen og dels for at observere de tyske
Krigsforberedelser i Havnene. Ved Krigsudbruddet blev
de atter sammen med Fregatten »Jylland« sendt ned for
21 '
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at krydse udfor de prøjsiske Kyster, men d. 18. Februar
bestemte Marineministeriet, at der skulde formeres en
Eskadre i Østersøens østlige Del med Kontreadmiral van
Dockum som Chef og bestaaende af to Fregatter, »Sjælland« og »Jylland«, samt de to Korvetter. D. 29. Februar
formeredes Eskadren da paa Københavns Red, hvor Admiral Dockum hejste sit Flag om Bord i »Sjælland«. Marineministeriet havde oprindeligt ønsket, at Eskadrechefen
skulde tage Ophold om Bord paaen hurtig Avisodamper
af Hensyn til Eskadrens store Operationsfelt, men bøjede
sig for Admiralens bestemte Krav om at faa en af Fregatterne til Flagskib. Denne Strid bevirkede imidlertid
desværre, at Samarbejdet mellem de to Myndigheder,
Eskadrechef og Ministerium, blev meget vanskeligt under
Krigen.
Marinerninisteriet udsendte følgende Direktiv til
Eskadrechefen: »Som Maalet for den i Østersøens østlige Del opererende Eskadres Virksomhed har Ministeriet tænkt sig Bevogtning og Blokering af de øst for Dars
liggende prøjsiske Havne. Indtil en forøget Styrke og en
mere fremrykket Aarstid tillader at effektuere dette, bliver det nødvendigt, at Hr. Kontreadmiralen indskrænker
Dem til Observering og saa vidt muligt til Indeslutning
af de i de prøjsiske Havne stationerede Krigsskibe, saaledes at vor Handelsmarine sikres mod Molest og Landstigning paa vore Kyster forhindres.«
I Henhold til dette Direktiv indskrænkedes Eskadrens
Virksomhed i den første Tid til at etablere Krigsblokade
af de prøjsiske Havne for at holde den fjendtlige Styrke
i Skak, og først d. 15. Marts traadte Handelsblokaden af
Havnene ved Oderens Udløb og omkring Rygen i Kraft
efter at være blevet notificeret de neutrale Magters Repræsentanter i København. Det var imidlertid ikke muligt at stationere et Skib udfor hver af de seks blokerede
Havne, hvorved bl. a. Styrken vilde være blevet spredt
over saa stort et Omraade, at den ikke vilde kunne optræde samlet og med tilstrækkelig Kraft overfor de prøjsiske Søstridskræfter, hvis disse vilde forsøge et Udbrud
fra Stralsund eller Swinemiinde. Eskadrechefen tog der-
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for Station øst for Rygen med Fregatterne og bevogtede
herfra Løbene til Rygens østkyst og Stettin vestenom
Oder-Banke, mens de hurtigere og lettere Skibe bevogtede
Løbene østenom Banken. Paa denne Maade blev hele Stettinerbugten blokeret, samtidig med at den danske Styrke
var samlet, men paa den Side var det ikke muligt at forhindre Samkvem ad Søvejen mellem de blokerede Havne
eller blokere Farvandet Nordvest for Rygen med det
nordre Indløb til Stralsund.
Den prøjsiske Regering bestred imidlertid - med en
vis formel Ret - , at denne Blokade var i Overensstemmelse med Bestemmelserne i Pariserdeklarationen af 1856,
der krævede, at en Blokade skulde være effektiv for at
være retsgyldig, d.v.s. at den skulde udføres af Stridskræfter, der virkelig var i Stand til at spærre Adgangen
til den blokerede Havn, saa Handelsskibe kun med øjensynlig Fare for at blive opbragt kunde løbe ud og ind i
dem. Det maatte paahvile de prøjsiske Flaadestyrker i
disse Farvande at levere Beviset for, at Blokaden ikke var
effektiv, og saasnart Flaaden var klargjort, bestemte man
sig derfor til at foretage et Fremstød med. den mod den
danske Blokadestyrke. Fremstødet skulde ligeledes indlede
Flaadens aktive Optræden og give den Lejlighed til at
veksle Skud med Fjenden. D. 14. Marts blev de tre Kanonbaadsdivisioner underlagt Chefen for Swinemiindeeskadren, Kommandør J achmann, der fik Ordre til at
fordrive den danske Styrke eller i hvert Fald vise sig
med sine Skibe udenfor Swinemiinde. D. 16. Marts stod
J achmann til Søs paa en mindre Rekognosceringstur med
sin Styrke, men først d. 17. Marts stødte han sammen med
de danske Skibe i Træfningen ved Rygen.
Træfningen ved Rygen d. 17. Marts 1864.
D. 17. Marts Kl. 7,30 stod den prøjsiske Styrke
bestaaende af de to Korvetter »Arcona«(28) og
»Nymphe«(17) ud fra Swinemiinde og holdt østerover i Farvandet for at undersøge, om der skulde
være danske Skibe øst for Oder-Banke, da Retræten
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til Swinemiinde i saa Tilfælde vilde være truet, men
da der ikke blev observeret fjendtlige Skibe der, stod
Jachmann vestpaa mod Grejfswalde, hvor Avisoen
»Loreley« og 6 Dampkanonbaade stødte til ham.
Kl. 13 stod den samlede Styrke derpaa nordpaa i
Frontorden med »Arcona« østligst, mens Kanonbaadene holdt sig inde under Land.
Den danske Styrke, der laa ca. 2 Sømil osa for
Jasmund, bestod af Fregatten »Sjælland«(44}, Linieskibet »Skjold«(64} samt de to Korvetter »Thor«(12}
og »Hejmdal«(16}. Fregatten »Jylland« var kort forinden afgaaet til København for Reparation, men
kunde hver Dag ventes tilbage igen.
Kl. ca, 14,30 lettede Eskadren og stod i Kølvandsorden, naturlig Orden, sydover med 9 Mils Fart. Kort
forinden var det blevet klart, at en dansk Fregat, der
kom ned nordfra, ikke som haabet var »Jylland« men
·derimod den langsomme »Tordenskjold«, der kun
kunde løbe 6-7 Mil og saaledes ikke kunde være til
nogen større Nytte under en eventuel Forfølgelse af
Fjenden, der havde en betydelig større Fart.
Ilden blev aabnet af »Arcona« paa saa lang Afstand, at' den var virkningsløs. Paa 1500 Meters Afstand drejede »Sjælland« Styrbord over og aabnede
Ilden fra sit Bagbords Batteri mod »Arcona«, der ligeledes drejede Styrbord over uden Signal. De to andre
tyske Skibe fortsatte et Stykke Vej paa samme Kurs,
førend de drejede øst- og sydover, idet de under
Drejningen vedligeholdt en livlig Skydning mod de
danske Skibe, der holdt ned mellem de fjendtlige
Korvetter for at afskære »Arcona« Retræten til
Swinemiinde. »Sjælland« var imidlertid kommet noget i Forhaanden for de andre danske Skibe og mindskede derfor Fart for at give dem Lejlighed til at
slutte op, men mistede derved Chancen til at kunne
afskære »Ancona« som haabet. Admiral van Dockum
lod da Skibet gire skiftevis Styrbord og Bagbord over
for at faa saa meget af Bredsiden til at bære som muligt, mens Fjenden endnu var indenfor virksom Skud-
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afstand. Under disse Manøvrer blev Fregatten beskudt
langskibs ind skiftevis af de to Korvetter uden dog at
lide større Skade. Paa prøjsisk. Side fik »Nymphe«
et Skud gennem Skorstenen og maatte en kort Tid
gaa ned med Farten, men genoptog Kampen kort
efter og fortsatte ind mod Swinemiinde sammen med
»Arcona«, da Skaden var udbedret. Kl. ca. 16,30 døde
Kampen hen, fordi Kanonerne ikke længere kunde
række, men Jagten paa de prøjsiske Skibe fortsattes
til Kl. ca. 20, da de to Korvetter var naaet tilbage til
Swinemiinde Havn, hvis Havnefyr blev slukket, saasnart Skibene var kommet ind. »Loreley« og Kanonbaadene var allerede tidligere staaet tilbage til
Grejfswalder Bodden.
Tabene paa dansk Side beløb sig til 3 døde og 19
saarede om Bord i »Sjælland«, mens »Skjold« ikke
havde noget Tab. De lidte Hav:arier blev udbedrede i
Søen, uden at Skibene behøvede at søge Havn. Paa
prøjsisk Side var Tabene 5 døde og 8 saarede.
Skønt Prøjserne ikke naaede det Maal, de havde sat sig:
at fordrive den danske Blokadeeskadre og derved frigøre
deres Skibe til Deltagelse i Hærens Operationer ved Sønderjyllands Østkyst bl. ,a . ved den planlagte Overgang til
Als, vakte Affæren stor Begejstring i Tyskland, og Kommandør Jachmann blev udnævnt til Kontreadmiral. Paa
dansk Side gled Chancen for at tilføje Fjenden alvorlig
Skade Admiral van Dockum af Hænde, da han lod »Sjælland« mindske Fart i Stedet for at holde fast i »Arcona«,
selvom han derved kom noget forud for de øvrige danske
Skibe. Risikoen ved en saadan Manøvre var ikke større,
end at den vilde være retfærdiggjort ved det mulige Resultat: Tilintetgørelsen af en fjendtlig Korvet.
Efter Affæren ved Rygen udvidede Admiral van Dockum Blokaden, idet »Tordenskjold« blev stationeret ved
Dornbusch ved det nordlige Indløb til Stralsund, men
Prøjserne bestred stadig Blokadens Lovlighed og lod deres
Gesandter i Paris, London, St. Petersborg og Stockholm
protestere mod den, idet de bl. a. henviste til, at ikke
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mindre end 14 Skibe indgik ' til Swinemiinde i Tiden
18/3-2/4 uden at blive antastede af danske Krydsere.
Blokadeeskadren blev imidlertid snart forøget med »Absalon« og nogle Dampskibe, saa den virkelig var i Stand
til at gøre Blokaden helt effektiv, og der var da heller
ikke nogen neutrale Magter, der gjorde Indsigelse imod
den. Det forøgede Antal Skibe satte endvidere Admiral
van Dockum i Stand til yderligere at udvide Blokaden til
ogsaa at omfatte Danzig, hvor Korvetten »Vineta« var
blevet færdigudrustet. Fra prøjsisk Side foretoges kun
enkelte Fremstød. med Kanonbaadene, men det blev kun
til Udveksling af Skud paa lang Afstand. Det var særlig
den hurtige Kanonbaad »Grille«, der gjorde sig bemærket
ved disse sporadiske Fremstød, idet den med sine 14 Knob
var det hurtigste Skib i disse Farvande, saa den uden
større Risiko kunde vove sig langt ind paa de danske
Skibe sikker paa altid at kunne trække sig tilbage igen,
hvis den mødte overlegne Styrker.
Ved Vaabenhvilens Begyndelse ophævedes Blokaden og
Skibene afgik til København.
Eskadren i Nordsøen.
Fregatten »Niels Juel«, Chef Orlogskaptajn J. F. Gottlieb, havde umiddelbart før Krigsudbruddet været stationeret i Skagerak for at holde øje med den lille prøjsiske
Flaadestyrke, de tre Kanonbaade »Adler«, »Basilisk« og
»Blitz«, der havde været paa Togt å. Middelhavet men som
man antog muligvis kunde opholde sig i Nordsøen paa
Hjemvejen til tyske Havne. Da der imidlertid efter Krigsudbruddet indløb Meddelelse om, at disse Skibe d. 5. Februar befandt sig i Lissabon, fik Orlogskaptajn Gottlieb
Ordre til at afgaa til Kanalen med den Opgave dels at
overvaage de tyske Kanonbaades Optræden og dels at
opbringe tyske Skibe, idet Angreb paa den tyske Handel
paa Elben og Weseren vilde være et ypperligt Vaaben mod
Fjenden.
»Niels Juel«s Optræden i Kanalen vakte stor Bestyrtelse
i de tyske Nordsøhavne, men midt i Marts Maaned maatte
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Fregatten gaa hjem til København paa Grund af forskelLige Stormhavarier og blev da afløst af Korvetten »Dagmar«, der fortsatte Krydstogtet og gjorde den tyske Handel megen Skade. Efterretningen om at østrigerne var
ved at forberede Afsendelsen af en større Flaadestyrke til
de nordlige Farvande bevirkede, at Marineministeriet
fremskyndede Oprettelsen af den Eskadre, man allerede
i nogen Tid havde paatænkt formeret i Nordsøen, og som
skulde bestaa af »Niels Juel« og de to Korvetter »Hejmdal« og »Dagmar« med Orlogskaptajn E. Suenson som
Chef. D. 29. Februar fik Suenson sin Udnævnelse til
Eskadrechef, men foreløbigt var kun et af Eskadrens tre
Skibe disponibelt til Anvendelse i Nordsøen, hvor Forholdene forøvrigt ogsaa var forholdsvis rolige endnu, da
de østrigske Forberedelser ikke var tilendebragt.
østrigerne havde en større Flaadestyrke under Udrustning under Kommando af Kontreadmiral von Willlerstorf-Urbair og bestaaende af 1 Skruelinieskib »Kaiser«, 2
Panserfregatter samt 1 Skruefregat. Desuden skulde 1
Skruefregat og 1 Kanonbaad, der under Kommandør Tegetthoffs Kommando var paa Togt i Middelhavet deltage
i Ekspeditionen. Imidlertid trak Udrustningen i Langdrag,
og da samtidig de tyske Købmænds Klager over de danske
Krydseres Kaperier i Kanalen blev kraftigere og kraftigere, blev det bestemt at sende Tegetthoff i Forvejen
med en mindre Styrke for at fordrive de danske Skibe
og sikre Handelen paa de truede Havne. D. 4. April formeredes derpaa denne lille østrigske Eskadre i Lissabon
og kom til at bestaa af de to Fregatter »8chwarzenberg«
(50) og »Radetzky« (31) samt Kanonbaaden »Seehund«.
Ved Efterretningen om, at den østrigske Avantgarde var
naaet ud af Middelhavet, samledes Nordsøeskadren og tog
fra d. 12. April Station i Nordsøen. I den Sejlordre, som
Suenson modtog fra Marineministeriet ved Eskadrens Formering, hed det: »Formaalet for den Hr. Orlogskaptajnen
underlagte Eskadres Virksomhed. vil indtil videre være
at beskytte den danske Handel i Nordsøen og Kanalen,
at opbringe Skibe under hvilket som helst tysk Flag, samt
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mulig at hindre, at fjendtlige Krigsskibe passerer Kanalen
og Nordsøen til vore Farvande.«
Det var ubetinget en vanskelig Opgave Suenson havde
faaet at løse. Hovedformaalet: at skade den tyske Handel
krævede, at hans Enheder opererede spredt over saa stort
et Omraade som muligt, mens en Optræden mod den under
Opmarch værende østrigske Flaadestyrke krævede, at
Eskadren var samlet. Under Hensyn til Løsningen af
disse to forskelligartede Opgaver valgte Suenson da Hamborgerbugten omkring Helgoland som Operationsfelt. Her
kunde man blokere en af Tysklands rigeste Handelsveje
ind til Hamborg og Bremen, ligesom man over Helgoland kunde være i telegrafisk Forbindelse med London,
hvorfra man via det derværende danske Gesandtskab
kunde faa Efterretninger om østrigernes Bevægelser,
og samtidig hermed var Operationsfeltet ikke større,
end at Skibene hurtigt vilde kunne samles om fornødent
for at imødegaa fjendtlige Søstyrker af Betydning.
En anden Vanskelighed, Suenson havde at kæmpe med,
var Manglen paa en virkelig anvendelig nærliggende
Basis. For at afhjælpe denne Mangel blev der ved Marineministeriets Foranstaltning oprettet en Hjælpebasis paa
de Vesterhavsøer, der endnu var paa danske Hænder.
Et Kulskib blev udlagt i Listerdyb som flydende Kuldepot, Smaldyb blev afmærket, og der blev udlagt et
. Fyrskib udenfor dets Munding som Anduvningsmærke,
saa Eskadren kunde ty ind i Smaldyb, hvis dens Retræte
nordover skulde blive afskaaret. Cristianssand var imidlertid den nærmeste Havn, hvor Forsyninger m. m. i større
Udstrækning kunde indtages, og hvorfra der var direkte
telegrafisk Forbindelse med Regeringen i København.
Efterretningstjenesten svigtede imidlertid, og da Suenson d. 19/4 stadig ingen Underretninger havde faaet om
Østrigernes Bevægelser, sendte han »Dagmar« til Texel
for at rekognoscere, idet de tre prøjsiske Kanonbaade
befandt sig i denne Havn, hvor de afventede Østrigernes
Ankomst. Kort efter »Dagmares Afsejling modtog Suenson imidlertid to Telegrammer fra London, hvoraf det
ene meddelte, at Dybbøl var faldet, mens det andet fejl-
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agtigt rapporterede, at de østrigske Skibe havde forladt
Brest d. 18. eller 19. for at gaa til Cuxhafen, og at Linieskibet »Kaiser« ventedes i næste Uge.
Dette fejlagtige Telegram bevirkede, at Suenson forlod
sin Krydseplads ved Helgoland for at staa ned mod Texel,
idet han frygtede for, at »Dagmar« kunde risikere at møde
overlegne fjendtlige Styrker og gaa tabt. D. 21. April var
Eskadren atter samlet udfor den hollandske Kyst. »Dagmar« kunde kun rapportere, at de prøjsiske Kanonbaade
stadig laa i Texel, hvorimod den intet havde set til de
østrigske Skibe. Suenson vendte da tilbage til Helgoland
i Haab om at faa mere udtømmende Efterretninger fra
Marineministeriet der, men fik kun den urigtige Meddelelse fra den engelske Guvernør, at ogsaa Als var faldet.
Denne Meddelelse i Forbindelse med Marineministeriets
Tavshed bevirkede, at Suenson frygtede, at Situationen
nu var saa alvorlig i de danske Farvande, at Eskadrens
Nærværelse der var ønskelig, hvorfor han afgik til Cristianssand for at faa direkte Telegrafforbindelse med København.
Suensons Ankomst til Cristianssand kom Ministeriet
ganske uventet, idet man ikke vidste noget om, at Efterretningsvæsnet havde svigtet saa totalt som sket var.
Da Ministeriet imidlertid omtrent samtidig hermed modtog forskellige foruroligende Meddelelser om østrigske
Flaadebevægelser Vest for Kanalen, fik Eskadrechefen
Ordre til indtil videre at holde krydsende mellem Hanstholm og den norske Kyst. D . 5. Maj stødte Fregatten
»Jylland« til Eskadren, efter at »Dagmar« ejendommeligt nok var blevet detacheret til Blokadetjeneste i Østersøen. Korvetten burde utvivlsomt være blevet ved Nord.søes k adren, idet Suenson da med sine fire Skibe vilde
have været den østrigsk-prøjsiske Flaade, som man vidste, han i en nær Fremtid maatte komme i Kamp med, saa
overlegen, at Resultatet maatte være givet. Nu var Styrkeforholdet nærlig lige, da Eskadrerne mødtes ved Helgoland d. 9. Maj, og Udfaldet af den sandsynlige Kamp var
.altsaa ikke sikret paa Forhaand gennem en Koncentration af overlegne Styrker.
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Slaget ved Helgoland d. 9. Maj 1864 (se Plan 12).
Efter at »Jylland« var stødt til Eskadren, stod.
Suenson d. 6. Maj sydover mod Helgolandsbugten for
at genoptage Blokaden, og fik d. 8. at vide af den
engelske Fregat »Aurora«, at østrigerne allerede var
ankommet til Farvandene. Suenson gik da til Smaldyb for at konferere med Kaptajnløjtnant Hammer,
der bekræftede Meddelelsen om Fjendens Ankomst
med den supplerende Oplysning, at de østrigske Skibe
samme Morgen var passeret sydover forbi Helgoland
og ind til Cuxhafen. Efter at have truffet Aftale med
Hammer om Udlægning af Afmærkningen ved Smaldyb, stod Suenson derpaa over mod Helgoland d. 9.
om Morgenen.
Den østrigske Eskadre havde forenet sig med de
tre prøjsiske Kanonbaade i Texel og var sammen
med dem ankommet til Cuxhafen d 4. Maj. Efter
et kort Ophold her stod Tegetthoff til Søs for at rekognoscere ti Helgolandsbugten og var netop ved at
vende tilbage til Cuxhafen, da han fik Meddelelse
om den danske Eskadres Ankomst. Han vendte da
straks om for at opsøge Fjenden og levere ham Slag.
Om Morgenen d. 9. Maj kom den danske Styrke
gaaende i Kølvandsorden naturlig Orden for Sejl
sydover, da man om Bord i »Niels Juel« Kl. ca. 10
observerede Røg forude. Der blev straks sat Signal
for at bjerge Sejl og sætte Dampen op. Bramræerne '
og Læsejlsspirene blev taget til Dæks, hvorefter Folkene blev sendt ned for at skaffe. Efter Skafningen
blev der slaaet »Klart Skib«, hvorefter »Jylland« og
»Hejmdal« løb op paa klos Hold af Standerskibet,
og Suenson holdt en kort Tale til sine Mænd: »Der
har I østrigerne, Folk. Nu møde vi dem. Jeg stoler
paa, vi ville kæmpe som vore tapre Kammerater ved
Dybbøl.« Eskadren formerede derpaa Kølvandsorden
naturlig Orden og stod med 8 Knobs Fart Fjenden i
Møde.
Om Bord i den østrigsk-prøjsiske Eskadre havde
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man faaet den danske Styrke i Sigte, da Skibene var
kommet Elben ud. Eskadren holdt nordover under
Damp i Frontorden omvendt Orden. Bramræer og
Bramstænger var taget tildæks, og Nationalflaget
vajede fra alle Toppe. Tegetthoff signalerede til sine
Skibe: »Vore Armeer have tilkæmpet sig Sejre. Lad
os gøre det samme,« hvorefter der blev slaaet »K1art
Skibe, samtidig med at der blev sat Signal for Kølvandsorden naturlig Orden. Farten var 8 Knob. Vinden OSO-2.
Styrkeforholdet var som nævnt nærlig lige. Paa
dansk Side raadede man over ialt 102 Kanoner, deraf
26 riflede, paa østrigsk Side over 87 Kanoner, deraf
9 riflede, men Østrigernes riflede Skyts var affuteret
saaledes, at det kunde benyttes til begge Sider, ligesom Vægten af Bredsiden (1504 kg.) var større end
paadansk Side (1251 kg.), Personellet var baade kvantitativt og kvalitativt nogenlunde jævnbyrdigt.
Kl. 13,45 aabnede »Sehwarzenberg« TIden paa 3700
Meters Afstand, men først da Afstanden var blevet
betydeligt mindre, gav Suenson Ordre til at aabne
TIden fra dansk Side. østrigerne holdt til at begynde
med en noget østlig Kurs, som om det var Hensigten
at løbe foran om den danske Linie, men da Suenson
drejede Bagbord over for at imødegaa denne Manøvre, gik Tegetthoff tilbage igen til modsat Kurs
af den danske, og Styrkerne passerede hinanden paa
ca. 1800 Meters Afstand under heftig Skydning. Suenson drejede derpaa smaat Styrbord over med Kurs
mellem de to østrigske Fregatter og de tre prøjsiske
Kanonbaade, der var sakket noget agterud, men Tegetthoff, der saa Faren for, at de tre Kanonbaade
kunde blive afskaaret og tvunget til at holde vesterud,
drejede Styrbord over med de to Fregatter og stod i
Frontorden ned mod den danske Linie for at komme
ind paa klos Hold af den og muligvis lade det komme
til Entring.
De danske Skibe sluttede Kølvandslinien saa tæt
som muligt og modtog de østrigske Skibe med saa
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kraftig en Ild, at Tegetthoff kort efter drejede videre
Styrbord over til medgaaende Kurs, mens »Radetzky«
sluttede op i Kommandoskibets Kølvand, og de to
Eskadrer stod nu paa medgaaende Kurser SV-over.
Afstanden, der til at begynde med var ca. 900 Meter,
gik efterhaanden ned til ca. 400 Meter og samtidig
tiltog den danske Ild i Heftighed. De to Standerskibe
beskød hinanden, mens »Jylland« og »Hejmdal« rettede deres Ild mod »Radetzky«. De prøjsiske Kanonbaade holdt sig paa saa lang Afstand, at deres Ild var
ganske virkningsløs, hvorfor den danske Eskadre fik
den absolutte artilleristiske Overlegenhed i denne
Fase af Slaget. Paa østrigsk Side gik det særlig ud
over »Schwarzenberg« , hvor der to Gange udbrød
Brand, som kun blev slukket efter den yderste An.str engelse fra Besætningens Side. Flere Kanoner blev
ødelagt, og de personelle Tab var store. Paa dansk Side
led »Jylland« mest. En Granat slog saaledes igennem
ved Kanon Nr. 9 og dræbte eller saarede hele Kanonbesætningen ved sin Sprængning.
Kl. ca. 15,30 indtraf det afgørende Vendepunkt i Kampen. En Granat sprang i Bugen paa »Schwarzenberges
Foremærssejl og antændte det tørre Sejl og Tovværk,
der 'Snart stod i lys Lue. Det viste sig hurtigt, at Branden ikke stod til at slukke, fordi Maskinpumpen, den
eneste, der kunde sprøjte op i tilstrækkelig Højde,
var ødelagt, og Tegetthoff maatte da afbryde Kampen og søge ind mod neutralt Farvand ved Helgoland.
Pr. Signal blev Skibene beordret til at falde af for
Vejret og overgaa til Frontorden naturlig Orden. »Radetzky« fulgte imidlertid ikke Ordren med det samme,
men søgte at dække det brændende Standerskib ved
at lægge sig mellem dette og de danske Skibe, indtil
det fik Signal om at indtage sin Plads i Ordenen. De
prøjsiske Kanonbaade fulgte med vesterover.
Suenson gav derpaa sine Skibe Ordre om at dreje
8 Streger Styrbord over for at overgaa til Frontorden
under Forfølgelsen af den vigende Fjende, men umiddelbart inden Drejningen sprang en Granat i Chefens
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Kahyt paa »Jylland« og ødelagde Fregattens Styregrejer. Havariet blev hurtigt udbedret, men østrigerne
havde alligevel faaet for stort et Forspring, saa det
viste sig umuligt at indhente dem, inden de naaede
snd paa neutralt Territorium.
Kl. 1630 ophørte Kampen, og Suenson drejede NOover og blev liggende for at observere Fjenden, der
var ankret under Helgoland. hvor den engelske Fregat »Aurora« i Mellemtiden var lettet og løbet mellem de kæmpende Styrker for at hindre, at Kampen
blev udstrakt ind over neutralt Farvand. Suenson blev
liggende en Times Tid udenfor Øen og afgik derefter
til Smaldyb for at træffe Aftale med Kaptajnløjtnant
Hammer om de saaredes Udskibning. Efter at have
truffet de nødvendige Aftaler stod Eskadren tilbage
til Helgoland for at kunne genoptage Kampen ved
Daggry, men ved dens Tilbagekomst til Øen viste det
sig, at østrigerne allerede Kl. 2230 var lettet og staaet
til Søs med slukkede Lanterner for at naa hjem til
Cuxhafen, hvortil de naaede d. 10. Maj om Morgenen.
Kort efter at Suenson var naaet frem til Helgoland,
modtog han et Telegram fra Marineministeriet med.
Ordre til at afgaa til Norge paa Grund af en forventet
Vaabenhvile. Skønt Telegrammet var afsendt, inden
Ministeriet havde faaet nogen Underretning om, at
et Slag var i Gang i Nordsøen, mente Suenson alligevel at maatte rette ·sig efter Ordren og afgik derfor d.
10. Maj om Morgenen til Cristianssand. hvor de faldne
blev begravede og de saarede bragt i Land. D. 13. afgik Eskadren og naaede d. 15. København, hvor den
blev modtaget med Jubel.
Tabene paa dansk Side var 14 døde og 55 saarede,
paa østrigs Side 32 døde og 59 saarede. Prøjserne
havde ingen Tab.
Slaget ved Helgoland var ubetinget en taktisk dansk
Sejr, hvor det lykkedes Suenson at afskære Fjenden
Tilbagetoget til Basis og tvinge ham ind paa neutralt
Territorium i saa stærkt medtaget Tilstand, at han
var ukampdygtig flere Dage efter. Det var utvivlsomt
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en Fejl af Suenson at gaa til Vesterhavsøerne for at
konferere med Kaptajnløjtnant Hammer. Han burde
efter Slaget have indtaget en hensigtsmæssig Position
paa Tegetthoffs Tilbagetogslinie til Elben for at tilintetgøre den slagne Fjende, thi i enhver Form for
Krig gælder det mindre om blot at vinde Sejr end om
at tilintetgøre Fjenden. Ved sin Afgang fra Farvandet
ved Helgoland mistede Suenson Chancen for til Bunds
at udnytte den strategiske Blottelse, østrigerne havde
givet sig selv ved. at anvende deres Flaade »draabevis« d. v. s. ved at sende en for svag Styrke i Forvejen,
sa:a den kunde risikere at blive nedkæmpet, inden
Hovedstyrken naaede frem, hvorved Danmark vilde
have haft et godt Kort paa Haanden under de kommende Forhandlinger, mens Vaabenhvilen stod paa.
En total dansk Sejr vilde imidlertid ikke have kunnet
ændre den strategiske Situation, der vilde opstaa i
Nordsøen, naar den østrigske Hovedstyrke, der paa
dette Tidspunkt var ankommet til Brest, naaede frem,
og ved sin materielle Overlegenhed maatte tvinge den
danske Styrke til at rømme Nordsøen.
Vaabenhvilen.
D. 12. Maj traadte den ·af Stormagtskonferencen i London
foreslaaede Vaabenhvile i Kraft. Den militære status quo
skulde opretholdes indenfor dette Tidsrum, saa Tyskerne
vedblev med at holde Nørrejylland besat, hvorimod den
danske Blokade af de tyske Havne blev hævet. Skibene afgik derfor' fra deres Stationer for Eftersyn og Hvile i København undtagen enkelte Enheder, der blev liggende
ude som Politistyrke. En almindelig Krigstræthed havde
bredt sig i Landet. Hjemmefrontens Moral var brudt efter
Dybbøls Fald, og man regnede overalt - ogsaa i de militære Ministerier - med, at det bar mod Fred ved Vaabenhvilens Ophør. Skibene ved København afholdt nogle enkelte Øvelser i Sundet, men d. 8. Juni - 4 Dage før Vaabenhvilens oprindeligt fastsatte Ophør - lod Marineministeren til at finde det naturligt at afbryde Eskadrens Øvel-
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ser for at lade den flage og salutere ved Snekkersten l
Anledning af Helsingør Jernbanens Indvielse.
Imidlertid gik Forhandlingerne i London meget trægt.
Langsomt, enen sikkent, lykkedesdet Bismarck at faa manøvreret Konferencen frem mod det Maal, han havde sat
sig - de tre omstridte Hertugdømmers Anneksion. Et
engelsk Forslag om en Deling af Sønderjylland fik ikke
Tilslutning fra nogen af Parterne, og d. 25. Juni sluttede
Konferencen uden Resultat. Krigen maatte genoptages.
Allerede i Midten af Juni begyndte man i Danmark at
faa øjnene op for, at det paany kunde blive nødvendigt at
træffe Forberedelser til Krig, og da der var Mulighed for,
at den østragske Hovedflaade vilde søge rundt Skagen
ned i de danske Farvande, blev Nordsø- og Østersøeskadrerne derfor samlede sammen til een Styrke, der 15 Skibe
stærk under Kontreadmiral van Dockums Kommando afholdt større samlede Øvelser i Store Bælt fra d. 15.-24.
Juni, men da Fjendtlighederne blev genoptaget, afgik Skibene atter til deres gamle Stationer i Østersøen dels for
at blokere de tyske Havne og dels for at assistere Hæren
i Forsvaret af Als.
Forsvaret og Tabet af Als 18/4-29/6 1864.

Da Dybbølstillingen var faldet d. 18/4 blev en Del af
dens Besætning overført til Fredericia, mens ca. 20000 Mand
blev liggende paa Als. Allerede d. 25. April rømmede Hæren ejendommeligt nok Fredericia - »Gaaden fra Fredericia har ingen hidtil kunnet løse, « skrev den tyske General Moltke d. 6. Maj 1864 - og de fleste af Tropperne blev
derpaa koncentreret paa Fyen, hvortil ogsaa store Dele af
Styrken fra Als blev ført, saaledes at der kun blev 12000
Mand under Kommando af General Steinmann tilbage paa
Øen, der skulde forsvares saa længe som muligt, ikke af
militære, men af politiske Grunde.
Eskadren i Østersøens vestlige Del under Orlogskaptajn
Muxoll skulde medvirke ved Forsvaret af Øen fra Søsiden,
og efter Konference mellem de to militære Chefer paa Stedet blev det bestemt, at Flaaden skulde overtage Forsvaret
27
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af Alsfjord, Als Sunds bredeste Del og Kegnæs Halvøen,
mens Hæren skulde forsvare Als-Sunds smalleste Del, hvor
» Rolf Krake« ikke kunde manøvrere paa Grund af navigatoriske Vanskeligheder. Selve Sejlløbet er sine Steder kun ca.
150 Meter bredt, der løber haard Strøm, saa »Rolf Krake«,
hvis Drejningsdiameter var ca . 300 Meter, kun kunde
vende ved Hjælp af et Anker, og man maatte befrygte, at
det under en saadan langsom Manøvr e kunde være udsat for at blive entret. Paa Grundlag af denne Fordeling
af Forsvarsopgaverne garanterede Orlogskaptajn Muxol1
derpaa mod ethvert Landgangsforsøg paa det af Flaaden
overvaagede Omraade, men kort før Vaabenhvilens Ophør
blev Eskadren formindsket med Panserskonnerten »Esbern Snare« og Dampskibet » Geiser«, der efter Armeekommandoens Ønske blev detacheret til en fuldkommen
ligegyldig Eskortetjeneste. Som Følge heraf mætte Muxoll
d. 21. Juni under en ny Konference med General Steinmann gøre opmærksom paa, at Forsvaret af Alsfjord var
blevet betydeligt svækket ved de to Skibes Afgang, ligesom en Indskibning af Tropper fra Augustenborg Fjord
under en eventuel Evakuering af Øen kun kunde ske efter
en mere indskrænket Maalestok end oprindeligt planlagt.
Derimod tog Eskadrechefen ikke sin tidligere stillede Garanti mod Landgangsforsøg paa det af Plaaden overvaagede Omr:aade tilbage.
Til Sikring af Alsfjord stationeredes der derpaa en Rokanonbaad li. Sandvig, en Rokanonbaad ved Hardeshøj
Færgebro, Kanonbaaden » Willemoes«, Dampskibet »Hertha« og to Rokanonbaade i Stegsvig, mens endelig »Rolf
Krake« fik anvist Station i Augustenborg Fjord med Ankerplads Syd for Halvmaanegrunden ca. 21/ 2 Sømil fra det
Sted hvorfra Al s- Sund kunde tages under Ild.. Paa den
sydlige Del af Øen laa to Kanonbaade og 3 Rokanonbaade,
mens Sejllinieskibet »Frederik VI« laa ved Kegnæs og
havde afgivet Kanoner og Mandskab til et Batteri, der
var blevet opkastet paa Draget.
Hæren, hvis Styrke som nævnt var ca. 12000 Mand, var
fordelt saaledes, at 2 Batailloner laa paa Nordlandet, 6 Batailloner havde besat Kysten langs Als-Sund, mens 4 Ba-
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tailloner stod i Reserve ved Ulkebøl. Af de 6 Batailloner,
der stod langs AJs-Sund, havde 2 - ca. 1600 Mand- besat
Kysten fra Arnkilsøre til Kærvig, en Strækning, der var
indbefattet i det af Flaaden garanterede Omraade, og indtog her nærmest en Forpoststilling, idet Styrken ikke forslog til mere paa den ca. 2000 Meter lange Strækning.
Stillingen her vilde være overordentlig svag, hvis det ikke
lykkedes Flaaden at forhindre en Overgang paa dette Sted.
Hæren havde begyndt at lægge Miner beregnede til at
virke imod Baade ude i Sundet, men var ikke riaaet op til
Arnkilsøre.
Prøjserne havde allerede i Begyndelsen af Juni begyndt
at træffe Forberedelser til at erobre Als. Store Mængder
af Baade, Pontoner o. lign. var blevet samlet sammen
langs Kysten af Alsfjord og Als-Sund, og efter den første
Plan skulde Overgangen finde Sted Natten mellem d.
27.-28. Juni og udføres fra Ballegaard til Nordlandet.
Denne Plan blev dog opgivet først og fremmest af Frygt
for »Rolf Krake«s Indgriben, og i Stedet for blev det besluttet at foretage Overgangen ved Arnkilsøre Natten mellem d. 28. og 29. Det valgte Sted havde mange Fordele for
Angriberne. Forberedelserne kunde træffes i Ly af store
Skovstrækninger, og det smalle Farvand, der skulde krydses, formindskede Faren for Indgriben fra »Rolf Krakees
Side. Overgangen skulde foretages af 11 Batailloner, 4
Feltbatterier og et Husarregiment i første Linie, og af 12
Batailloner i anden Linie, og skulde begynde Kl. 2, saaledes at Indskibningen af Tropperne og den første Overførsel kunde foretages, mens det endnu var saa mørkt,
, at disse Operationer kunde foregaa nogenlunde skjult uden
at være udsat for den danske Ild, hvorimod de videre
Operationer paa Øen vilde kunne komme til at foregaa
i Dagslys, idet Solen stod op Kl. 3,21. I Planen var der
regnet med, at der vilde kunne kastes en stor Styrke over,
inden »Rolf Krake« naaede frem, idet man kendte dens
Ankerplads og kunde regne ud, hvor længe det vilde vare,
inden den kunde naa frem til Skuepladsen. Inden den Tid
skulde de først overførte Tropper indtage en Stilling tværs
over Halvøen med begge Fløje støttet paa Vandet, og man
27*
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regnede da med at kunne fordrive »Rolf Krake« ved Ilden
fra Batterierne eller fortsætte Overførslerne længere Syd
paa, hvor Panserbatteriet ikke vilde kunne naa ned.
Natten mellem d. 28. og 29 Juni var »Rolf Krake«s Patruljefartøj vendt tilbage efter sin sædvanlige Tur uden
at have observeret noget mistænkeligt udover nogle Geværskud, som formodedes affyret mod et dansk Patruljefartøj, der muligvis var kommet for tæt til Kysten, men
netop som Baaden var naaet op paa Siden af Panserbatteriet, hørte man stærk Skydning, og kort efter blev Bavnerne, der var Signal for Angreb, tændt. Skibet lettede
straks, og omtrent Kl. 2,45 var det fremme ved Arnkilsøre
og havde Sundet aabent.
Præcis Kl. 2 havde Prøjserne sat deres 160 Fartøjer i
Vandet paa 4 Steder. De var straks blevet opdagede, men
uden videre Tab naaede første Hold - ialt ca. 2800 Mandover til Arnki1søre Kl. 2,10, hvorpaa Baadene roede tilbage og paabegyndte Overførslen af andet Hold, der var
kommet over Kl. 2,30, og man var netop i Færd med at
overføre det tredie Hold, da »Rolf Krake« naaede frem.
Sundet var fuldt af Baade, men da Panserbatteriet aabnede Ilden mod dem med Skraasække og Granater paa
1500 Meters Afstand, var Sundet i Løbet af kort Tid renset for Fartøjer og al Overførsel standset. »Rolf Krake«
forblev derefter, kraftigt beskudt af de tyske Batterier
paa Snogebækshage, i Mundingen af Sundet til Kl. 3,30, da
det forlod Pladsen for at gaa til Augustenborg Fjord klar
til eventuelt at kunne assistere forsprængte danske Troppestyrker.
Aarsagen til, at Panserbatteriets Chef, Orlogskaptajn
Rothe, traf Beslutningen om at trække sig tilbage, var, at
Skydningen var ophørt inde paa Arnkilsøre og var trukket sydover og længere ind paa Øen, hvad der kunde
tyde paa, at det svage danske Forsvar var blevet overmandet af de betydelige tyske Styrker, der maatte være
kommet over i den halve Time, der havde været til Raadighed, inden »Rolf Krake« naaede frem. Man havde jo
fra Skibet haft Lejlighed til at se, hvor store Mængder af
Baade, Tyskerne raadedeover til Transporten. Som Følge
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heraf mente Orlogskaptajn Rothe ikke, at der var mere
at udrette for Panserbatteriet i Als-Sund nu, da Overgangen maatte anses for fuldbyrdet, og han følte sig derfor forpligtet til at handle efter det Punkt i den ham
givne Instruks, der paabød at optage forsprængte Troppeafdelinger under en eventuel Retræte. Ved Ankomsten til
Augustenborg Fjord søgte han at komme i Forbindelse med
Land for at faa nærmere Oplysninger om Stillingen, men
maatte opgive det igen, da han blev beskudt fra Kysten.
Kl. 4,45 stod »Rolf Krake« derpaa atter ud fra Augustenborg Fjord, og gik op for at assistere de i Stegvig stationerede Skibe, der var i en udsat Stilling, idet de blev beskudt af to fjendtlige Batterier. Det lykkedes ved at surre
Skibene paa Panserbatteriets ildlæ Side at faa dem bragt
uskadte forbi Batterierne undtagen to Rokanonhaade, der
blev ødelagt af deres egne Besætninger. Fra Stegvig gik
Skibene til Nørrelykke, hvor oa. 1000 Mand danske Tropper fra Styrken paa Nordlandet blev taget om Bord og ført
til Faaborg.
Prøjserne havde imidlertid fortsat Overførelsen af Tropper, saasnart »Rolf Krake« havde forladt Als-Sund, saa
General 8teinmann maatte opgive Forsvaret af Øen og
trække sig sydpaa over Droget til Kegnæs, hvorfra Tropperne d. 29. og 30. Juni blev ført over til Fyen dels af de
ved Als stationerede Transportskibe og dels af Flaadens
Skibe.
Tabet af Als var militært set ikke nogen Ulykke. Forsvaret var som nævnt kun optaget af politiske og nationale Grunde, og større Kræfter var ikke sat ind paa det,
men moralsk sved Tabet stærkt til det krigstrætte Danmark, og baade Pressen og Rigsdagen dømte hele Affæren
haardt og skarpt. Særlig haard var Dommen over »Rolf
Krake« som man paastod havde svigtet totalt. Baade
Eskadrechefen og Orlogskaptajn Rothe krævede derfor at
faa deres Sag undersøgt ved en Krigsret. Denne frikendte
Rothe, hvorimod Orlogskaptajn Muxoll blev idømt en
Maaneds Fæstningsarrest af l' Grad, en Straf, som Kongen dog formildede til det halve.
Efter ethvert Nederlag kræver Folket en Syndebuk.
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Her blev det Muxoll. Han havde utvivlsomt ogsaa begaaet
en Fejl ved at garantere mod en Overgang paa det af Flaaden overvaagede Omraade - en saadan Garanti laa givetvis langt over Grænsen for, hvad Eskadren kunde præstere med det til Raadighed staaende Materiel - ikke
mindst efter at to af de stærkeste Enheder var afgaaet til
Løsning af andre Opgaver. Stationeringen af »Rolf Krake«
21/ 2 Sml. borte fra det Sted, hvor den skulde virke, var
heller ikke heldig, men var dikteret af Frygten for de
prøjsiske Batterier paa Snogbækhage, hvis TId kunde blive
skæbnesvanger for Skibet. Forøvrigt var det den almindelige Antagelse baade i Hæren og Flaaden, at en Overgang til Als vilde blive indledet med en kraftig Artilleriild,
saa Panserbatteriet kunde faa Tid nok til at naa frem til
Indløbet til Als-Sund, inden selve Overgangen fandt Sted.
Ingen havde tænkt sig et Baadangreb i stor Stil, og alle
de trufne Dispositioner baade fra Hærens og Flaadens
Side var derfor bygget op paa et forkert Grundlag.
Dette og ikke »Rolf Krake«s svigtende Indsats var en
af Aarsagerne til Tabet af Als. En anden og stærkere virkende Aarsag var det svigtende Samarbejde mellem de to
militære Chefer paa Stedet. Ingen af dem var i Besiddelse
af de Egenskaber, der kræves for at faa det saa højst nødvendige Samarbejde mellem de to Værn til at forløbe
gnidningsfrit under en kombineret Operation som den
foreliggende, og uden hvilket Operationen paa Forhaand
er dømt til at mislykkes. Den dybeste Aarsag til Tragedien ved Als maa imidlertid søges i den Omstændighed, at
Regeringen - ogaltsaa Folket selv - ikke i Tide havde
villet bevilge de nødvendige Midler til at kunne føre en
Kamp med blot nogen Udsigt til et heldigt Resultat.

Krigens Slutning.
Militært set stod Danmark efter Tabet af Als stærkere
end nogensinde under hele Krigen. Hæren var for første
Gang siden Danevirkes Rømning koncentreret og ikke
splittet op i flere Grupper. Bevogtningen af Lille Bælt var
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forøget med de fra Als frigjorte Fartøjer, Blokaden af den
prøjsiske Østersøeskadre opretholdtes, saa Herredømmet
over Farvandene stadig var i danske Hænder, yderligere
sikret, fordi man vidste, at den i Nordsøen værende østrigske Hovedflaade ikke vilde søge ind i de indre danske
Farvande paa Grund af Englands Modstand derimod. Militært set havde Landet altsaa gode Kort paa Haanden, men
Folkets Modstandskraft var brudt. Rygter om tyske Angrebsplaner mod Fyen, ja endog mod Sjælland og København svirrede rundt og nedbrød yderligere den svigtende
Modstandsvilje. Alle Bestræbelser for at faa Bistand udefra brast, Situationen tegnede sig ene sort i sort og d. I l.
.Juli gik Ministeriet Monrad derpaa af og blev afløst af et
Ministerium Bluhme, hvås første Opgave maatte være at
faa afsluttet en Vaabenhvile. Den afgaaede Minister Monrad søgte forgæves at bremse den efter hans Mening forhastede Kapitulation og udtalte d. 18. Juli i Rigsraadet, at
man burde kæmpe, saa længe Flaaden endnu kunde hævde
Herredømmet over vore Farvande. Først naar dette Herredømme blev vristet os af Hænderne, vilde Tiden være
inde til at faa Fred for enhver Pris. Monrad talte imidlertid for døve Øren, Landet vilde Freden selv med de største
Ofre, og d. 18. Juli, samme Dag, som Monrad talte imod
Nedlæggelsen af Vaabnene, enedes de danske og tyske
Forhandlere om en Vaabenstilstand, idet det dog var et
tysk Krav, at denne Stilstand først skulde træde i Kraft
d. 20. Juli, d. v. s. naar den forventede Erobring af Vesterhavsøerne var fuldbyrdet.
Paa Vesterhavsøerne havde Kaptajnløjtnant Hammer
ført Kommandoen over en lille Styrke bestaaende af to
smaa armerede Dampskibe og 8 Kanonjoller forøget med
Toldkrydsere, ligesom han til sin Raadighed havde haft et
Kompagni Soldater. Hele Krigen igennem var det lykkedes ham med stor Energi at holde adskillige Oprørsforsøg
nede, men hans Stilling blev alvorligt forværret, da den
danske Nordsøeskadre for lod Nordsøen efter Slaget ved
Helgoland. Hidtil havde Hammer takket være det danske
Herredømme over Helgolandsbugten haft Ryggen fri ud
mod Søen, men nu blev han indesluttet saavel fra Søsiden
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som fra Landsiden, hvor Fjenden havde besat hele Sønderjyllands Kyst.
D. 11. Juni var den østrigske Flaade ankommet udfor
Øerne, der blev blokeret, idet Tegetthoff lagde sig udfor
Smaldyb, mens Wiillerstorff med Flaadens Gros blokerede Listerdyb. Et østrigsk Forsøg paa at gaa over til Sild
fra Fastlandet blev forhindret af de danske Kanonbaade,
men Stillingen var uholdbar for Hammer i Længden, og
d.. 19. Juli maatte han kapitulere efter at have ødelagt Kanonjollerne, hvorefter alle Øerne med Undtagelse af Fanø
blev besat af Fjenden.
Dagen efter blev Vaabenstilstanden sluttet, og Fredsunderhandlingerne kunde kort efter begynde i Wien, hvor
Danmark blev stillet overfor et Diktat: Sønderjylland,
Holsten og Lauenborg skulde afstaas til Prøjsen og Østrig
i Forening. De nørrejyske Enklaver i Vestslesvig skulde
udveksles med Ærø, Egnen omkring Ribe og 8 Sogne Syd
for KolJding. Indtil Freden var ratificeret, skulde Nørrejylland holdes besat og selv bære Omkostningerne derved.
Danmark bøjede sig for Diktatet. D. 30. Oktober undertegnedes Freden i Wien og godkendtes kort efter i den
danske Rigsdag.
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Person- og Skibsnavne.
A.
Abel. 31-35.
Aben, dansk Fregat. 206.
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Apraxin, rus. Admiral. 215-260.
Arab, eng. Kaper. 292.
Arohen Noæ, dansk Skytsskib.
230-232-238 til 240-242-243-261.
Arcona, prøjsisk Fregat. 405 til
407.
Armfeldt, svensk General. 248.
Arnoldt, dansk General. 252256-259.
Asohlund, R., dansk Søofficer.
365.
Attack, eng. Brig. 355.
August, polsk Konge. 191-197.
Aurora, eng. Fregat. 412-415.

B.
Baden, Hans Lauridsen, dansk
Admiral 82 til 85.
Bagge, Jacob, svensk Admiral.
68-76-77-79.
Baker, eng. Captain. 289.
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Banner, Erik, dansk Hærfører.
66.
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Barfod, N., dansk Admiral. 209213.
Barnim, Hertug af Barth. 44.
Basilisk, prøjsisk Kanonbaad.
408.
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Bille, M ., dansk Søofficer. 267.
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Bjelkenstjerna, Klas, svensk
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Blanche, eng. Fregat. 291.
Blitz, prøjsisk Kanonbaad. 408.
Bliicher, prøjsisk General. 307.
Bodenhoff, H. C., dansk Søofficer. 359.
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100-101.
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Budde, O., dansk Søofficer. 261262.
Bugeslav. Hertug af Pommern.
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Buhl, Peter, dansk Søofficer.
350-358.
Buhl, dansk Kanonbaad. 403.
Billow, dansk General. 372-378386-387 -400.
Byng, George, eng. Admiral.
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C.
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Calmar Castel, svensk: Linieskib.
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Calypso, eng. Brig. 356 til 358.
Canning, eng Undenrigsminister.
309 til 311-320.
Carl Johan, svensk Kronprins
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344-354-359-361.
Carl, Landgreve. Statholder. 360.
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Oathcart, eng. General. 313-317.
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Charitas, svensk Fregat. 161.
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Christiern II. 50-55 til 65-72-92148.
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Christian August, dansk Prins.
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Christianus Quintus, dansk Linieskib. 165-167-173-176-177-179.
Christine, dansk Dronning. 52.
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66-67-70.
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Clerck, Henrik, svensk Admiral.
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Clement, Skipper. 62 til 64-66.
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Cornus, eng. Fregat. 313-314.

Coxe, Oven, svensk Søofficer.
146.
Crappe, Ronald, !hol.-dansk Søfarer. 101.
Creutz, Lorentz, svensk Admiral.
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Cromwell, Oliver. 126-146.
Cruijs, rus. Admiral. 190-215.
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113 .t il 116.
Flora, dansk Korvet. 388.
Floråszoon, hol. Admiral. 140.
Forrtenay, dansk Admiral. 276.
Fortuna, dansk Orlogsaldb. 78.
Franke, Sylvester, dansk Flaadefører. 87.
.
Fraser, eng. Captain. 328.
Jfuoederåcus Tertlius, dansk Linieskib. 179.
Frederik I. 48-60-61-63.
Frederik II.
13-74-75-85-88-89.
Frederik III. 103-129-134 til 138142-148-155 til 157.
Frederik IV. 191 til 194-196-207214-233-236-250-258-260.
Frederik V. 267-274-276.
Frederik VI. 277-283-294-295300-301-307-310-312-315-318 til
320-332-340-341-343-344-347351-354-355-358 til 361-366.
Frederik VII. 367-391.
Frederik VI, dansk L:in.ieskib.
416.
Frederik, Prins af Hessen. 361.
Frederik, Prins af Nør. 371.
Frederik III, Hertug af Gottorp.
131.
Frederik I, Konge af Prøjsen. 217.

Frederik Wilhelm ·af Brandenborg. 129.
Frederik Barbarossa, tysk Kejser.
24-26.
Freja, dansk Fregat. 289.
Frisk, Peter (Karl XII). 217.
Frederiksværn, dansk Fregat.
313-314.
Frk. Elsken, dansk Fregat. 200.
Fyen, dansk LinieskIib. 243-258.
Færø, dansk Fregat. 154.

G.
Gabel, C. C., dansk Admiral 219227 til 231-240-246-253-254269-270,
Gad, Hemming, svensk Prælat.
49-56.
Galathea, dansk K'Orvet. 365.
Gallas, tysk General. 109-116119.
Galt, Peder, dansk. Admiral.
116 til 118.
Gambier, J., eng. Admiral. 310311-317.
Ganges, dansk Damper. 365.
Gardar, svensk Søfarer. 13.
Garde, H. G., dansk Søofficer.
284-377-379-380-385.
Garlike, eng. Diplomat. 309.
Gate (Gatenhjelm), Lars, svensk
Kaper. 236.
Geer, Louis de, svensk Statsmand. 108-110.
,Gefi.on, dansk Fregat. 284-379
til 386-388-395.
Gejser, dansk Dampskib. 372379-382-418.
Georg I., eng. Konge. 218-234235-249.
Gerlach, dansk General. 398399.
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Gerner, A ., Fabrikmester. 271272.
Gerner, Henrik, Fabrilanester.
272.
Gerner, H. S., dansk Søofficer.
314.
Gert, Greve af Holsten. 36
Gert, Greve af Holsten. 44.
Gjedde, Ove, dansk Admiral.
100-101-111-112-118-122-150.
Gjøa, norsk Skib. 102.
Glatton. eng. Linieskib. 297.
Gottberg, svensk Admiral. 97.
Gottlieb, J. F ., dansk Søofficer.
408.
Grabow, dansk Admiral. 114120.
Grawert, Frits, ly>bsk Borgmester. 53.
Graves, Th., eng. Admiral. 291299.
Greig'h, rus. Admiral. 278.
Grib, Peder, dansk Søofficer.
231-232-239-244.
Grifferufeld, P. S. 15'1-158-161Grille, tysk Aviso. 418.
Grove, A . C. G., dansk Søofficer.
321Groote, St. Jaris, hol. Skib. 150.
Grundtvig, N . F . S. 335.
Gustav Adolf. 74-90-97-98-102
til 104-106-107-148.
Gustav Vasa. 56-58 til 61-73 .
Gustav III. 278-279.
Gustav IV. 294-329-340-341.
Gudfred, dansk Konge. 14.
Gyldenløve, U. C. 138.
Gyldenløve, U . C., dansk Admiral. 192 til 196-200 til 206-210
til 212-227-234.
Gyldenløve, U. F., norsk Statholder. 169-182.
Gyldenløves Bastion. 142.

Gyldenstjerna, Christina. 58.
Gyldenstjerna, Jørgen, svensk
Admiral. 97.
Gunther,Greve, dansk Feltherre. 76.
Gørtz, svensk Statsmand. 2272:'16-247.
Gøtha Lejon, svensk Linieskib.
204.

H.
Haakon VI., norsk Konge. 3940.
Haarik, dansk Konge. 14.
Hall, C. C., dansk Statsmand.
390-392.
Hall, James, eng. Søfarer. 91.
Hammer, O. C., dansk Søofficer.
388-389-412-415-416-423-424.
Hans, dansk Konge. 48 til 5154-55.
Hans, dansk Hertug. 64.
Hansen, Godfred, dansk Søofficer. 102.
Hansen, dansk General, Krigsminister. 380.
Hansen, Oluf, dansk Etatsraad.
192.
Harald Blaatand. 13-16.
Harald Haarderaade, norsk
Konge. 20.
Harboe, F. C. L., dansk Søofficer. 297.
Hardy, eng. Captain. 293.
Havfruen, dansk Linieskib. 205.
Havfruen, dansk Fregat. 288.
Havfruen, dansk Fregat. 380.
Hayen, dansk Styikpram. 29'1 .
Hedemann, dansk General. 373.
Hedvig Sophia, svensk Linieskib.
220.
Hejmdal, dansk Korvet. 406409-412-414.
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Helda, dansk Dampskib. 374379-383-384-388-389.
Heldt, Nic., dansk Admiral. 138143-144-146-150.
Helgesen. dansk Oberst. 389.
Henck, svensk Søofficer. 209210-224 .
Henne, C. H., dansk. Søofficer.
342.
Henrik, Hertug af Sønderjylland.
39.
Henrik, Greve alf Schwerin. 30.
Henrik Løve, saohsisk Hertug.
24 til 26.
Hertha, dansk Dampskib. 418.
Hierta, svensk. General. 242-245.
Hjælperen, dansk Skytsskib.
225-230-232-238 til 240-242 til
244.
Hjælperen, dansk Defensionsfregat. 298.
Hohlenberg, dansk Fabrikmester. 271-272.
Holger Danske, dansk Dampskib.
389.
Holm, H. P ., dansk Søofficer.
353-355 ,t il 358.
Holsten, C. A., dansk Søofficer.
348.
Holsten, li, dansk Søofficer. 370.
Holsteen, dansk Linieskib. 272298-300-330.
Hood, Samuel, eng. Admiral. 337.
Hooglant, dansk. Søofficer. 281282.
Hoppe, dansk Søofficer. 258.
Horatio, eng. Fregat. 359.
Horn, Gustav, svensk General
109 til 111-119-123.
Horn, Henrik E., svensk Admiral. 176 til 178-180.
Horn, Klas, svensk Admiral. 80
til 85.

Huitfeldt, Ivar, dansk. Søofficer.
187-204-205.
Hvide Ørn, dansk Fregat. 288.
Hvita Ørn, svensk Fregat. 219
til 221-225-230.
Hvitfeld, Peder, dansk Søofficer.
81.
Høegh-Guldberg, Ove, dansk
Statsmand. 277-282.
Højenhald, dansk Fregat. 142.

I-J.
Indfødsretten, dansk. Blokskib.
296-298.
Ingolf, islandsk Landnamsmand.
13.
Iresine, dansk Skonnert. 292.
Ivan den Skrækkelige, rus. Tsar.
90.
Ivan III., 1"'.IS. Tsar. 49.
Jaehmann, prøjsisk: Søofficer.
405 til 407.
Jackson, F. J., eng. Gesandt.
310 til 312.
James, eng. Konge. 100.
Jaromar, Hertug af Rygen. 26.
Jasmund, dansk: Admiral. 120.
Jernbarde, norsk Drageskib.
11-18.
Jernhenr.ik, Greve af Holsten.
38.
Jessen, C. V., dansk. Søofficer.
292-327-329-331 til 335.
Johan, Greve af Kiel. 36.
Johan, svensk: Hertug. 87-90 .
Johan Kasimir, polsk Konge. 129.
Joseph, spansk Konge. 336.
Judichær, Olaus, dansk Fabrikmester.
193-234-251-261-263269 til 271.
Juel, Jens, dansk Admiral, Statsmand. 152-176-181-182-192193.
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Juel, Just, dansk Admiral. 223224.
Juel, Niels. 129-131-132-138-142146-149-150-152-159 til 165-167
til 169-171 til 187-192-224.
Jungmann, tysk Søofficer. 38l.
Jupiter, svensk Linieskib. 180.
Justesen, dansk Maanedsløjtnant.
342.
Jylland, dansk Blokskib. 297.
Jylland, dansk F'regat. 393-403406-411 til 415.
Jægermesteren, dansk Orlogsskib. 82.

K.
Kaas, F. C., dansk Søofficer. 28l.
Kaas, Niels, dansk Kansler. 9192.
Kaiser, østrigsk Linieskib. 409411.
Karker, norsk Træl. 17.
Karl IX, svensk Konge. 87-9597-98.
Karl X. Gustav, svensk Konge.
128 til 131-134 til 139-141-142147 til 149-159-213.
Karl XL, svensk Konge. 165170-187.
Karl XIL, svensk Konge. 189191-192-195 til 199-207-214-215226 til 229-233-234-247 til 249.
KaTI XIII., svensk Konge. 362.
Karl, svensk Hertug. 278.
KJarI V., tysk Kejser. 62-72.
Karl den Enfoldige, fransk Konge . 15.
Karl den Store, frankisk Konge.
14.
Karl den Tykke, fransk Konge.
15.
Keats, eng. Søofficer. 31l.
Kiel, dansk Brig. 356 til 358.

Klingenberg. P., dansk Admiralitetsraad. 153.
Knebel, Friederich, lybsk AdmiTal. 77-78.
Knoff, dansk Søo:fificer. 208.
Knud, dansk Konge. 22.
Knud Lavard. 23.
Knud VI. 26-28.
Knud den Store. 11-18-19.
Knutsson, Karl, svensk Konge.
47-75.
iKnudsen, Karl, dansk Søofficer.
56.
Koefoed, G. A., dansk Søofficer.
283.
Koefoed, Jens. 148.
Kohl, C. F. G, dansk Søofficer.
339.
Kok, Jørgen, Borgmester. 66.
Konin~, dansk Søofficer. 146.
Konung David, svensk Galiot.
164.
Konrad II., tysk Kejser. 18.
Krabbe, dansk FabTLkmester.
271.
Krabbe, P., dansk Søofficer. 289.
Krieger, A., Søofficer. 396.
Krieger, C., dansk Søofficer. 385.
Krieger, J., dansk Søodificer. 345.
Krieger, J. C., dansk Søofficer.
313-338.
Krieger, dansk Kanonbaad. 403.
Kristina, svensk Dronning. 107128.
Kristoffer II. 36.
Kristoffer af Bayern. 47.
Kristoffer, dansk Hertug. 38-40.
Krogh, dansk General. 378-379385.
Krummedige, Erik, dansk Flaadefører. 45.
Krummedige, Henrik, dansk
Flaadefører. 52.
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Krumpen, Otto, dansk Hærfører.
51.
København, dansk L'inieskib.
120.
KønigsrI1a11k. svensk: General.
184.

L.
Laaland, dansk Linieslcib. 238242 til 244-26l.
La Gloire, fransk Panserfregat.
393.
Lamprenen, dansk Skib. 102.
Lange Maren, dansk Flydebatteri. 252-254-259-260.
Lassen, L F ., dansk Søofficer.
297.
Laxen, svensk Linieskib. 185.
Leif den Lykkelige. 13.
Leszinsky, St., polsk Konge. 19'1.
Lewenhaupt, svensk Søofficer.
208.
lilie, svensk: Søofficer. 224.
Lillie, Jean, svensk Oberst. 257258.
Lindenow, Christoffer, dansk Søofficer. 129.
Lindenow, Godske, dansk Søofficer. 91-97-98.
Lindholm, Hans, dansk Søofficer. 300-301-303.
Lindormen, dansk Orlogsskib.
120.
Lolland, dansk Brig. 356 til 358.
London, eng. Linieskib. 292-293.
Loreley, prøjsisk Aviso. 406407.
Lougen, dansk Brig. 292.
Lougen, dansk: Btig. 326-327330.
Lovisa Augusta, dansk Linieskib. 327 til 329.
Ludvig XIV., fransk Konge. 157186.

Lundby, dansk Oberst. 398.
Liitken, dansk Søofficer. 289319-353-358-359.
Lutken: O., dansk Søofficer, Marineminister. 398.
Lutzow, dansk General. 252.
Liitzow, dansk: Søofficer. 281.
Læssøe, dansk Officer. 378-385.
Løven, dansk Skib. 60.
Løvendal, Baron, norsk Statholder. 206-207.
Løvendals Galej, dansk Fregat.
209-211-217-219-220.
Løvenørn, P. V., dansk Diplomat.
249.

M.
Magnus, dansk Hertug. 75.
Magnus den Gode, dansk-norsk
Konge. 20.
Magnus Smelt, svensk Konge.
36.
Margrethe, dansk Dronning. 3539 til 42-148.
Makaløs, svensk Orlogsskib. 110.
Manly, eng. Brig. 353.
Maria, dansk Orlogsskib. 51-53.
Mars, dansk: Blokskib. 295-321.
Marstrand, O. J ., dansk Søofficer. 385.
MarstTand, dansk Kanonbaad.
403.
Mathias, tysk Kejser. 103-105108.
Maximilian, østrigsk Erkehertug.
371.
Maurice, eng. Officer. 346-348.
Mazeppa, Kosakhøvding. 199.
Melpomene, eng. Fregat. 343.
Melsted, dansk Officer. 347 til
349.
Merrimac, amk. Panserskib. 393.
28
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Meyer, l. A., dansk Søofficer.
379-382-385.
Meza, de, dansk General. 397398.
Michael, lybsk Orlogsskib. 68.
Minx, eng. Kanonbaad. 326-342.
Moltke, tysk General, 417.
Monitor, amk. Panserskib. 393.
Monrad, dansk Minister. 392403-423.
Montagu, eng. Admiral. 144 til
146.
Morgan, dansk General. 106.
Moth, Sophie Amalie. 192.
Mund, Pros, dansk Admiral.
105-112-114-119-120:
Munk,Jens, dansk Søfarer. 102.
Munk, Peder, dansk Admiral.
86-87-91.
Murat, :fransk Marskal. 307.
Muxoll, F. C. G., dansk Søoffice~
380-387-396-398-401-417418-421-422.
MUller, Nic., dansk Søofficer.
297-353.

N.
Najaden, dansk Fregat. 282283.
Najaden, dansk Fregat. 355 til
358.
Najaden, dansk Korvet. 372374-379.
Nansen, Hans, Borgmester. 138.
Napoleon I. 284-288-305-306308 til 310-321-325-329-336344.
Nassau, eng. Linieskib. 298-330331-333.
Nelson, H., eng. Admiral. 291
til 293-295-296-299 til 302-304.
Neptunus, svensk Linieskib. 167.
Neptunus, dansk Linieskib. 321.

Niels Juel, dansk Fregat. 393408-409-412.
Norby, Søren, dansk Søkriger.
50-52-53-56-58 til 62-92.
Norris, J., eng. Admiral. 234247-260-263.
Nyckelen, svensk Linieskib. 186.
Nyeborg, dansk Kavaleripram.
297.
Nymphe, prøjsisk Korvet. 405407.

O.
Olav, dansk-norsk Konge. 40.
Olav den Hellige, norsk Konge.
18-19.
Olav Tryggvesson, norsk Konge.
16-17.
Olav Skofkonge, svensk Konge.
17.
Oldenborg. dansk Orlogsskib.
120.
Oldenborg, dansk Linieskib. 287.
Olysses, dansk Galej. 255.
Opdam, Wassenaer van, hol. Admiral. 129-130-139-140-142 til
146.
Ormen hin Lange, norsk Drageskib. 11-17.
Ottesen, Erik, dansk Admiral.
117 til 119.
Oxe, Peder, dansk Statsmand.
85-86.
Oxenstjerna, Axel, svensk statsmand. 74-102-106-107-124-128.

P.
Paludan, F., dansk Søofficer.
380 til 386-388.
Parker, Hyde, eng. Admiral. 290
til 293-295-297-298-300-301303-304 .
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Parker, eng. Commodore. 33033l.
Patieniia, dansk Orlogsskib. 114120.
Patkul, livlandsk Adelsmand.
191-198.
Paul, rus. Tsar. 290-303.
Paulsen, dansk Admiral. 192.
Paulsen, dansk Søofficer. 217248.
Pembroke, eng. Diplomat. 309.
Pentz, Chr., holstensk Adelsmand. 108.
Peter den Store, rus. Tsar. 190191-198-207-234-235-260-264266-267.
Peter Carl Ulrich, rus. Tsar.
275-276.
Peymann, dansk General. 312315-317 til 319.
Phoenix, dansk Linåeskib. 323367.
Podargus, eng. Brig. 356 til 358.
Podebusk, Henning, dansk Drost.
39.
Popham, R, eng. Søofficer. 321.
Preusser, tysk Feldwebel. 381384.
Prins af Hessen, svensk Galej.
256.
Prins Christian Frederik, dansk
Linieskib. 327-330 til 335-370.
Prittwitz, prøjsisk GeneraL 318387.
Prøvestenen, dansk Blokskib.
296 til 298.
!Prøvestenen, dansk Fort. 313354.
Puget, eng. Søofficer. 315.
Puke, svensk Admiral. 362.
Pultusk, fransk Linieskib. 325.
Pype, Jan, hollandsk Søofficer.
173.

Q.
Quebeck, eng. Fregat. 332-334.
Ques.ne, Abr. du, fransk Søofficer. 120-123 .
Quintus, dansk Batteri. 188313.

R.
Raab, svensk Søofficer. 215.
Raben, Peter, dansk Admiral.
187-221 til 224-246-247-270.
Radetzky, østrigsk Fregat. 409414.
Raffenberg, M . E., dansk Søofficer. 396.
Rantzau, Daniel, dansk Hærfører. 81-83-86-87.
Rantzau, Johan, dansk Hærfører. 61-66-67.
Rasch, O. F., dansk Søofficer.
336-337.
Raule, B., brandenborgak Admiral. 183-184.
Rendsborg, dansk Kavaleripram.
296.
Riou, eng. Søofficer. 296-299.
Risbrioh, F. C., dansk Søofficer.
339.
Rodsten, Jens, dansk Admiral.
160-162-164-168-176.
Rodsten, Markvor, dansk Admiral. 131-160-168 til 170-176 til
179.
Rollo, Normannerhøvding. 15.
Rolf Krake, dansk Panserbatteri.
393-394-398-399-401-402-418 til
422.
Romano, spansk General. 336.
Rooke, George, eng. Admiral.
193 til 195.
Rosenkrantz, Jørgen, dansk Rigsraad, 91.
28·
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Rosenpalm, Andr., dansk Admiral. 246-241-249-250-252-25927l.
Bosenvinge, S . U., dansk Søofficer, 32l.
Rothe, C. A., dansk Søofficer.
335.
Rothe, H . P., dansk: Søofficer.
420-421.
Rud, Erik, dansk Søkriger. 83.
Rud, Otte, dansk Søkriger. 50.
Rud, Otto, dansk Søkriger. 7982-83.
Rurik, svensk Viking. 13.
Ruse, Henrik, hollandsk Ingeniør. 149.
Russell, eng. Linieskib. 296.
Ruyter, M. A. de, ihol. Admiral.
129-130-144 til 148-150.
Rye, O., dansk General. 372378-380-386-387.
Ryning, Erik, svensk Admiral.
122-123.

S.
Safeguard, eng. Brig. 351.
Sahlgaard, dansk Søofficer. 245.
Samsing, Mich-ael, lybsk Admiral. 68.
Samsø, dansk Brig. 356-357.
St. Erik, svensk Orlogsskib. 82.
St. George, eng. Linieskib. 353.
St. Sophia, dansk: Orlogsskib.
122.
St. Thomas, dansk Blokskib. 321.
Sarpen, dansk Brig. 282.
Saturnus, svensk Linieskib. 180.
Saumarez, James, eng. Admiral.
330-336-345-346.
Scepter, svensk: Orlogsskib. 113114.
Schack, Hans, dansk Feltmarskal.
138-147.

---- - - - - ----

Schepelern, dansk Officer. 389.
Scheppers, B., ihollandsk Admiral. 181.
Schill, tysk Major. 343.
Schindel, dansk: Søofficer. 246.
Sehwarzenbeng, østrigsk Fregat.
409-413-414.
Schønheyder, U. A., dansk SøOIfificer. 343.
Seagull, eng. Brig. 326.
Sehested, Cihr. T., dansk Admiral.
187-200-205-207-209-210213-221 til 227.
Sehested, Hannibal, norsk statholder. 121-156.
Seehund, østrigsk Kanonbaad.
409.
Seniavin, rus. Admiral. 260.
SheldTake, eng. Brig. 350-356.
Sigbrit, Mor. 55.
Sigismund, tysk iKejser. 43.
Sigvalde Jarl, dansk Jarl. 1617.
Sixtus, dansk Batteri. 270-313.
Sjælland, dansk ,F regat . 393404-406-407.
Sjøblad, svensk Søofficer. 170
til 173.
Sjøblad, svensk Søofiicer. 208250-254.
Sjøhjelm, svensk Admiral. 138139.
.
Skirner, dansk Dampskib. 377.
Skjalm Hvide, dansk: KI-iger.
22.
Skjold, dansk Linieskib. 388394-406.
Skram, Peder, dansk Admiral.
64-67 til 70-77.
Sneedorff, H. C., dansk Søofficer.
327-328.
Some, Måns, svensk Admiral.
67-70.
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Sophia, dansk Galej. 244.
Sorte Rytter, dansk Orlogsskib.
129.
Span, Henrik, dansk Admiral.
185-186-188.
Sparre, svensk Admiral. 179221 til 225-263.
Spydstagen, dansk Flydebatteri.
252-260.
Stately, eng. Linieskib. 330-331333.
Steinmann, dansk General. 417418-421.
Stenbock, Gustav, svensk Admiral. 147-160 .
Stenbock, Magnus, svensk General. 201-210-211-213-214.
Stenbocken, svensk Galej. 231233.
Stewart, James, eng. Søofficer.
356 til 358.
Stibolt, dansk Fabrikmester.
271.
Stigssøn, Otto, dansk Hærfører.
60.
Stora Kravel, svensk Orlogsskib.
68.
Stora Kronan, svensk Orlogsskib.
162-166 til 168.
Stralsund, dansk Fregat. 257.
Striokers Batteri, dansk Batteri.
313.
Stroensee, dansk Statsmand.
276-282.
Strømstjerna, svensk Søofficer.
231-233.
Stubbekøbing, dansk Kanonbaad, 316.
Sten Sture, svensk Rigsforstander. 47.
Sten Sture den Yngre, svensk
Rigsforstander. 56-58.

Sture, Svante, svensk Rigsforstander. 50.
Suenson, Edv., dansk Søofficer.
388-396-409 til 416.
Suenson, J . J., dansk Søo.flficer.
316.
Svanemøllebattel1i, dansk. 316.
Svend Estridssøn. 20 til 22.
Svend Grade, dansk Konge. 22.
Svend Tveskæg. 16-18.
Svenska Lejonet, svensk Linieskib. 180.
Svårdet, svensk Linieskib. 167168.
Sværdfisken, dansk Linieskib.
257.
Sælland, dansk Blokskib. 297298.
Søormen, dansk Kongebaad. 337.
Sørensen, Jens, dansk Kartograf.
154.
Søridderen, dansk Fregat. 217238.

T.
Tann, von der, prøjsisk Kanonbaad, 378-388-389.
Tartar, eng. Fregat. 350.
Tatterbom, rus. General. 360361.
Tegetllhoff, W., østrigsk Soofficer. 409-412 til 414-424.
Tegner, P. W., dansk Søofficer.
373-377.
Tellequist, dansk General. 347.
Thetis, dansk Fregat. 284.
Thijssen, Martin Anokarhjelm,
hol. Flaadefører. 110 til 113116-118 til 122.
Thor, dansk K'Orvet. 369-393398-406.
'I1hurah, dansk Fabrikmester.
271.
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Thura, A. de, dansk Søofficer.
298.
Tickler, eng. Brig. 326.
Tidemann, Steen, lybsk Borgmester. 44.
Tigress, eng. Brig. 326.
Tile Glseler, dansk Søkriger. 53.
Tllly, tysk General. 105.
Tordenskjold, Peter Wessel.
200-209-211-217-219 til 221230 til 234-236 til 246-249 til
259-261 til 263.
Tordenskjold, dansk Fregat.
406-407.
Torstensson, Lennart, svensk General. 109-113-117-119-121213.
Trefoldigheden, dansk Orlogsskib. 93-111-112-114-115-132143.
Tre Kroner, dansk Linieskib.
169.
Trekroner, dansk Fort. 214.
Trekroner, dansk Fort. 294-296298 til 301-313-315-316-354.
Triton, dansk Blokskib. 321.
Troilus, svensk Orlogsskib. 82.
Trojel, dansk Admiral. 223.
Trolle, Herluf, dansk Admiral.
77 til 80-82.
Trolle, Joakim, dansk Søkriger,
56.
Trolle, Niels, dansk Søkrlger.
83.
Tromp, Cornelis, dansk-hol.
Admlral. 152-161-165 til 169171-175-178-181 til 184.
Tromp, Martin, hol. Admiral.
150.
Turbulent, eng. Brig. 326.
Tuxen, N. li, dansk Søofficer.
342.

Tuxen, N. E., dansk Søofficer,
Skibbygger. 394.
Tønder, dansk Søofficer. 233.

U.
Uggla, Clas, svensk Søofficer.
141-142-146-162-163-165 til 167.
Ulf Jarl, dansk Jarl. 19.
Ulfeid, Korfitz, dansk Statsmand. 109-124-125-128-135.
Ulfeid, Mogens, dansk Admiral.
95-97 til 99.
Ulfstand, Jens Helgersøn. dansk
Admiral. 50-53.
Ulrikke Eleonora, svensk Dronning. 187.
Unbehaven, svensk Søofficer.
222-225-226 .
Urne, Erik, dansk .Flaadefører.
96.

v-w.
Wachtmeister, Carl, svensk Søofficer. 218 til 220.
Wachtmeister, Hans, svensk Admiral. 176-184-185-194-203 til
207-210 til 214-246.
Wager, eng. Admiral. 267.
Wagrien, dansk Blokskib. 297.
Waln, W., dansk Skibbygger.
394.
Valdemar Atterdag. 33-36 til 40-

71.
Valdemar Sejr. 28 til 32-35.
Valdemar den Store. 22 til 2628.
Valkendorff, Chroistoffer, dansk
Rigsraad. 91.
Valkyrien, dansk Korvet. 365.
Wallenstein, tysk General. 105.
Waltersdorff, dansk General.
303.
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Vandel, Bagge, dansk Kartograf.
154.
Vanguard, eng. Linieskib. 32833l.
Vansittart, eng Diplomat. 291292.
Vasilius, rus. Storfyrste. 56.
Watt, James, eng. Opfinder. 368.
Wattrang, svensk Admiral. 207215.
Wedel, dansk General. 24l.
Wellesley, eng. General. 317.
Wessel, Peter (se Tordenskjold).
Vibe, Peder, dansk Diplomat.
109.
Wibe, dansk Søofficer. 170.
Victor. dansk Orlogsskib. 9299.
Victoria, eng. Dronning. 39l.
Victoria, svensk Lindeskib. 139140.
Victoria, svensk Linieskib. 176.
Wigelsen, B. K. B., dansk Søofficer. 35l.
Vigilant, dansk Skonnert. 292.
Wilhelm II!., eng. Konge. 192.
Vilhelm af Oranien, eng Konge.
188.
Willemoes, Peter, dansk Søofficer. 297-298-334-335.
Willemoes, dansk Kanonbaad.
418.
Wilster, dansk-svensk-rus. Admiral. 208-225.
Wind, Henrik, dansk Søofficer.
105.
Vind, Jørgen, dansk Rigsadmiral. 113 til 116.
Vdndhunden, dansk Fregat. 23023l.
Vineta. prøjsisk Korvet. 408.
Wdth, Witte de, hol. Admdral.
123-138-140.

Wittenborg, Johan, lybsk Borgmester. 38.
Wittle, dansk-eng. Søofficer.
l1l.
Wodroff, dansk Kadet. 244.
Vogel, Jan de, hol. Søofficer.
173.
Vossbein, dansk Søofficer. 217238-252.
Wrangel, Karl Gustav, svensk
Admiral. 139-143 til 145.
Wrangel, Helmuth, svensk General. 119-12l.
Wrangel, svensk Søofficer. 260.
Wrangel, prøjsisk General. 375.
Wrangels Pallats, svensk Linieskib. 172.
Wreden, svensk Galej. 240.
Wulf, Elias, dansk Skipper. 245.
Wulff, C., dansk Søofficer. 317.
Wullenwever, JøIlgen, lybsk
Borgmester. 64-65-69-70.
Willlersdorf, Urbair v ; østrigsk
Admiral. 409-423.

Y.
York, Fort.

346-348-349.

Z.
zahrtmann, C. C., dansk Søofficer, Marineminister. 365-367371-376.
Zeiri, algiersk Fyrste. 280.

Æ.
Applet, svensk linieskib.

ø.
Øresund, dansk Skib.
Ørnen, dansk Fregat.
ørnen, dansk Fregat.
Øsel, svensk Linieskib.

10l.
206.
219.
225.

168.
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Stednavne.
A.
Abo. 268-359.
Aabenraa. 378-380-400.
Aachen. 15.
Aalandsøerne. 215-216-247-260.
Aalborg. 55-66-67-342.
Aalesund. 16.
Aarhus. 146.
Abukir. 291.
Agersø. 324.
Akershus. 64-228.
Albany. 368.
Algier. 280 til 284.
Alnør. 380.
Als. 372-373-375-377-378-386387-397-398-400-407-411-417
til 423.
Alssund. 399-403-418 til 422.
Altona. 189-192-309.
Altranstådt. 197.
AJnage~ 39-69-118-138-204-205293-303-313.
Amsterdam. 110.
Ancona. 371.
Anholt. 88-291-332-341-346 til
351-353-356.
Archangelsk. 95-190-353.
Arendal. 353-356-358.
Arkona. 22-24 .
Arnkilsøre. 419-420.
Aspholmene. 257-259.
Augustenborg. 418-420-421.
Austerlitz. 306.
Axtorna. 83.

B.
Bahuselv. 262.
Bahus (Bahuslen),
201-250-279.
Bagdad. 13.
Ballegsard. 419.

135-182-186-

Bender. 199-207-214.
Beninbugten. 154.
Bergen. 33-102-155.
Besarabien. 199.
Berlin. 275-306.
Billingen. 237.
Blekinge. 9-52-61-62-77-135.
Bogesund. 58.
Boitzenborg. 361.
Bornholm. 44-52-53-59-62-7079-80-82-86-113-118-119-121123-135-148-160-162-163-165175-185-202-203-210-224-276343.
Bornhøved. 30.
Borodino. 359.
Bottenhavet. 89.
Bov. 373.
Brandenborg. 129-130-134-141148-157-158-161-183-184-218.
Brandsø. 134.
Brasilien. 309.
Braunschweig. 105.
Breda. 156.
Bremen. 103-130-189-208-218249-410.
Brest. 411-416 .
Brevik. 150.
Broager. 399-401.
Brunkebjerg. 47-49.
Bryg,ge. 33.
Brømsebro. 72-73-124-125-129.
Brønshøj. 141.
Bukow. 82.
Bulk. 116-220.
Bøhmen. 103.

C.
Oarlshamn. 343.
Carlstad. 141.
Carlsten. 182-253-255-259.
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Carlsøerne. 79-162 .
Ceylon. 100-101.
~istianda.
228-229-248-327360-362 .
Christianopel. 97-124.
Ohnistiansborg (Guinea). 154.
OhI-istianssand. 188-28'1-327328-410-411-415.
Christiansø. 188-339-343.
Ohurahillfloden. 102.
Citadellet (Kastellet). 149-313316.
Classens Have. 316.
Coblenz. 15.
Coromandelkysten. 101.
Cuxhafen. 360-411-412-415.

D.
Dagø. 29.
Danelagen.

Danevirke.
422.

15.
14-15-397 til 399-

Danmarksstrædet. 13.
Dansborg. 101.
I>.anzig. 55-99-129-132-137-160202-203-205-229-397-408.
Dardanellerne. 150.
Dars. 398-404.
Diewenow. 25.
Disken. 145-194.
Ditmarsken. 49.
Dnjeprfloden. 198.
Dornbusah. 211-407.
Dawns, The. 150-289 .
Dragør. 69-81-84-113-118-123163-174-194-210.
Dri,gge. 27.
Ilrogden. 44-81-118-121-123211-213-331.
Dybbøl. 375-392-397 til 403-410412-416.
Dyna. 127.
Dynekilen. 230-231-233-241.

E.
Eckemførde. 373-374-378 til 383386 til 388-398.
Egernsund. 375-380-399.
.E jdsvold . 362.
Ejderen. 18-367-389-390-392395.
Elben.
14-103-105-108-12'1-131324-343-361-375-376-377-408416.
Elbing. 130.
EUsborg. 49-74-77-78-81-88-100102.
EUssnabben. 107.
Elve Fjord. 274.
England. 12-15-16-18-19-84-86101-104-126-134-144-146-154 til
157-188-189-192-214-218-228234 til 236-247-249-250-259260-263-264-267-268-2741lil2'i6280-284 til 292-301-303 til 312320-322-330-338-344 til 346354-359-360-364-369-370-376377-391-392-393-395-423.
Espergærde. 140.
Essex. 116.
Estland. 28 til 30-75-264.

F.
Faaborg. 336-421.
Falster. 23.
Falsterbo.
33-39-84-88-119-163
til 166-174 til 176-178-180-181203-210-338.
Fehrbellin. 158.
F~erIL
68-82-105-113 til 115119-120-143-172-219-388-398403.
F1nland. 49-50-316-268-278-329330-339-341-354.
Finmarken. 92.
Finske Bugt. 89-95-197-215-216278.
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Fjaltring. 353.
Fjand. 353.
Fladstrand. 208-23'7-342.
Flekkerø. 112.
Flensborg.
44-45-142-1433-373378 til 380-387-388-400.
Flinterenden. 123-1'78-195.
Florentz. 62.
Flynderborg. 43.
Fonta)!.nebleau. 186-189-322.
Forenede Stater. 154.
Frankfurt am Main. 366-380.
Frankrig. 13-19-33-89-121-144154 til 15'7-159-171-185-186-263267-268-274 til 276-284 til 286288-306 til 308-310-320-322-329344-354-359 til 361-392-393.
FredericUL 372-374-386-387-397400-417.
Frederiksborg. 136-263-266.
Frederikshald. 228-230-245-248.
Frederikshamn. 341.
Frederikshavn. 342.
Frederiksodde. 126-131-133-13'7145.
Frederiksstad. 241-245-328-389.
Frederikssten. 197-229-230-233234-248.
Frederiksværn. 273-327-3238330-344-360.
Friedland. 308.
Friesland. 12-14.
Furuholmen. 243.
Fyen. 23-36-60-66-113-134-137145-146-172-330-335-374 til 377386-417-421-423.
Fyllebro. 170.
Færøerne. 362.
Før. 389.

G.
Gaabense. 324.
Gadebusch. 213.

Galter Huk. 256.
Gammelmark. 399.
Gedser. 52-133-143-172.
Genua. 33.
Gibraltar. 13-288.
Gilbjerghoved. 331.
Gilleleje. 194-291.
Gjerrild Bugt. 348.
Gliicksborg. 39!.
Gliickstadt. 103-116-131-188309-361.
Godthaab. 266.
Gotland. 33-38-40 til 42-47-60
til 62-66-74-75-77 til 79-85-121124-125-161-162-180-186.
Gotska Sandøen. 77-260.
Gottenbrille. 111.
Gottorp. 48-60-74-131-158-159186-189-191-193-195-196-201214-236-247-263-266-267-275276.
Grade Hede. 22-23.
Greifswalder Bodden. 209-210214-221 til 223-225-397-406-407.
Grenaa. 355.
Gristow. 25.
Grodøe. 26!.
Grønland. 13-92-265-362.
Grønsund. 24-113-324.
Grækenland. 13.
Guinea. 154-266-364.
Guldborgsund. 324.
Gu1dkysten. 154.
Geteborg. 95196-98-110 til 112118-122-131-142-147-169 til 171182-183-201-206-208-211-221230-236 til 238-240-241-245-250
til 254-256-258-260-261-263311-330-331-346.

H.
Haag. 145-146.
iHaderslev. 378-400.
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Halte Fjord. 253.
Ralland. 9-100-106-124-130-135170.

Halmstad. 170.
Hals. 20.
Ralvmaanegrund. 418.
F.Larnborg. 14-30-42-43-55-63304-309-360-361-375-376-410.

Hammershus. 59-62.
Hammervandet. 210.
Hampton Road 393.
Hangø, 215-216.
Hannover. 310.
Hansestæderne. 32-33-34-36 til
46-48-50-51-57-58-61-69-70-71105.
Hanstholm. 411.
Hanøbugten. 19-346.
Hardeshøj. 418.
Hastens Grund. 332.
Havn. 24-35.
Hedeby. 19.
Hedvigsholm. 253-255.
RejIs. 134.
Hela. 54.
Helgeaaen. 18-19.
Helgenæs. 371-387.

Helgoland.

217-343-362-397-410

til 416-423.
Helnæs. 67.

Helsingborg.

38-39-41-43-66118-119-136-169-201-294-344.
Helsingfors. 215.
He~ngør.
39-43-59-66-84-89194-195-287-291-292-311-329333.
Hemmingstedt. 49.
Herjedalen. 124.
Hiddensee. 17.
Hisingen. 251-252-254-257 til
259.
Hjelm. 351-352.
lIjørungavaag. 14-16.

Hogland,

215-2'19.

Holdnæs. 373.
Holland. 12-45-47-55-60-62 til
65-73-84-86-89-103-108-110116-121-122-125-128-129-134144-146-155 til 158-160-161-171183-185-189-182-214-217-218234-236-285-354.
Hollænderdybet. 194-293-331.
Holsten. 13-24-29-48-104-131134-141-172-185-191-196-213276-307-308-312-320-366-367371-390-424.
Holy Island. 15.
Hornbæk. 246-332.
Hou. 343.
Hudsonfloden. 368.
Humlebæk. 195.
Hussi. 207.
Husum. 389.
Hvaløerne. 233-340-362.
Hveen. 39-194-331.

Hvidehavet. 104.
Høganæs. 246-331.
Højer. 388.
Hørup Hav. 379.
I.
Icosium. 280.
Ide.fjorden. 247-248.
Ingermarinland. 264.
Irland. 12-16.
Isefjorden. 350.
Island. 13-95-280-362.
Isted. 389.
Italien. 13-33.
Iversnæs. 134.

J.
Jade. 316.
Jasmund. 162-222.
Jemteland. 124-130.
Jena. 306.
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Jomfruen. 80.
Jornsborg. 13-16-17.
Ju1in. 25-26.
Jumne. 20.
Jylland.
23-60-66-105-106-109119-121-130-131-134-137-141149-213-307-308-313-335-337339-347-353-374-375-379-386.
Jønkøping. 86-96-341.

K.
Kadetrenden. 172.
Kalkgrunden. 177.
Kalmar. 42-56-80-96 til 99-182
til 186.
Kalleboerne. 44-45-138-317.
Kallundborg, 24.
Kaløvig. 387.
K:amperduin. 286.
Kammin.
Kanalen. 408 til 411.
Kap det gode Haab. 101-277287.
Kapverdiske øer. 101.
Karelen. 264.
~rlskrona. 193-194-201-203205-210 til 212-224-246-247294-304.
~spis.ke Hav. 13.
Kastrup. 69.
Kattegat. 74-78-104-118-121139-169-207-208-229-236-239291-341-355-366.
Kegnæs. 418-421.
Kiel. 28-113-115 til 118-137-146220-310-311-319-321-362-366367-369-371-372-378-287-389391.
Kjerteminde. 147-343.
Kløverøen. 253.
Knærød. 100.
Kolberger Heide. 93-114.
Kolding. 424.

Kongeaaen. 373-375-378-380400.
Kongedybet. 123-293-294.
Konstantinopel. 13.
Koos. 27.
Korsør. 24-69-13'1-144-396.
Koster øerne. 231-252-256-345.
Koøen. 251-253-254.
Krakow. 129.
Kreta. 150.
Kristianspris. 116.
Kristiansstad. 184-343.
Krogen. 43-46-88.
Kronløbet. 303-321.
Kronborg. 88-89-118-123-136138-139-194-291-292-321-340.
Kronstadt. 304.
KulIen. 88-291.
Kurland. 75-266.
iKærringbjerget. 238.
Kærvig. 419.
Køge Bugt. 168-169-171-176181-185-188-201 til 203-212224-260-275-304-313.
Købe~VYL
33-44-50-52-53-5960-63-64-66-68 til 70-76 til 8082-83-91-113-115-118-123-126 .
131-133 til 138-140-142-143-147
til 149-155-157-172 ·t il 176-178180-193-195-196-202-205-206211-221-223-229-230-245 til 251260-281-282-289-293-295-300304-307-309-311 til 313-319-3273291rll331-336-338-346-364-367369-371-392-393-404-406-408 til
410-415-416-423.
Kølen. 104.
Køln. 15.
Kønigsberg. 32-160.

L.
116-117.
Ladoga . 198.

Laibø.
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LaJholmen. 242 til 244.
Laholmsbugt, 20.
I.andskrona.
43-45-69-118-119140 til 144-170-171-174-182-184.
Langeland. 69-220-336-337-343.
Lappegrund 139.
Larkollen. 252.
Lauenborg. 362-367-424.
Leipzig, 361.
Lille Bælt. 14-67 til 69-126-131133 til 135-147-220-329-374-388422.
Umfjorden. 19-20.
Lindesnæs. 345.
Lindisiarne Kloster. 15.
Lissabon. 408-409.
Listerdyb. 111-112-410-424.
Livland. 53-75-104-107-148-184191-264-276.
Lolland. 23-44-52-53-115-120133-135-143-146.
I.ondon. 16-33-309-311-400-407410-416-417.
Lund. 61-170-186-189.
Lutter am Barenberg. 105.
L~bæ~ 28-30-32-35-36-38-42 til
44-47-48-52 til 58-60-62 til 6671-76-79-83-88-98 til 100-106147-304.
Lyndanlise. 29.
Lyngør. 356.
I.yrskov Hede. 20.
Lysegrunden. 332.
Lutzen. 107.
Lyø. 30.
Læsø Grunde. 350.
Læsø Trindel. 365.
Løgstør. 20.

M.
~a1nlø.

41-43-60-66-70-113-119123-170-174-175-178-338-376.
Malta. 290.

Marokko. 280-284.
Marstrand. 182-250 til 256-259261-263-314.
Masnedø. 23-324.
Mecklenborg 14-28-40-159-189234-266.
Middelfart. 67-69-375.
Middelgrunden. 194-293-296.
Middelhavet. 13-70-277-278-280
hU 284-286-287-291-309-397408-409 .
Mosambique. 101.
Moskva. 190-198-359.
Moss. 228-362.
Munkiholmen. 158.
iMiinster. 109.
iMysunde. 397.
Mahren. 109.
Møen. 44-52-59-82-132-172 til
176-180-203-211-212.

N.
Nakkehoved. 291-331.
Nakskov. 52-53-135-146.
~arva. 75-76-88-127-197.
Neva. 127-198.
Neumiihlen. 116.
Neustadtbugt. 389.
Neu Yor~ 368.
Nicobareme. 365.
N~saaen. 21.
Nivaa. 273-329.
Njemen. 127-308-354.
Nordishavet. 95.
Nol'dkap. 92-324.
Nordstrand. 389.
Nordsøen. 32-33-108-208-275287-291-309-386-388-396-401409-410-415-416-423.
Nordvestpassagen. 102.
~orge.
16-18-20-33-38-41-47-5562-63-74-95-121-135-138-168170-184-190-191-207-228-229-
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234-236-240-245-247 til 250259-263-273 til 277-280-285295-304-305-307-321-325 til 329339-340-344-345-347-350-351352 til 355-360-362-363-366-415.
Normandiet. 15-16 .
Norrkøping. 86.
Northumberland. 15.
Novgorod. 33.
Ny Kalkbrænderi. 316.
Nya Elfsborg. 237 til 240-250254-256-259-262.
Nya Rabbe. 238.
Nya Varfvet. 237-238-261.
Nyborg. 24-134-145-147-326336-337 .
Nybøl. 375-400.
Nydyb. 209-210-221-225-226230.
Nystad. 264.
Nør. 3e1.
Nørrelykke. 421.

O.
Odden. 334-335.
Oder. 14-24-25-28-107-218-404405.
Oldenborg. 66-186-276.
Oliva. 90-148 .
Omø. 324.
Oranienbaum. 278.
Oslo. 64.
Osnabriick. 109.

P.
Pakhusbugt. 348.

Palmerort. 210-226-227.
Paris. 15-284-407.
Peenemiinde. 27-222.
Peenesund. 225-397 .
Pelwor.m. 389.
Perd. 222.
Pernau. 197.

Polen.

29-88-90-94-96-104-128
til 130-134-141-191-197 til 199285.
Poltava. 199-214-266.
PommereUen. 28-29 .
Pommern. 28-131-184-185-206
til 210-218-227-263-275-307309-320-362.
Port Mahon. 281.
Portsmouth. 311.
Portugal. 333-89-309.
Prorer Vig. 223.
Præstø. 206.
Prøjsen. 28-42-53-65-190-217218-234-236-264-268-275 til 277284-285-290-304-308-362-376387-390-391-396-424.

R.
Raa. 168-169-201.
Randers Fjord. 351.
Randsfjord. 387.
Refshalen. 45-53-118-188-216.
Rendsborg, 361-366-367-371389.

Reval. 55-75-86-215-263-304.
Revsnæs. 332.
Rhinen. 15.
Ribe. 19-424.
Biga. 55-100-104-191-197.
Rivø Fjord. 250-253.
Rom. 10.
Romsdalen. 135.
Romsø. 145-343.
Romø. 389.
Roskilde. 19-24-135-136-145148.

Rostock. 41-58-76.
Rouen. 15.
Ruden. 222-226-227.
Rusland. 13-29-49-55-62-88-9094-96-128-130-190-191-197 til
200-206 til 208-228-234-235-
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247-249-250-259-260-263 til 269275 til 279-285-289 til 291-298300-306-308-310-311-329-341354-359-360-375-390-392.
Ryd Kloster. 32.
Rygen. 22-24-25-30-38-53-79-8082-107-132-133-160-162-169180-184 til 186- 209 til 211222 til 227-263-309-311-315362-400-403-404-405-407.
Rødby. 52.
Rødsand. 143-144.
Rønne. 76.

S.
Sachsen. 24-191-199.
Saffia. 281.
Samland. 28.
Samsø. 133-355.
Sandvig. 418.
Sandø. 356.
St. Croix. 154-266.
St. Jan. 154.
St. Petersborg. 198-278-407.
St. Thomas. 154-288-292-327.
St. Vincent. 286.
Sardinien. 371.
Schelde. 15-325.
Sehested. 361.
Seinen. 15.
Sejrø. 332-333.
Shetlandsøerne. 12.
Sjælland. 23-36-66-69-113-134
til 136-146-147-160-174-196201-206-228-234-235-307-315 til
318-330-335-336-340-354-360423.
Sjællands Odde. 298-331.
Sjællands Rev. 332-333.
Skaane. 9-19-36 til 40-44-61-6667-109 til 113-119-121-122-135161-168-170 til 176-182 til 184-

193-201-202-212-234-235-251329-330-340.
S~en. 10-55-88-105-131-291328-339-341-342-345-417.
Skagerak. 239-330-355-408.
Skanør. 33-39.
Skjebegkilen. 245.
Skærbæk. 387.
Slesvig. 19-113-374-389.
Slien. 397.
Smaalandene. 92-170-201.
Smaldyb. 410-412-415-424.
Snekkersten. 417.
Snogebækhage. 420-422.
Snoghøj. 147-387.
Sokotra. 101.
Sophieodde. 125.
Sortehavet. 190.
Sorte Rende. 205.
Sose Odde. 185.
Spanien. 84-89-105-158-267286-336.
Speyer. 72.
Spodsbjerg. 135.
Sprogø. 34-330.
Stegeborg. 24.
Stegsvig. 418-421.
Stensø, 356-357.
Stettin. 24-26-87-171-183-222225-405.
Stevns. 113-118-133-160-174 til
177-203-205-223.
Stiklestad. 18.
Stlillehavet. 190.
Stockholm. 41-49-50-56 til 6176 til 79-83 3til 86-96 til 99-109122-131-160-166-197-202-216249-260.
Stolbova. 90-103-104.
Store Bælt. 24-68-118-120-144
til 147-171-292-293-311 til 313325-326-329 til 335-343-352-355417.
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Storkyro. 215.
Stralsund. 39-40-43-45-81-82105-182-184-207 til 214-217218-221 til 225-227-397-401404-405-407.
Strelasund. 27.
Stresow. 227.
Strib. 374.
Strømstad. 238-241-242-245-246250-252-339-362.
Stubben. 297-317.
Sundeved. 372-374-375-378-380.
Svendborg. 41-68-69-135-336337.
Svensksund. 278.
Svenstrup. 66.
Sverige. 9-17-38 til 41-45 til 5052-55 til 59-62-65-73 til 77-8386-88-90-94-95-98-100 til 122120-121-125 til 130-132-134-136145-148-156 til 161-184 til 1911961Jil202-207-209-210-214-217218-221-227 til 229-234 til 236248 til 252-259-260-263 til 268275 til 280-285-288-290-304-308309-320-329-330-339-341 til 346354-355-360 til 362-390.
Svinbåderne. 246.
Swinemiinde. 25-225-375-397-'
404 til 408.
Svinesund. 230-234-246-248.
Svold. 11-17.
Syl~
112-389-424.
Søderkøbing. 86.
Sølvitsborg. 62.
Sønderborg. 64-141-142-380-382403.
Sønderjylland. 28-30-42-45-4866-74-131-159-189-267-275-276366-372-376-387-390-391-407417-424.

T.
Taarbæk. 293-321.
Taars. 135.
Taasinge. 135.
Taastrup. 135.
Taffelbay. 287.
Taganrog. 190.
Tanjaur. 10l.
Texel. 410 til 412.
Themsen. 15.
Thom. 13l.
Thurø. 135.
Tilsit. 308-310.
Tipperup Mølle. 195.
Tistedal. 248.
Trafalgar. 305-32l.
Tranekær. 135.
TrazUtebar. 101-153-154-266-277292-305-364-365.
Travemiinde. 28-57-58-82-99389.
Traventhal. 196-197.
Trelleborg. 210-227 .
Trdncomale. 10l.
Tripolis. 280-282 .
Tramper Vig. 82-184.
Tromsø. 359.
Trondhjem. 135-148-159-200248.
TY'bring Vig. 134.
Tyrkiet. 190-207 -214-217-278.
Tyskland. 12-24-103-105-107119-121-158 til 160-235-343-360366-376-390 til 395-407-410.
Tunis. 280-283.
T~. 192-193-213-214-389.

U.
Uddevalla. 253.
Ukraine. 199.
Ulisbæk. 106.
Ulkebøl. 419.

449
Ulm.

306.
107-223-225.

tJsed~

v-«.
Valdemarsmuren. 25.
Var.berg. 83-87-122.
Warnemiinde. 172.
Warsobau. 129-130.
Vartovbugt. 317.
Waxlwlm. 99.
Vedbæk. 314.
Weichel. 13-22-28-107-127.
Vemmingbund. 375-399-401402.
Venden. 17-18-23-24-26.
Venedig. 33-371.
VerdeIL 103-105-127-131-376377-378-408.
Vesterhavs~ 111-371-377388-410-416-423.
Vestervik. 182.
Viben.shus. 316.
Wiborg. 57-264.
Wien. 424.
Vinga. 331-346.
Vdnland. 13.
Visbol1g. 47-61-62-162.
Visby. 33-38-41-42-61-62-85162.
Wdsmar. 41-45-53-58-119-121133-159 til 161-189-207-227263.
Wittmund. 223.

Vlie. 113.
Wolgast. 45-223-375.
Wollin. 26.
Vordingborg. 37-45-46-135.
Vædla 56.

Y.
YaI1IIlOUth. 294.
Ys~.
165-168-169-176-183.

Æ.
Æbeltoft. 146.
Ærø. 44-387 -424 .

ø.
Øland. 56-74-77 til 80-84-85-96
til 98-165-166-168-171-182.
Ørebro. 354.
•
Øresund.
9-19-24-34-35-38-3941 til 47-52 til 55-63-64-67-6873-76-83-89-104-108-113-118121-129-132-135-136-137-144145-156-156 til 160-162-174189-190-200-201-208-209-214218-221-227-229-235-236-246263 til 267-275-276-279-285287-303-304-309-325-375-386388-391-396-397-398-403-404411-417.
Østrig. 130-134-141-158-217-267268-284-285-366-371-391-392395-424.
Øxnebjerg. 67.
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Plan 1. Slaget paa Kolberger Heide 1644.
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Plan 2. Slaget i Køge Bugt 1677.
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Plan 3. Slaget i Køge Bugt 1710.

Plan 4. Kampen i Dynekilen 1716.
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. Plan 5. Angrebet paa Gøteborg 1717.
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Plan 6.

,

Plan 7. Erobringen af Marstrand 1719.

Plan 8. Slaget paa Rheden 1801.

Plan 9. Slaget ved Sjællands Odde 1808.

Plan 10. Kampen ved Lyngør 1812.

Plan 11. Angrebet paa Eckemførde 1849.
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Plan 12. Slaget ved Helgoland 1864.
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