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H

enimod Sl~tningen af Kejserkrigen, da Wallenstein
hærgede den jydske Halvø, drog Kong Kristian den fjerde
over til Svendborg for derfra at sejle til Angel med en
Afdeling af sin Hær. Der gik nogen Tid med at faa
Soldaterne om Bord, og Kongen modtog derfor sin Svigermoders, den gamle, snedige Ellen Marsvins Indbydelse til
imedens at besøge hende paa hendes Gaard, Kjærstrup,
paa Taasinge. De to kunde have adskilligt at tales ved
om. Kongens Hustru til venstre Haand, Fru Ellens Datter,
Kirstine Munk, voldte netop den Gang sin Husbond megen
I3ryderi. Hun havde forgabet sig i en tysk Rhingreve og
for hans Skyld · glemt sin kongelige Ægteherre, med hvem
hun dog havde samlevet i mange Aar. Paa Kjærstrup traf
Kongen foruden Ellen Marsvin ogsaa en anden gammel
Bekendt. Det var en Pige ved Navn Vibeke Kruse, som
tidligere havde været i Fru Kirstens Brød, men som var
bleven jaget bort uden skellig Grund. Kristian den fjerde
hørte til dem, for hvem det stod fuldstændig klart, at det
ikke er godt for Mennesket at være ene, han fattede
Kærlighed til Vibeke Kruse, og hun blev hans Elskerinde
og trofaste Veninde indtil han lukkede sine Øjne.
Dansk-norske H e lt ehistorier.
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Da Kongen, efter at Freden med Kejseren var sluttet,
igen drog over til Sjælland, tog han Vibeke med sig og
lod hende bo paa Ibstrup, det nuværende Jægersborg, nær
København. Her fødte hun den 7de April 1630 en Søn,
som i Daaben fik Navnet Ulrik Kristian Gyldenløve.
Ulrik Kristian var saaledes født som et Kongebarn;
men ellers var Lykken ham ikke synderlig god. Som
uægte født hørte han ikke til Kongehuset, og de højbaarne
Mænd af Rigets Adel hadede hans Moder, fordi hun, efter
deres Mening, havde fortrængt Kristine Munk, en af deres
egne, fra Pladsen ved Kongens Side. Mange Venner stod
der derfor ikke ved Drengens Vugge, men til Gengæld
vandt han tidlig en høj Plads i sin Faders Hjærte. Kristian
den fjerde var en kærlig og omhyggelig Fader for hele sin
store Børneflok, men ingen blandt Børnene, maaske med
Undtagelse af Leonora Kristina, var ham saa kær som
Ulrik Kristian. Han var ogsaa den, der i Virkelyst, Mod
og Uforfærdethed lignede Faderen mest.
De første Børneaar tilbragte Ulrik Kristian hos sin
Moder sammen med en lille Søster, Anna Katrine, det
yngste af Kristian den fjerdes Børn. En livlig, kvik Dreng
har han sikkert været allerede den Gang, og naar hans
Fader satte ham paa sit Knæ og fortalte om Krig og
Orlog, baade til Lands og til Vands, saa lærte han tidligt
at drømme om alle de Bedrifter, han vilde øve, naar han
en Gang blev Mand. Vi kunne tænke os Purkens Glæde,
da hans Fader forærede ham ikke mindre end fire Heste
af Træ, med rigtigt Sadeltøj. Gyngeheste kendte man
ikke den Gang. Ulrik Kristians Gangere gik paa Ruller;
men han har vel nok faaet en eller anden tjenstvillig Page
til at trække dem, og naar han saa fik sin fine Hat med
Fjæderen i og de nye Silkestrømper paa, alt forskrevet fra
Hamborg, saa har han sikkert været saa stolt, som stod
han Tronen næst.
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De fire Træheste voldte ham vel sagtens den Gang mere
Glæde end de to Herregaarde i Meklenborg, han ved samme
Tid fik forærede; men Kongen vidste nok, at med Leg
kom Sønnen ikke gennem Verden. Derfor øgede han ogsaa
snart efter sin Gave med Herregaarden Skinnerup paa Fyn;
her byggede han et stolt Herresæde, kaldet Ulriksholm efter
den unge Ejer, og i Tidernes Løb lagde han bestandig
mere Jord til.
Da Drengen var bleven saa gammel, at Legen maatte
vige for Bogen, kom han i Huset hos Sjællands senere
Bisp, den lærde Jesper Brochmand, som alt tidligere havde
været Lærer for Kongens ældste Søn, den udvalgte Prins
Kristian. Magister Hans Lauridsen indviede ham her i
A B C' ens Hemmeligheder og under hans V ej ledning overvandt Ulrik Kristian uden Vanskelighed de første Hindringer
paa Videnskabernes tornefulde Bane, ja da han I 2 Aar
gammel skulde drage til Sorø Akademi, kunde han endog
glæde Faderhjærtet med forinden at holde en latinsk Tale.
Havde Ulrik Kristian derved vakt Forhaabning om, at
han agtede at vinde Lavrbær ved Lærdom, skulde disse
snart blive skuffede. Det gik kun daarligt med Studierne,
men desto bedre med Vaabenøvelser, Ridning og anden
mandig Idræt. Der var netop ved den Tid i Sorø blandt
de studerende to unge Landgrever af Hessen, et Par Galgenfugle, som efter faa Aars Forløb forlede Skolen efterladende
en ret betydelig Gæld. De vare just ikke det bedste
Selskab for den unge livsglade Kongesøn. Desuden var
hans Lærer, Magister Jens Dolmer, næppe synderlig ivrig i
sin Gerning, i hvert Fald formaaede han ikke at holde sin
Elev til Bogen.
Snart kom der dog Begivenheder, som mere end de
kedsommelige latinske Gloser maatte bidrage til at udvikle
Ynglingen. Den svenske General Torstenson faldt uventet
ind i Landet, Ulrik Kristian fik Bud om, at den gamle
Fader igen havde greben Sværdet. Han var om Sommeren
1•
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hos Moderen paa Rosenborg og hørte Kirkeklokkerne kime
og Stykkerne blive affyrede Voldene rundt til Ære for Sejren
paa Kolberger Heide. Blodet strømmede varmere i hans
Aarer; han mærkede, af _hvad Stamme han var runden. I
Oktober Maaned bad han sin Fader om Tilladelse til at
gaa til Alters for første Gang; Kongen svarede, at hvis
hans Lærere vare overbeviste om, at han forstod, det han
burde vide, om Alterens Sakramentes Brug, var det bedst
han gik til Alters saa snart som muligt.
Dermed var
Ulrik Kristian, hvad vi nu kalde konfirmeret og betragtede
sig selv som voksen.
Det næste Skridt var, at han bad om og fik Tilladelse
til at drage over i Krigen. Ikke IS Aar gammel mødte
han som Rytter ved sin senere Svoger, Klavs Ahlefeldts,
Regiment, som stod i Holsten og hørte til en Hærde!
under Hertug Frederik, den senere Kong Frederik den tredje.
Livet i Lejren huede ham bedre end det paa Skolebænken
i Sorø, og Anlæg for Krigen havde han. Inden ret længe
gjorde Klavs Ahlefeldt ham til Ritmester. Nogen videre
Bedrift fik han dog ikke Lejlighed til at øve ; hans Halvbroder, Hertugen, var ingen synderlig energisk Hærfører,
og da Krigen var endt, var den Glæde forbi. Ritmesteren
blev igen Skolepog i Sorø under Magister Jens Dolmers
Tugt.
Det smagte ikke. Smaat havde det været med Læselysten før, ringere blev det efter Krigen. Magister Jens
tabte Taalmodigheden og endte med at give sin højbaarne
Elev en Ørefigen. Hofmesteren paa Sorø, Henrik Ramel,
indberettede dette til Kongen, og han blev vred. Kristian
den fjerde havde saa megen Modgang paa den Tid, at
han ikke ret vel taalte mere. Magister Jens skulde derfor
tales ret til for »sin ridderlige Gerning«, som Kongen
kaldte det. Men det blev ikke derved. Det lakkede nu
ad den Tid, hvor Ulrik Kristian burde have afsluttet sine
Studier hjemme for at drage udenlands, skønt det kneb
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at skaffe Pengene dertil. De mange Børn tyngede Kongen
paa hans gamle Dage, han klagede sin Nød med at forsørge
dem. »Ulrik Kristian kan jeg ikke kaste ud for Svinene,«
sagde han, »men faar at holde ham udenlands, at han kan
se at lære noget til at tjene dem, S?m i sin Tid begære
hans Tjeneste. « Forinden skulde den nye Lærer, Memmius
Burius, og to Protessorer prøve hans Kundskaber; men
o ve! de fandt~s kun at være ringe, og Skylden fik Jens
Dolmer. Han havde ikke holdt sin Elev til at læs~ i
Bibelen, meget mindre verdslig Historie, som han burde
kunne paa Fingrene; regne kunde han heller ikke, saa
Kristian den fjerde kunde ikke forstaa, hvad Jens Dolmer
havde haft for med ham i den lange Tid. Det var nemlig
i Efteraaret 1647, at alle disse smukke Historier kom frem,
saa den unge Herre var over 17 Aar.
Jens Dolmer mistede det gode Kald i Aarhus, som alt
var givet ham, og Ulrik Kristian maatte drage til Frederiksborg for at hans Fader selv kunde sætte Skik paa ham,
inden han blev sendt udenlands med Memmius, »for det
baadede ikke, de kom noget Steds hen inden han havde
sagt Tugt paa dem; thi Ulrik Kristian agtede i Sandhed
ikke Memmius for et Haar.«
Enten maa nu Kongen meget hurtig have faaet sat
Tugt paa dem, eller ogsaa har han snart set, at Sønnen
var vokset fra Stokken, og at Tugt næppe bed synderlig
paa ham, nok er det, allerede ved Nyaarstid stod Ulrik
Kristian rede til at drage af Landet; Memmius fik saa se
at passe paa ham, som han kunde bedst. Kong Kristian
har sikkert med Sorg sagt Farvel til den raske Yngling;
det anede ham, at han aldrig fik ham at se mere. For
Ulrik Kristian blev det ogsaa den sidste Afsked baade fra
Fader og Moder.
Naturligvis søgte Ulrik Kristian Krigen; det var jo
dertil hans Hu stod. Trediveaarskrigen var imidlertid endt,
og Nederlandene havde endelig vundet Fred, saa den unge

6

ULRIK KRISTIAN GYLDENLØVE.

Kongesøn maatte søge længer bort. Spanien og Frankrig
krigede mod hinanden, og det lykkedes ham at opnaa
Kong Filip den fjerdes Tilladelse til at tjene i den spanske
Hær i Flandern. Det føjede sig nu saa heldigt for ham,
at Datidens to berømteste Hærførere, Franskmændene
Turcnne og Conde, netop den Gang, misfornøjede med
Tilstanden i deres Fædreland, kæmpede i Spaniernes Rækker.
Bedre Læremestere i- Krigskunsten kunde han ikke faa.
Det lykkedes ham snart at drage Opmærksomheden hen
paa sig ved sit forvovne Mod og sine fremragende Soldateregenskaber. Allerede 1650, 20 Aar gammel, blev han
Oberst, Aaret efter førte han et Rytterregiment. Kongen
af Spanien gjorde ham til Generalmajor; den store Conde
optog ham blandt sine nærmeste Omgivelser og lod ham
tjene i sin Stab. Conde's Krigsførelse var betegnet ved
en hensynsløs Energi, selv kendte han ikke Frygt og
skyede ingen Anstrengelse; det samme forlangte han af
sine undergivne. I Slaget kendte han kun to Udveje, at
sejre eller dø. Naar Ulrik Kristian senere forbavsede selv
Karl Gustafs Veteraner ved sine hensynsløse Angreb, fulgte
han den Lære, Conde havde givet ham.
I omtrent syv Aar tumlede Ulrik Kristian sig i Udlandet, og deltog i en Mængde Slag og Skærmydsler.
Desværre ere Enkelthederne herved for lidet kjendte til, at
vi kunne følge den unge Helt paa denne Del af hans Livsbane. Han gæstede i den Tid to Gange Hjemlandet.
Første Gang samme Aar som hans Fader døde, for at
aflægge Troskabsed til sin Halvbroder, den nye Konge;
anden Gang nogle Aar senere for at hverve Soldater til
den spanske Hær. Ved den Lejlighed traf han i Hamborg
sammen med den bekendte rige og smukke unge Adelsmand Kaj Lykke. De vare Ungdomsvenner, og Kaj Lykkes
unge Søster var Ulrik Kristians udkaarne Brud; men nu
var Venskabet forbi mellem dem. Kaj Lykke havde været
den mægtige Rigshofmester, Korfits Ulfelds Hjælper ved
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den uværdige Hævn, han efter Kong Kristians Død tog
over Vibeke Kruse, og Ulrik Kristian vilde ikke lade sin
Moder ligge uhævnet i Graven, selv om han derved gik
Ghp af det rige Giftermaal. Han udfordrede Kaj Lykke
til at møde ham til Hest eller til Fods, for at de kunde
afgøre deres Mellemværende med Vaaben; men Kaj Lykke
løb sin Vej, og frelste Livet paa Ærens Bekostning. Bedre
havde det været for ham, om hen den Gang var falden for
Gyldenløves Sværd, og sparet Bøddelen for senere at
sønderbryde hans eget.
I Aaret 1654 kaldte Frederik den tredje Ulrik Kristian
hjem. Kongen holdt meget af sin unge Halvbroder og
havde store Tanker om hans Mod og Krigerdygtighed.
Det sidste var der den Gang saa lidt af i Danmark, at
det ikke gik an at lade fremmede Lande nyde godt deraf.
Desuden var Fædrelandets Tilstand den Gang yderst vanskelig;
indad til stredes Konge og Adel om Magten, udad til
truedes Landet fra Sverige, hvor den krigerske og erobringslystne Kong Karl Gustaf nylig havde afløst sin Kusine,
Gustaf Adolfs Datter, i Regeringen. Ulrik Kristian Gyldenløve var netop en Mand for Kong Frederik under saadanne
Forhold. Hans Byrd og hans Stilling som stor Godsejer
sikrede ham en Plads i Tronens Nærhed, og da han hverken
ved Slægtskab eller Venskab var knyttet til den høje Adel,
var han naturlig henvist til at blive Kongens Mand. Skønt
han kun i omtrent fire Aar kom til at virke i sit Fædrelands Tjeneste, optraadte han dog i den Tid saa kraftigt
og virksomt, at han gjorde sit Navn udødeligt.
Det Billede, der her er givet af Ulrik Kristian, er
vistnok fra den Tid, da han vendte hjem fra den spanske
Konges Tjeneste. Det viser os en ung Mand, som allerede
ved sit Ydre var skikket til at vinde alle for sig, selv om
ikke hans Ry som Kriger fra de fremmede Valpladser var
naaet til Hjemmet. Den ranke, ridderlige Skikkelse, de
store, djærve Træk, som mindede om Faderen, den kække
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frimodige Optræden gjorde den unge Kongesøn afholdt
endog blandt Københavns Borgere, som elle_rs saa skævt
til alle, der hørte til den privilegerede Stand. Naar dertil
føje:,, al den dam,ke AJel, :,om en af dens mesl fremragende
Medlemmer sagde om den, paa Jen Tid var bleven ukrigersk
og blødagtig, saa er det let at forstaa, at en Mand som
Ulrik Kristian Gyldenløve snart maatte komme til at rage
højt op mellem sine samtidige.
Meget nyt havde han lært paa de mange Krigstog i
Flandern og Frankrig; men godt var det ikke altsammen.
Var han hjemme paa Valpladsen, var han det ogsaa ved
Drikkebordet. Livet i Lejren var raat i hine Tider, og
hedt Blod var Gyldenløves Fædrenearv; men han syntes
ikke tillige _at have arvet sin Faders kraftige Sundhed.
Livets Glæder havde han nydt til Overmaal, og da han
vendte hjem, var han alt mærket af den Sygdom, som
skulde overklippe hans Livstraad, netop da han syntes
mest uundværlig.
Kongen havde gerne straks givet sin Halvbroder en
høj Plads i Hæren; men det lod sig ikke saa let gøre.
Adelen havde faaet bestemt, at mellem · Kongen og Rigsmarsken maatte der ingen Befalingsmand stilles, og Sten
Andersen Bille skulde nok vogte paa sin Ret.
Hans
nærmeste i Rang, den lille uanselige, men kække og duelige
Generalmajor Axel Urup, holdt heller ikke af denne Kongesøn, der nu dukkede op med sit udenlandske Krigerry.
De maatte dog finde dem i, at Frederik den tredje gjorde
ham til Generalmajor og lod ham deltage i Eftersynet af
de jydske Tropper. Desuden blev han Lensmand paa Hald
ved Viborg. Ulrik Kristian har vel sagtens syntes, at de
jydske Sogneryttere vare nogle underlige Krigsmænd at se
paa; de lignede kun lidt dem, han kendte fra Turennes og
Condes Hære; men der lod sig vel sætte Skik paa dem.
Saa begyndte en urolig Tid. Den svenske Heltekonge,
Karl Gustaf, var falden ind i Polen og trængte sejrrig frem
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der. I Danmark vidste man, at naar han var færdig i
Polen, vilde Turen komme til os. - Sverige omsluttede den
Gang næsten fuldstændig Danmark. Det var Herre over
Bispedømmet Bremen, som gik helt hen til hlben, og derfra kunde Svenskerne hvad 0jeblik det skulde være uventet
falde ind paa den jydske Halvø, saaledes som Torstenson
alt forud en Gang havde gjort. Der var nu mange
her hjemme, som mente, at det ikke var raadeligt at vente
til Svenskerne fandt Tiden belejlig, men hellere bryde over
tværs og selv gaa løs paa dem. Naturligvis var den Mening
særlig fremherskende mellem de unge, og deres Hovedtalsmand blev Ulrik Kristian Gyldenløve. Han havde ikke
været Kristian den fjerdes Søn, hvis han ikke havde længtes
efter at hævne den Tort, det svenske Overfald havde voldet
hans Fader paa hans gamle Dage, og et ægte Krigerbarn,
som han var, længtes han efter det muntre Liv i Felten.
Krigspartiet sejrede; den rste Juni 1657 blev det danske
Fejdebrev sendt til Sverige. Senere, da man saa hvor
ulykkeligt Krigen gik, er Krigserklæringen bleven kaldet
en stor L etsindighed, og Ulrik Kristian har faaet sin Del
af Skylden derfor. Skylden maa dog Rigsraaderne bære;
det var dem, som havde Ansvaret for Beslutningen. Desuden
var Tidspunktet maaske endda ikke saa uheldigt valgt, naar
Krigen med Sverige dog ikke kunde undgaas. Fejlen var,
at Krigen blev ledet saa daarligt; men deri havde Gyldenløve ingen Skyld, der hvor han befalede, blev intet forsømt.
Kong Frederik den tredje vilde helst selv have taget
Befalingen over Hæren i Skaane med Gyldenløve som
Næstkommanderende; men det syntes Adelen ikke om, og
han maatte rette sig derefter. Det blev saa besterpt, at
Hovedhæren, som mest bestod af tyske Lejetropper, skulde
samles i Holsten under Rigsmarsken; en anden mindre Hær,
mest danske Regimenter, skulde dække Skaane under Anførsel
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af Axel Urup og Ulrik Kristian Gyldenløve, medens Kongen
selv gik til Søs med Flaaden under Henrik Bjelke.
Foraaret 1657 blev saaledes en travl Tid. Skønt det
var os selv, der erklærede Kngen, var dog intet i Orden
dertil. Tropperne skulde først samles og mønstres og nye
hverves. Gyldenløve paatog sig at stille baade et Rytterog et Dragonregiment. Sognerytterne og Foged- og Præsterytterne fra Sjælland og Smaaøerne skulde følge hans Regiment, og forøvrigt skulde han ved Hvervning se at faa det
op til rooo Mand. Dragonerne fik han fra Jylland; det
blev befalet, at der dertil skulde udtages af det dygtigste
Mandkøn i Nørre- og Sønderjylland, og det blev ogsaa et
stolt Regiment, der kom ud deraf. Fra det nedstammer
den nuværende I 7de Bataillon i den danske Hær. Axel U rup
dannede paa samme Tid et Rytterregiment af Skaaninger,
og Frans Brokkenhus et af Fynboer og Jyder.
I Løbet af Foraaret bleve disse Tropper samlede i det
vestlige Skaane, men det tog naturligvis lang Tid at faa
dem gjort nogenlunde krigsdygtige. Adelens Heste fra
Sjælland og Skaane, Rostjenesten, som den kaldtes, stødte
til tilligemed en fire til fem svage Fodregimenter, hvert
paa mellem z og 300 Mand. Heldigvis vare Svenskerne
ikke stort hurtigere paa det end vi. Deres gamle, øvede
Soldater vare med deres Konge ovre i Polen; til Krigen
ved den skaanske Grænse skulde der tages indfødte, nyudskrevne Soldater, saa her kom Danske og Svenske til at
staa ligeoverfor hinanden omtrent under ens Vilkaar. I(arl
Gustaf sendte en af sine bekendte Feltherrer, Gustaf Otto
Stenback, hjem, for at han skulde tage Befalingen; indtil
han kom, var det Rigsdrosten Per Brahe, som kommanderede.
Han samlede Tropper og indøvede og udrustede dem i
det sydlige Sverige paa samme Tid, som Axel Urup og
Ulrik Kristian Gyldenløve gjorde det i Skaane. Det gjaldt
nu om, hvem der først kunde blive færdig.
1
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Men medens de to Hære saaledes rustede sig, var
Krigen allerede· begyndt.
Den gamle danske Provins
Halland var ved Freden i Brømsebro 1645 bleven overladt
Sverige paa 30 Aar; men det syntes Hallandstarerne slet
ikke om, de vilde være Danskere, som de havde været fra
Arilds Tid, og ikke Svenskere. Svenskerne toge alle
Vaaben fra dem; men de lovede, de skulde nok skaffe sig
andre og køre Svensken ud. Da nu Krigen blev erklæret
mellem Danmark-Norge og Sverige, var det Vand paa
Hallandsfarernes Mølle, og der var mellem dem en Mand,
som vel forstod at tage Tiden i Agt. Det var Svend
Povlsen, almindelig kaldet Svend Gj ønge og kendt af hvert
Barn i Danmark under Navn af Gjøngehøvdingen. Han
stammede vel sagtens fra Gjønge Herred i Skaane, siden
han havde Navn derefter, og under gamle Kong Kristians
sidste Svenskekrig, da Horn faldt ind i Skaane, havde han
ogsaa kæmpet mellem Snaphanerne der. Nu var han bosat
og gift i Halland, men derfor lige ivrig til at stride mod
Svensken.
Sidst i April 1657 fik han Kong Frederiks
Patent til at hverve et Dragonkoml?agni. Hallandsfarerne
samledes snart om ham, og da de af Svenskerne bleve
betragtede som utro Undersaatter, vare de tvungne til at
staa Last og Brast med deres kække Anfører. De sloge
sig ned paa Hallandsaas, et skovklædt Højdedrag paa
Grænsen mellem Skaane og Halland, og aflagde derfra
mindre kærkomne Besøg hos de svenske Embedsmænd.
Per Brahe fik først sine Sager nogenlunde i Orden og
gik saa ind i Halland for at holde Styr paa Beboerne der.
Det lykkedes ham en Nat i Juli at overrumple Svend
Povlsen og hans Dragoner i deres Smuthul, og han mente
at have ødelagt hele Banden. Saa galt var det dog ikke
gaaet.
De bleve sprængte fra hinanden; men da de
samledes igen, manglede dog kun 14 Mand.
Svend Povlsen tyede til Engelholm. Her stod Axel
Urup og Ulrik Kristian med deres Folk, men de vare
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endnu ikke færdige med at ordne sig, saa da Per Brahe
rykkede frem med 4000 Mand, maatte de gaa tilbage og
overlade ham en hel Del Proviant, som de ingenlunde
havde Overflødighed af. Det kom kun til nogle smaa Skærmydsler, saa gik Svenskerne tilbage igen for at holde Styr
paa Hallandsfarerne.
Ulrik Kristian havde været ved Engelholm, da Svenskerne
kom, og det ærgrede ham naturligvis, at han ikke havde
været i Stand til at møde dem i Marken. Da de i August
kom igen og sloge Lejr en halv Milsvej fra Engelholm ved
Landsbyen Errerup, fandt de mere Modstand. Gyldenløve
foretog saaledes om Aftenen den I 5de et dristigt Angreb
paa deres Lejr med 300 Ryttere. Det kom til en hed
Strid paa Markerne omkring Landsbyen, og Følgen var, at
Svenskerne snart efter brøde op og allerede inden to Dage
vare ude af Skaane.
Denne Gang fulgte Axel Urup og Gyldenløve efter
dem. Per Brahe veg fra Stilling til Stilling og standsede
først, da han naaede Halmstad. De Danske begyndte at
belejre Laholm, for at tage dette faste Punkt tilbage.
Imidlertid var Gustaf Otto Stenbock kommen hjem fra
Polen og desuden stødte der Forstærkninger til deres Hær,
saaledes at den kom til at bestaa af 5000 Soldater foruden
4800 Mand opbudte Bønder. Per Brahe og Stenbock
rykkede nu frem for at undsætte Laholm. Axel Urup og
Gyldenløve raadede den Gang i det hele over omtrent
7000 Mand; da Fjenden rykkede frem, hævede de Belejringen og gik Nord paa for at møde ham. Ved Gennevads
Bro, ikke langt fra Laholm, traf Hærene hinanden den
31te August; det kom til en Kamp, som varede til sent ud
paa Aftenen og endte med, at den danske Hær gik tilbage
ind i Skaane.
Per Brahe rejste saa til Stockholm og overlod Anførselen
til Gustaf Otto Stenbock. Han var ikke vant til at staa
stille, det lærte man ikke i Kår! Gustafs Skole, han gik
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derfor fra Småland ind over den danske Grænse for at
lade sine Soldater leve paa Skaaningernes Bekostning. Han
naaede dog kun halvvejs til Engelholm, saa kom Ulrik
Kristian over ham og tvang ham til med et ikke ringe
Tab og skarpt forfulgt at gaa tilbage igen. Kong Frederik
den tredje kom nu selv over til Skaane.
Han gjorde
Ulrik Kristian til Generallieutenant og besluttede sammen
med ham at falde ind i Halland. Stenbock vilde hindre
dette ved at tage Stilling bag Lagaaen, men inden han
naaede frem, vare de Danske komne over Vandløbet, og
han stødte uventet paa dem ved Landsbyen Kattrup. Her
kom saa Ulrik Kristian Gyldenløve og Gustaf Otto Stenbock
til at prøve Kræfter i den største Kamp i dette Felttog.
Deres Hære vare omtrent lige stærke og ens sammensatte.
De svenske Fortropper og deres højre Fløj vege straks i
vild Uorden; det var nyudskrevne Folk, sagde Svenskerne;
men de vare da lige saa gamle i Trøjen som de fleste af de
Danske. Det lykkedes vel Stenbocks Hærførersnille nogenlunde at raade Bod paa Uordenen, men han maatte dog
ilsomt rømme Valpladsen og gaa tilbage ind i Småland med
et Tab af omtrent rooo Mand og flere Kanoner. Stenbock
maatte senere høre ilde af sin Konge for dette Slag. Han
undskyldte sig med, at han savnede sine gamle Kærnetropper.
»Gud give Kongelig Majestæt snart kom til
Sverige igen og førte nogle gamle Ryttere med, saa skulde
man snart vise Jutten Vejen hjem igen, « skrev han til
Karl Gustaf, og det kunde jo være troligt nok; men foreløbigt stode de Danske som Sejrherre Øst for Sundet, og
Ulrik Kristian Gyldenløve havde vist, at det nyudskrevne
og nyhvervede danske Folk fuldtvel kunde tage det op
med det nyudskrevne svenske; det var kun de gamle i
aarevis ved Krigen øvede og hærdede Krigsmænd, de ikke
kunde hamle op med, indtil de ogsaa fik det lært. Efter
Sejren trængte Gyldenløve længer op i Halland og slog Lejr
ved Snidstrup nær H almstad. Her vilde han vente paa Iver
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Krabbe med Nordmændene, for at de sammen kunde bryde
ind i Sverige. Men desværre fik hans skaanske Felttog
snart en hel anden Ende.
Naar Stenbock savnede Karl Gustaf og hans gamle
Ryttere i Sverige, var det ikke fordi de havde ligget
ledige i den Tid. Som en Stormvind vare de ilede fra
Polen til Holsten, havde splittet den danske Rigsmarsk
Sten Andersen Billes slet organiserede og slet kommanderede
Hær og tvunget Levningerne af den til at slutte sig inde i den
nyanlagte Fæstning Frederiksodde, det nuværende Fredericia.
Frederik den tredje haabede, at Frederiksodde foreløbigt
skulde standse Svenskernes Sejrsgang paa den jydske Halvø;
men det Haab gjorde Karl Gustaf vVrangel til Skamme.
Sagen var nemlig, at Frederiksodde ikke var helt fuldført.
Voldene vare ikke byggede langt nok ud i Stranden, ved
Lavvande kunde man ride uden om dem. Heraf benyttede
den svenske Feltherre sig snildt. Natten mellem den 23de
og 24de Oktober stormede han med sit Fodfolk Byvolden
paa tre Steder, og medens Besætningen samlede sig for at
afslaa disse Angreb, red de svenske Ryttere skjulte af
Mørket uden om V olden og kom saaledes i Ryggen paa
Forsvarerne. Der laa den Gang endnu ingen By af nogen
Betydning bag Fredericias Volde; der kunde derfor ikke
være Tale om Gadekamp, og Rytteriet havde fri Plads til
at tumle sig. V cl mødte en lille dansk Rytterstyrke dem
og kæmpede med Heltemod, men den formaaede ikke at
standse dem, Portene bieve aabnede, og Besætningen, der
var taget i Ryggen, enten dræbt eller fangen. Den ulykkelige Anders Bille blev selv haardt saaret og døde i
Fangenskab.
Frederiksoddes Fald slog ned som en Bombe. Kong
Frederik frygtede straks for, at Svenskerne skulde gaa over
til Fyn. Han opgav alle de vundne Fordele i Skaane for
at drage sine Tropper over til Lille Belts Kyster. Fremfor
alt gjaldt det dog om at finde en Mand, som kunde
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befale der. Kongen henvendte sig til Rigsraaden Henrik
Rantzau og tilbød ham Kommandoen, men han afslog
den og nævnte Ulrik Kristian Gyldenløve som den eneste,
der var Opgaven voksen. Ulrik Krislian fik saa Befaling
til at drage fra Skaane til Fyn.
Han tog de sjællandske Adelsryttere og sine Dragoner med sig, og den
5te November 1657 fik han overdraget den højeste militære
Kommando paa Øen.
Stillingen var nu næsten den samme som i Vinteren
1643-44, da Torstenson stod ved den jydske Kyst og
vilde over, og Kristian den fjerde dækkede Fyn. At den
svenske Flaade ikke blandede sig i Legen, havde Henrik
Bjelke sørget for ved at vise den hjem i et to Dages Slag
under Falsterbo.
Ulrik Kristian tog fat paa Arbejdet med glødende Iver,
og der var ogsaa nok at tage fat i. Det gjaldt jo ikke
alene om at ordne Kystbevogtningen og bygge Skanser.
Forsvarsstyrken skulde organiseres og nyt Mandskab udskrives. Bønderne vare heller ikke saaledes til at stole
paa; Gyldenløve maatte raade Kongen til at sende Fynboerne til Skaane, saa rendte færre af dem hjem. De paa
Fyn værende Rigsraader skrev til Kongen og udtrykte deres
Beundring for den unge Generals rastløse Virksomhed, men
tillige deres Tvivl om, at hans Helbred vilde slaa til.
Desværre fik de Ret. Da det led hen paa Vinteren, blev
Gyldenløve angreben af en hidsig Feber, som tvang ham
til at holde Sengen.
Og netop da var hans Nærværelse mere nødvendig
end nogensinde. Frosten begyndte at stivne Beltets Bølger.
Karl Gustaf Wrangel forberedte alt til Overgangen saasnart
Isen blev stærk nok. Først havde han tænkt at gaa over
ved Middelfart; der var Beltet smallest, men Strømmen
ogsaa stærkest. Han foretrak derfor at gaa længere ned
til Heils, der hvor Grænsepælene mellem Nørre- og Sønderjylland nu ere satte, for derfra at gaa over til Ivernæs paa
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den fynske Kyst. Han havde desuden her den Fordel, at
den lille Ø Brandsø omtrent midt i Beltet bød et godt
Hvilepunkt.
Vor at prøve. I.sen, ::.en<lle Wrangel 2 Korporaler og
ro Ryllere over li! Brandsø; da de kom derover, traf de
en dansk Patrouille paa I 5 Mand, og til den maatte de
give sig fangne paa to nær. Der blev nu sendt et stærkere
Kommando derover, og det fandt Øen forladt. De Danske
vare altsaa gaaede tilbage til Fyn med de fangne Ryttere; deraf
kunde sluttes, at Isen ogsaa bar mellem Brandsø og Fyn.
Natten mellem den 29de og 3ote Januar gik Karl
Gustaf ud paa Isen med 9000 Ryttere og 3000 Mand Fodfolk. Ved Solopgang stod han ved Brandsø rede til at
rykke frem. Paa Fyns Kyst rørtes Trommerne, og Soldaterne
traadte under Vaaben. Den syge Ulrik Kristian Gyldenløve
lod sig bære ud til sin Hest; men ude at Stand til at tage
Kommandoen eller føre V aaben, maatte han drage til Odense
og overlade sin Næstkommanderende, Oberst Jens von
Løvenklou, Kommandoen.
Det var alligevel maaske ingen Skade til, at Gyldenløve blev hindret i at kæmpe den Dag. Han havde dog
ikke formaaet at forandre Kampens Gang. Da det viste sig,
at Isen bar den svenske Hær, var Udfaldet saa temmelig
givet. Karl Gustaf havde I 2000 Mand, paa Land stod
der omtrent 3000 Mand, saa Partiet var altfor ulige.
Flere danske Afdelinger kæmpede med Hæder; to svenske
Eskadroner gik gennem Isen og tog en Del danske Ryttere
med dem; men da Hovedmassen af den svenske Hær havde
naaet det faste Land, bleve de Danske omringede og tvungne
til at give sig fangne.
Da Karl Gustaf som Sejrherre drog ind i Odense,
fandt han der Ulrik Kristian Gyldenløve. Syg og sengeliggende blev han Svenskekongens Fange. Derved blev han
sparet for at være Vidne til alle de Ulykker, som senere
fulgte. Da Gyldenløve igen forlod Sygelejet, var RoskildeDansk-norske Heltehistorier.
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freden sluttet. Han var fri Mand og drog til Kongen i
København.
Det Halvaar, som fulgte umiddelbart efter Freden, var
vel omtrent <len 5ørgeligste og mest y<lmygcn<lc Ti<l,
Danmark har ken<ll. Skønt K1igen var forbi, droge de
fremmede Soldater dog ikke bort, men vedbleve at udpine
baade Halvøen og Øerne. Bestandig fremkom den haarde
Erobrer med nye Fordringer. Hans Rovlyst var ikke mættet,
uagtet han alt havde faaet en Tredjedel af Danmark og
et godt Stykke af Norge. Underhandlingerne om Forstaaelsen
af Roskildefreden trak bestandig ud og bleve først afbrudte
ved det troløse Fredsbrud.
Ulrik Kristian Gyldenløve hørte til dem, der led under
Tidens Tryk Alle hans stolte Drømme om at vinde
Hæder og Ære i Fædrelandets Tjeneste vare nu bristede.
Hvor han end saa hen, fandt han kun Frygt og Underkastelse: Skaane, som han saa kækt havde værget mod
Stenbock, blev nu forladt; dets Fæstninger aabnede deres
Porte uden Sværdslag. Soldaterne, som vare skaffede
sammen med saa stort Besvær, bleve enten overladt
til Svenskerne eller aftakke<le. Svend Gjønge kom med
sine hallandske Dragoner over til København, de turde
ikke blive under Svensken; han fik Befaling til at aftakke dem, enhver af dem kunde da søge Tjeneste her i
Landet, som han kunde bedst. Hen i Maj Maaned afskedigede
Ulrik Kristian sine hvervede Ryttere og !ode Sognerytterne
drage hjem. Sine Dragoner overgav han til Oberst Ejler
Holk. Saa er han rimeligvis draget til Jylland for at se
til sit Len, Skanderborg, hvor Fjenden imidlertid havde
huseret, for først i August maatte han sende Ryttere ned
til Holsten til Feltmarskalk Eberstein for at han kunde
overgive Svenskerne dem. Haardt var det at være dansk
den Gang.
Ogsaa paa anden Maade maatte Ulrik Kristian mærke
Trykket. De skønne Godser, som hans Fader forsynlig

ULRIK KRISTIAN GYLDENLØVE.

havde givet ham for at betrygge hans Fremtid, dem havde
han pantsat for at skaffe Penge til at hverve Soldater for,
og nu var der kun ringe Udsigt til nogensinde at faa de
Udlæg dækkede af den tomme Statskasse. Fremtiden her
hjemme har næppe staaet lys for ham; men der var vel
andre Steder Brug for en tapper Arm og en øvet Klinge.
I hine Tider stod hele Verden aaben for en rask Soldat,
saa Ulrik Kristian har næppe sørget meget. Det lystige
Liv mellem den unge Arlel i København blev ikke hemmet
ved de uendelige Fredsforhandlinger; og ved Drikkebordet
kunde man nok enes med Svensken. Ulrik Kristian har
sikkert været med til at tømme mangt et Bæger med
Karl Gustafs Fortrolige, Erik Dalberg, uden at ane, at den
snu Svensker under Venskabs Maske udspejdede Byens
Forsvarsværker for senere at kunne vise sin Herre alle deres
Svagheder.
Saa korn Fredsbruddet. Gyldenløve var i København
hin evigt mindeværdige Søndag, den 8de August, da
Efterretningen om Karl Gustafs uventede Landgang ved
Korsør naaede Hovedstaden. Han hørte sin kongelige
Halvbroder udtale de stolte Ord: »Jeg vil dø i min
Rede,.
Hans Schack, Axel Urup og Ulrik Kristian
Gyldenløve vare de tre Mænd, i hvis Hænder Byens
Skæbne blev lagt. Axel Urup virkede mere i det skjulte,
han sørgede for, at de materielle Fornødenheder til Forsvaret saa vidt muligt bleve skaffede til 'veje; Hans Schack
var endnu fremmed for Bymændene, om han end snart
skulde vinde deres Hengivenhed. Ulrik Kristian Gyldenløve
var derimod lige fra første Færd af som et levendegjort
Udtryk for den frejdige, uforfærdede Aand, som paa en
Gang havde greben Københavns Borgere. Han var jo
gamle Kong Kristians Søn, han lignede meget Faderen og
fremkaldte Mindet om lysere Dage, da Dansken vel havde
været Svensken mægtig. Gyldenløves Navn er med uudslettelige Træk indridset i hine Dages Historie.
2•
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Medens Hans Schack ordnede Voldtjenesten, blev det
Gyldenløves Sag at samle Udfaldstropperne og føre dem
an. Paa en Vis var denne Opgave let nok. Der var
nemlig ikke meget at ordne. Der laa, da Svensken kom,
i Byen et nyoprettet Fodregiment, kaldet Kongens Livregiment; det var paa seks Kompagnier, hvert paa omtrent
100 Mand.
Det bedste var, at Regimentet havde gode og
kække Befalingsmænd. Chefen, Frederik Ahlefeld, havde
et godt Navn paa sig, og Næstkommanderende var Ulrik
Kristians gamle Skolekammerat fra Sorø og Vaabenfælle
fra Krigen i Frankrig, Niels Rosenkrans; ham vidste han,
han kunde stole paa. Der var desuden endnu tre Fodregimenter, men de talte tilsammen kun lidt over 300 Mand
foruden Officererne. Af Ryttere var der kun et Regiment,
Livregimentet, under Generalmajor Hans Ahlefeld; men saa
var der Gyldenløves egne Dragoner fra Krigen i Skaane,
rigtignok kun I 37 Mand, men det var dog en fast Stamme,
hvorom ny Kræfter kunde samles. Hele Styrken af egentlige Soldater var saaledes kun lidt over I 200 Mand. Det
var ikke meget; men dog altid mere end Svenskerne vidste
af; de troede, rimeligvis efter Dalbergs Spejderier, at der
kun var omtrent 400 Mand i Byen.
Den I Ite August kom Karl Gustaf med sin Hær for
København og saa fra Valby Bakke de brændende Forstæder. De lagde en Dæmper paa hans Hastværk; han
opgav at storme Byen straks og besluttede at begynde en
regelmæssig Belejring. Lige fra Øresund til Kalvebod Strand
skulde Byen indesluttes, og det var nu ikke saa svært, for
der laa jo Søerne - Sorte Dam, Peblinge Sø og St. Jørgens
Sø - som et bredt Vandbælte uden for Voldene; man behøvede kun at lukke Dæmningerne mellem Søerne og spærre
de to Stykker mod Nord ud til Sundet og mod Syd ud til
Kalvebod Strand. Selv dette Arbejde var forud lettet for
Svenskerne. Her laa Kristian den fjerdes Forskansninger,
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som han havde begyndt til Byens Værn; dem havde Forsvarerne fundet for udstrakte til deres lille Styrke, og de
kom Fjenden til Gode.
Det var heller ikke Meningen, at Belejringen skulde
vare længe, man vilde blot ikke rende Panden mod Muren
medens Københavns Borgere endnu vare i den første Hede.
De bleve nok afkølede, naar de først fik set lidt paa de
svenske Veteraner. Imidlertid vilde man nærme sig Byen
med Løbegrave paa Stykket mellem St. Jørgen Sø og Kalvebod Strand, altsaa ad den nuværende Vesterbrogade gennem
Tivoli frem til den gamle Vold, som nylig har vegen Plads
for Boulevarden. Allerede den I Ile om Aftenen begyndte
Svenskerne at arbejde sig frem med Spaden.
Den
12te om Morgenen faldt det første Skud fra Københavns Vold, og Dagen igennem rettedes alle Kanoner, som
kunde bære paa dem, mod Svenskernes Arbejder foran
Vesterport. Kugler var noget, de svenske Soldater var
vant til, de opholdt dem ikke, og Arbejdet skred godt
frem. Men tredje Dagen, efter at de vare komne for Byen,
skete der noget, de ikke vare forberedte paa. Bedst som
de stode i Løbegravene og ikke havde anden Tanke end
hurtigst muligt at højne deres Brystværn, lød der stærke
Hovslag foran· dem, og frem sprængte en Afdeling Dragoner
med en kæk, ungdommelig Skikkelse i Spidsen. Det var
Ulrik Kristian Gyldenløve, som her aflagde Svenskerne foran
København sit første Besøg. Mellem Helmers Bastion og
Vesterport havde han samlet tre af sine Dragonkompagnier,
to Rytterkompagnier af Livregimentet og to Fodkompagnier,
som mest bestode af frivillige. Hele Styrken var tilsammen
omtrent halvfjerde Hundrede Mand. Saasnart Porten blev
aabnet, sprængte Gyldenløve i Spidsen for Dragonerne mod
Enden af St. Jørgen Sø, altsaa omtrent forbi Frihedsstøtten
mod Gamle Kongevejs Begyndelse. Fodfolket fulgte efter
i Løb og Rytterne galloperede op paa venstre Fløj.
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Svenskerne bleve helt overraskede, de havde mindst tænkt,
at Juten skulde vove sig ud til dem. Inden de kom til
Besindelse, havde Dragoner og Ryttere nedsablet og sprængt
baade Arbejdsstyrken og Reserverne bagved. Fodfolket
kom nu til og besatte Stillingen indtil de halvtfærdige
V ær ker vare sløjfede. Inden de tililende svenske Undsætningstopper naaede frem, havde Gyldenløve endt sit Hverv
og trak sig igen tilbage, medførende 9 Fanger.
Fra Voldene havde Københavns Rorgere m~<l spændt
Opmærksomhed fulgt dette første Udfald. Hvor jublede
de, da de saa Svenskerne vige. Karl Gustafs Soldater vare
da ikke uovervindelige, som deres Ry gik, de vare til at
faa i Tale, naar man først kom dem paa Livet. Ulrik
Kristian var dem fuldtud voksen; for ham, Dagens Helt,
lød der Jubelraab, hvor han viste sig.
Svenskerne !ode sig dog ikke gaa paa af hvad de
kaldte et lille Uheld. De toge igen fat paa Arbejdet, og
snart rejste de sløjfede Brystværn sig paany; Skansekurv
blev sat ved Skansekurv, ud af Skydeskaarene stak Kanonerne
deres lange Halse, og Natten mellem den 17de og r8de
begyndte de at beskyde Byen med gloende Kugler. Bestandig rykkede de nærmere frem mod V olden, og bestandig
fik de flere Kanoner i Batteri. Faren blev snart overhængende, og det blev nødvendigt at gøre et kraftigt Skridt
for at afværge den.
Det blev da besluttet at foretage et stort Udfald med
alle de Kræfter, som kunde undværes fra Voldenes Besætning. Landets bedste Mænd skulde føre an, Ulrik Kristian
Gyldenløve, Hans S'chack, Niels Rosenkrans, Frederik Ahlefeld
og Niels Juel. Hele Styrken blev henved 3000 Mand.
Gyldenløves Dragoner og Livregimentets Ryttere skulde
bryde frem langs Stranden gennem det nuværende Tivoli;
til højre af dem skulde Fodfolket, hvortil sluttede sig Baadsmændenes og Studenternes og Haandværkernes Kompagnier,
storme mod Løbegravene og Batterierne ved Sydenden af
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St. Jørgens Sø. Ved Middagstid den 23de August samledes
Mandskabet bag V olden ved V esterport. Kong Frederik
holdt selv til Hest der og opmuntrede dem til at stride
tappert. Saa bleve Portene aabnede og ud strømmede
Skaren. Inden Svenskerne vidste af det, vare de over dem
i deres Løbegrave, og en vild Nærkamp begyndte. Gyldenløves Ryttere og Dragoner sprængte ustandseligt frem, forgæves søgte de svenske Veteraner at standse dem. Batterier
og Skanser bleve tagne, r Oberstlieutenant, 4 Kaptajner,
S Lieutenanter, 6 Fændriker og 450 Mand fangne, Resten
blev nedhugget, kun lidt over Halvthundrede Mand frelste
sig ved Flugt. Da Kampen var endt, bleve de svenske
Jordværker sløjfede og Kanonerne kastede i Vandet; kun
seks lykkedes det at slæbe med ind til Byen som Trofæer.
Vort Tab var 3 S døde og 79 saarede.
Dette var det største Udfald under Belejringen. Generaludfaldet blev det kaldet. Det blev endnu samme Nat efterfulgt af et Udfald til Søs med Baade mod de svenske
Fartøjer i Kalvebod Strand, og ogsaa her fulgte Lykken
de Danske. Under hele Belejringen, saa længe den svenske
Hær indesluttede Byen saa tæt, vedbleve disse Udfald, og
selv om de ikke alle bleve kronede med samme Held, saa
tjente de dog til at øve Besætningen, vænne den til at se
Fjenden under Øjnene og styrke dens Selvtillid. Det var
Gyldenløve, som var Sjælen i denne kække Krigsførelse ;
men den bragte ham i stærk Modstrid med Axel Urup.
Urup var stemt for en forsigtigere Kampmaade; han vilde
have, at man saa vidt muligt skulde spare Kræfterne til det
afgørende Øjeblik, naar Fjenden forsøgte at storme. Han
holdt heller ikke af, at Gyldenløve opmuntrede Kongen til
at vise sig paa V olden, hvor Faren var størst, og idelig færdes
mellem Soldaterne og Borgerne. Urup mente, at han derved udsatte sin høje Person for meget. Det kom i den
Anledning til en Strid mellem Axel Urup og Gyldenløve,
som endog førte til, at Gyldenløve udfordrede sin Mod-
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stander. Det gik naturligvis ikke an, at to af Byens højeste
Befalingsmænd yppede Kiv sammen under saadanne Ferhold, og Striden blev derfor bilagt ved Kongens og Rigsraadernes Mellemkomst.
Foruden at Gyldenløve saaledes ledede næsten alle
Udfaldene, havde han ogsaa sit bestemte Stykke af Volden
at forsvare, og tilmed det, der var mest udsat for Fjendens
Angreb. Det var Stykket fra Kalvebod Strand og henad
mod Vesterport. Han brngte hele sit Snille for at gøre
det saa fast som muligt, med Pallisader, spanske Ryttere,
Fodangler, Stormpæle, kort alt, hvad han kunde udtænke
eller havde set anvendt ved de mange Belejringer, han havde
deltaget i i Frankrig. Da Fjenden rykkede nærmere ind
paa Livet, tog han til Stadighed Opllold paa Volden for
altid at være nærmest, hvor Faren var størst. Den Yndest,
han lige fra Belejringens Begyndelse havde haft blandt
Københavns Borgere, steg efterhaanden til Beundring. Alle
følte, at næst Kongen, hvis mandige Holdning var Grundlaget for det heltemodige Forsvar, havde ingen mere end
Ulrik Kristian Gyldenløve bidraget til at hæve Modet. Han
havde været Byens bedste Værn. Samtiden sammenlignede
ham med den trojanske Helt Hektor; men desværre fandt
han ligesom denne sin Achilles, ikke i Skikkelse af en
svensk Krigsmand, men klædt i den snigende Sygdoms
lumske Dragt. Vi have set, hvorledes han Vinteren forud,
da han vogtede Lille Bells Kyst, maatte ligge under for
denne Fjende, just da han syntes mest uundværlig paa sin
Post. Under Belejringen vare Anstrengelserne ikke ringere,
og han skaanede sig mindre end nogensinde. Følgerne
udebleve ikke. Mens Vinteren strængedes, tog Kræfterne
af. Han begyndte at føle, at det nu kunde gaa som sidst,
og at det maaske ikke blev ham, som kom til at staa
orrest, naar den længe ventede Afgørelse endelig kom.
Hans heftige Sind blussede op ved den Tanke. Han
mindedes, hvorledes han feberhed og vanmægtig var bleven
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løftet op paa Hesten og ført ad Odense til, da Karl Gustaf
gik over Lille Belt, og nu igen maaske at ligge paa Sygelejet ude af Stand til at røre Haand eller Fod, naar
Svenskerne stormede, naar Stormklokkerne løde over hele
Byen og kaldte selv Kvinder og gamle Mænd paa Volden
for at kæmpe den afgørende Kamp om Danmarks Rige.
Den Tanke kunde gøre ham rasende.
Den sidste Gang det meldes, at Ulrik Kristian var
i Marken og kæmpede med Fjenden, var da Karl Gustaf
først i Oktober, dækket af sine Skibe, gjorde Landgang
paa Amager med 2000 Mand. I den svenske Lejr ventede
man intet mindre, end at det gjaldt en Storm paa Kristianshavns Vold, og Soldaterne stimlede sammen paa Valby
Bakke for at se deres Kammeraters Triumf. Karl Gustaf
fik dog andet at tænke paa. Næppe var han kommen i
Land ved Dragør, før hans højtbetroede Feltherre, Karl
Gustaf W range!, kom til ham og meldte ham, at en stor
hollandsk Flaade var ankret Nord for Kronborg, øjensynligt i den Hensigt, med første gunstige Vind, at komme
København til Hjælp. Denne Efterretning fandt Svenskekongen saa vigtig, at han besluttede selv at drage til Kronborg for at holde Øje med Hollænderne og samle alle
sine Krigsskibe der.
Siden han nu en Gang var paa
Amager, vilde han dog først brænde alle Byerne af der,
for at ødelægge de gode Fødevarer for Københavnerne.
Han lod derfor sine Folk sprede sig for at udføre dette
Hverv. Under den Forvirring, som derved opstod, lykkedes
det en fangen dansk Officer at undslippe og komme ind i
Fæstningen. Saasnart Frederik den tredje fik at vide, at
Karl Gustaf selv var paa Øen, besluttede han at komme
ud og hilse paa ham. I en Hast blev der samlet nogle
Udfaldstropper, Rytterne under Gyldenløve, og med dem
brød Kongen ud af Amager Port.
Straks uden for Porten traf de paa 300 smålandske
Ryttere, unge, uerfarene Folk, sige Svenskerne. Gyldenløve
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splittede dem ved første Angreb og sprængte saa videre
frem paa Øen. I Dragør var Karl Gustaf selv tilligemed
\!Vrange! og Pfalzgreven af Sulzbach staaede af Hestene for
at hvile lidt efter Nattens Anstrengelser, da de danske
Ryttere pludseligt kom over dem. Hurtigt sprang de i
Sadlen og flyede ad Stranden til, skarpt forfulgte. Svenskekongens Eskorte blev nedhugget eller spredt. En Major
Lejonhjelm søgte med noget Fodfolk at opholde de Danske;
men han blev fangen, og hans Folk splittede. Noget
Pusterum vandt Karl Gustaf dog derved, og han sprængte
med løse Tøjler mod Stranden. En dansk Officer fulgte
tæt efter ham, fik Tag i hans Skulder og truede med at
skyde ham ned som en Hund, hvis han ikke overgav sig.
Med et kraftigt Tag sled Karl Gustaf sig løs, sprang i
Vandet og blev fisket op af et svensk Orlogsfartøj. Saa
nær var han ved at blive Frederik den tredjes Fange.
Wrangel og Sulzbach undslap ligeledes, om end med Møje.
Karl Gustafs V rede over de smålandske Rytteres Opførsel
kendte ingen Grænser. Saasnart han kom til sin Lejr, lod
han alle de Officerer, som havde reddet sig fra Kampen,
arrestere og befalede, at der skulde indledes en streng
Undersøgelse baade mod dem og Rytterne.
Det var Gyldenløves sidste Strid. Som altid jublede
Københavnerne ham i Møde, da han igen drog ind ad Porten;
de anede ikke, at det var sidste Gang, de skulde se deres
Helt komme saaledes hjem. Endnu først i November var
han stærk nok til at deltage i Raadslagningerne om, hvad
der burde gøres , da Hollænderne vare komme og den
tætte Indespærring hævet. Saa tog Sygdommen Magten
fra ham. En rasende og fortvivlet Sygdom, kaldte Leonora
Kristine det. Men selv da Legemet svigtede, vare hans
Tanker dog bestandig paa Voldene og i Kamp mod
Svensken, stadig talte han i Febervildelser om at hugge
og stikke. Da Lægerne havde sluppet hvert Haab, kom
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Hofpræsterne til ham for at forberede ham til Døden; men
hans høje Excellence vilde intet høre, hvor sirligt de end
talte til ham. Han viste dem bort med grove Ord og
truede endog ad dem. Saa gik der Bud efter Magister
Jens Justesen, en Bondesøn fra Thy, som var bleven Sognepræst ved Trinitatis Kirke og var kendt for sin Nidkærhed
og brændende Iver i Troen. Til at begynde med gik det
ikke ham bedre end de andre; men han lod rolig den syge
rase ud, og da Gyldenløve var færdig, tog han fat. Alle
Titler og pæne Talemaader kastede han straks over Bord
og talte stærke, djærve, mandige Ord. Han kaldte den
syge en Helvedesbrand, som ufejlbarligt hastede mod den
evige Fordærvelse, og som Gud ikke længer vilde tilbyde
den saa længe forsmaaede Naade. Saa gik han. Alle de,
der var omkring den syge, vare overtydede om , at han
ikke vilde høre nogen Præst; naar han afviste dem, som
talte smukt og hensynsfuldt til ham, hvor meget mere da
denne, som tordnede saaledes løs og hverken havde tiltalt
ham greveligt eller efter hans Stand. Dog, der forregnede
de dem. Den Præst forstod han. Han var en Stridsmand
for sin himmelske Herre, som Ulrik Kristian selv havde
været det for sin jordiske Konge. Da der var gaaet et
Par Timer, lod han gaa Bud efter Just Justesen. Nu forstode
Bondesønnen og Kongesønnen hinanden. Ulrik Kristian
Gyldenløve lyttede til Præstens Ord, og døde forsonet med
at maatte slippe et Liv, der havde været saa kort, men
saa rigt paa Ære og Glans, saa heldbringende for hans
Fædreland.
For Københavns Borgere var det en Sorgens Dag, da
Budskabet den I Ite December 1658 lød, at deres Helt var
død. Kongen sørgede og Folket sørgede. Alle følte, at
med Ulrik Kristian Gyldenløve var den bedste Stridsmand
kaldet fra Volden, just som Afgørelsen stundede til. Tiden
var ikke en Gang til at vise hans Lig den sidste Ære.
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Han blev staaende over Jorden til der atter kom Fred i
Landet. Saa samledes Konge og Folk i gamle Frue Kirke
og stedte ham til den sidste Hvile; for mange var det,
som om med ham en tung og alvorlig, men ophøjet og
ærerig Tid blev lagt i Graven.
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Roskilde ærværdige Domkirke havde danske og
svenske Udsendinge handlet om, hvor meget Karl Gustaf
skulde have vundet paa det Lykkespil, at Belternes Is bar
ham og hans Hær over til Sjælland. Prisen blev Danmarks
Deling. Alt, hvad der laa Øst for Øresund, gik til Sverige
tilligemed Bornholm. Norge kostede det Tronhjems Stift
og Bohus Len. Aldrig før saa man saadan Krig, men
heller aldrig saadan Fred. Intet Under, at Karl Gustafs
stolte Hjerte svulmede af Glæde ved Tanken om den herlige Landvinding.
Kong Frederik den tredje var en klog Mand. Hvor
meget end Tabet gik ham til Hjertet, indsaa han dog, at
foreløbigt var der intet andet for, end at give gode Miner
til slet Spil og se at komme paa en taalelig Fod med den
haarde Sejrherre. Han besluttede derfor at foretage et
Skridt, som sikkert har kostet ham stor Overvindelse. Han
vilde bede Karl Gustaf til Gæst. Til at overbringe Svenskekongen denne Indbydelse og ledsage ham fra 'Roskilde til
Frederiksborg valgte han den tidligere Gesandt i Stockholm
Ove Jul og Viceadmiralen Henrik Bjelke.
Valget var godt truffet. Ove Jul var kendt og vel lidt
ved del svenske Hof; IIenrik Bjelke var noget nær den
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eneste af Kong Frederiks Krigsmænd, som kunde sendes
til det svenske Hovedkvarter uden at frygte et ringeagtende Ord eller et overmodigt Blik fra de sejrsberuste
svenske Generaler. Ingen havde krydset Karl Gustafs
Planer som han. Holsten, SønderJylland, Nørrejylland vare
vundne; den danske Hærs Modstandskraft var brudt; Karl
Gustaf ventede kun paa sin Flaade for at sejle over til
Øerne og underlægge sig hele Riget. Midt i September
naaede Admiral Bjelkenstjerna ind i de danske Farvande;
men Henrik Bjelke mødte ham mellem Falsterbo og Møn
og tvang ham efter en to Dages Kamp til at vende om og
søge Havn ved Wismar.
Dermed var Udsigten til at
komme over Vandet forbi for den Gang, og havde Isen
ikke jaget Bjelkes Skibe af Søen, var Karl Gustaf bleven,
hvor han var. .Derfor var Henrik Bjelke den bedste Mand,
Kong Frederik havde til at sende ud og byde Svenskekongen til Gæst. Tilmed var han en høj, anselig Mand
med et vindende Ydre.
Karl Gustaf tog vel mod de to danske Sendemænd og
modtog den Indbydelse, de overbragte. Den 3dje Marts 1658
rullede han i en statelig Karosse med Henrik Bjelke og
Ove Jul hos sig i Vognen og ledsaget af et Rytterregiment
ad Vejen til Frederiksborg. Frederik den tredje kom ham
i Møde. Begge ·Konger stege ud af deres Vogne, omfavnede
hinanden og kørte saa sammen videre. Ved det pragtfulde
Taffel i Riddersalen paa Frederiksborg sad danske og
svenske Herrer mellem hinanden. Karl Gustaf var lutter
Smil og Venlighed, særlig viste han Henrik Bjelke stor
Opmærksomhed, underholdt sig helt fortroligt med ham og
stadfæstede hans Patronsrettigheder til nogle Krongaarde i
Gynge Herred i Skaane. Da Karl Gustaf drog bort igen,
ledsagede Henrik Bjelke ham til Helsingør, spiste til Aften
med ham i Jonas Tolders Hus og fulgte ham saa til Skibsbroen, hvor Kongen indskibede sig for at sejle over til sit
nyvundne Skaaneland.

F ESTEN FOR

K

"REDERIKSBORG.

HENRIK BJELKE.

31

Der var dem, der mente, at Karl Gustaf havde haft
lovlig meget at tale med Henrik Bjelke om ved denne Lejlighed, især naar man huskede paa, at Bjelke var gift med en
Ulfeld og altid viste sin Ilustrus Slægt megen Hengivenhed.
K01 fils Ulfeld, Landsforræderen, nævnede ogsaa stunddorn,
naar han pralede med sine indflydelsesrige Venner, Rigsviceadmiralen blandt dem, der ikke vilde staa hans Planer
imod. Henrik Bjclkc lod dem snakke. Hele hans Livsgerning viste tilstrækkelig, at han var sin Konge og sit
Land en tro Mand.
Henrik Bjelkes Fader, Norges Riges Kansler, Herr Jens
Bjelke, var en af Norges rigeste Adelsmænd. Hans Gaarde
laa spredte lige fra Nordkap til Kristiania Fjord. Bjelkerne
havde den Gang alt haft hjemme i Norge i flere Slægtled.
Henrik blev født den 13de Januar 1615 paa Elingaard i
Smaalenene i det sydøstlige Norge, som den 4de i Rækken
af en ret talrig Sødskendeflok. Moderen var Fru Sofie
Brokkenhus. Hjemmets Rigdom tillod dog, at han fik en
i alle Henseender tidssvarende Opdragelse. 18 Aar gammel
blev han indskreven som Student ved Universitetet i Padua;
her studerede han i nogen Tid, men slap saa Bogen, tog
til Kaarden og søgte Tjeneste hos Prins Henrik af Oranien.
Det var endnu i tredive Aars Krigens Tid, saa der var nok
at tage fat i for en ung ærgærrig Mand. Paa samme Tid,
som Kurt Adelaer stred mod Spanierne paa den nederlandske Flaade, kæmpede Henrik Bjelke i Hærens Rækker.
Han synes at have vundet Prins Henriks Yndest, thi han
fik Plads i hans Garde og blev Hotjunker hos ham. Ogsaa
hos Kristian den fjerde stod han i Gunst; han blev dansk
Hofjunker paa samme Tid som han var nederlandsk. 1641
gav Kongen ham Bestalling som Major; to Aar senere blev
han Lensmand over Ide og Marker Skibreder i Norge.
Disse Æresbevisninger og Tillidsposter bragte dog ikke
Henrik Bjelke til at forlade Nederlandene. Først da han
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fik Underretning om Torstensans Overfald, besluttede han
at vende hjem. Han hvervede et Antal Soldater i Nederlandene og drog med dem til Norge, hvor der var højlig
Brug bande for hum ug Jem. Landets Forsvar og Angre bet
mod Sve1 ige sls.ulde ledes af Statholderen, Hannibal Schcstcd,
for Kongen var selv for langt borte til at kunne tage sig
af Sagerne der, og desuden havde han nok at tage Vare
paa i Danmark. Hannibal Sehested var baade en dygtig
og virksom Mand, og vel ogsaa den, der stod Kongen
bedst bi i denne Trængselstid, men Feltherre var han ikke;
han havde aldrig tjent i Udlandet og forstod sig ikke
synderligt paa Krig. Han indsaa dette selv og bad Kristian
den fjerde om at sende ham en Feltmarskalk, som kunde
hjælpe ham i Felten, paa hvilket Omraade han jo selv var
uerfaren. Men Kongen svarede ham, vel ikke uden nogen
Bitterhed, at han ingen kj endte, som var dygtig til at
hjælpe med Hærledelsen. Havde han kjendt en, havde
han desuden højlig nødig at bruge ham selv. Under saadanne Forhold maatte Henrik Bjelke naturligvis blive særlig
velkommen. Han var jo desuden født i Norge, hvor hans
Slægt var vel kendt. Hans Broder, Ove, var N arges Riges
Kansler, en anden Broder, Jens, laa i Holland og hvervede
Officerer til at føre de norske Bondesoldater.
Henrik Bjelke blev straks ved sin Hjemkomst, 29 Aar
gammel, gjort til Oberst og var under hele Krigen, som i
Norge efter Statholderen har faaet Navnet Hannibals-Fejden,
Hannibal Sehesteds højre Haand. Han førte desuden som
Oberst et hvervet Fodregiment.
Felttoget begyndte med, at Hannibal Sehested samlede
nogle norske Tropper ved Kongsvinger for derfra at gøre
et Indfald i Vermeland. Allerede ved Grænsen, ved Magnord,
mødte dog den svenske Feltherre, Oluf Stake, ham og slog
ham tilbage. Her har Henrik Bjelke næppe været med.
Derimod var han virksom ved det næste og -heldigere Indfald. Kong Kristian den fjerde vilde i Foraaret 1644 belejre
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Gøteborg, og befalede derfor Hannibal Sehested med de
norske Tropper at møde ham foran Byen. Sehested lagde
Vejen over svensk Grund, faldt ind i V estergøtland, indtog
og l)læn<lle Byen Vennersborg, som ligger ved Gøtaelvens
Udløb i Vennern, og drog saa langs Elven ned mod Gøteborg. Kongen kom ogsaa derop, og Belejringen gik godt
fremad, indtil Efterretningen om en svensk-hollandsk Flaades
Ankomst til Vesterhavet tvang ham til at forlade Gøteborg
for at møde den nye Fjende paa Søen. Den norske Hær
var ikke stærk nok til ene at fortsætte Belejringen. Den brød
derfor op og gjorde et nyt Indfald i Vermeland. Mora
Skanse blev erobret, og da Svenskerne fik samlet nogle
Tropper, kom det i December til en større Kamp ved
Nys Ager, i hvilken Nordmændene fuldstændigt sejrede.
Det følgende Aar havde en af Sveriges bekendte Hærførere, Gustaf Otto Stenbock, faaet Befalingen i V ermland.
Han angreb de norske Skanser ved Grænsen og tog dem
efter tapper Modstand. Saa vilde han trænge længere ind
i Norge; men deri blev han hindret ved Hannibal Sehesteds
Indfald i V estergøtland. Den norske Hær var nu bleven
stærkere, og Statholderen tænkte paa alene med den at
belejre Gøteborg. Fik han den By ind, mente han det
vilde skaffe Danmark og Norge lideligere Fredsvilkaar.
Han gik derfor fra V ermland igennem Dal mod Vennersborg og slog paa Vejen to svenske Afdelinger, som vilde
standse ham. Henrik Bjelke forsøgte tre Gange at storme
Venners borg; men den var nu bedre befæstet og havde
en stærkere Besætning end Aaret forud, saa han maatte
opgive at tage den og rykke videre ned mod Gøteborg.
Inden han naaede saa vidt, blev han dog angrebet af en
betydelig overlegen svensk Hær og efter flere Fægtninger
tvungen til at gaa tilbage. Svenskerne begyndte saa at
belejre det stærke, hidindtil aldrig tagne Baahus, hvor
Henrik Bj elke var Kommandant; men inden de vare komne
ret langt dermed, blev Krigen endt ved Freden i Brømsebro.
Dansk-norske Heltehistorier.
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Endnu forinden Fredsslutningen var Henrik Bjelke bleven
Næstkommanderende i Norge.
V ed alle disse Krigsforetagender, som i det hele vare
baade heldige og hæderlige fm de norske Vaaben, havde
Henrik Bjelke staaet Hannibal Sehesleu lrolig bi, baade
med Raad og Daad. Statholderen paaskønnede ogsaa dette
og nævnte ham i sine Indberetninger til Kongen, saaledes
at Kristian den fjerde fandt Anledning til at rose Henrik
Bjelkes Iver og Troskab, og det betød noget. Kristian
den fjerde var sparsom med Roes, særlig paa de Tider.
Hannibal Sehested satte ogsaa megen Pris paa den unge
Oberst og viste ham megen Velvilje; men Henrik Bjelke
gengældte ikke altid disse Følelser. Han var misfornøjet
med den Maade, hvorpaa Felttoget var bleven ledet, og
mente, der burde have været udrettet betydeligt mere.
Rimeligvis havde han Ret deri, men Hannibal Sehested
havde jo aabent selv erkendt, at han ikke gav sig ud for
at være Feltherre, og at han helst ønskede en anden skulde
føre Kommandoen. Maaske havde det været bedre, om
ban havde lyttet mere til Henrik Bjelkes Raad. Det kom
senere en Gang til et heftigt Sammenstød mellem dem om
den Sag, saa at kun Kongens Mellemkomst hindrede en
Tvekamp.
Da Krigen var endt, viste Kristian den fjerde Henrik
Bjelke sin Paaskønnelse ved paa Grund af hans »gode
Comportement og Intention til Vore Rigers Tjeneste« at
love at lade ham avancere fremfor nogen fremmed. Han
skulde derfor igen begive sig i fremmed Tjeneste for at
uddanne sig yderligere, flittig give Agt paa Armeernes
Tilstand og straks komme hjem, naar noget fjendtlig paakom.
I V entepenge fik han 200 Rdl. maanedlig.
Henrik Bjelke drog saa paany udenlands. Først fulgte
han med Korfits Ulfeld, som rejste til Holland i Kongens
Ærinde. Imidlertid havde han tabt sin Lyst til nederlandsk
Tjeneste. Hollænderne havde jo været Svenskernes Venner
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i sidste Krig. Han drog derfor til Tyskland, tog Tjeneste
i den kejserlige Hær og blev der, til den westfalske Fred
gjorde Ende paa Trediveaarskrigen. Saa drog han igen
hjem.
Da han kom tilbage, var Kristian den fjerde død og
Frederik den tredje havde besteget Tronen. Den nye
Konge syntes dog at have været ham gunstig. Han forlenede ham med Island og gjorde ham ved sin Kroning til
Ridder af Elefanten. Henrik Bjelke ledsagede ogsaa Kongen
paa Hyldningsrejsen til Kristiania. Ved denne Lejlighed var
det, at han kom i Strid med Hannibal Sehested om Krigsførelsen mod Svensken i sidste Fejde.
Kort efter sin Hjemkomst giftede Henrik Bjelke sig
med Edele Ulfeld, en Datter af Kristoffer Ulfeld. Han
blev derved gift ind i en Slægt, som kom til at staa i
skarp Modsætning til Kongehuset, og det gjorde hele hans
Stilling noget vanskelig. Dog forstod han at finde den
rette Grænse mellem Familiebaand og Pligten mod Kongen.
Henrik Bjelke indtog efter sin Hjemkomst, da han som
gift Mand slog sig fast ned, utvivlsom en fremragende
Stilling paa Grund af sin Virksomhed i sidste Krig og sin
betydelige Krigserfaring. Det synes jo endogsaa, som om
Kristian den fjerde i ham havde set det Feltherreemne,
Danmark saa haardt trængte til. Den svenske Gesandt,
Magnus Durell, skrev i en Indberetning til sin Regering, at
der kun var tre Danske, som havde været i fremmed
Tjeneste, nemlig Grev Valdemar Kristian ved den kejserlige
Hær, Henrik Bjelke under Prinsen af Oraniens Garde og
Kristian Fris et Aar i den weimarske Krigshær. Grev
Valdemar Kristian døde snart, Kristian Fris' Krigerduelighed
mærkede man aldrig noget til, saa Henrik Bjelke stod som
den, der var noget at vente .af. Den Gang var hverken
Ulrik Kristian Gyldenløve, Niels Jul eller Niels Rosenkrans
endnu vendte tilbage.
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Man skulde saaledes vente i Henrik Bjelke at se en
tilkommende Rigsmarsk; men det gik helt anderledes.
Frederik den tredje mente at behøve hans Tjeneste paa
Søen. Med Kristian den fjerde havde Danmark-Norge foruden en Konge ogsaa mistet en Admiral.
Rigsadmiral
Jørgen Vind var falden paa Kolberger Heide, hans Eftermand, Ove Gedde, var en ældre Mand og havde desuden
brækket Benet, da hans Skib »Sofia« 1644 strandede paa
Skærene ved Gøteborg. Admiral Pros Mund var falden
under Lolland, Peder Galt henrettet for sin Brøde ved
Bevogtningen af Kieler Fjord. Tre Admiraler vare saaledes
gaaede bort foruden Kong Kristian selv, og derfor syntes
Frederik den tredje, at han manglede en Mand ved
Søværnet, som ret kunde fylde Pladsen. Hans Valg faldt
paa Henrik Bjelke, og F remtiden viste, at han ikke havde
taget fejl; men det var sikkert et stort Tab for Hæren,
som saa haardt trængte til dygtige Kræfter.
Ved Midsommertid 1653 var Henrik Bjelke i Søen med
en Eskadre, som under Krigen mellem England og Holland
krydsede i Sundet. Hans Flag vajede fra Kristian den fjerdes
gamle Admiralskib »Trefoldighed«. Senere ledsagede han
en hollandsk Handelsflaade til Skagen for at se den tryg
ude af danske Farvande. Desuden gjorde han 6 Rejser
til Island, saa han naaede snart at blive nogenlunde hjemme
paa Søen.
Da -Krigen mod Sverige blev erklæret, havde Rigsadmiralen, Ove Gedde, alt i flere Aar paa Grund af Alder
og Svaghed ikke kunnet gaa til Søs. Kongen udnævnte
da den den Gang 42aarige Henrik Bjelke til Rigsviceadmiral
og gav ham Befalingen over hele den dansk-norske Flaade.
Frederik den tredje mente, at Karl Gustaf, saasnart
han fik Underretning om Danmarks Krigserklæring, vilde
søge at komme hjem til Sverige med nogle af sine gamle
prøvede Soldater fra Felttogene i Polen. For at hindre
dette, besluttede han selv at gaa til Østersøen med Flaa<len.
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Den 23de Juni 1657 gik han selv om Bord paa »Trefoldighed«
hos Henrik Bjelke, og hele Flaaden styrede, 19 Sejlere
stærk, mod Danzig. Der fik han at vide, at Karl Gustaf
ingenlunde var til Sinds at gaa til Sverige, men tvært imod
i Ilmarch førte sin Hær mod Holstens Grænse. Kongen
vilde nu hjem for at møde sin Modstander paa Landjorden.
H enrik Bjelke landsatte ham paa Skaanes Kyst; det blev
sidste Gang en dansk Konge betraadte Skaanes Jord som
lovlig Hersker. Flaaden gik saa igen til Østersøen. Til
Svenskerne mærkedes der endnu intet. Rygen og flere
smaa Øer, som stode under Sverige, bleve brandskattede;
Henrik Bjelke havde gerne forsøgt en alvorlig Landgang,
men dertil var Flaadens Besætning for svag. Desuden var
han ikke rigtig fornøjet med den; han syntes ikke Lollikkerne og Sjællænderne gjorde Gavn nok, han vilde
hellere have Nordmænd og Jyder om Bord.
I Sverige havde man straks, saasnart Krigen var
erklæret, begyndt at ruste Flaaden. Skibe var der ingen
Mangel paa, men desmere paa dygtige Søfolk og duelige
Skibschefer. Midt i Juli løb Flaaden ud under Klas Bjelkenstjerna. Karl Gustaf lagde megen Vægt paa dens Hjælp.
Han kendte jo fra den Gang han lærte Krigen under
T orstenson, hvor vanskeligt det var at naa over til de danske
Øer, naar han ikke var Herre paa Søen. Hans Plan var
at rette et Stød mod Danmarks Hovedstad; derfor sendte
han, saasnart han overskred Holstens Grænse, Bud til
Bjelkenstjerna, at han skulde holde sig rede til at medvirke
til »en særdeles entreprise« med saa mange Skibe som
muligt. Der hengik dog endnu nogen Tid, , inden den
svenske Admiral troede sig stærk nok til at give sig i Lag
med den dansk-norske Flaade. Først i Begyndelsen af
September styrede han med 32 Orlogsmænd foruden 6
væbnede Handelsfartøjer og nogle Brandere mod de danske
Kyster.
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Hele den jydske Halvø, med Undtagelse af Frederiksodde Fæstning, var den Gang i Svenskernes Hænder. Karl
Gustaf ventede kun paa sin Flaade for at gaa over til
Øerne. Stillingen var næsten den samme som i Sommeren
1644, da Kristian den fjerde ved Slaget paa Kolberger
Heide standsede Erobrernes Sejrsgang. Denne Gang var
det Henrik Bjelke, i hvis Hænder Afgørelsen var lagt. Saasnart han fik at vide, at Svenskerne vare i Søen, nærmede
han sig igen de danske Kyster.
Den I zte September
mødtes Flaaderne første Gang under Møen. Henrik Bjelke
var den Gang sin Modstander saa betydeligt underlegen i
Styrke, at han undgik Kamp og ved behændige Manøvrer
trak sig ind i Farvandet mellem Falsterbo og Stevns. Om
Aftenen kom Niels Jul til ham med r r Skibe, som imidlertid vare blevne rustede i København. Den dansk-norske
Flaade talte nu i alt 30 Skibe, den svenske 38, men desuagtet bestemte Henrik Bjelke sig til at optage Kampen,
og Niels Jul har næppe fraraadet det. Den 13de September
mødtes Flaaderne under Falsterbo, og Dagen igennem blev
der kæmpet en haard Kamp uden at nogen af Parterne
vandt nogen afgørende Fordel. Den næste Dag begyndte
Striden igen, skønt det blæste haardt; men saa bleve
Svenskerne kede af Legen og styrede ad Wismar til.
Henrik Bjelke beholdt Valpladsen. Det var gaaet denne
Gang, som det gik ved Kolberger Heide. Den svenske
Flaade havde endnu kampdygtig trukken sig ud af Striden,
men alle Anfaldsplaner mod de danske Øer maatte opgives.
Bjelke gik til København, fik hastig Skaden paa sine Skibe
udbedret og styrede saa paany ud i Østersøen for at søge
Bjelkenstjerna og tilbyde ham en ny Kamp. Men den
svenske Admiral forlod ikke den trygge Havn ved vVismar,
skønt han var bleven forstærket med en Eskadre under
Gerdtsson, og derved var den dansk-norske Flaade endnu
mere overlegen i Skibenes Tal. Henrik Bjelke herskede
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ubestridt i Østersøen, indtil Vinterkulden tvang hans Skibe
i Havn.
Hvor ulykkeligt saa end Felttoget paa den jydske
Halvø var gaaet, var det dog altid en 1 røst, at paa Søen
havde den dansk-norske Flaade hævdet sin gamle Overlegenhed. Det var Henrik Bjelkes store Fortjeneste af
Fædrelandet, at han havde tilintetgjort Karl Gustafs Plan
om ved Flaadens Hjælp at angribe de danske Øer. Vel
røvede den haarde Frost, som lagde Belterne til for den
svenske Hær, senere Frugten af Sejren ved Falsterbo; men
deri havde Henrik Bjelke ingen Skyld.
Vinteren kom. Orlogsmændene laa halvt aftaklede i
Lejet ved København.
Baadsmændene vare for største
Delen sendte hjem. Da saa Freden i Roskilde gjorde en
ulykkelig Ende paa den ulykkelige Krig, var der intet
synderligt at tage Vare paa hverken for Henrik Bj elke eller
Niels Jul.
Ingen tænkte paa at ruste Flaaden til den
kommende Vaar, og Penge var der ingen af til at udrette
noget med. Kong Frederik havde desuden anden Brug for
Henrik Bjelke. Han blev sendt til Roskilde for paa Kongens
V egne at indbyde Karl Gustaf til Besøget paa Frederiksborg. Han fulgte Erobreren til Helsingør, og da han havde
hørt Helsingborgs Kanoner byde den første svenske Hersker
Velkommen paa skaansk Grund, drog han tilbage til
København, vel sagtens i den Tanke ligesom alle andre, at
der nu forestod en lang Fredstid, hvor det gjaldt om at
finde Midler til at raade Bod paa de svære Saar, Krigen
havde slaaet.
Men det kom helt anderledes. Karl Gustafs Fredsbrud
og Landgang paa Sjælland kaldte ogsaa Henrik Bjelke igen
under Vaaben. Med Harme har Admiralen sikkert set den
svenske Flaade lægge sig for København og indeslutte
Byen fra Søsiden. Havde han nu haft de 30 Skibe, med
hvilke han sejrede under Falsterbo, havde det været ham
en let Sag at jage Svensken bort; men hvad nyttede det,
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at Skibene laa i Lejet. De norske og jydske Søgutter,
han fremfor alt satte sin Lid til, vare borte. Desuden
maatte Baadsmændene og mange af Officererne i den første
TiJ a1 bejde med paa Voldene. Masler og Stænger bleve
til spanske Ryttere og Stormbukke. Baade til Lands og
til Vands naaede Kong Frederiks Magt kun saa langt
Københavns Kanoner rakte.
Først da Rygtet meldte, at den hollandske Flaade var
under Vejs, kom der igen Liv paa Holmen. Mange Folk
havde man ikke at undvære i København; men noget
maatte der gøres for at række Hjælperne Haanden. Da
den svenske Flaade samlede sig ved Kronborg for at spærre
Hollænderne Vejen, kunde Henrik Bjelke røre sig. Syv
Skibe var alt, hvad Danmark-Norge den Gang kunde sende
i Søen, og flere af dem var endda meget smaa; men der
var Mænd paa dem, som vare vante til at se Fjenden
under Øjnene. Henrik Bjelke havde selv hejst sit Flag paa
»Trefoldighed«, en Veteran, hvis Skrog havde huset saa
mange svenske Kugler, og som aldrig havde vist Fjenden
sit Agterspejl i Slag. Saa var der Viceadmiral Niels Helt
paa »Hannibal«. Han havde vundet sin Admiralsgrad kort
forinden ved et dristigt Udfald med væbnede Baade i Kalvebod Strand, hvor han havde ødelagt de Skibe, som skulde
føre Karl Gustafs Soldater over til Amager. Efter ham
kom Peder Bredal paa ,, Tre Løver«, ham, som isede sine
Skibe ud ad Nyborg Fjord, da Svenskerne havde taget
Fæstningen. Sidst i Rækken kom den lille "HøJenhald «
paa 6 Kanoner. Den havde efter ringe Lejlighed været
med ved Kolberger Heide; den var en af de faa, som slap
,)
bort fra Pros Munds Nederlag ved Lolland. Det blev dens
sidste Kryds. I den tilstundende Vinter endte den sit daadrige Liv som Blokskib i Kalvebod Strand, da den Stormnatten fyrede mod de over Isen fremrykkende Svenskere.
Da Kanonernes Torden fra Sundets Indløb forkyndte,
at nu kæmpede Svenskerne og Hollænderne om Vejen til
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København, laa Henrik Bjelke og krydsede med sine Skibe
for at naa op og være med i Slaget; men den Vind, der
var H ollænderne saa føjelig, var ham stik imod. Han
naaede kun til 1-lveen og fik ikke løsnet et Skud. Han fik
trøste sig med, at nogen Nytte gjorde han dog altid.
Medens Orlogsmændene sloges, listede den hollandske
Transportflaadc sig langs Skaanes Kyst ned mod I(øbenhavn; da den naaede Bjelkes Skibe var den i Sikkerhed for
svenske Kapere.
Da Hollæ nderne vare komne, var København fri fra
Søsiden. Svenskerne søgte Havn ved Landskrone. Der
vilde de Danske gjerne spærre dem inde ved at sænke
nogle Skibe i Sejlløbet; de fik ogsaa Hollænderne til at
gaa med dertil, men hrnrdan det nu gik eller ikke gik,
Løbet blev ikke spærret. Henrik Bjelke mente, at Hollænderne vare Skyld deri; naar den svenske Flaade var
gjort uskadelig, vare de jo overflødige, og det vilde de
nødigt være. Overhovedet kunde Henrik Bjelke ikke lide
Hollænderne. Han mente deres egentlige H ensigt var at
faa Danske og Svenske gjorte uskadelige ved at faa dem
til at slaas indbyrdes. Den Mening havde adskillige fornuftige Folk foruden ham.
K øbenhavn havde nu Forbindelsen fri mod Søsiden;
der kunde komme Baadsmænd fra de andre Landsdele ind
til Byen, og derfor kunde man tænke paa til den næste
Sommer at ruste en betydelig Del af Flaaden. Henrik
Bjelke og Niels Jul fik travlt Vinteren igennem.
Svenskerne kom dog først ud. I Marts Maaned overførte svenske Krigsskibe Soldater til Langeland, og Øen
blev erobret trods tapper Modstand. Det kunde Hollænderne
let have hindret, men de vilde ikke . Saasnart derfor Rustningerne i København var nogenlunde fremmede, blev Viceadmiral Niels Helt sendt til Beltet med 16 danske Skibe.
Han traf under Langeland 6 svenske og erobrede Orlogs-
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skibet »Svanen« paa 50 Kanoner; de andre svenske Skibe
slap fra ham.
Men samme Dag, som Niels Helt rensede Store Belt,
løb den svenske Hovedflaade under Bjelkenstjerna, 20 Skibe
stærk, ud fra Landskrone, uden at Hollænderne !undrede
det. Den forstærkede sig med andre Skibe, som stødte til
i Søen, og Niels Helt kom nu i slem Forlegenhed. Han
maatte ty ind paa Flensborg Fjord, medens Bjelkenstjerna
spærrede Udløbet. Karl Gustaf haabede at gøre en god
Fangst; han vilde lade sine Tropper besætte Flensborg og
fra Landsiden beskyde de dansk-norske Skibe. Heldigvis
fik man i København Underretning om, hvorledes Sagerne
stode ved Flensborg, og Henrik Bjelke blev straks sendt til
Søs med Resten af Flaaden. Niels Jul befalede under ham,
og den hollandske Flaade forenede sig med dem. Nede Syd
for Falster ved en Grund, som hedder Rødsand, traf de
den 3ote April Bjelkenstjerna. Henrik Bjelke paa »Trefoldighed« og Niels Jul paa det erobrede Skib »Svanen«,
fulgt af nogle andre dansk-norske Skibe, angrebe straks
Svenskerne; men Hollænderne holdt sig tilbage, kun deres
Admiral deltog for Alvor i Slaget.
De vilde nu en
Gang ikke have den svenske Flaade ødelagt. Henrik
Bjelke og Niels Jul dængede den svenske Flaade godt til
og tvang den til at gaa til \Vismar; men havde Hollænderne
hjulpet som ærlige Venner, vare Svenskerne ikke slupne
saaledes derfra. Niels Helt kom nu ud fra Flensborg, saa
Henrik Bjelke havde sin Flaade samlet.
Senere paa Sommeren kom endnu en hollandsk Flaade
til de danske Farvande og desuden en stor engelsk. Aldrig
har vel Sund og Belt set saa mange Orlogsmænd samlede,
som i Sommeren 1659. Baade Danske og Svenske bleve
paa Søen helt afhængige af de stærke, fjendtlige Mæglere,
saa de kunde ikke komme til at udkæmpe deres egen Strid.
En Gang endnu kom dog Henrik Bjelke til at gribe virksomt ind i Krigen. Det var ved Landgangen ved Kerte-
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minde, da Hans Schack drog ud for at vinde Fyn til~age.
Henrik Bjelke var forrest med sine Skibe, og selv om Hans
Schack naturligvis maatte være den, der fik Hovedansvaret
og derfor ogsaa Æren for den dygtigt ledede Landgang,
saa var Henrik Bjelke ham dog en god og kraftig Støtte
derved.
Kong Frederik den tredje viste, at han forstod at
skatte Henrik Bjelkes Fortjenester.
Samme Aar som
Freden til København blev sluttet, blev Henrik Bjelke Rigsraad og Præsident for Admiralitetet. To Aar efter blev
han Rigsadmiral. Han hørte til de Adelsmænd, som straks
forsonede sig med de nye Forhold, da Kongen blev Arveherre og Enevoldskonge. Han vedblev ogsaa i en lang
Aarrække at staa i Spidsen for Søværnet, selv om hans
Virksomhed der i Fredstid maatte staa i Skygge for Niels
Juls og Kurt Adelaers; han var jo ikke som de fra Barnsben af opdraget paa Søen. Han blev Medlem af Statskollegiet og fik Sæde i Højesteret.
Rig og anset henlevede Henrik Bjelke sine sidste Aar.
Han regnedes blandt Landets ypperste Mænd. Da Kristian
den femte blev salvet, var han tillige med Feltherren Hans
Schack blandt dem, som bare Himmelen over Kongen.
Det var den tredje danske Konge, under hvem han tjente;
men Alderen begyndte nu at melde sig. Ved den skaanske
Krigs Udbrud, maatte han overlade til yngre Kræfter at
føre Flaaden og selv nøjes med Virksomheden i Land. Da
han var 64 Aar gammel blev han fritaget for sin Embedsgerning ved Flaaden, og den 16de Marts 1683 døde han.
Han blev begravet i Næsbyholm Kirke paa Sjælland.
Henrik Bjelke havde en mærkelig Skæbne. Skønt hans
Krigerliv faldt under de ulykkeligste Krige, Danmark har
ført, Torstensans Indfald og Krigen mod Karl Gustaf, saa
har han dog saa godt som aldrig vegen for Svenskerne, og
det skønt han kæmpede med dem baade til Søs og til
Lands. Som Oberst og Næstbefalende i den norske Hær

HENRIK BJELKE.

44

1644-45 kæmpede han næsten· altid paa svensk Grund og
oftest heldig. Paa Søen, som Admiral, fulgte Sejren ham
baade ved Falsterbo og Rødsand. Ved sin Daad har han
fyldt den Plads i Helterækken Kristian den fjerde, Henrik
Bjelke, Kurt A delaer, Niels Jul, som han indtager i Tiden.
Naar hans Navn er mindre kjendt, ligger det i, at de store
Ulykker, som den Gang brød ind over Riget, formørkede
hvad stort og godt der blev øvet.
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Den Gang, da Kong Frederik den tredje bestemte sig
til at erklæ re Sverige Krig, begyndte han ogsaa at se sig
om efter nogle ældre, duelige, fremmede Officerer, for indenlands var der just ingen Overflod paa Feltherreemner. Der
var navnlig to, som hans Opmærksomhed snart blev henvendt paa; den ene var I{ommandanten i Hamborg, Generalmajor Hans Schack, den anden var Ernst Albrecht von
. Eberstein. Begge kom de herind i Landet, og begge viste
de sig som dygtige og modige Krigere; men de vilde ogsaa
begge indtage den øverste Plads ved Hærens Styrelse, og
det kunde kun en af dem gøre. Eberstein drog derfor bort
igen; men Hans Schack blev dansk Undersaat og Stamfader til en Slægt, som endnu blomstrer her i Landet. Han
steg højt i Kongens Gunst, han blev Greve af Schackenborg, Herre til Møgeltønder, Gram og Gisselfeldt, Ridder
af Elefanten, Danmarks Riges Feltherre, Gehejmeraad,
Stiftamtmand i Ribe, Præsident i Krigskollegiet, Assessor
i Statskollegiet og Højesteret, Oberst til Hest og til Fods.
Hans Schack blev født paa Gaarden Undevad i Angeln,
hans Moders Fædrenegaard, den 28de Januar 1609. Som
født Sønderjyde var han saaledes paa en Maade ogsaa
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dansk af Fødsel, men dette skyldtes dog kun et Tilfælde.
Faderen, Christoffer von Schack, boede paa Barsthorst i
Meklenborg, og der hørte Slægten hjemme,
Moderen,
Anne von Ditten, var derimod af søn<lerjy<lsk Slægt, og
hen<les Mm.ler, F1u Kiisline Vognsen, var fra Nørrejylland.

Hans Schack fødtes som den yngste af 7 Sødskende. Alt
som ung kom han til igen at træde i Forhold til Danmark,
da han 18 Aar gammel kom i Tjeneste hos Kristian den
fjerde under Trediveaarskrigen; men da Freden i Lybæk
snart efter blev sluttet, søgte han først svensk, senere fransk
Tjeneste og færdedes i 23 Aar i fremmede Krige. V ed
Hjemkomsten gjorde hans Hertug ham til Statholder over
Sachsen-Lauenborg, men da Hertugen to Aar efter døde,
gik Hans Schack til Hamborg og blev Kommandant der.
En fremmed Gesandt skildrer i en Indberetning til sin
Regering Schack saaledes: »Vel er han en ustuderet Mand
uden synderlig Opdragelse, men han har en god, naturlig
Forstand, har tjent i Krigen fra Ungdommen af og holdes
i Agt i Frankrig.<< Det var derfor ikke saa underligt, at
Frederik den tredje kastede sine Øjne paa ham, og Danmark fik Grund til at glæde sig ved det gode Valg.
Allerede i April Maaned 1657, altsaa inden Krigen
endnu var erklæret, blev der indledet Forhandlinger med
Hans Schack. Snart efter begyndte den danske Hær at
samles under Anders Bille i det sydlige Holsten, saa Schack
har fra Hamborg af haft god Lejlighed til at gøre sig
bekendt med Hærvæsenet i det Land, der forlangte hans
Tjeneste. Saa kom Karl Gustaf, og Krigen begyndte for
Alvor. Schack har vel haft sine egne Tanker ved, hvad
han saa. Det maatte staa ham klart, at for en dygtig
Kriger var der en Fremtid i Danmark, hvis Landet da stod
til at redde, og at han ikke behøvede at sætte Prisen paa
sin Tjeneste lavt. Underhandlingerne fortsattes Sommeren
igennem. Først i August enedes man om, at han skulde
være Generallieutenant med 5000 Rdl. i aarlig Lønning,
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enten der saa var Krig eller Fred, og hverve I Fodregiment og I Rytterregiment til sin nye Krigsherres
Tjeneste.
Hen paa Vinteren 1657 er han rimeligvis kommen over
paa Sjælland. Forholdene havde da slemt forværret sig.
Frederiksodde var falden, det aabne Land i Skaane rømmet
og Fyn stærkt truet. Det er let at se, hvor meget man
trængte til Schacks Krigserfaring, og hvor stor Umage man
gjorde sig for at knytte ham ret fast til Danmark. Trods
Rigsraadets store Uvilje mod alle fremmede, gav <let <log
sit Samtykke til, at Schack blev optaget i den danske
Adelsstand mod at han forpligtede sig til at tage dansk
Tjeneste paa Livstid og sværge Kongen Troskab. Den
6te Januar 1658 blev Brevet udstedt, hvorved han blev
dansk Undersaat; han kaldes da Generallieutenant og Oberst
til Hest og til Fods.
Rigets øverste militære Befalingsmand, Rigsmarsk
Anders Bille, var den Gang falden paa Frederiksoddes
Vold. Der var ikke udnævnt nogen ny Rigsmarsk; men
Overkommandoen over Krigsmagten til Lands var betroet
til Feltmarsken Axel Urup, og de tre Generallieutenanter:
Gyldenløve, som befalede paa Fyn, Eberstein, som samlede
alle de kongelige Tropper i Holsten om sig, og Schack,
som den 13de Januar blev Øverstbefalende for alt det
skaanske Fod folk.
Det skaanske Fod folk laa imidlertid mest fordelt i
Fæstningerne. Noget Vinterfelttog øst for Sundet havde
ingen tænkt paa. Der maatte desuden naturligvis hengaa
nogen Tid, inden den nye Generallieutenant fik sat sig ind
i de trøstesløse danske Hærforhold og tænkt paa Midler til at
bringe dem paa en bedre Fod. Skønt Hans Schack, næst
Axel Urup, var den højeste Befalingsmand af Hæren, som
var til Stede paa Sjælland, da Karl Gustaf landede, kan der
derfor næppe tillægges ham noget Ansvar for. at der ikke
blev ydet bedre Modstand. Han var endnu for fremmed i
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Landet og for ukendt med Forholdene til at kunne gribe
ind med nogen Kraft.
Saa kom Roskildefreden. Krigen var endt med Rigets
Sønderlemmelse uden at Hans Schack endnu havde faaet
Lejlighed til at vise sit nye Fædreland nogen Tjeneste.
Hans Fremtid stod just ikke for ham i noget glimrende
Lys. Vel havde han opnaaet en høj Rang og gode Indtægter, men Rigets ulykkelige Stilling varslede om en daadløs Fremtid. Folket syntes kun at tænke paa at skaffe sig
Fred, hvor højt end Sejrherren stillede sine Fordringer.
Omslaget kom pludseligt og voldsomt. Hans Schack
kendte knapt sine nye Landsmænd igen, da de, opirrede ved
Karl Gustafs troløse Fredsbrud, som een Mand grebe Sværd
og Spade og gik til Volds for at rejse Værn mod den før saa
frygtede Fjende. Fra det Øjeblik af traadte Hans Schack
frem i Forgrunden ved Siden af Ulrik Kristian Gyldenløve
og Landets andre bedste Mænd. Kongen af Danmarks
Undersaat var Hans Schack bleven nogle Maaneder forud,
sit danske Navn og sin Plads i Danmarks Historie v:andt
han paa Københavns Vold.
Det var ingenlunde nogen let Stilling, den nye Generallieutenant havde ved Belejringens Begyndelse. Den krigerske
Opgave var yderst vanskelig, alt skulde saa at sige skabes
fra nyt; men hertil kom endnu store personlige Vanskeligheder. Han var endnu en fremmed og forstod næppe
stort af Landets Sprog. Saa længe det kun gjaldt om at
befale over hvervede, mest tyske Tropper, gjorde dette
mindre til Sagen; men nu da Byens Borgere fyldte
Rækkerne, faldt det svært ikke at kunne forstaa dem eller
tale til dem. Det var heller ikke let at hævde Pladsen
ved Siden af den folkekære Kongesøn, Ulrik Kristian, alle
Borgernes erklærede Yndling.
Til Trods for alt dette
vandt Hans Schack hurtigt en fast og sikker Stilling. Det
var ikke blot hans ubestridelige krigerske Dygtighed og
1
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hans Mod, som skaffede ham Agtelse; hans jævne, ligefremme Væsen tiltalte Københavnerne og gjorde ham til
deres Mand. Som Kommandant i Hamborg havde Schack
haft Lejlighed til at færdes mellem et frit, selvagtende
Rorgerskab, og det kom ham nu til Gode.
Hans Schack var efter Aldersorden den tredje i Rækken
af Befalingsmændene i København. Over ham stod Feltmarsken Axel Urup og Ulrik Kristian Gyldenløve. Han
blev dog straks udset til at være den egentlige Kommandant
i Byen, og der mærkes ikke noget til, at dette bragte ham
i Ufred med de andre. Gyldenløve og Schack stode hinanden trolig bi og delte Arbejdet og Æren i den trange
Tid, medens Urup overtog de administrative Forretninger.
· Endnu samme Dag - Søndag den 8de August - som
Rygtet om Svenskens Landgang ved Korsør naaede
København, fik Hans Schack Befaling til ufortøvet at lade
hugge Pallisader og spanske Ryttere, hvor Tømmeret dertil
saa var at finde. Det var den første Begyndelse til den
Række Arbejder, som efterhaanden, medens Fjenden stod
for Porten og Kugler og Bomber ofte haglede ned, omskabte de svage, brystværnsløse Volde og de lave, næsten
tørre Grave til virkelige Befæstninger, bag hvilke Københavns Borgere kunde trodse Evropas første Soldater. Rastløst og ihærdigt syslede Hans Schack med denne store
Opgave samtidig med, at han delte Borgerne i Kompagnier,
anviste dem deres Plads paa Volden og sørgede for Vaaben
og Ammunition til dem. Det mere aktive Forsvar, Udfalde ne mod Fjendens Batterier og Løbegrave, overlod han
i Reglen til Gyldenløve; han vidste det saa var i gode
Hænder. Men ved det store Udfald den 23de August var
han dog med, og paa hans Opfordring overgav en fj endtlig
Skanse sig, hvorved I 50 af Karl Gustafs Veteraner bleve
fangne.
Da Døden havde bortrevet Gyldenløve inden Aaret
gik til Ende, stod Hans Schack som den, hve m alle KøbenD.i.nsk•norske Heltehisto rier.

Il.
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havns Forsvarere saa hen til med Haab og Tillid; om det
end i Længden faldt dem lidt svært at underordne dem,
som det var nødvendigt. Schack klagede til Kongen over
den ringe Magt, han havde som Kommandant. Der var
saa mange Hove<ln som slrnl<le hrine:es under en Hat:
Borgerskab, Studenter, Haandværksfolk og fremmede, hvilket
gjorde Embedet vanskeligt, efterdi at alting maatte erholdes
ved Bønner og undertiden intet dermed udrettedes. )>Det
var lettere at befale,« sluttede Kommandanten sin Klage}
»naar det var lutter Soldalet. (( Ja, naturligvis; men iErcn
havde da ogsaa været mindre. Det er Hans Schacks store
Fortjeneste, at han selv under saa vanskelige Forhold forstod at holde Pligtfølelsen oppe, saa Tjenesten aldrig blev
forsømt. Der mærkedes intet til, at Aarvaagenheden ·tog
af eller. Forsvarernes Iver kølnedes.
Og dog bleve Tiderne strængere, trods den Hjælp,
Hollænderne havde bragt. Vinteren kom med Sne og
Kulde, Gravene og Vandene om Byen bleve lagte til med
Is, og Karl Gustaf hilste glad sin gamle Forbundsfælle, som
Aaret forud havde baaret ham saa trofast over Belterne
lige til Danmarks Hovedstad; nu bar den ham vel over
den Smule Vand, som endnu laa mellem ham og Opfyldelsen af hans stolteste Drøm, Københavns Erobring.
Svenskerne havde opgivet den direkte Belejring og
vare gaaede tilbage til en befæstet Lejr, som de havde
anlagt mellem Brøndshøj og Utterslev. Her forberedte de
sig til det forestaaende Angreb, lavede Stormstiger til
V oldenc, Broer til at komme over V aagerne i Isen og alt,
hvad de ellers mente at behøve for at storme Byen.
I
København vidste man, hvad der forestod, og vare ligesaa
1vnge i at træffe Foranstaltninger til at afslaa Stormen.
Voldene bleve udbedrede med Stormpæle, Palisader og
spanske Ryttere; alle brugbare Kanoner bleve satte i
Batteri; de frivillige Korpser, som i nogen Tid havde været
fritagne for Tjenesten paa V olden, maatte igen gøre Gavn
1

51

HANS SCHACK.

Hver Mand i Byen, Borger eller Soldat, fik en bestemt Post
anvist, hvor han skulde møde, saasnart der blev slaaet
Alarm.
Forud for det egentlige Hovedangreb gik en Række
Smaaang1eb og Alarmeringer, t.lels for al prøve Isen, <lels
for at svække de Danskes Aarvaagenhed og holde dem i
Uvished om, naar det for Alvor gik løs. Jo længere det
led hen paa Vinteren, desto hyppigere og voldsommere
bleve .disse Angreb.
Snart susede de svenske Ryttere
i Vinternattens Mørke over Isen i Kalvebodstrand for at
prøve den samme Trafik, som saa herligt var lykkedes ved
Frederiksodde, at trænge ind i Ryggen paa Voldens Forsvarere og derved lette Stormen. Snart var det Fodfolket,
som i tætte Sværme nærmede sig Voldene og truede med
Storm. Men intet af alt dette svækkede Kommandantens
Aarvaagenhed. Saa tit Signalet lød, mødte han paa V olden,
og fandt han Faren truende, lod han hver Mand kalde til
sin Post. Om Aftenen den 9de Februar trængte en svensk
Brigade endog over V aagerne foran Bryghuset paa Slotsholmen og erobrede efter en heltemodig Modstand den
væbnede Pram, som laa der foran. Prammen kom i Brand,
og ved Luernes Skær saa man den svenske Hær staa slagfærdig foran Byen, et Varsel om at Afgørelsens Time nu
var nær.
Hovedstormen var fastsat til den r rte Februar KL I
om Natten. Karl Gustaf sørgede for, at alt Dagen forud
gik sin rolige Gang i den svenske Lejr for at intet skulde
1øbe Pla11e1ne fm Natten; men hvor snedigt han end mente
at bære sig ad, vare de Danske dog godt underrettede.
En svensk Overløber havde meddelt Kommandanten paa
Kristianshavn Dagen og Timen, og da Fjenden brød frem,
stod hver Mand paa sin Post, rede til at tage imod ham.
Nattens Mørke skjulte Svenskernes Fremmarch og
tillod dem usete at ordne deres Stormkolonner tæt foran
Fæstningen.
I ængstelig Spænding spejdede de gamle
1
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hærdede Krigere mod den mørke Masse foran dem, der
betegnede Voldenes Plads. Vilde det lykkes at overrumpl e,
eller stode Modstanderne rede? Gaaden skulde snart blive
løst. I samme nu som de brændende Bavner gave Tegnet
til Angrebets Begyndelse, løsnedes Stykkerne langs Volden,
og Svenskernes første Hærskrig » Fald an! « » Fald an I« var
allerede blandet med saaredes Jamren.
Først styrtede
Stormkolonnerne ud paa Kalvebodstrands Is, entrede efter
en fortvivlet Kamp Skibet »Højenhald« og vendte sig saa
mod Slotsholmen. Men det var umuligt at komme frem
der. Vaagerne vare huggede bredere, Broerne og Stigerne
passede ikke, og hvert Minut medførte store Tab for de
paa den aabne lsflade sammenpakkede Tropper. Instinktmæssig opgive de svenske Førere deres første Plan og
kaste sig over den yderste Del af Befæstningen fra V esterport til Kalvebodstrand.
Udenværkerne blive tagne,
Stigerne satte til Volden og nu gaar det opad for at møde
Forsvarerne Mand mod Mand paa Brystværnet.
Her afgjordes i det Øjeblik Københavns og dermed
Danmarks Skæbne.
Karl Gustafs hidtil ubesejrede Krigere, som gennem
Vanen til at sejre havde glemt, at de ogsaa kunde blive
besejrede, førte af de kækkeste og mest krigserfarne Officerer
i den svenske Hær, gjorde deres yderste for at vinde op
paa V olden; men fle fandt Mænd for dem, fast bestemte paa
hellere at lade Livet end vige en Tomme. Paa den mest
udsatte Bastion holdt Kong Frederik selv med Axel Urup
og Hans Schack ved sin Side. Medens Kongen ved sin
Nærværelse og ved sine kraftige opmuntrende Ord øgede
Modet hos de stridende, fulgte Kommandantens Øje de
kæmpendes Rækker for at lade de faa Reserver gribe ind
i rette Tid og paa rette Sted. Enhver, der kunde bære
Vaaben, maatte gøre Gavn den Nat. Fornemme Rigsraacler,
som Gunde Rosenkrans og Otte Krag, brugte Musketten
ved Brystværnet mellem simple Soldater og jævne Borge re.
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Et Øjeblik saa det ud, som Stormen skulde lykkes.
En svensk Officer, fulgt af et Par _Soldater, naaede op paa
Brystværnets Krone og raabte: »Overgiv eder, i danske
Hunde. Hvem befaler her?« Han fik hurtigere Svar, end
han ventede. Den Højstbefalende, Klavs Ahlefeld, jog
ham sin Partisan i Brystet, saa han styrtede død ned ad
Volden. Aldrig før havde de hærdede svenske Soldater
været i en saadan Kamp. »Det var,« skriver en samtidig
Forfatter, · »som om en stadigt blussende Ildkrans omgav
hele Byen«*). Forgæves lod Karl Gustaf efterhaanden alle
sine Reserver gribe ind. Det førte kun til bestandig større
Tab.
Tilsidst, da mange af hans bedste Officerer laa
dræbte paa Marken, og Rækkerne bestandig bleve tyndere
uden at noget tydede paa, at Forsvarernes Modstandskraft
var brudt, maatte Karl Gustaf, hvor haardt det end holdt
at faa Ordene frem, give Befaling til Tilbagetog, for at den
alt gryende Dag ikke skulde forvandle det afslaaede Angreb til et fuldstændigt Nederlag. Kampen havde da varet
i halvtredje Time.
Det var første Gang, Karl Gustaf maatte vige i aaben
Strid. Æren derfor var der mange om at dele. Den tilkom
Kongen, som saa uforfærdet delte Farer og Anstrengelser
med sit Folk; den tilkom hver Adelsmand, Soldat og
Borger, som uden Tanke om at vige trofast holdt ud paa
sin Post gennem de lange Timer; men saa vist som Hans
Schack var Byens Kommandant ikke blot af Navn, ogsaa
af Gavn, saa vist vil hans Navn aldrig blive glemt, saa
længe Mindet om Stormnatten den I I te Februar I 6 59 endnu
lever. Frederik den tredje viste sin Taknemlighed mod
ham ved at gøre ham til Feltmarskalk.
Efter Stormen blev der forholdsvis roligt omkring København. Karl Gustaf lod vel som om han ingenlunde havde opgivet Haabet om at vinde Byen og ved Lejlighed agtede at
*) Bjorlin:
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storme paany; men han vogtede sig vel for at udføre
denne Trusel. Kong Frederik begyndte at aande friere,
og fra Københavns Volde fløj Blikket ud over det øvrige
Land. Ogsaa der begyndte det at lysne. Danmarks Venner
eller rettere Karl Gustafs Fjender, Brandenborgerne, Polakkerne og Østerrigerne, havde jaget Svenskerne bort fra
hele den jydske Halvø; kun Frederiksodde var endnu i
deres Magt, og selv den maatte de rømme, da Kongen
sendte den tapre Klavs Ahlefeld over til Jylland og fik sat
et kraftigt Angreb paa Fæstningen i Værk.
Over til Sjælland for at tage Tyren ved Hornene og
angribe Karl Gustaf selv vilde de Allierede dog ikke. De
vilde ikke lægge Søen mellem sig og deres eget Land.
Derfor rettedes nu hele Opmærksomheden mod Fyn for at
vinde denne rige 0 tilbage.
Dette var dog ingenlunde let. Karl Gustaf Wrangel
befalede over de svenske Tropper paa Øen, og han var sin
Plads voksen. To Gange viste han Angriberne hjem med
braadne Pander, da de forsøgte at gaa over Lille Belt. Da
saa senere en Transportflaade, der var samlet ved Æbeltoft,
var bleven tagen eller brændt af svenske Skibe, tabte de
Allierede Lysten til at vove mere for den Sag. Største
Delen af deres Hær forlod igen Landet for at angribe
Sveriges tyske Provinser. Et mindre Korps blev tilbage
og blev underlagt Kong Frederiks Befalingsmand i Hertugdømmerne, Feltmarskalk Eberstein.
Frederik den tredje opgav dog ikke Tanken om Fyns
Generabring. I-lan følte sig nu saa sikker i sin Hovedstad,
at han troede at kunne undvære Hans Schack der, og han
besluttede derfor at give ham Overanførelsen paa det forestaaende Tog. Fra København skulde han medtage tre
hollandske Regimenter og saa meget af den øvrige Garnison, som paa nogen Maade kunde undværes. Dækket af
hollandske og danske Krigsskibe skulde han saa sejle til
Kiel, hvor Klavs Ahlefeld skulde møde ham med 3 jydske
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Rytterregimenter og noget Fodfolk. Desuden skulde Feltmarskalk Eberstein afgive c. 3000 Ryttere til ham. Schack
fik fuldstændig fri Hænder til at virke med dette Korps,
som han fandt det tjenligt. Der stod endog intet i hans
Instruks omJ at Angrebet skulde gælde Fyn) men del var
dog en Aftale mellem Kongen og liam.
Den rste Oktober 1659 indskibede han sine Tropper ved
Dragør, men Vinden faldt ugunstig, saalcdcs at han først naacdc
Kiel hele r 2 Dage efter. Her traf han sammen med Eberstein, som ikke var synderlig fornøjet med, at det blev
Schack, som skulde lede Hovedangrebet. Imidlertid enedes
de to Feltmarsker dog om, at Schack skulde sejle over i
Store Belt og se at slippe i Land paa Fyns Østkyst, samtidig med, at Eberstein tiltvang sig Overgangen over Lille
Belt.
Sidst i Oktober indskibede Hans Schack saa igen sin
lille Hær i Kiel. Han kunde ikke faa Plads paa Skibene
til alle de Folk, han egentlig skulde have havt med; hele
Styrken blev c. 2700 Ryttere og 3500 Mand Fodfolk og
Dragoner, tilsammen saaledes omtrent 6000 Mand. De tre
jydske Rytterregimenter havde danske Chefer, Obersterne
Hans Fris til Klavsholm, Johan Brokkenhus til Sebberkloster
og Mogens Kruse til Hjermitslevgaard. Blandt Cheferne
for de andre Regimenter var Kongens egen Søn, Ulrik
Frederik Gyldenløve.
I Schacks Stab red den kække
Generaladjudant Mikkel Skov og Henrik Markdanner.
Fra Kiel var Karl Gustaf sejlet ud, da han vilde vinde
Danmarks Rige; fra Kiel sejlede nu den Flaade ud, som
skulde tage Fyn tilbage. Forud ilede Mikkel Skov påa et
letsejlende Skib for at undersøge Forholdene.
Langs
Kysterne tændtes Bavner saasnart Flaaden viste sig, for at
samle de svenske Krigsmænd. Schacks første Tanke var
at prøve paa at overrumple Nyborg. Han indskibede ved
Nattetid et Par Tusinde Mand i Baade, gav Klavs Ahlefeld Befalingen over dem og lod dem ro ind paa Fjorden.
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Strøm og Vind splittede dem, saa de maatte vende om, og
da Dagen gryede, stode Svenskerne saa mandsstærke paa
Strandbredden, at det ikke var raadeligt at gentage Forsøget. Mandskabet gik igen om Bord, Flaaden lettede og
stod længere op i Bdtel.
V ed Kerteminde skulde det være Alvor med Landgangen. Forrest sejlede de danske Skibe. Hans Schack
var selv om Bord paa Admiralskibet hos. Henrik Bjelke, og
paa Transportskibe medfulgte en Afdeling af Kongens Livregiment, Klavs Ahlefelds Regiment, Hans Schacks Dragoner, et jydsk Rytterregiment under Hans Fris samt 8
lette Kanoner. Den øvrige Hær fulgte med Hollændernes
Flaade. Skibene medførte 30 store Baade, som hver kunde
rumme 100 Mand og førte en Kanon i Stavnen.
Vinden var svag og ugunstig. Flaaden naaede derfor
kun smaat fremad, og de svenske Ryttere havde ikke svært
ved at følge den langs Kysten. Klokken tre om Eftermiddagen den rste November fløj den gule Admiralsstander
op paa Henrik Bjelkes Skib, som Tegn for den danske
Eskadre til at ankre, og straks efter gave de hollandske
Admiraler det samme Signa!. Inde paa Land, Syd for
Kerteminde By, saas da en talrig svensk Rytterskare. Det
var! Karl Gustafs Befalingsmand paa Fyn, Pfalzgreven af
Sulzbach, som havde taget Stilling der med 7 Rytterregimenter og noget Feltartilleri.
Kerteminde By ligger paa den nordlige Side af Fjordens
smalle Udløb i Beltet.
En Bro over Fjordmundingen
dannede Jen eneste l'orbinJebe meLl Landet Syd for Byen,
og Fjordens Fortsættelse, Kertinge Nor, skilles kun ved en
Landstrimmel paa c. en Fjerdingvejs Bredde fra Odense
Fjord . Her gaar Vejen over Munkebo til Odense. Nord
for Kerteminde skar den Gang Torup Strand, en Vig af
Odense Fjord sig dybt ind i Landet og gjorde sammen
med sit Udløb i Beltet, Baadsbæk, Landet mellem Odense
Fjord og Beltet til en Ø, Hindsholm. Denne var det, Hans
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Schack først og fremmest vilde gøre sig til Herre over.
Der kunde han modtage et Angreb af hele den svenske
Hær, hvis Eberstein ikke var kommen over Lille Belt og
naaede frem til Hjælp for ham. Rytterne Syd for Kerteminde ængstede ham de1fo1 ikke. Mod dem aabnede de
hollandske Skibe deres Ild, medens Soldaterne stege i
Baadene og forberedte sig til at ro i Land ved Kiggeborg
Huse, ved Baadcbæks Udløb i Beltet.
Ved Landgangsstedet stode to svenske Dragonregi menter.
Mandskabet var staaet af Hestene og havde med deres
Musketter taget Stilling i Løbegrave langs Stranden.
Saasnart den danske Baadkolonne kom indenfor Skudvidde, aabnede de en levende Ild mod den, men uden at
lade sig standse heraf roede Fartøjerne dristigt mod Land.
De tæt sammenstuvede Soldater længtes efter det Øjeblik,
da de kunde bruge deres Vaaben og ikke skulde staa som
værgeløst Maal for Fjendens Kugler. Endnu var der dog
en bred Vandflade ind til Kysten, da Baadenes Køl skurede
op ad Sandbunden. Vandet var usædvanlig lavt den Dag,
og de store, svært ladede Baade vare stødte langt tidligere
end ventet. Svenskerne jublede og skøde med øget Livlighed; Soldaterne i Baadene saa ængsteligt til hinanden. Hans
Schack var dog ikke raadvild. Uden Betænkning gav han
Befaling til at alle Fodsoldaterne skulde springe i Vandet
og vade ind. Selv gav han, fulgt af Klavs Ahlefeld og
andre høje Officerer, Exemplet, og Mandskabet fulgte uden
Betænkning deres dristige F ørere. Vandet naaede til højt
op paa Brystet. Musketten og Krudtet maatte bæres over
Hovedet for at holdes tørt; men fremad gik det trods Ild
og Vand, og da de Danske naaede Strandbredden og
styrtede frem mod Løbegravene, maatte Svenskerne vige.
Fra Kerteminde By gjorde et svensk Rytterregiment et
Indhug ud i Vandet efter de endnu vadende Danske, men det
blev afvist. Saasnart Hans Schack og hans Folk havde fast
vod paa Land, gik det rask fremad mod Kerteminde; op ad

58

HANS SCHACK.

Byens Langgade væltede den kæmpende Strøm af Danske
og Svenske. Ved Kirken forsøgte Fjenden endnu at holde
Stand; men ogsaa dette faste Punkt blev han kastet ud af
og det saa hurtigt, at Forsøgene paa at tænde Byen i Brand
mislykkedes. Pfalzgreven af Sulzbach naaede ikke at komme
sine vigende Mænd til Hjælp inden Broen var i de Danskes
Hænder, og dermed ophørte Kampen.
De Danske havde nu naaet hvad der to Gange var
mislykket for Østerrigerne og Brandenborgerne, at faa fast
Fod paa Fyn. Hele Kampen havde kun kostet nogle og
tyve døde og saarede. At saa meget var vundet med saa
ringe Tab skyldtes først og fremmest Hans Schacks fortrinlige Ordning af Landgangen, og det Mod og den Snarraaclighed, hvormed han gennemførte sin Plan. Intet Øjeblik nogen Vaklen. Hurtigt og rask paa Livet af Fjenden
og saa fremad, til Maalet var naaet. Den Kampmaade
havde staaet sin Prøve ved alle Udfaldene fra København,
og den slog ogsaa til her. Hans Schack forberedte sig nu
til at blive staaende Nord for Kerteminde Fjord, til han
hørte nyt fra sin Fælle, Feltmarskalk Eberstein.
Den
forvovne Mikkel Skov klædte sig i svensk Officersuniform
og tog til den svenske Lejr for at se, hvad man agtede at
tage sig til der.
De tidligere altid saa dristige Svenskere vare blevne
noget betuttede ved Hans Schacks raske Landgang og
vege i den første Forskrækkelse tilbage helt hen imod Nyborg. Snart toge de sig dog sammen igen. Det kunde jo
ikke være nogen stor Styrke, hvormed de Danske vare
landede, bedst Var det der for at se at faa Tag i dem, inden
der kom flere til. Hurtigt brøde de op, Dagen efter Landgangen, for ad Vejen mellem Odense Fjord og Kertinge Nor
uventet at falde over de Danske ved Kerteminde. Men det
lader til, at den Fjende, som vil krige paa Fyn, skal vogte
sig for de fynske Præster. Dem kunde Johan Rantzau
takke for, at han kom til Øksnebjerg i rette Tid, og til
1
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dem kom Hans Schack ogsaa i Gæld. Kapellanen i
Kølstrup, Povl Bagger, fik Nys om Fjendens Planer. Han
ilede skyndsomst til Hans Schack og fortalte ham, hvad
han havde erfaret. Da Svenskerne kom frem, traf de den
danske Hær kampbereul venlende paa dem. De opgave da
deres Angreb og gik igen tilbage mod Nyborg.
For at vinde Fyn, maatte den svenske Hær tilintetgøres.
Dertil var Hans Schack ene ikke stærk nok, og fra Eberstein havde han endnu intet paalideligt Budskab. Der gik vel
overalt Rygter om, at han var landet nær Middelfart, men
noget bestemt vidste ingen. Hans Schack besluttede derfor
at drage mod Odense. Selv undersøgte han med nogle
Officerer Vejen og fandt den fri for Fjender. Uden at
blive hindret af den overlegne Fjende forlod han sin stærke
Stilling ved Hindsholm, og den 9de November holdt han
sit Indtog i Odense.
Omtrent samtidigt med at Hans Schack drog ind i
Fyns Hovedstad øster fra, kom der nogle Krigsmænd fra
den modsatte Side. Deres Sprog forstod ingen og fremmede
saa de ud paa de smaa Heste med de lange Lanser i
Hænderne. For Hans Schack bragte de dog glade Tidender.
Det var polske Lansenerere, Fortravet af Ebersteins Hær,
som meldte, at han var kommen over Lille Belt og i
March mod Odense. Let havde det ikke været at slippe
over Vandet trods Svenskernes Modstand, men Eberstein
havde røgtet sit Hverv med ikke mindre Dygtighed end
Hans Schack De ellers saa raadsnare Svenskere havde
forsømt den gunstige Lejlighed til at slaa de to Feltherrer
enkeltvis. Nu da de vare forenede, vare de stærke nok til
at gaa over til Angreb.
Det faldt dem dog ikke saa let at enes derom. Ingen
af dem vilde indrømme den anden Overbefalingen. Hans
Schack hævdede, at Kong Frederik udtrykkelig havde overgivet ham Ledelsen af dette Tog; Eberstein stod paa sin
Ret som ældst Feltmarskalle Det faldt svært for deres
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undergivne at faa dem nogenlunde forligte. Til sidst enedes
de om, at hver skulde befale over sine Tropper og at de
skiftevis skulde være forrest under Marchen. En mærkelig
Ordning, hvorved ingen fik den egentlige Kommando, og
som ikke syntes at varsle godt for den Kamp, Jer foreslud.
Den r2te November brød Hæren op fra Odense. Den
første Dag var Eberstein forrest. Hans Ryttere kom i
Kamp med de Svenske og indbragte flere Fanger, som
fortalte, at den svenke Hær stod samlet ved Nyborg. Den
næste Dag, da Hans Schack gik i Spidsen, skete intet
mærkeligt. Han naaede til Ullerslev, godt fem Fjerdingvej
fra Nyborg. Det var at forudse, at den næste Dag maatte
føre til Slag.
Karl Gustaf havde helst rømmet Fyn og trukket sin
Hær over til sig paa Sjælland; men det hindrede den
hollandsk-danske Flaade i Beltet. Saa havde han tænkt
paa at trække Hæren ind i Nyborg og forsvare Fæstningen;
men det indsaa hans krigserfarne Mænd, som vare paa
Stedet, var en Umulighed. Der var intet andet for end at
gaa Fj enden i Møde og modtage Slag, hvor det var fordelagtigst. Hæren tog derfor Stilling omtrent en halv Milsvej
fra Nyborg ved den nuværende Herregaard Juelsberg; der
fra gik dens Linier mod Øst ud til Store Belt ved Skagbo
Huse og mod Sydvest ned til Hjulby Sø. Paa højre Fløj,
altsaa ud imod Beltet, tog Pfalzgreven Befalingen, i Midten,
ved Juelsberg, befalede Feltmarskalk Gustaf Otto Stenbock,
paa venste Fløj, ned imod Hjulby Sø, Generallieutenant
Henrik H orn. Et højt Jorddige gik fra Beltet langs et
stort Stykke af Fronten; bag det laa de svenske Skytter
færdige til Skud. Ellers stod Fodfolket i Midten, Rytterne
paa begge Fløjene. Nede ad Søen til var Egnen blød og
fuld af Mosehuller, saa der var det svært at komme frem.
Den Vej, Eberstein fulgte den r4de November, førte
lige mod Midten af den svenske Stilling ved Juelsberg.
Han var heller ikke kommen ret langt, inden hans Fortrav
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stødte paa Fjenden. Uden Tøven lod han sine Tropper
marchere op og ordne sig til Slag i Egnen mellem Beltet
og V ej en, altsaa lige over for Pfalzgreven af Sulzbach.
Hans Schack gik til den modsatte Side fra Juelsberg ned
imod Hjulby Sø.
Inden Hans Schack, som var længst tilbage, endnu
havde ordnet sig til Slag, sprængte Eberstein frem til
Angreb med sine Ryttere; han blev kastet tilbage, men
fornyede sine Angreb Gang paa Gang til hans Eskadroner
begyndte at komme i Uorden, saa brød Pfalzgreven, en
af Sveriges kækkeste og dueligste Rytterførere, frem til
Modangreb og drev Ebersteins Ryttere foran sig. Der paa
Markerne ud mod Beltet tumlede Polakker, Brandenborgere
og Østerrigere sig i en vild Kamp mod Svenskerne; men
de formaaede ikke at holde dem Stangen. Flere af deres
kækkeste Førere faldt, og Svenskerne havde sejret paa
denne Fløj. Kun <let ho·lJandske Fodfolks faste Firkanter
stode endnu urokkede. Det kom nu an paa, om Hans
Schack kunde være heldigere.
Lidt senere end Eberstein kom han til at gribe ind i
Slaget, og til at begynde med syntes han ikke at have
mere Held med sig. Hans Ryttere kunde ikke ret godt
komme frem for de mange bløde Enge og Mosehuller;
kun Ulrik Frederik Gyldenløve og Schacks eget Rytterregiment under Oberstlieutenant Jakob Geveke, naaede at
komme Fjenden paa Livet; men Horn førte saa stor
Overmagt imod dem, at de snart bleve kastede tilbage.
Imidlertid var Fodfolket, som dannede Midten af den
danske Hær, kommen frem, og anført af Klavs Ahlefeld
og en Englænder, Sir Walter Wane, angreb det Gustaf
Otto Stenbocks Stilling i Udkanten af Juelsberg Skove.
Det var de hollandske Hjælpetropper, og de hævdede hele
deres gamle Ry for Vaabenfærdighed og Tapperhed. Uden
at lade sig bringe i Uorden af Svenskernes Ild, trængte de
frem til Nærkampen begyndte, ' og snart var ogsaa denne
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Del af Valpladsen opfyldt af kæmpende Skarer, som,
hinanden lig i Mod og Dødsforagt, hverken gave eller toge
Pardon, og af hvilke ingen syntes at ville vige.
Hans Schack fulgte selv Fodfolkets Kamp i Skovene
ved Juclsbcrg. Han saa, hvor haardt Eberstein var trængt
og hvor vanskeligt det var at vinde frem mod Svenskens
Centrum. Muligheden af et tabt Slag begyndte alt at vise
sig for ham. Da kom Afgørelsen pludselig og uventet fra
et Sted, han mindst havde tænkt.
Yderst paa højre Fløj, nede ad Hjulby Sø til, havde
der hidindtil været forholdsvis roligt efter de Danskes første
mislykkede Angreb. Da Generallieutenant Hans Ahlefeld,
som befalede der, havde faaet sine Ryttere ordnede, gjorde
han et nyt Forsøg. Det lykkedes ham paa en eller anden
Maade, trods alle de Hindringer som Grøfter, Tørvegrave
og Moser frembøde, at naa over paa Fjendens Side med
to af sine danske Regimenter, Dronningens Livregiment og
Johan Brokkenhus' jydske Ryttere. Uventet og voldsomt
huggede han paa en Gang ind med disse Regimenter i
Flanken paa Henrik Horns Ryttere; Svenskerne vare dem
overlegne i Tal og Henrik Horn var baade en tapper og
erfaren Kriger; men dog formaaede han ikke at modstaa
dette Angreb. De jydske Ryttere fik Lejlighed til igen at
vise, at naar de bleve godt førte, vare de Svensken voksne
med Klingen i Haanden. Efter en kort, voldsom Kamp
bleve Horns Regimenter kastede overende og ilede i vild
Flugt ad Nyborg til.
Dermed var Slaget aigjort. Det svenske Fodfolk, som
i Centrum kæmpede saa tappert mod Hollænderne, blev
nu paa alle Kanter angrebet af Ryttersværme og maatte
bukke under. Det blev næsten fuldstændigt nedsablet i
Stridens Hede. Hvad hjalp det nu, at Pfalzgrevens egne
Ryttere kæmpede heldigt mod Eberstein helt henne ved
Rejstrup. Derved øgedes kun Faren for at blive afskaaren
fra Nyborg og den øvrige Hær.
Der var intet Valg.
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Hurtigst mulig maatte han føre sine Regimenter tilbage til
Nyborg, medens Vejen endnu var nogenlunde fri, og overlade den danske Hær V al pladsen.
Slaget var vundet. Glimrende og afgørende vundet.
Schack og Eberstein delte i første Linje ./Ercn for denne
Vaabendaad; men hvor stor Tapperhed end Eberstein
viste, var det dog hans forhastede Angreb, som satte Slagets
Udfald i Fare, og det var Schacks roligere, mere planmæssige Indgriben, som igen bragte Sagerne paa Fode
og førte Sejren hjem.
For Svenskerne var Stillingen i Nyborg saa fortvivlet
som vel mulig. Fra Landsiden vare alle Udveje spærrede,
fra Søen sendte de hollandske og danske Krigsskibe en
Regn af Kugler ind over Byen. Pfalzgreven og Feltmarskalk Stenback indsaa snart, at der intet var at gøre.
For selv at undgaa Fangenskab, kastede de sig i en
Baad, slap dækkede af Mørket forbi Orlogsmændene i
Beltet og naaede næste Morgen Korsør. Her traf de deres
Konge og bragte ham Tidenden om Fyns Tab og Hærens
Undergang. Da var det, at Karl Gustaf i sin første V rede
udbrød til Stenbock: »Då djefvulen tagit getterna kunde
han afven tagit backen med.<( Til hans Ros være det
sagt, at han snart indsaa, at begge Feltherrerne havde
gjort deres Pligt til det yderste i Slaget, og han viste dem
sin Tillid ved at gøre Pfalzgreven til Højstbefalende over
Hæren paa Sjælland, da han selv kort efter drog bort.
Henrik Horn havde taget Befalingen over den svenske
Hær i Nyborg. Et sørgeligt Hverv for en tapper Kriger.
Dagen efter Slaget maatte han drage ud til Hans Scback
og Eberstein for at tinge om Overgivelse. Først forlangte
han fri Afmarch for sin Hær; men det blev nægtet. Overgivelse paa Naade og Unaade, alle Officerer Krigsfanger,
Mandskabet efter Datidens Krigsbrug fordelt mellem Sejrherrens Regimenter) om andre Betingelser var der ikke
Tale. Horn var tvungen til at modtage dem, og hele den
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svenske Hær nedlagde sine Vaaben. Før Slaget talte den
henimod 6000 Mand, men næsten Halvdelen, saa godt som
hele Fodfolket, var falden i Slaget. 80 Rytterfaner, 40 Dragonog Musketerfaner og 21 Kanoner vare de vundne Trofæer,
af hvilke mange endnu pryde Københavns Tøjhus.
Slaget ved Nyborg blev Hans Schacks sidste Vaabendaad. Saa gerne han end var gaaet med sin Hær over
til Sjælland, for ogsaa at rense denne Ø for Fjender og
befri det indesluttede København, saa lod dette sig ikke
gøre. Hollænderne frygtede for, at Svenskerne skulde blive
altfor svækkede og Danmarks Magt igen for stor. Derfor
nægtede de at føre den danske Hær over Beltet og sejlede
bort. Hans Schack maatte nøjes med den Fordel, der
var vunden.
Allerede længe havde der været plejet Fredsunderhandlinger, men saa længe Karl Gustaf levede havde de
ikke rigtig Fremgang. T sin 11h0jelige Trods vilde han
intet slippe af, hvad Sværdet havde bragt i hans Hænder.
Først da han døde, blev det A lvor med Freden. Danmark
vandt Bornholm igen, Norge Tronhjems Stift; men Skaane,
Halland, Blekinge og Bohus Len vare tabte.
Inden Krigen var helt forbi, havde Hans Schack den
Ærgrelse at blive svensk Krigsfange. Han var i April 1660
paa Vejen fra Fehmern til Sjælland sammen med Generallieutenant Hans Ahlefeld, da Skibet blev taget af en sven sk
Krydser. Schack blev ført til Malmø, senere til N ykøping;
men ved den snart paafølgende Fred blev han igen sat
paa fri Fod.
I den Fredsperiode; som fulgte efter Freden til København, kom Hans Schack til at spil!e en vigtig Rolle. Han
havde muler Krigen fuldstændig vundet Kong Frederiks
Tillid, og Kongen havde Brug for tro Mænd til den
Gerning, han havde for. Først og fremmest gjaldt det om
at kunne stole paa Hæren. Tidligere havde det været den
adelige Rigsmarsk, som stod i Spidsen for Krigsvæsenet,
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men da Danmarks sidste Rigsmarsk, Anders Bille, var
falden ved Frederiksodde, blev der ikke udnævnt nogen
ny; derimod blev Hans Schack i August 1660 udnævnt
til Chef for hele Hæren.
Omtrent samtidigt blev han
optaget i det danske Rigsraad. i\dclen indstillede ham
selv, da de vidste, det var Kongens Ønske og ikke turde
handle der imod.
Da Rigsdagen samledes i København i September 1660
for at raadslaa om Rigets Skæbne, hørte Hans Sehack til
dem, der vare indviede i Kongens Planer.
Han holdt
Garnisonen til Kongens Haand og bidrog derved til Regeringsforandringen, som tilintetgjorde Adelsvælden og gjorde
Danmark til et Arverige under en enevældig Konge. I de
paafølgende Aar bevarede han Kongens Tillid og kom til
at høre til de fornemste og mest indflydelsesrige Mænd i
Landet. Han blev Præsident i Krigskollegiet og bidrog som
saadan væsentlig til at skabe de nye Hærforhold, som
Enevoldsmagtens Indførelse og Rigets Krav efter den ulykkelige Krig krævede. Kongen lønnede ham ved at forlene
ham med Gisselfeld Gods i Sjælland, som tidligere havde
tilhørt den ulykkelige Kaj Lykke, men ved hans Domfældelse var bleven inddraget under Kronen; tillige smykkede
han ham med Elefantordenens blaa Baand.
Allerede Aaret efter Freden købte Hans Schack Godset
Møgeltønder i Sønderjylland, og her byggede han sig et
skønt Herresæde, bestaaende af tre grundmurede, toetages
Fløje. Senere øgede han endnu sine sønderjydske Ejendomme ved Køb af Gram Gods, og ogsaa her byggede
han en herskabelig Hovedgaard. Selv boede han dog
næsten altid i København, da hans tjenstlige Pligter bandt
ham til Hovedstaden. Netop paa den Tid kom det i
Brug her i Landet, at de rige og fornemme indrettede sig
Landsteder til Sommerophold i Byens Omegn. Hans Schack
slog sig ned paa Husumgaard.
D:msk-norske Heltehistorier.
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Kongeskiftet gjorde ingen Forandring i Feltherrens
Stilling. Den unge Kong Kristian den femte gav ham
kort efter sin Regeringstiltrædelse et Bevis paa sin Yndest
ved at ophøje ham i Grevestanden, da denne blev indført
i Danmark. Paa en underlig Maade kom Hans Schack til
at træde i Forhold til Tidens mærkeligste Mand, Griffenfeld.
Da Kristian den femte gjorde denne sin Yndling til Rigskansler, Ridder af Elefanten og Greve, kom han til at gaa
Hans Schack forbi og blev fornemmere i Rang end han.
Feltherren var misfornøjet dermed, men rige Gaver fra
Kongen stillede ham dog tilfreds; og det blev Hans Schack,
som den 5te December 1673 mødte i Griffenfelds Hus for
paa Kongens Vegne at overrække ham Grevediplomet og
ønske ham til Lykke. Saaledes blev han · knyttet til
Griffenfelds Ophøjelse; men han blev det ogsaa til hans
Fald. Ikke tre Aar efter blev han paany sendt i et kongeligt Ærinde til Rigskansleren. Denne Gang søgte han ham
dog ikke i hans Hjem, men i Fængslet i Kastellet, og
hans Ærinde var at afkræve den faldne Stormand hans
Ordner og Kongens Portræt. Griffenfeld har sikkert dybt
følt Forskellen mellem de to Møder med den gamle Krigsmand. Endnu en Gang skulde de dog træffes under langt
alvorligere Forhold. Da Griffenfeld traadte ind i Kredsen,
der omgav den Sandforhøjning, hvor hans Hoved skulde
falde, mødte hans Øje Hans Schacks kendte Skikkelse.
Han vekslede nogle Ord med ham inden den skrækkelige
Handling begyndte. Saa sønderbrød Natmanden den forrige
Rigskanslers adelige Skjold. Griffenfeld var igen Peter
Schumacher. Han knælede foran Sandbunken og gav T egn
til, at han var rede til at modtage det dræbende Hug.
Saa længe havde Kongens Befaling bundet Hans Schacks
Mund. Først da Bøddelsværdet alt var hævet, traadte han
frem og raabte: »Pardon i Kongens Navn«.
Saasnart
den ulykkelige, som alt troede sig i den anden Verden,
havde samlet sig lidt, meddelte Hans Schack ham, at

HANS S CHACK.

Kongen havde skænket ham Livet og benaadet ham
med evigt Fængsel. Schumacher spurgte, om han maatte
give Feltherren Haanden; Schack rakte Haanden frem og
talte beroligende til ham. Hele Beretningen tyder paa,

H ans Schacks Gravmæle i Trinitatis Kirke i København.

at Hans Schack ved den sørgelige Lejlighed optraadte
med al den Alvor og Væ rdighed, som der krævedes.
Selv var han alt den Gang en mæ rket Mand. Skønt
ikke gammel, kun midt i Tredserne, havde Sygdom dog
s*
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alt begyndt at gnave paa hans Livsrod. Sammen med
Niels Rosenkrans og andre af de djærve Vaabenfæller fra
sidste Krig drøftede han i Krigskollegiet Planerne for et
nyt Felttog mod Svensken, denne Gang ikke for at værge
om de snævre Grænser, men fm at vinde igen, hvad der
var tabt; men ban følte med det samme, at han næppe
vilde komme til at bære Vaaben for Kong Kristian den femte,
som han havde baarct det for hans Fader og Farfader.
Da Hæren i Sommeren 1675 drog mod Sveriges tyske
Besiddelser, maatte han finde sig i, at andre kom til at
føre den, og den følgende Vinter, midt under Arbejdet og
Travlheden med Forberedelserne til Felttoget i Skaane, døde
Hans Schack den 27de Februar efter en lang og baard
Sygdom. Han blev bisat i Trinitatis Kirke i København.
Hans pragtfulde Gravmæle er det eneste, som er bevaret
over Mændene fra hin Københavns Trængselstid og Ærestid.
Ulrik Kristian Gyldenløves Grav sank i Grus med Frue Kirke,
Niels Rosenkrans' forsvandt, da Nikolaj Kirke brændte.
Alt flere Aar inden Hans Schack traadte i dansk Tjeneste
var han bleven gift med Anne Blome Ottesdatter. Med hende
havde han en Datter og to Sønner, af hvilke dog den
yngste døde som spæd. For hans efterlevende Søn gjorde
Kongen Godset Møgeltønder til Grevskabet Schackenborg,
og fra ham stammer den endnu levende grevelige Schackske
Slægt.
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December Maaned 1657 laa Ritmester Knud Urne
Jørgensen med sine Ryttere i Køge. Han hørte til Ulrik
Kristian Gyldenløves Rytterregiment og havde Sommeren
over kæmpet i Skaane og Halland. Nu var Vinteren
kommen; den holdt alle svenske Skibe borte, saa foreløbig
var der Fred og ingen Fare. At Fjenden skulde komme
over Isen, tænkte den Gang ingen paa. Mange Soldater
fik Lov at rejse hjem; før Foraaret ventede man ikke at
faa Brug for dem. Knud Urne havde derfor heller ingen
Betænkelighed, da en af hans Ryttere, en Bornholmer fra
Hasle ved Navn Jens Kofoed, kom og bad om Orlov hjem
i Julen, saa meget mere som Manden var gift, havde to
Børn og snart ventede en yderligere Familieforøgelse. Jens
Kofoed fik altsaa Lov at rejse; han maatte blive 14 Dage
hjemme, men saa skulde han vende tilbage med første
føjelige Vind og igen indstille sig ved Kompagniet.
Han drog altsaa bort og fandt Skibslejlighed til Bornholm; men Hammervandet var den Gang som nu et højsl
ubehageligt Farvand især ved Vintertid, og han naaede
derfor først til Hasle næste Dagen før Juleaften. Jul kom
han dog til at holde sammen med Hustru og Børn, men
inden Julen gik til Ende blev Børneflokken lige fordoblet.
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Hans Hustru fødte nemlig Tvillinger, to Pigebørn. Det
kunde jo nok gøre en Rytter noget betænkelig, især naar
han altid krigede i eget Land, hvor der ikke. var stort at
tjene. Imidlertid, derved var jo intet at gøre. Jens Kofoed
var heller ikke saadan helt Stavkarl, han og hans Hustru
havde dog altid noget til fælles bedste, saa Børnene kom
ikke til at sulte medens Faderen tjente Kongen. Da han
Hellig Trekongersdag havde faaet de to Pigebørn kristnede,
tænkte han derfor paa igen at drage fra Øen og melde sig
blandt Knud Urnes Ryttere i Køge.
Det blev der dog intet af. Havde Søen været for
oprørt, da han skulde hjem, var den for stille nu. Saa
langt Øjet naaede, strakte Isen sig ud fra Kysten, saa
intet Fartøj kunde komme bort. Der var intet andet at
gøre end at slaa sig til Ro og vente Tøbrud. Vinteren
blev lang og haard. Først ved Paasketid naaede en Fiskerhaa<l over til Ystad. Den kom tilbage merl sælsomme
Tidender; den lille Ø skulde ved et Fredsfordrag i den
sidste Vinter være bleven overdraget Kronen Sverige.
Fiskerne havde skriftlig Efterretning derom og desuden
havde de jo hørt af alle i Havnen ved Ystad, at baade den
Ry og Skaane nu vare svenske. Det gav noget at tænke
paa, ikke mindst for Jens Kofoed. Naar der var sluttet
Fred, var der jo ikke længer nogen Brug for ham blandt
Knud Urnes Ryttere, derimod kunde en jo aldrig vide, hvorledes Forholdene paa Øen vilde blive under det nye
Herskab. Bedst derfor at blive hjemme og se Tiden an.
For alle Muligheders Skyld fik han dog Borgmester og
Raad i Hasle til at give et skriftligt Bevis for, at det
havde været rent umuligt at komme over til Køge inden
han fik at vide, at der var sluttet Fred, og han var bleven
Svensker.
Frederik den tredje havde, saasnart Roskildefreden var
sluttet, givet Lensmanden paa Hammershus, Joakim Gersdorf,
Befali~g til at rømme Øen. Der var ingen danske Soldater
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der uden Bornholms egen Milits; den var kun bestemt til
Øens Forsvar, blev ellers aldrig brugt i Krigen og var
ikke meget værd. De krigserfarne svenske Officerer sagde
om Rytterne: » Det er Præste-, Sogne- og Frimandsryttere,
et udueligt Folk, som aldrig er brugt i eller vant til nogen
Krig. « Om Modstand mod Sveriges Magt kunde der
selvfølgelig ikke være Tale. Der var intet andet for end
at finde sig i det uundgaaelige og vente, hvad Fremtiden
vilde bringe.
I henved en Maanedstid henlaa Øen paa en Maade
som herreløst Gods. Det gamle Herskab havde takket af;
det nye var endnu ikke kommen. I den Tid maatte Bornholmerne styre deres egne Sager. Den 25de April bad
Præsten i Sv;rnnike første Gang for det nye Kongehus.
Hvem der havde bedet ham derom, er der nok ingen der
ved, for der var den Gang endnu ikke kommen nogen
Svensker til Øen.
Til Guvernør havde Karl Gustaf udset Oberst Printzenskold; han skulde ledsages af Herredshøvding Johan Sylvius
og en lille militær Styrke paa I Kaptajn, I Lieutenant og
omtrent 120 Mand med 4 Kanoner. Styrken samledes i
Kristianopel og gik derfra til Søs. En af de sidste Dage i
April gik de i Land ved Sandvig og marcherede straks
til Hammershus for at tage Øens eneste Slot og Fæstning
i Besiddelse. D e fik just ikke det bedste Indtryk af
Herligheden ved den ny Erobring. Slottet var usselt,
uden Tag, alle Værelserne vare fordærvede paa to nær.
Mandskabet maatte bo i en i en senere Tid opført Stald.
Naturligvis kunde Bornholmerne nok have faaet Bugt
med de 120 Mand, Øens Milits var 7 til 8 Gange saa
stærk; men hvad havde det nyttet ? Saa var der blot
kommen endnu flere Svenskere derover, og det sidste var
bleven værre end det første. Militsen blev altsaa rolig
hjemme og !ode Svenskerne være Herre. Da Printzenskold
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stævnede Indbyggerne til Møde ved Aakirkeby for at hylde
Svenskekongen, var der ingen, der gjorde Indsigelse.
Havde nu Svenskerne faret lidt mildt frem til at begynde med, for efterhaanden at vinde Befolkningen for
dem, var alt maaskc gaaet godt for dem; men det gjorde
de ikke. Bornholm blev under det korte svenske V ælde
behandlet med en Haardhed, som ej kunde andet end
drive Befolkningen til det yderste. Haarde Skatter, hemmede
Erhvervskilder og Bortførelsen af det unge Mandskab fra
Øen for at lade dem forsvinde i Erobrerens Hære, det var,
hvad det svenske Herskab bragte Øen. Det er en Svensker
selv, som siger dette, saa det faar vel staa til troende.
Navnlig det sidste, Udskrivningen af de unge Mænd til
Krig i Polen eller Gud maa vide hvor Karl Gustaf kunde
finde paa, forbittrede i høj Grad. Printzenski:ild vidste, at
hans Herre og Konge aldrig kunde faa Soldater nok; han
sendte ham derfor saa mange, han nogenlunde kunde
opdrive, 350 Fodsoldater, 45 Ryttere og 40 Baadsmænd;
de, som saa vare tilbage, vare kun gifte Mænd, som svarede
Skat af deres Gaarde og derfor daarligt kunde undværes,
og saa Drenge, som efter Guvernørens Mening efterhaanden
som de voksede til kunde tages til Landets Forsvar og til
Kongens Tjeneste paa andre Steder.
Naturligvis vakte denne Udskrivning Sorg og Harme
paa Øen. Ret mange af de udskrevne ere vel heller ikke
nogensinde vendte tilbage. Adskillige skjulte sig i Skovene,
og for at faa fat paa dem, maatte Guvernøren anstille en
Menneskejagt. Svenske Officerer hentede Mandskabet paa
Øen og førte det til Sveriges tyske Provinser. I Skaane blev
kun udskreven hver femte Bonde; det vilde paa Bornholm
have givet r 80 Mand, i Stedet for de næsten halvfemte
Hundrede, Printzenski:ild tog. Saa kom der Udførselsforbud.
Ingen maatte føre noget bort fra Øen. Al Handel laa
dermed stille, og Bønderne kunde ikke sælge deres Sæd.

JENS KOFOED PEDERSSØN.

73

Høje Skatter bleve ogsaa paalagte. Sommeren 1658 blev
en streng Tid for Bornholmerne.
Naturligvis var der Folk nok paa Øen, som i Hjertet
vare blevne tro mod deres gamle Fædreland og som med
Sorg saa, hvorledes de nye Herrer fore frem. Blandt dem
var Præsten i Hasle, den 3oaarige Hr. Povl Anker, en af
de ivrigste og dygtigste; men saa længe der var Fred
mellem de nordiske Riger lod der sig jo intet udrette. For
de bornholmske Fædrelandsvenner kom derfor det nye
Fredsbrud som et Trompetstød, der kaldte til Virksomhed.
Povl Anker maatte have Fæller, og navnlig gjaldt det
da om at finde en Mand, som kendte noget til Krigsvæsenet, og som kunde føre Almuen an, naar det gik løs.
Rimeligt havde det været at søge en saadan Mand mellem
Officererne af den tidligere Milits, men de vare alle Tyskere
og næppe helt til at stole paa. Heldigvis havde Hr. Povl
mellem sine egne Sognebørn en Mand af en anden Støbning; det var den forhenværende Rytter Jens Kofoed. De
to fandt snart hinanden og bleve trofaste Fæller ved den
Gerning, de havde for. De vare jævnaldrende og begge
lige ivrige for at Øen skulde komme tilbage til Danmark.
Hvorledes de delte Arbejdet mellem sig, er det ikke let at
rede ud. Rimeligvis har Povl Anker siddet i Hasle og
spundet Traadene; paa ham vogtede for mange Øjne til at
han kunde færdes ret meget omkring; den ledige Rytter
derimod var frank og fri og ham gav vel heller ingen
synderlig Agt paa. Han kunde strejfe Øen igennem fra
Ende til anden, udforske Stemningen og knytte Forbindelser.
Det var ikke vanskeligt at samle Folk om den Sag.
Præster og Bønder, Borgere og Skippere, alle vare de rede
til at jage de nye Herrer Pokker i Vold, naar der blot var
nogen rimelig Udsigt til, at det kunde lykkes. Snart
bredte Sammensværgelsen sig over hele Øen; kun nede paa
Neksø Egnen sagdes Folkene at være noget sløje. I Hasle
sad Povl Anker og Jens Kofoed og ledede Bevægelsen.
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Printzenskold mærkede nok, at Stemningen ikke var
ham synderlig gunstig. Saasnart det rygtedes, at Krigen
var udbrudt paany, bad han om at faa nogle svenske
Ryttere over til Strandvagt, da han ikke turde stole paa
Bornholmerne.
Han var imidlertid en modig, uforsagt
Mand, vant til at se Farer i Øjnene. Uden at agte paa
de truende Blikke og mørke Miner, som ofte fulgte ham,
færdedes han ene eller med ringe Følge omkring paa Øen,
hvorhen hans Embedspligter førte ham.
Da den hollandske Flaade var kommen til København
og holdt de svenske Orlogsmænd indestængte i Landskrone
Havn, begyndte det at lysne. Snart spredtes paa Øen en
Opfordring til at afryste det svenske Aag, skreven af Kancellisekretær Oldeland, og kort efter gik et Brev med samme Indhold fra Frederik den tredje selv hemmeligt mellem Mand og
Mand. Hvorledes disse Breve kom til Bornholm, og hvem de
først bleve leverede til, melder Historien intet om. Nok er
det, de kom der og gjorde god Virkning.
Naturligvis
sørgede Povl Anker og Jens Kofoed for, at alle deres
Venner fik dem at se. Deres Forehavende var jo endda
ikke saa fortvivlet et Vovestykke, nu da Kong Frederik
selv var i Ledetog med dem. Foreløbigt kom det an paa
at holde alt rede og vente paa det gunstige Øjeblik.
Printzenskold mæ rkede, at Nettet begyndte at drage
sig sammen. Stemningen blev stadig mere truende. En
Præst vovede endog fra Prædikestolen at bede for Kongen
af Danmark. H an skrev igen til Sverige om Nødvendigheden af at sende ham nogle Ryttere over, og sørgede for,
at det blev bekendt over hele Øen, at han ventede Forstærkning. Derved haabede han at tage Mod_e t fra de
misfornøjede, men han opnaaede netop det modsatte. Ilan
bragte dem til at fremskynde deres Planer.
Den 8de December red Printzenskold fra H ammerhus
til Hasle, derfra agtede han sig videre til Rønne for at
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sørge for, at det Skib kom af Sted, som skulde hente de
svenske Ryttere. Dette maatte ·naturligvis fremfor alt hindres.
De Sammensvorne tænkte derfor paa at dræbe Printzenskold
i Hasle og saa lade Opstanden bryde ud. Men den Plan
mislykkedes. Printzenskold red for hurtigt fra Hasle igen.
Han var kun inde hos Borgmesteren for at kræve nogle
Skatter af ham og true med Udpantning, hvis de ikke
bleve betalte. Jens Kofoed og Povl Anker rede nu efter
ham. Først .gæstede de Præsten, Hr. Jakob Tresløv, i
Nykers Sogn. Han havde lovet at holde 20 Mand rede til
dem, naar de havde dem behov; men da de kom, vare
Folkene ikke samlede, og der var ikke Tid til at vente paa
dem. Her skiltes de to Venner. Jens Kofoed red videre
ad Rønne til for at forfølge Guvernøren; Povl Anker drog
andet Steds hen, vel sagtens for at forberede den almindelige Rejsning.
Først red Jens Kofoed til Skuleskoven nær Blykobbegaard; der traf han Byfoged Niels Gummeløse, Aage
Svendssøn og en Hasle Borger ved Navn Klavs Nielssøn;
lidt senere mødte de Ridefoged Jens Laurssøn. Alle fem
rede de saa ad Rønne til. Da de kom der, toge de ind
hos Jens Kofoeds Broder, Mads, og satte deres Heste i
Stald. Saasnart det rygtedes, at de vare komne, kom
Borgmester Klavs Kam og flere andre til dem. De besluttede
nu ikke at spilde Tiden, men straks lægge Haand paa
Værket.
Printzenskold var taget ind hos Byens anden Borgmester, Per Larssøn, en Mand, som ikke synes at have
haft noget med Sammensværgelsen at gøre. Han var næppe
kommen indenfor Døren og havde sat sig ned i Storstuen
- hans Hest stod endnu sadlet udenfor Porten - da de to
Brødre, Jens og Mads Kofoed, sammen med Borgmester
Klavs Kam, Niels Gummeløse, Villum Klavssøn og flere
andre trængte ind i Stuen og truede med at dræbe
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Guvernøren. Per Larssøn og hans Broder lagde sig dog
imellem og bad dem skaane Printzenski:ilds Liv. Han blev
som Fange ført ud paa Gaden; men da han forsøgte at
undløbe, skød Villum Klavssøn ham ned med et Pistolskud
gennem Hovedet. De øvrige i Byen værenUe Svenskere,
Herredsskriveren, Toldinspektøren og en Fændrik, bleve
fængslede.
Hovedstaden, Rønne, var nu i de Danskes Hænder;
men saa længe Harnmershus Slot og hele. den svenske

Hammershus.

Besætning der endnu holdt sig, var Svenskernes Herredømme ikke brudt. Det gjaldt om at smedde medens
Jærnet var varmt. Opstandens Ledere brøde derfor straks
op med saa mange Mand af Rønne Borgerskab, som vilde
følge dem. Overalt, hvor de droge frem, sluttede Bønderne
sig til dem. Det turde være en Følge af den Hasle Præst
Povl Ankers Virksomhed, medens de andre vare i Rønne,
at alt paa Landet var saa vel forberedt. Da det dagedes,
stode Bornholmerne foran Hammershus. Her befalede den
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svenske Lieutenant Lagman; han havde 60 Mand med
7 Kanoner under sin Befaling, saa han kunde nok have
holdt Slottet i nogen Tid mod et Angreb af en i Hast
sammenløben Skare Borgere og Bønder; men der blev ikke
Tale om nogen Modstand. Klavs Kam viste sig, iført
Printzenski:ilds Dragt og ridende paa hans Hest, og opfordrede
Garnisonen til at overgive sig, da han ellers vilde blive
rlræbt og hans Hoved sendt ind paa Slottet. Lieutenanten
lod sig narre af dette Krigspuds; han udmarcherede med
sine Folk, overgav Slottet og gav sig selv fangen. Printzenskolds Hustru og Officererne bleve sendte til Rønne. De
menige bleve fordelte mellem Bønderne som Arbejdere;
»og de toge Livet af dem, naar de lystede,« siger en
svensk Berettelse; hvorledes det forholdt sig hermed, faar
at staa hen. Jens Kofoed blev foreløbigt Kommandant paa
Øen, Klavs Kam Landshøvding. Skibet i Rønne, som
skulde have sejlet til Sverige efter Hjælp, rnaatte nu gaa
til København og meddele Kong Frederik, hvad der var sket.
Bornholmerne vare nu igen Herre paa deres Ø. Sven~
skernes Herredømme havde kun varet godt 7 Maaneder.
Imidlertid vidste de, at der kunde ventes en Trop svenske
Ryttere til Øen, og der blev derfor holdt omhyggelig
Strandvagt. Sidst i December styrede den svenske Boyert
»Spes« ind mod Land nær Sandvig. Om Bord var Kaptajn
Nils Holm, som havde været sendt til Sverige for at hente
Forstærkningen, og Ritmester Gustaf Hjort med en Afdeling
Ryttere. Det svenske Flag vajede fra Hammershus Slot,
og ingen om Bore.I paa »Spes« anede, al der var sket
nogen Forandring paa Øen. Jens Kofoed var ved Stranden,
saasnart Skibets Ankomst blev meldt. Han lod straks en
Baud ro derud med den Besked, at hvis der var svenske
Officerer om Bord, skulde de komme i Land for at aftale
det nærmere om Landgangen med Guvernøren. Kaptajn
Holm og Ritmester Hjort fulgte med Baaden tilbage og
bleve fangne saasnart de kom helt ind i Landet, saa at
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det ikke kunde ses fra Skibet. Kort efter blæste det op,
saa ,,Spes« ikke kunde ligge under Land, men maatte gaa
til Søs.
Saasnart Vejret blev bedre, vendte den igen tilbage
og ankrede ved Sandvig. Jens Kofoed lod nu sende Bud
ud, at Rytterne skulde landsættes; men han sørgede for
kun at sende faa og smaa Baade ud for at hente dem,
saaledes at de vare lette at overmande, naar de kom ind
paa Kysten. Det gik ogsaa godt en Tid lang, indtil
omtrent 30 Ryttere vare komne i Land; men saa fattede
Lieutenanten Mistanke og sendte Bud ind, . at nu kom der
ikke flere inden Ritmesteren selv gav Befaling dertil. Nu
kneb det; men Jens Kofoed hittede paa Raad. Han lod
en Baad gaa ud og indbyde Lieutenanten til at komme i
Land og spise Frokost med de andre Officerer. Lieutenanten
gik i Fælden og sad snart vel forvaret mellem Fangerne;
men da Baadene roede ud igen, vilde der ingen Ryttere
mere følge med tilbage.
De sagde, de havde aftalt
et bestemt Tegn med Lieutenanten, og inden det blev
givet, kom de ikke.
Lieutenanten vægrede sig længe
ved at aabenbare Tegnet; først da han blev truet paa
Livet, slap det ud af ham, at det var hans Lommekniv, de
skulde have med. Saa snart de saa den, gik alle de andre
Ryttere holdvis i Land, saa at hele Styrken blev fanget
uden Kamp.
Nu kom det an paa at faa Skibet. Skipperen og
Styrmanden vare komne i Land sammen med Rytterne;
det gjorde det lettere. Fire Baade med tre Mand i hver
roede ud, Vaaben vare skjulte under Tofterne, og den
svenske Styrmand var taget med for at gøre Besætningen
tryg, efter at det var meddelt ham, at han fik en Kugle
gennem Hovedet, hvis han røbede, hvad der var i Gære.
Baadene naaede ud og entrede »Spes« inden Besætningen
anede det. Snart var Skibet paa Vejen til Rønne, hvorhen
alle Fangerne ogsaa bleve bragte. De bleve spærrede
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inde i Raadhuskælderen og to ladte Kanoner stillede foran
Døren. Jens Kofoed sendte Præsten Jens Larssøn Malmø
til dem for at give dem Sakramentet, og det synes som
om der har været tænkt paa at aflive alle Fangerne; men
Præsten gik i Forbøn for dem og reddede deres Liv.
»Spes« blev nu gjort klar til en Københavnsrejse, og
Borgmesteren i Hasle, Peder
Olssøn, gik om Bord for
paa Bornholmernes V egne
at overgive Frederik den
tredje Øen. Det behøver
næppe at nævnes, at han
blev modtaget med aabne
Arme. Saa kærkomment
Bud havde Kongen ikke
længe faaet. Den haarde
Roskilde-Fred var brudt,
og Danmark havde genvunden en skøn, tabt Provins. Frederik den tredje
skænkede ham til Minde
om det kære Budskab, han
havde bragt, et stort sølv- ·
forgyldt Bæger.
Da Peder Olssøn vendte
hjem, var han ledsaget af
Bæger skænket til Deputationen, som
en lille hollandsk Eskadre,
overgav Bornholm til Kong
sorri bragte 100 F odsoldater
Frederik den tredje.
og 6o Ryttere som dansk
Besætning til Øen. Alle de fangne Ryttere og Officerer
bleve førte til København. Det lykkedes senere Styrmanden fra »Spes« og et Par andre at røm me til Skaane,
og gennem dem fik Karl Gustaf Underretning om Enkelthederne ved R ejsningen paa Øen.

So
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Bornholm blev ved sit gamle Moderland, takket være
dens Indbyggeres Fædrelandssind og de kække Mænd, som
førte dem an. Kong Frederik glemte heller ikke at lønne
dem. Jens Kofoed blev Kaptajn over Mandskabet fra
Øster- og Sønderherred med 200 Rdl. i aarlig Løn i Fredstid; under Ufred skulde han trakteres som andre hvervede
Kaptajner. Desuden skulde han nyde Maglegaard kvit og frit
og uden nogen Afgift eller Landgilde. Gaarden fik han
for stor og synderlig tro Tjeneste, han i sidste Fejde bevist
havde, og vedkom ikke Bestemmelserne om Militsen paa
Bornholm.
Kongens Mening var utvivlsomt god; men da Jens
Kofoed fik Gaarden, var den næsten fordærvet ved Ildebrand, saa han havde i de følgende Aar stor Møje med at
faa den bragt nogenlunde paa Fode igen, og maatte
anvende meget af sine egne Midler derpaa. Sit Had til
Svensken glemte han aldrig. Da nogle svenske Krigsskibe
under den skaanske Krig strandede paa Bornholms Kyst,
var Jens Kofoed stærkt stemt for at nedhugge alle de
Svenskere, der kom i Land.
Jens Kofoed døde i Aaret 1691, 65 Aar gammel. Han
havde været to Gange gift og efterlod sig en talrig Børneflok.
Slægten Kofoed blomstrer endnu frodigt paa Bornholm.
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Fødsel var han en Skaaning, og i Skaane havde
hans Slægt haft hjemme i lange Tider; der lever den endnu,
selvfølgelig som svensk, skønt det tog lang Tid at faa den
omdøbt. Ellers var han af det reneste danske Adelsblod.
Hans Æts Mænd havde siddet i Kongernes Raad før Oldenborgerne kom paa Tronen i Danmark, og paa Spindesiden
stammede han ned fra Ulfstander, Gyldenstjerner, Juler og
Krabber.
Paa den Tid, da Niels Rosenkrans blev født, var det
noget stort her hjemme at være af saa højbaaren Slægt.
Adelens Magt og Indflydelse var stor og i stadig Stigning ;
men med dens Kraft og Dygtighed gik <let netop omvendt.
Den unge Adel havde tidligere været Rigernes bedste Værn,
enten den saa kæmpede til Lands under Daniel Rantzau og
Frans Brokkenhus eller for til Søs med Peder Skram og
Herluf Trolle; nu var den bleven ukrigersk og blødagtig.
Kun fao. toge Tjeneste i fremmede Hære for at hærde
Legemet og uddanne sig til Krigens Gerning, færre søgte
de fremmede Højskoler for at vinde grundig boglig Lærdom. Løse Sæder, ødelagt Helbred og en forspildt Ungdom, det var hvarl A<lf!lsmanden hyppigst bragte hjem med
Dansk-nor ske Heltehis t0rier.

II.
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fra Udlandet, og det var en daarlig Forberedelse til at
sidde i Rigets Raad og have Ansvaret for Fædrelandets Vel.
I en saadan blodløs Tid blev Niels Rosenkrans født;
men den smittede ham ikke. Han gik sine egne Veje og
voksede op til en kraftig, snarraadig, modig og bestemt
Mand, som vilde have fyldt sin Plads med Hæder selv i
den danske Adels Glanstid. Hans Fader, Hr. Palle Rosenkrans, ejede Gaarden Ørup et Par Mil Nord for Ystad, der
blev Niels født den 3 rte Marts I 627; Moderen, Fru Ingeborg Krabbe, stammede fra Jylland. Da Drengen var fire
Aar gammel blev Faderen Lensmand paa Nedenæs i Norge
og drog derop med sin Familie. Den gamle Kongsgaard,
som var Lensmandsbolig, laa nær Nidelvens Munding, ikke
langt fra Arendal; det var et ensomt Sted. Arendal var
den Gang kun en ubetydelig Plads, skønt Trælasthandelen
var ret livlig; den havde ikke engang Købstadrettigheder.
Kun de lange, smalle Dale langs Elvene vare sparsomt
beboede, ellers bestod Lenet mest af udstrakte, mennesketomme Fjeldvidder.
I disse Omgivelser voksede Niels Rosenkrans op uden
synderlig Omgang med jævnaldrende Standsfæller, hvad der
næppe var til Skade. Den sunde, kraftige Fjeldluft styrkede
Nerverne, og ved at færdes mellem Klipperne fik Musklerne
Spænstighed og Kraft. Da han naaede fjorten Aars Alderen
var han saa sund paa Sjæl og Legeme som nogen af hans
jævnaldrende; men den boglige Lærdom lod vistnok noget
tilbage at ønske. I den Alder plejede de adelige Ynglinge
ellers at anses for modne til at komme paa Højskolen i
Sorø; men Palle Rosenkrans mente dog, at hans Søn havde
bedst af forinden at komme et Par Aar i Viborg Skole,
for at Mester Niels Jensen kunde sætte lidt Skik paa ham.
Først da den Tid var omme kom han til Sorø.
Her traf han en Kammerat, som han skulde blive
knyttet til i lang Tid og følges med under mange baade
alvorlige og lystige Æventyr; det var Kongesønnen Ulrik
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Kristian Gyldenløve. I Alder var Ulrik Kristian tre Aar
yngre, men som Soraner var han et helt Aar ældre. Om
Niels Rosenkrans fortælles det, at hans Hu alt fra Ungdommen af stod stærkt til Krigen; her var et Punkt, hvor
han og Ulrik Kristian snart kunde finde hinanden. Det har
sikkert ogsaa været med Sorg, at han saa den endnu ikke
I 5aarige Ven drage ud i Krigen 1645, medens han selv
trods sine 18 Aar maatte blive hjemme og slide Skolebænken, og da saa Vennen kom hjem igen fuld af raske
Soldaterhistorier, han havde hørt blandt Klavs Ahlefelds
Ryttere, og tilmed kunde berette om, hvor statelig han som
Ritmester havde reden foran sit Kompagni, ja saa tænkte
Niels Rosenkrans med et Suk paa, naar dog Turen en
Gang kom til ham at sige Farvel til Skolen og slippe ud
i Livet.
Da Vaaren kom 1649 stod Niels Rosenkrans rejsefærdig. Det havde været en bevæget Tid den sidste der
hjemme.
Den gamle Kong Kristian havde lukket sine
Øjne, og Adelen havde travlt med at binde hans Efterfølger saa haardt, at han kun beholdt et Skin af Kongemagt tilbage. Palle Rosenkrans havde af den nye Konge
faaet byttet sit norske Len med Lundenæs ved Skjernaa i
Vestjylland. Ved Midsommertid 1648 drog han derned, og
Sønnen naaede saaledes at faa Fader og Moder sagt Farvel, inden han rejste af Landet. Fire Aar efter døde baade
Hr. Palle og Fru Ingeborg, saa Niels fik dem aldrig mere
at se. Han gjorde et kort Besøg i Hjemmet for at overvære Begravelsen; saa for han af Landet igen, tilbage til
den spanske Konges Hære.
Der hørte han den Gang til, og der fyldte han sin
Plads. Hans første Maal, da han forlod Danmark, havde
været Holland. Han saa Byer og Stæder der og lagde især
Mærke til, hvorledes de vare befæstede. I Fæstningen
Breda, som under Frihedskrigen havde udholdt adskillige
Belejringer, tog han Tjeneste som menig Piquener i Guver6*
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nørens Livkompagni.
Han vilde kende Tjenesten fra
Grunden af, derfor begyndte han i Ræk),erne med at lære
at føre Lanse og Sværd; den Lærdom fik han senere god
Brug for, naar han tumlede med Karl Gustafs Veteraner i
Løbegravene foran København.
Længe blev han dog ikke i denne Stilling, Spanierne
og Franskmændene skulde til at prøve Kræfter baade ved
Pyrenæerne og i del nuværende Belgien, som den Gang
var et spansk Land. Ulrik Kristian Gyldenløve havde taget
Tjeneste hos Kongen af Spanien og førte et Rytterkompagni
i hans flamske Hær. Niels Rosenkrans fik Plads som frivillig ved Kompagniet, og her traf de to gamle Soranere
saaledes igen hinanden. De bleve værdige Vaabenbrødre,
som gjorde deres danske Navn .Ære. Gyldenløve havde
det forud for sin F·æue, at han var en Kongesøn, derfor
steg han hurtigere i Rang og Værdighed; men i Kækhed
veg Niels Rosenkrans ikke for ham, det fik de Lejlighed
til at prøve i mangen haard Dyst.
Rosenkrans tjente i den spanske Hær i seks Aar, og
det føjede sig saa, at Krigen ofte kom til at dreje sig om
Angrebet paa og Forsvaret af befæstede Stæder, en god
Skole for de to unge Danske, som senere skulde faa den
fremste Plads blandt Københavns Forsvarere. Under Gyldenløves Kommando steg Niels Rosenkrans til Kornet ved
Liv kompagniet, det vil sige han bar Oberstens egen Fane;
men at det ikke alene var Landsmandskabet med Obersten,
han skyldte sin Forfremmelse, det viste sig, da Gyldenløve
drog hjem. Hans Eftermand som Chef for Regimentet,
Baron Schønkirch gjorde Rosenkrans til Kaptajnlieutenant
og viste derved, at ogsaa han forstod at skatte hans Tapperhed. Heller ikke slap han derfra uden Mærker. V ed Forsvaret af Byen Valencienne i Nordfrankrig, blev han skudt
i Laaret; men det hindrede ham dog ikke i at deltage i den
store Kamp, da den spanske Undsætningshær rykkede frem,
som endte med, at Franskmændene bleve fuldstændigt
1
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slagne. Niels Rosenkrans tog i Slaget en fransk Oberst til
Fange og blev for sin Manddom og Tapperhed gjort til
Ritmester.
Da Krigen stundede til her hjemme, udsendte Kong
Frederik den tredje et almindeligt Opraab til alle Danske
og Nordmænd, som tjente i fremmede Hære, om at vende
hjem og kæmpe for Fædrelandet.
Om dette Opraab
naaede Niels Rosenkrans er vel tvivlsomt; men han fik da
ogsaa en mere personlig Opfordring.
Saasnart der for
Alvor blev taget fat paa Rustningerne huskede Ulrik Kristian
Gyldenløve paa sin Vaabenfælle i den spanske Hær og
gjorde Kongen opmærksom paa, at der var en Mand, som
burde kaldes hjem. En saa god Klinge burde ikke savnes.
Kong Frederik lod gaa Bud til Flandern efter Niels Rosenkrans og befalede, at der skulde holdes et Rytterkompagni
ledigt, som han kunde tage Kommandoen over, naar
han kom.
Der var dog den Gang langt fra Danmark til Flandern.
Niels Rosenkrans kunde vel heller ikke saaledes uden videre
straks rejse, Tiden gik, og det blev hen mod Efteraaret,
inden han kom hjem. Anders Billes Hær i Holsten var
forlængst sprængt, og Marsken selv blev belejret i
Frederiksodde, førend Niels Rosenkrans stødte til den
danske Hær. Kong Frederik, som den Gang var paa Fyn,
bød ham komme over til sig, udnævnte ham til Major og
gjorde ham 6te September 1657 til Chef for sit Livkompagni
af Gjøngedragoner.
Snart efter drog Kongen til Skaane, og Niels Rosenkrans fulgte med. Her kom han igen til at kæmpe under
sin første Chef, Gyldenløve. Hvordan det ellers gik ham i
Skaane melder Historien intet om; men vi kunne saa nogenlunde slutte os dertil. Kort efter han var kommen gik
Toget ind i Halland, over Lageaaen og frem til Kattrup,
hvor de mødte Stenback og hans svenske Hær. Svenskernes
Fortrop og højre Fløj veg alt ved første Sammenstød;
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nærmere Besked om, hvorledes det skete, kunne vi ikke
give, men naar vi vide, at Ulrik Kristian Gyldenløve førte
an og Niels Rosenkrans og Sven Povlsen Gjønge vare efter
ham med deres Dragoner, saa forstaa vi, at det ikke har
været let at holde Stand.
Stakket Dans er snart sprungen. Saaledes gik det
Niels Rosenkrans med hans første Felttog i dansk Tjeneste.
Frederiksoddes Fald afbrød det saa godt begyndte Felttog
i Halland. Gyldenløve ilede til Lille Belts Kyst, Niels
Rosenkrans maatte som Chef for Livkompagniet blive hos
Kongen paa Sjælland og være Vidne til den hele Elendighed der, da Karl Gustaf kom til Øen over Isen. Ikke et
ærligt Slag blev der slaaet for at standse den stolte Sejrherre. Havde Kong Frederik den Gang kendt sine Mænd
bedre og troet sit Folk bedre, var det vel gaaet anderledes.
Nu maatte Niels Rosenkrans med Sorg være uvirksom Tilskuer til, at hans Barndomshjem blev gjort svensk; det var
et haardt Slag for alle Danske, men særlig ram_te det
naturligvis Skaaningerne, især da dem, der ikke kunde
skifte Nationalitet som Klæder og blive den nye Herskers
haandgangne Mænd.
Til dem hørte Niels Rosenkrans. Han drog ikke til
Skaane for at hilse paa den nye Herre, men blev med sine
skaanske Dragoner, som heller ikke længtes efter at blive
Svenskere, lagt ud paa Amager. Medens næsten alle andre
Afdelinger nu efterhaanden bleve opløste eller betydeligt
formindskede voksede Rosenkrans' Dragoner i Antal. Da
Nakskov paa Lolland overgav sig uden Modstand havde
Svenskerne der fanget en lille Afdeling Skaaninger fra
Gjønge Herred og stukket dem ind blandt deres egne Folk.
Gjøngerne holdt ikke af at være der, de løb bort, ind til
København og kom saa blandt kendt Folk mellem Rosenkrans' Dragoner.
Kong Frederik den tredje havde mange Planer i
Hovedet efter at Roskilde-Freden var sluttet. Hans Magt
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var for ringe, den maatte udvides ; dertil behøvede han paa1idelige, tro Soldater. Han besluttede derfor i Vaaren 1657
at danne sig en Garde til fast Tjeneste paa de kongelige
Slotte og omkring Kongens Person. Livregimentet til Fods
kaldte han denne Afdeling; det er den, vi nu kalde Livgarden til Fods. Den første Chef blev Frederik Ahlefeld,
dens Næstkommanderende Niels Rosenkrans, som i den
Anledning blev gjort til Oberstlieutenant. Livregimentet
laa i København, og da Karl Gustaf i August 1658 rykkede
for Byen, var det det eneste nogenlunde ordnede Fodregiment der fandtes . Det fik sin Daab under Belejringen.
Mandskabet var for den overvejende Del Skaaninger og
Nordmænd, dog kom der, da Krigen brød løs, adskillige
Københavnere mellem dem, foruden Hallandsfarerne fra
Svend Povlsen Gjønges opløste Dragonkompagni.
Den første Gang Garden ret kom i Ilden, var ved det
store Udfald den 23de August, det største, der blev foretaget under Belejringen. Skønt baade Ulrik Kristian Gyldenløve, Niels Jul og Hans Schack vare med der, blev Niels
Rosenkrans dog fremfor nogen anden Dagens Helt den
Gang.
Fod folket skulde bryde frem fra Løngangen nær V esterport. Fortroppen, som skulde bane Vej for de andre, kom
til at bestaa af to Kompagnier af Livregimentet under
Niels Rosenkrans. Det kom an paa hurtigst muligt at
klare Vejen mellem Volden og Fjendens Løbegrave og saa
uden at spilde Tiden med at skyde at gaa Fjenden nær
paa Livet, hugge ham ned og ødelægge hans Værker. De
færreste Soldater vare derfor væbnede med Bøsser, skønt
der ingen Mangel var paa dem i Byen, de fleste med
Morgenstjerner og Lanser, Vaaben, som kun kunde bruges
i Nærkamp. Niels Rosenkrans havde Befaling til at gaa
frem med største Voldsomhed, ret en Maade at kæmpe
paa, som laa for ham. Saasnart Porten var aabnet, styrtede
han sig i vildt Løb, fulgt af sine Folk frem mod Fjenden:
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Det var Oberst Svante Persson Baner, som befalede
Løbegravene, en tapper Mand, vant til Krigen under alle
Forhold. Uden Betænkning kastede han sig med Værget
i Haand ind i den tætteste Kamptummel for at forsøge at
standse de fremstormende Danske.
Hans Blod flød af
tredive Saar, inden han sank død om. Desværre mødte
han ikke Niels Rosenkrans i Striden. Det havde været
stolt at se to saadanne Mænd krydse deres Klinger. Niels
Rosenkrans traf paa Majoren ved Pfalzgreven af Sultzbachs
Regiment, Klingmeyer, og fældede ham; en anden svensk
Officer, som ilede Majoren til Hjælp, havde samme Skæbne.
En tredje stillede sig nu mod den danske Helt. Rosenkrans blødte alt af flere Saar, da et Hug i Ansigtet næsten
gjorde ham blind ved det udstrømmende Blod. Uden Betænkning sprang han lige ind paa Livet af sin Modstander,
vristede Værget fra ham og tog ham til Fange. Saa segnede
han om paa Marken, udmattet af Blodtabet og blev af sine
Mænd, som død, baaren paa Lanser til Byen, til Svogeren
Erik Krags Hus.
Opildnede ved deres Førers kække
Eksempel fulgte F alkene troligt efter. Soldater og Matroser,
Studenter og Haandværksfolk kappedes om at komme
Fjenden nærmest paa Livet og rydde Løbegravene foran
dem ; og medens Fod folket saaledes tumlede sig i vild
Nærkamp mellem de svenske Værker, gjorde Gyldenløve
med sine Ryttere og Dragoner lyst paa den aabne Mark.
Dagen blev en Sejr for de Danske. Da de vendte hjem,
vare Fjendens Belejringsarbejder ødelagte; desuden hjemførtes talrige Fanger og seks Kanoner.
Baade Kongen og Dronningen viste, hvor højt de
skattede Rosenkrans' Mod og den store Del, han havde
haft i det heldige Udfald. De sørgede for, at han fik den
omhyggeligste Pleje og viste ham al tænkelig Omhu. Selv
havde han intet højere Ønske end snarest at komme oven
Senge for igen at kunne føre Vaaben til Byens Forsvar.
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Da Karl Gustaf i Oktober var landet paa Amager, og
Frederik den tredje besluttede at hilse personlig paa ham
der, kunde Rosenkrans ikke længere tøjle sin Stridslyst.
Skønt næppe endnu fuldt helbredet deltog han i Udfaldet,
naturligvis som altid blandt de forreste. Han blev igen
saaret, denne Gang heldigvis dog kun let. Han havde sikkert
gerne taget en alvorligere Mindelse med for at have den
Glæde at se den overmodige Karl Gustaf og hans Generaler
i vild Flugt, forfulgte af danske Ryttere. For sidste Gang
havde Rosenkrans den Dag kæmpet Side om Side med sin
gamle Vaabenfælte Gyldenløve.
Da den hollandske Flaade havde tilkæmpet sig Adgangen til København, trak Karl Gustaf sig længere bort
og indrettede en befæstet Lejr i større Afstand, ved Brøndshøj. Dermed faldt Udfaldene bort; men der blev Plads til
dristige Strejftog baade · til Hest og til Fods i Egnen
mellem Byen og Fjendens Lejr, og Niels Rosenkrans forsømte aldrig nogen Lejlighed til at se Fjenden under
Øjnene. Var han ikke befalet til at gaa ud, var han altid
rede til at gaa med som frivillig. Den r4de November om
Natten aflagde han saaledes Svenskerne et Besøg næsten
umiddelbart foran deres Lejrværker.
Hin evigt mindeværdige Februar Nat, da Karl Gustaf
forsøgte at storme København, men kun vandt braadne
Pander, stod Livregimentet til Fods under Frederik Ahlefeld og Niels Rosenkrans med hele sin Styrke paa Volden
ved Kastellet og i Udenværkerne der foran. Inde i selve
Kastellet stod som Reserve I Kompagni Ryttere, I Kompagni Borgere, 2 hollandske Kompagnier og 200 danske,
norske og hollandske Matroser under Niels Jul. De kom
imidlertid ikke synderligt i Ilden. Svenskernes nordligste
Angreb skulde have været rettet mod Forbindelsen mellem
Kastellet og Hovedvolden, et af Fæstningens svageste·
Punkter; men i Mørket toge de Fejl og tørnede mod Volden
noget sydligere, omtrent ud for den nuværende Sølvgadens
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Kaserne, hvor Hollænderne havde deres Plads. Der bleve
de grundigt viste hjem, men Livregimentet kom ikke til at
dele Æren med de hollandske Hjælpere.
Fra Kastellets Vold har Frederik Ahlefeld og Niels
Rosenkrans saaledes fulgt Kampens Gang uden selv at
komme til at deltage deri, hvor meget end Sværdet brændte
i deres Hænder. Maaske er Niels Jul gaaet frem til dem,
og de tre Mænd have i den mørke Februar Nat stirret hen
langs den lange Voldlinje, hvor der nu knaldede Skud paa
Skud saa hurtigt Artilleristerne formaaede at lade Kanonerne,
og hvor Musketskuddene !øde timevis som en uafbrudt
Rullen. At det var et H ovedangreb stod dem klart, og paa
dets Udfald beroede deres Fædrelands Fremtid. Kunde de
Danske værge Byen, eller vilde Kong Frederiks Rige snart
maaske blive endnu mindre, naar det omsluttedes af
Kastellets Volde? Først da Dagen gryede, hørte Tvivlen
op. Langs hele Volden lød rungende Jubelraab; saa langt
Øjet kunde række var Jorden foran Fæstningen bedækket
med døde og saarede Svenskere, itubrudte Stormstiger og
søndrede Vaaben. I det Fjerne saas de slagne svenske
Afdelinger i Uorden vige mod Lejren ved Brøndshøj.
København var frelst. Men blev det end ikke forundt
Niels Rosenkrans at kæmpe paa Brystværnet i den afgørende Kamp, saa staar hans Navn dog indristet blandt
Københavns djærveste Forsvarere i Trængselstiden.
Med den mislykkede Storm brast Karl Gustafs sidste
Haab om at vinde Danmarks Hovedstad. Han holdt sig
rolig i »Karlstad«, som han kaldte den lille By, der rejste
sig bag hans Lejrværker ved Brøndshøj. Kong Frederik
begyndte at tænke paa at vinde andre Dele af Riget tilbage. Hans Schack blev sendt ud for at lede Angrebet
paa Fyn ; men det gik naturligvis ikke an at tage alle de
prøvede Førere bort fra Byen; ingen kunde jo vide, naar
Svenskerne fandt for godt at forny Angrebet.
Derfor
maatte Niels Rosenkrans, sammen med adskillige andre,
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blive i København og kom ikke til at deltage
Landpaa Fyn og Slaget ved Nyborg. Hans Bedrifter
under Frederik den tredjes Krige med Karl Gustaf bleve
udelukkende knyttede til Felttoget i Skaane og Forsvaret
af København.
Nu fulgte der en r 5aarig Fredsperiode. Et Tidsrum,
-der er mærkeligt i Danmark-Norges Historie ved at Enevoldsmagten afløste i\.dclsvældcn, og ved det mærkelige
Opsving, som Rigerne toge. Under Striden mellem Kongen
og Adelen sluttede Niels Rosenkrans sig til Kongen, som
til Gengæld skænkede ham sin fulde Tillie\.
Først fik
Rosenkrans Befaling til at gaa til Nakskov og modtage
denne Fæstning, naar Svenskerne rømmede den ; men Kongen
saa snart, at saaledes som Forholdene udvikledes, var det
bedst at have sine tro Mænd i Nærheden. Han kaldte
derfor Niels Rosenkrans tilbage til Hovedstaden og forlenede ham med Jungshoved Slot, dog saaledes, at han
skulde være til stadig Tjeneste ved Københavns Garnison.
Omtrent samtidig trolovede han sig med Jomfru Berte
Skeel og to Aar senere stod deres Bryllup i Viborg.
Niels Rosenkrans og hans Hustru toge Bolig i København, hvor han forrettede Tjeneste som Næstkommanderende
ved Livregimentet til Fods. Deres Slægt og deres Forbindelser knyttede dem til Samfundets øverste Lag, og
Rosenkrans havde under Krigen vundet et Navn, som
gjorde ham vel anset overalt. De kom ogsaa i Berøring
med Tidens mest fremragende Mænd. Berte Skeel var en
god Veninde af Magrete Ulfeld, Niels Juls Hustru , saa det
har næppe fejlet, at de hyppig have gæstet hinanden. Til
Griffenfeld stod Niels Rosenkrans i et venskabeligt Forhold,
og det har sikkert gjort ham ondt, da det blev hans tjenstlige Pligt at medvirke ved hans Fængsling, idet det faldt i
hans Lod at arrestere Griffenfelds Svoger, Borgmester
Jørgen F ogh. Ogsaa med en anden berømt Fange bragte
Forholdene ham i Berøring, det var med Leonora Kirstine,

•gangen
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Korfits Ulfelds Hustru. Da den ulykkelige Kongedatter
var bleven forraadt i England og laa med Skibet pa;
Københavns Red, kom Niels Rosenkrans om Bord til hende
tilligemed Stadsmajoren Sten Andersen Bille og Oberst
Frederik Ahlefeld. »Oberstlieutenant Rosenkrans hilste mig
ikke,« bemærker Leonora Kirstine noget bittert i sine Optegnelser. De andre vare mere venlige og fore komne, men
bidrage derved kun til en kort Tid at skuffe den ulykkelige.
Rosenkrans, som vidste, hvad der ventede hende, foretrak
straks at optræde saaledes, at hans Opførsel ikke gav Anledning til Tvivl.
Rosenkrans var imidlertid stegen i Rang. 1666 blev
han Oberst og Chef for det sjællandske Regiment, og Aaret
efter blev han Kommandant i København, en vigtig og
ansvarsfuld Post, da man netop ved den Tid med Erfaringerne
fra sidste Svenskekrig for Øje skred til at udbedre Byens
Befæstning.
Kong Frederik den tredje havde, saasnart
han var bleven Arvekonge og havde faaet Magten i Hænde,
taget fat paa at lade Kastellet ombygge, saaledes at det
blev en hel lille Fæstning for sig selv, som baade kunde
moclstaa· Angreb uden fra og inden fra, fra Byen selv; desuden sørgede han for, at Gaderne i den nye Bydel, Amaliegade, Bredgade, bleve lagte i lige Linier og saaledes, at de
nemt kunde bestryges af Kastellets Kanoner. Det syntes
Københavns Borgere ikke om, de forstode vel, at Kastellet
ogsaa skulde bruges til at holde deres By i Ave, og de
mente, de havde fortjent mere Tillid. Dog, Kongen havde
nu Magten, og han brugte den. Han indkaldte den hollandske Ingeniør Henrik Ruse, og han byggede Kastellet
om, saaledes som det har staaet helt ned til vore Dage
og først nu er ved at forsvinde. Han blev færdig med
disse Arbejder Aaret før Niels Rosenkrans blev Kommandant,
og derved kom Rosenkrans til at knytte sit Navn til Ombygninger og Udvidelser, som Borgerne syntes bedre om.
Under Belejringen og ved Hovedstormen havde det vist
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sig, hvor uheldigt det var, at Fjenden paa Isen kunde gaa
uden om Volden og storme mod Bygningerne paa Slotsholmen. Det skulde hindres for Fremtiden. Derfor blev
der under Rosenkrans' Ledelse fyldt ud i Kalvebod Strand;
Volden blev forlænget helt hen til hvor nu Langebro
begynder og bag den rejstes de nye Gader Stormgade,
Ny Vestergade o. s. v.; samtidig blev Kristianshavns Vold
ogsaa udvidet, saaledes at der kun blev et forholdsvis smalt
Løb mellem de to Volde, og dette blev spærret ved Pæle,
nedrammede i Søbunden. Københavns Slot og hele Slotsholmen kom derved til at ligge inde i Byen og behøvede
ikke nogen egen Befæstning.
Disse Arbejder optage Niels Rosenkrans' Tid og ved
dem søgte han Glemsel for Sorgerne i Hjemmet. Berte
Skeel var ham vel en god og trofast Hustru, men de
fristede den Sorg af deres fire Børn - to Drenge og to
Piger - at miste de tre i en spæd Alder, saaledes at de
kun beholdt en Datter tilbage. Den Plads, so~ derved
blev ledig i deres Hus og i deres Hjærter, søgte de at udfylde ved at tage sig af andre Børn, baade adelige og
tiadelige, som trængte til Hjælp og Støtte; især gjaldt det
for Niels Rosenkrans om at opdrage duelige unge Officerer
til den næste Krig.
Thi at denne vilde komme tvivlede han ikke om. Saa
tit hans Øje over Sundet søgte over mod hans Hjemstavn
voksede Haabet hos ham om endnu en Gang at komme til
at kæmpe for at vinde den tabte Del af Danmark tilbage.
Frederik den tredje døde og Kristian den femte kom paa
Tronen, ung og stridslysten og fuldt opsat paa at søge
Oprejsning for sine Rigers Tab. Anledningen lod ikke
længe vente paa sig-. Vundet af franske Penge hrød Sverige
Freden i Tyskland og rykkede mod Kurfyrsten af Brandenborg; men det viste sig snart, at det ikke længer var Karl
Gustaf og hans gamle Ryttere, som vare i Marken.
Svenskerne blev grundigt slagne ved Fehrbelin og kastede
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tilbage til deres egne Omraader. Nu rejste Sveriges Fjender
sig og mellem dem Danmark. I Sommeren 1675 blev
Krigen besluttet og Fejdebudet afsendt.
Rustningerne
dreves med fuld Kraft, og Niels Rosenkrans var blandt de
ivrigste.
Han stod ikke mindre i Gunst hos den u·nge Konge
end hos hans Fader. Ved Frederik Ahlefelds Død var han
bleven Chef for Livregimentet til Fods, 1673 gjorde Kongen
ham til Generalmajor og Aaret efter, da Hæren laa i Lejr
ved Kolding, til Ridder.
Rosenkrans havde naturligvis
helst set, at Krigen var begyndt med et Indfald i Skaane,
det Land, det fremfor alt gjaldt om at vinde; men Krigsraadet havde bestemt det anderledes. Syd fra over Elben
vare Svenskerne de sidste Gange komne ind i Landet, derfor mente man det bedst først at sikre sig mod dem der.
Saasnart denne Plan var lagt, blev Niels Rosenkrans
sendt med Livregimentet og to andre Regimenter til Søs
til Flensborg. Han kom saaledes til at føre den første
Afdeling, som kom i Marken. Andre fulgte snart efter, og
midt i August brød hele Hæren, henved 18000 Mand stærk,
ind i Meklenborg for at trænge frem ~il Pommern, den
Gang et svensk Land. V ed Passet Damgarten over Floden
Rechnitz mødtes de Danske og de Svenske igen efter I 5
Aars Forløb. Nu var det Svenskerne, der maatte forsvare
sig, og Danskerne, der angreb. Striden om Passet blev
haard; og det havde sikkert faldet de Danske svært at bane
sig Vej, havde ikke Brandenborgerne truet Svenskerne i
Ryggen og tvunget dem til at vige.
Hovedbegivenheden i dette· Aars Felttog blev dog
Belejringen af Wismar. Her havde den svenske Flaade
længe haft et godt Tilflugtssted, hvorfra den kunde falde
over den dansk-norske, og Byen laa bekvemt til der at
landsætte friske Tropper fra Sverige. Straks, da Kong
Kristian den femte kom for Byen, gjorde han Niels Rosenkrans til Generallieutenant og overdrog ham at lede Be-
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lejringen.
Rosenkrans gjorde ikke Kongens Tillid til
Skamme; Nat og Dag var han paa sin Post, og idelig
færdedes han mellem sine Soldater for at opmuntre dem og
styrke deres Mod. Som han havde været blandt de forreste,
da det gjaldt om at forsvare København, var han det nu i
Løbegravene mod Wismar. .
Det kunde ogsaa gøres nødigt.
Byen var stærkt
befæstet og havde en veløvet Garnison.
Kommandoen
førte Johan Wrangel og Gustaf Karlsson, tapre Mænd, som
vilde værge sig til det yderste. Byens Omegn var sumpet,
hvad der gjorde det vanskeligt at komme frem med
Belejringsarbejderne og voldte stor Sygelighed mellem Soldaterne. Næsten Halvdelen af Fodfolket blev gjort utjenstdygtigt.
I Begyndelsen af December var man endelig
kommen saa vidt, at der kunde tænkes paa en Storm; men
saa kom der et Uvejr med Sne og Regnskyl, som gjorde
et Angreb umuligt. De danske Batterier maatte høre op
med at skyde, derved fik de svenske Kommandanter
Lejlighed til at udbedre deres Volde og gøre et heldigt
Udfald.
Den 12te December om Aftenen ordnede Niels Rosenkrans igen sine Folk til Storm. Selv vilde han med Livregimentet under Bibow og »Fynske Regiment« under
Cicignon gaa mod Kastellet, medens en anden Kolonne
stormede mod de to Udenværker »Sparebøssen« og »Bjørneskansen«. I Nattens Mørke nærmede de danske Kolonner
sig den ydre Gravrand. Stormbroerne bleve kastede over
Gravene, og _ved Daggry den 13de December begyndte
Stormen. Mod »Sparebøssen« og »Bjørneskansen« gik det
ikke heldigt. De danske Stormkolonner bleve kastede tilbage i
saadan Uorden, at de reve Reserverne med sig. Kristian den
femte blev saa lidet opbygget ved dette Syn, at han gav
Befaling til, at Stormen helt skulde opgives. Heldigvis
naaede denne Befaling ikke frem til Niels Rosenkrans, som
stred blandt de forreste i Livregimentets Rækker. Foran
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Graven ved Kastellet laa et Kær; det lod han fylde med
Risknipper. Saa bleve Stormbroerne kastede over Graven
og med Musketter og Piquer i Hænderne begyndte Soldaterne at stige op ad Volden. Svenskerne mødte dem paa
Brystværnet og kastede dem Gang paa Gang tilbage; men
Niels Rosenkrans gav ikke tabt. Han vilde frem, koste
hvad det vilde, og hans ihærdige Mod tvang tilsidst Lykken
over paa hans Side. Kl. ro om Formiddagen lykkedes det
frivillige af Livregimentet at bane sig V ej over Brystværnet,
dermed var Kastellet taget og Fæstningens Skæbne afgjort.
Besætningen overgav sig mod fri Afmarch, Borgerskabet
svor Kongen af Danmark Troskab, og Kristian den femte
holdt som Sejrherre sit Indtog i Byen.
Lille Juleaften kom Kristian den femte tilbage til København og blev modtaget med Jubel. Det var første Gang i
de sidste 60 Aar et Felttog mod Svenskerne var endt til
Danmarks Fordel. Fortryllelsen var brudt, da Niels Rosenkrans stormede VVismar.
Vinteren over blev der plejet flittigt Raad i Krigskollegiet for at fastslaa Planen for det næste Aars Felttog;
Niels Rosenkrans var Medlem af Kollegiet og deltog i alle
Overvejelserne, og det har sikkert stemt med hans Ønsker,
at Angrebet i den tilstundende Sommer skulde gælde hans
egen Hjemstavn, Skaane, skønt Jørgen Bjelke havde bedet
Griffenfeld sige Kongen, at Krigen i Skaane vilde blive
langt haardere og vanskeligere end den i Tyskland. Rosenkrans fik dog ikke Overkommandoen over Hæren. Ligesom Niels Jul maatte finde sig i at vige for en Hollænder,
maatte Rosenkrans træde tilbage for Hertug Johan Adolf
af Pløen, forøvrigt en kæk og dygtig Hærfører.
Hen paa Sommeren samledes Hæren i en Lejr ved
Lyngby, omtrent 13000 Mand stærk. Niels Rosenkrans
førte særlig Fodfolket. Den 28. Juni var Hæren indskibet.
Kong Kristian og hans Broder Prins Jørgen gik om Bord
paa Linieskibet »Tre Kroner«, og hele den store Flaade
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satte Sejl og stævnede over mod Skaanes Kyst. Ved
Landsbyen R aa, syd for Helsingborg, ankrede Skibene op.
Ni Kanonskud fra Chefsskibet gave Fodfolket Tegn til at
gaa i Baadene. En skaansk Kvinde løb ned til Stranden
og raabte ud til dem: »Kom hid, her er ingen Fare. Alle
Svenskerne ere dragne ad Ystad til. « Niels Rosenkrans lod

Niels Rosenkrans' Gravmæle.

sig straks sætte i Land, fulgt af Lieutenant Palle Krag og
to Musketterer. Han blev saaledes den første, som betraadte
Skaanes Strand.
Saasnart Hæren var landsat, fik Niels Rosenkrans Befaling
til at rykke for Helsingborg og med F odfolket tage Slottet. Den
2den Juli færdedes han Natten igennem mellem de arbejdende
Soldater, for selv at fremskynde Angrebet saa meget som
Dansk.norske Heltehistorier.

li.
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muligt.
Hen paa Morgenstunden steg han op paa et
Brystværn for derfra at undersøge Slottets Befæstninger. Da
ramte en Kanonkugle ham i Hovedet. Som livløs segnede
han om og blev af Oberstlieutenant Liltzow og flere tililende Officerer baaren til sit Kvarter i Helsingborg By.
Rygtet om Niels Rosenkrans' Ulykke spredtes hurtigt,
og mange Venner og Kammerater strømmede til hans Telt,
mellem dem Lieutenant Palle Krag, skønt selv saaret.
Rosenkrans kendte ham og sagde til ham: »Hvad vil du
her?« Siden laa han stille i to Timer med sine foldede
Hænder oprakte mod Himmelen; saa udaandede han.
Det var ikke noget godt Varsel for Danskernes Forsøg paa at vinde Skaane tilbage, at deres tapreste Soldat
faldt ved den første Kamp. Niels Rosenkrans blev dog
derved sparet for at se sin Hjemstavn for anden Gang
blive tabt. Han fandt Heltedøden paa Skaanes Jord, hvor
han hørte hjemme. Hans Lig blev ført til København og bisat
i Nikolaj Kirke, hvor et prægtigt Gravmæle fredede om
hans Minde, indtil Kirken sank i Grus.
Niels Rosenkrans' Navn fortjener at leve mellem de
bedste, Danmark gemmer. I tunge, mørke Tider kom han
som ung Mand hjem til sit Fædreland og blev en af dets
bedste Stridsmænd, da det maatte stride den ulige Strid for
Livet med Erobreren Karl Gustaf. Da Oprejsningens Tid
kom, stod han i sin Manddoms fulde Kraft; han naaede at
blive Wismars Erobrer, inden han fandt Døden for Helsingborg.
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Der var en Gang en rask norsk Gut, som tidligt
forlod sit Hjem for at gaa til Søs og fare under fremmed
Flag. Saadanne Gutter har der i svundne Tider været
mange af i Norge, og de mangle heller ikke den Dag i
Dag; men med ingen af dem har Lykken dreven et saa
underligt Spil som med ham, om hvem vi her skulle fortælle. Ukendt og med et jævnt borgerligt Navn drog han
ud i Verden, med et andet selvtaget Navn og ikke synderlig
mere kendt i sin Hjemstavn vendte han tilbage i sine
kraftigste Manddomsaar, blev General-Admiral, Adelsmand
og fik stor Indflydelse paa Styrelsen af den dansk-norske
Sømagt. End ikke Tordenskjold naaede saa højt paa Ærens
Stige, og han tjente dog hvert Trin op ad med en Heltedaad, medens Kurt Adelaer i et Spring naaede fra Skipper
til Admiral.
I Brevik i Norge levede ved Begyndelsen af det 17de
Aarhundrede en Forvalter ved det kongelige Saltværk, som
hen Søffren Jensen. Han skal efter Sigende have været en
Hollænder, som Kristian den fjerde havde kaldet ind i
Landet fra Byen Hoorn for at drive et Saltværk; nok er
det, i Norge levede han, Saltværks-Forvalter var han og
Børn havde han. Blandt dem var en Dreng, født den
7*
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22de December 1622 og kaldet Kurt Sivertsen, eller vel
sagtens snarere efter Faderen Kurt Søffrensen; men da
Sørensen, selv om man pynter det op med to f'er, lige saa lidt
den Gang som nu var noget fint Navn, og da det desuden
vel heller ikke laa ret for de fremmede Tunger at udtale,
saa forandredes det til Sivertsen.
Brevik var den Gang kun en ringe By, den havde
ikke en Gang Købstadrettigheder; men den drev en ret
livlig Søhandel, især med Trælast. Ved Bryggen laa der
altid hollandske Skibe, som bragte Salt og andre Herligheder og til Gengæld toge Ti:æ med hjem. Der var
Lejlighed for en opvakt Gut til at høre mange raske
Sømands-Historier, naar han ført var kommen saa vidt, at
han forstod de fremmede Matrosers Maal. Kurt Sivertsen
har sikkert været en hyppig Gæst ved Havnen og tidlig
begyndt at brække paa det hollandske. To Ting lærte han
hurtigt; til Søs vilde han og sejle fra Holland, hvor alle de
store, statelige Skibe hørte hjemme.
I 5 Aar gammel drog han ud i Verden for aldrig at
se sit Barndomshjem mere. Han rejste til Hoorn, vel
sagtens for at søge sin fædrene Slægt der og ved dens
Hjælp se at faa Plads paa den hollandske Flaade; thi dertil
stod hans Hu. Der var Krig, og den Leg gad han vel
prøve. Det lykkedes ham ogsaa at blive ansat som Adelbors, omtrent hvad vi nu kalde Kadet; men Kadetterne
gik den Gang ikke paa en Skole for at læse til Eksamen
inden de bleve Officerer. De kom om Bord i Skibene,
maatte saa der tumle med Sejlene, styre, tjene ved Kanonerne
og gøre al anden Gerning, som forefaldt paa en Orlogsmand. De boglige Kundskaber, de havde Brug for, maatte
de selv se at skaffe sig, og naar de saa fandtes dygtige
nok, især da hvis de havde en formaaende Velynder til at
tage sig af dem, bleve de tagne til Lieutenanter og Kaptajner,
naar man havde Brug for dem. Saaledes kom altsaa den
unge Kurt Sivertsen om Bord paa den store hollandske
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Flaade, som under den berømte Søhelt Martin Tromp
skulde ud og . kæmpe mod Spanierne. 17 Aar gammel
kom han her til at deltage i et stort Søslag, i hvilket den
hollandske Flaade sejrede over den spanske.
Del var en god Begyndelse. En bedre Søkrigsskole
end den hollandske F laade fandtes næppe; der fik den
unge Normand Lejlighed til at lære Sømandskab fra Grunden
af, se Livet om Bord i en Orlogsmand, saaledcs som Datidens
første Søkriger formede det.
Næppe vare Kanonerne ved Kanalen forstummede før
det begyndte at knalde 'løs i en anden Kant af Europa.
Kristenhedens Fjender, Tyrkerne, tragtede endnu efter at
udvide deres Rige, og i Sommeren 1645 overfaldt de
uventet Øen Candia. Candia hørte under Venedig. Det
var altsaa en aaben Krigserklæring til den rige, italienske
Republik, og den tøvede ikke med at optage den tilkastede
Handske. Det var fortrinsvis paa Søen, at Striden skulde
udkæmpes, derfor gjaldt det først og fremmest om at ruste
en stærk Flaade. I hine Tider var Forskellen mellem et
Orlogsskib og et Handelsskib ikke saa udpræget som nu.
Naar Krig kom paa, satte man ofte Kanoner og Soldater
paa større Handelsfartøjer og toge dem med i Flaaden.
Skipperen blev ved at føre sit Skib og befale over Søfolkene,
men der kom en Krigsmand om Bord, og han blev Skibets
egentlige Chef.
Da nu V enetianerne skulde til at slaas med Tyrkerne,
saa de sig om, hvor de kunde skaffe sig nogle gode
Skibe fra til at øge deres Flaade. Det laa nær at tænke
paa Holland, og derfra lykkedes det dem ogsaa at faa
nogle store og gode Koffardimænd, tjenlige til Krigsbrug;
mellem dem var »Abrahams Offer«, Skipper Claes Reyersz,
og paa det fik Kurt Sivertsen Hyre. Han havde den Gang
faret seks-syv Aar til Søs og var en Mand paa nogle og
tyve Aar. Han har derfor vistnok indtaget en ret anselig
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Stilling paa Skibet, maaske endog været Lieutenant, det vil
sige Næstkommanderende.
Claes Reyersz gjorde dog ikke sit Navn berømt ved
nogen stor Bedrift og hans Lieutenant lige saa lidt. Saa
døde Skipperen, og kort efter vendte Kurt Sivertsen igen
tilbage til Holland, hvor han snart efter giftede sig med en
Pige ved Navn Engeltje. Hvad hendes Efternavn var, ved
man ikke, og det kan ogsaa være det samme. Hun kom
kun til at leve kort sammen med sin Husbond; hun fødte
ham en Søn og døde medens Kurt Sivertsen igen var i
Middelhavet og tumlede sig i Kamp mod de Vantro.
Længe kunde han nemlig ikke udholde det fredelige
Liv inden Hjemmets fire V ægge. Godt et Aarstid efter
Brylluppet drog han igen bort og kom straks i Virksomhed
som Skipper paa det væbnede hollandske Handelsskib »De
groote Sint Jaris« eller som Venetianerne i deres klangfoldere
Maal kaldte det »San Giergio grande«. Han satte saaledes
Fod paa eget Dæk, dog rigtignok kun med en vis Indskrænkning. Der kom en venetiansk Adelsmand om Bord,
som medbragte Soldater og Kanoner og blev højstbefalende.
Hvor stort »De groote Sint Joris« har været ved man
intet om, men da det blev regnet for et godt Slagskib og
endog til Tider var Flagskib for venetianske Admiraler,
maa det have været et efter Tidernes Lejlighed ret anseligt
Skib, vel sagtens paa lidt over 30 Kanoner.
Kampen gjaldt Candia. For Tyrkerne kom det an
paa at skaffe Tropper til Øen, for Venetianerne at hindre
dette. Derfor søgte de venetianske Admiraler fortrinsvis
at lukke Strædet ved Dardanellerne, saa at den tyrkiske
Flaade ikke slap ud i Middelhavet, og derfor kom det
næsten hvert Aar, saa længe Krigen varede, til større eller
mindre Kampe i disse Farvande.
1648 forsøgte Tyrkerne at løbe ud af Strædet, da de
antoge, at Venetianerne havde lidt meget af Storm; men
de bleve viste tilbage med Tab. Aaret efter gjorde en
1
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venetiansk Eskadre et Forsøg paa at ødelægge nogle
tyrkiske Skibe, som havde søgt Tilflugt i en Havn paa
Lilleasiens Kyst. Det lykkedes vel ikke fuldstændigt; men
det var en dristig Daad. Utvivlsomt har Kurt Siverisen
været med i disse Kampe og vist sig baade som en modig
og duelig Skibsfører. Han nævnes vel ikke særlig i nogen
Beretning, men det er tydeligt, at han begynder at vinde
et Navn mellem sine Ligemænd, de andre hollandske
Skippere. Dette kan blandt andet ses af, at den venetianske
Eskadrechef, Giacomo Riva, i Sommeren 1650 i flere Maaneder
valgte »De groote Sint Jaris« til Admiralskib. Det var en
farlig Ære, som Kurt Sivertsen viste sig fuldstændig værdig.
Han fik det Vidnesbyrd, at han tappert havde holdt sig
paa sin Post ved Dardanellerne, skønt hans Skib blev
haardt medtaget af Fjendens Kanoner og mistede mange
Folk. Desuden deltog han i et Angreb paa Byen Volo i
Thessalien, hvorved Tyrkerne lede store Tab; kostbare
Forraad bleve ødelagte og adskillige Skibe erobrede. Ved
denne Lejlighed tilføjede han som en modig og tapper
Kaptajn Fjenden megen Skade.
Admiral Riva vedblev at sejle med Kurt Sivertsens
Skib; fra ham fik han ogsaa adskillige Attester for Manddom
og Duelighed. Sammen med ham kom han til at øve en
Daad, som maatte henlede Opmærksomheden paa ham. I
Marts Maaned 1652 vare en Del venetianske Skibe paa
Vejen til Candia med Tropper, Levnetsmidler og Penge.
Det blev et stormfuldt og uroligt Vejr. Et Skib, »Galla
d'oro«, paa hvilket en fornem Venetianer, Bragadino, var
om Bord, kom ved Søfolkenes Uforstand ind mellem Klipper
og Skær og led Skibbrud. Uagtet Kurt Sivertsens Skib selv
var stedt i Fare, kastede han sig dog med nogle af sine
Matroser i Storbaaden og ilede til Hjælp. Det lykkedes
ham at redde Bragadino, hans Sekretær og endnu nogle
Personer. Næppe var han stødt fra »Galla d'oro«, før det
sank med Resten af sin Besætning. Hans raske Færd
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skaffede ham den første af de hædrende Guldkæder, han
tjente under Tyrkekrigen.
Dette gav maaske Anledning til, at en endnu højere
stillet venetiansk Admiral, Iseppo Delfino, hejste sit Flag
paa »De groote Sint Joris «. Ogsaa han roste Kurt Sivertsen
meget, og det ikke blot for hans Dygtighed som Sømand.
Disse hollandske og engelske Skippere, som V enetianerne
benyttede saa meget, og som de slet ikke kunde undvære,
vare nemlig ikke altid saa lette at omgaas. De vare
hyrede med deres Skibe for en vis Tid; men løb den ud,
eller fik de ikke deres Penge i rette Tid, saa nægtede de
ofte at lystre Admiralernes Befalinger. Heller ikke vare de
altid villige til at sætte deres Skibe stærkt i Vove ved
farlige Foretagender. Kurt Sivertsen dannede her en hæderlig
Undtagelse ved at være villig til at tjene, selv naar de
andre Skippere vare misfornøjede og sejlede hjem.
I Maj Maaned 1654 stod ved Udløbet fra Dardanellerne
en af de mærkeligste Søkampe i hele den langvarige Krig,
og det var til dette Slag mere end til noget andet, at
Kurt Sivertsens Navn blev knyttet. Den tyrkiske Admiral
laa i Strædet med 34 store Krigsskibe foruden et Utal af
Galejer og mindre Fartøjer ; udenfor laa Admiral Delfino
med 26. venetianske Skibe; selv var han om Bord hos
Kurt Sivertsen. En Overløber underrettede Tyrkerne om,
hvor svage deres Fjender vare, og de besluttede at nytte
Lejligheden til et Angreb. Admiral Delfino ventede dette
ved første gunstige Vind og havde givet sine Skibschefer
Befaling til at modtage A ngrebet til Ankers. Kun hvis
Fjenden løb dem forbi, skulde de kappe deres Touge og
fortsætte Kampen under Sejl. Det var dog ikke alle, som
havde Lyst og Mod til at udføre denne <lristige Befaling.
Adskillige Skibe kappede Anker, saasnart Tyrkerne nærmede
sig, og slap bort for gunstig Vind. Andre, mere modige,
men mindre dygtige, manøvrerede saa uheldigt, at heller
ikke de kom til at deltage i Kampen. Følgen heraf var,

KURT SIVERTSEN ADELAER.

ros

at Admiral Delfino kun havde fire Skibe hos sig, da hele
den tyrkiske Flaade kom ned imod ham. Ikke desto
mindre besluttede han at blive og modtage Angrebet. Selv
afførte han sig sin Rustning, for ikke at have noget forud
for sine Folk, og talte kække, opm11ntrencif." Orci til dem.
Fire tyrkiske Skibe, mellem dem Admiralskibet, omringede
»De groote SintJoris«. De forsøgte at entre; men Venetianeme
afsloge Entringen, sprang over paa den tyrkiske Admirals
Dæk, erobrede alle Standarter, fældede 200 Vantro og tvang
Fjenderne til at flygte.
Under denrie Kamp var Skibet kommen i Drift og
nærmede sig Land paa en faretruende Maade. Der maatte
igen ankres. Andre tyrkiske Skibe kom til, de flokkedes
om Admiralskibet og paany entrede Musselmændene fra
alle Sider. Delfinos Folk holdt dem dog kækt fra Livet og
tvang dem til at vige. Imidlertid var »De groote St. Joris«
bleven saa ødelagt og forskudt, at det var nødvendigt at tænke
paa at slippe bort. Admiral Delfino kaldte paa Kurt Sivertsen
og befalede ham at kappe Ankertouget og sætte Sejl.
Skipperen gør opmærksom paa, at de vare altfor nær
Land; men den modige Admiral svarer: »Vel, saa gaa vi
paa Land, vi kunne ikke udrette mere; men jeg haaber, at
Gud vil føre os, og at der endnu er noget Haab om Frelse, hvis
vi komme bort herfra. Er det Forsynets Vilje, at vi skulle
gaa under, saa forstaar jeg at falde med Ære. Du og jeg
ville sprænge os i Luften og Fjenden skal blive berøvet
den Fordel, han tror at have. « Kurt Sivertsen forstod
Admiralens kække Ord og var straks rede til at følge
ham. Han greb en Økse, sprang til Ankertouget og huggede
det over. Men se, som ved et Under rejste der sig i det
samme en Luftning fra Land, som førte Skibet ud gennem
Strædet. Alle de Klude, som endnu kunde trække, bleve
satte til. Tyrkerne bleve harmfulde, da de saa deres Bytte
slippe dem af Hænderne, og flokkedes igen om det; men
kanonerende til alle Sider giede V enetianerne fremad og
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naaede, om end med synkefærdigt Skib og gennemhullede
Master, den øvrige Flaade. Dermed ophørte Slaget.
Venetianerne havde mistet nogle Skibe; men Tyrkernes
Tab var langt større. Naturligvis tilkommer Hæderen for
denne glimrende Kamp først og fremmest Admiral Delfino;
men Kurt Sivertsen fortjener ogsaa sin rigelige Part deraf.
En stor Del af Kampen foregik medens Skibet laa til
Ankers. Ved Navigeringen havde Skipperen saaledes intet
at gøre; derimod entrede Tyrkerne fra alle Sider og »De
groote St. Jaris'« Gutter entrede igen. Stærk og modig,
som Kurt Sivertsen var, har han sikkert ført Sværd og
Økse ved Admiralens Side og givet Entregasterne et godt
Eksempel. Den venetianske Helt har ogsaa godt forstaaet,
hvad det var for en Mand, han havde for sig i sin Skipper,
da han i Slagets farligste Øjeblik rettede de djærve Ord
til ham: »Du og jeg ville sprænge os i Luften«. Det
skyldtes igen Kurt Sivertsens Koldblodighed og Sømandsdygtighed, at det ikke blev nødvendigt at gnbe til en saa
fortvivlet Udvej. Det har sikkert ikke været let at styre
det forskudte Admiralskib gennem Tyrkernes Flaade.
Da Admiral Delfino skrev sin Indberetning til Senatet,
udtalte han om Kurt Sivertsen: »Den prisværdige Uforfærdethed, som Kaptajnen paa dette Skib, Kurt Sivertsen,
har vist, zirer ham med al Glans og Fortjeneste; thi ved
sin Sømandsdygtighed har han udført Gerninger, som skulle
erindres, og han har i denne Kamp vist en prisværdig
Trofasthed mod Eders Højhed. Hans Skib har lidt et
Tab paa 10000 Dukater eller endnu mere, og han, der
nyder saa stor Hæder, er fuldelig værdig til, at den offentlige Taknemlighed yder ham Erstatning.« Admiralen ytrede
vi<lere, at det vilde bedrøve ham at forlade Kaptajnen paa
dette Skib, som havde vist sig saa tro mod Fyrsten og
saa tapper.
Kort efter Slaget overrakte Overadmiralen ham som
Belønning to Guldkæder; men det blev ikke derved. I
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Begyndelsen af det paafølgende Aar skænkede Senatet i
Venedig ham en Guldkæde til en Værdi af 300 Dukater
og tilstod ham en livsvarig Pension paa 200 Dukater. Om
han derimod fik Erstatning for den store Skade paa Skibet,
melder Historien intet om.
I Nationalmuseet i København hænger nogle pragtfulde
tyrkiske Vaaben og en kostbar Standart, som Kurt Sivertsen
bragte med hjem fra Venedig og forærede Kong Frederik
den tredje.
Paa Standarten staar skrevet: »Kejserlig
Standart for Sultan Murad, Sultan over de herligste Sultaner,
Kejsernes Kejser, Padischa over hele Verden.« Mindre kan
ikke gøre det. Efter hvad der fortælles, skal Kurt Sivertsen
have vundet dette Sejrstegn fra en tyrkisk Pascha ved Navn
Ibrahim, som han fældede, da han entrede hans Skib. Nu
er der det at bemærke dertil, at der ikke kendes nogen
Pascha Ibrahim: som Fortællingen kan passe paa; men
Navnet gør da heller ikke saa stort til Sagen. Kurt har
vel næppe haft Lejlighed til at forhøre sig saa nøje derom.
Rimeligvis er det hans Del af Byttet fra Kampen under
Delfino ved Dardanellerne. Det fortælles jo udtrykkeligt,
at det tyrkiske Admiralskib blev entret og alle dets Standarter
erobrede. Kurt Sivertsen kan da vel have fældet en høj
fjendtlig Officer under den Kamp og vundet hans Vaaben
og Banner.
Venedigs Annaler har intet Ord tilovers for Kurt
Sivertsens Bedrifter i de paafølgende Krigsaar; men dog
kan der ingen Tvivl være om, at han bestandig har vist
sig som en trofast og nyttig Mand, thi i Aaret 1659 viste
den venetianske Regering ham en usædvanlig Hæder. Den
gjorde ham til Ridder af St. Markus Ordenen. Man var
den Gang ganske anderledes sparsom med at skabe Riddere
end i vore Dage; derfor var Æren saa meget des større.
Ingen andre af de fremmede Skippere naaede saa vidt, og den
fremragende Stilling, han hidindtil havde indtaget mellem
dem, blev naturligvis derved yderligere befæstet. Ogsaa til
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Holland naaede Rygtet om Skipperen, som var bleven
St. Markus Ridder; men i Danmark og Norge levede man
stadig i fuldstændig Uvidenhed om Kurt Sivertsens Tilværelse.
Det blev ikke ved denne ydre Æresbevisning. Senatet
besluttede kort efter at øge den Pension, der var tilstaaet
ham, fra 200 til 1400 Dukater om Aaret, og denne Sum
skulde endda udbetales hans Efterkommere indtil det tredje
Slægtled.
I Aaret 1659 havde atter en venetiansk Admiral,
Girolamo Contarini, sit Flag hejst om Bord hos »Ridder
Kurt«, og ligesom sine Forgængere ydede han ham stor
Ros for hele hans Forhold. Ud paa Høsten fandt han
Lejlighed til at vise Republiken en ny Tjeneste. Det var
Admiralen om at gøre at holde sin Flaad~ længere samlet
end sædvanligt, og for at faa de hollandske Skippere til
at blive, henvendte han sig til Ridder Kurt, Kaptajn paa
Skibet »De groote St. Joris«, som havde en anset Stilling
mellem de andre Skibskaptajner, for at faa ham til at overtale dem til at blive. Han lovede straks paa sine Fællers
Vegne, at de vilde indvilge i Admiralens Ønske.
I det følgende Aar sendte Frankrig 4000 Soldater til
Hjælp for Venedig. Det var ikke let at faa dem i Land
paa Candia; men Kurt Sivertsen gjorde som sædvanlig sit
bedste og fik da ogsaa paany en Attest for, at han baade
ved Landsætningen ved Suda og ved andre Forsøg havde
vist sin Tapperhed og sin Iver for den offenlige Tjeneste.
Han tjente den Gang ikke som Skipper, den Bestilling
havde han overdraget en anden, men som frivillig, og det
synes, som om der har været givet ham Titel af Generallieutenant, i det mindste kaldes han saaledes i en Attest,
underskreven af en venetiansk Admiral. Hans Ærgærrighed
havde efterhaanden stillet ham større Maal end stadigt at
tjene som Skipper, selv om det var som den første blandt
Skipperne, og Venetianeme titulerede ham »Ridder Kurt«.
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Men der var ingen Udsigt til at drive det videre i
Republikkens Tjeneste. Til Admiraler og Eskadrechefer,
ja selv til militære højstbefalende paa Skibene, blev der
aldrig valgt andre end venetianske Adelsmænd; og hvor
megen Hæder end Kurt Sivertsen nød, adlet blev han
aldrig af Republikken. Hans Titel som Generallieutenant
gav ham ingen Rang paa Flaaden. Han besluttede derfor
nu at søge sin Lykke andet Steds, og med Udgangen af
Aaret 1660 forlod han Venedigs Tjeneste og drog ige~ til
Holland.
Kurt Sivertsen begyndte nu at nærme sig de fyrretyve
Aar; han stod saaledes i sin Manddoms fulde Kraft. Et
virksomt og daadrigt Ungdomsliv laa bag ham. I henved
en Snes Aar havde han næsten uafbrudt tumlet sig i
Kamp paa Søen. V el havde han aldrig befalet over nogen
Flaade eller Eskadre eller ledet nogen større Kamp; men
hans Skib havde saa ofte været Admiralernes Flagskib, at
han havde haft rig Lejlighed til at se Flaadeledelsen paa
nært Hold. Havde han været en indfødt Venetianer, havde
hans Mod og Dygtighed sikkert skaffet ham en høj Plads
paa Republikkens Flaade; som fremmed kunde han ikke
naa ud over en forholdsvis beskeden Stilling. Derfor var
han dragen bort, skønt Tyrkerne og Venetianeme endnu
vedbleve at kriges en halv Snes Aar.
Om hans Færd i Holland i de nærmeste Aar efter
Hjemkomsten meldes ikke andet, end at han giftede sig
med en Jomfru Anna Pelt, Datter af en rig Købmand.
Han antog Navnet Adelaer; hvorfor han valgte det, er der
ingen der ved; men det havde jo en god Klang. Som
Skipper Sivertsen var han draget bort, som Ridder Adelaer
kom han hjem. Men hvad nu? Hvile paa de vundne
Laurbær, sammen med sin unge Hustru leve stille og fredeligt af den venetianske Pension, opdrage sine Børn og af
og til underholde Skipperne paa Lavshuset med Fortællingerne om sine Bedrifter i Tyrkekrigen; det Liv følte
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han sig endnu for ung og kraftig til at slaa ind paa. Det
gjaldt om at finde en ny Virksomhed; men hvor og hvorledes, det var Sagen. I Holland syntes der ikke at være
Udsigt til at komme frem. Der var Fred i Landet og den
hollandske Marine raadede desuden over saa mange kække
og prøvede Officerer, at der foreløbigt ikke var Brug for
flere. Kurt Adelaer begyndte da at vende Tanken mod
sit Hjemland, som han ikke havde set siden han drog bort
so~ en femten Aars Gut. Havde hans fremmede Herkomst
været Anstødsstenen for hans Avancement i Venedig, var
det jo rimeligt at prøve Lykken der, hvor han egentlig
havde hjemme og regnedes til Landets Børn.
Der korn hyppigt danske og norske rejsende til Holland. Kurt Adelaer søgte deres Selskab, hørte hos dem
om Forholdene i Hjemmet og talte til dem om sin Lyst
til at træde i sin egen Konges Tjeneste; men samtidigt fik
han meget smigrende Tilbud fra Venedig, for at bevæge
ham til at vende tilbage til Republikkens Fiaade. Han
syntes at vakle mellem, hvor han skulde vende sig hen.
Hans Ry var imidlertid kommet Kong Frederik den tredje
for Øre, og han besluttede at vinde ham for sig. Gennem
Klavs Ahlefeld aabnede han Underhandlinger med Kurt
Adelaer, og Følgen heraf var, at Adelaer i Efteraaret 1663
bestemte sig til at rejse til København.
Han kunde ikke komme i nogen belejligere Tid. I
den foregaaende Sommer havde Frederik den tredje faaet
bestemte Oplysninger om Korfits Ulfelds landsforræderiske
Underhandlinger med fremmede Magter; det hed sig videre,
at Sverige paany rustede, og at Frankrig sluttede sig til
Danmarks Fjender. Værst var det, at Ulfeld skulde have
mange Venner mellem den misfornøjede danske Adel, man
nævnte endog Rigsadmiralen, Henrik Bjelke. Kong Frederik
følte sig tryg ved at vide Hans Schack i Spidsen for
Hæren; de indfødte troede han saa lidt, at han endog
nægtede Axel U rup Tilladelse til at se de nye Befæstnings·
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anlæg ved Kastellet. Det kom nu an paa at finde en
Mand, som kunde være for Flaaden, hvad Hans Schack
var for Hæren, en tapper Kriger, en dygtig Fører og en
Mand uden Forbindelser med de store i Landet, udelukkende
afhængig af Kongen. En saadan Mand var Kurt Adelaer.
Da han fremstillede sig for Kongen, smykket med de
mange Guldkæder, han havde vundet i Venedigs Tjeneste,
og med St. Markusordenens Riddertegn paa Brystet, vandt
hans statelige Skikkelse og djærve Optræden hurtigt Monarken
for ham. Inden Aarets Udgang var han ansat som Admiral
ved den dansk-norske Flaade, med Rang umiddelbart efter
Rigsadmiralen, Henrik Bjelke, altsaa over Niels Jul, og med
en aarlig Løn af 7200 Rdl. Kun Feltherren Hans Schack
var bedre aflagt.
Saaledes havde da Kurt Adelaer gjort Springet fra
Skipper til Admiral. Synderlig velkommen var han vel ikke
blandt sine nye Vaabenfæller; navnlig havde Niels Jul kun
ringe Grund til at glæde sig over den uventede Overmand,
han derved fik. Imidlertid mærkedes det snart, at hvorledes det end hængte sammen med Kurt Adelaers Bedrifter
i Tyrkekrigen og venetianske Admiralskab, var han
grundig inde i alt Søvæsen og kendte et Skib fra Kølsvinet
til Masteknappen, saa det var vel værd at høre hans
Mening om en Orlogsmands Udhaling. Der meldes heller
ikke noget om, at der var Splid mellem Kurt Adelaer og
de andre Admiraler, og det skønt Frederik den tredje vedblev at vise ham særlig Gunst.
Han gjorde ham til
General-Admiral og optog ham i den danske Adelsstand;
han stod selv Fadder til et af hans Børn og Dronniugen
til et andet. Kurt Adelaer trivedes da ogsaa saa godt i
Danmark, at han til Kong Frederiks store Glæde afviste et
meget smigrende Tilbud om at træde i hollandsk Tjeneste
som Viceadmiral. Han købte sig en Gaard paa Kristianshavn og nogle Godser i Norge og indrettede sig paa at
slaa sig til Ro i Landet. Sammen med Henrik Bjelke og
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Niels Jul virkede han ihærdigt paa Flaadens Udvikling, og
det skulde snart vise sig, at det var et godt og dygtigt
Arbejde, de tre Mænd udrettede i Fællig.
Saa kom endelig den Tid, da Danmark-Norge skulde
have godt af hans Krigserfaring. Den skaanske Krig brød
ud, og den 13de August 1675 sejlede Kurt Adelaer fra København med 16 dansk-norske og 7 hollandske Orlogsskibe.
Under ham befalede Niels Jul og den hollandske Kommandør
Bincks. Forgæves søgte han den svenske Flaade i Farvandet
mellem Bornholm og Rygen. Svenskerne agtede at overføre 10000 Mand til Pommern, og det var dette, det gjaldt
om at hindre. I Begyndelsen af Oktober kom Svenskerne
i Søen med 24 Orlogsmænd og 34 væbnede Købmandsfregatter og Brigger. Overadmiral var Gustaf Otto Stenbock,
en tapper Mand uden Begreb om Søvæsen. Da han havde
været en halv Snes Dage i Søen, var hans Flaade saa
ødelagt af Storm og Sygdom, at den maatte vende om og
søge Havn uden at have løsnet et skarpt Skud. Den kom
ikke mere til Søs det Aar.
Kurt Adelaer kom saaledes ikke til at maale sig med
Svenskerne; derimod fik han rigelig Lejlighed til at prøve
Kræfter med de samme Fjender, som havde dreven dem i
Havn, Storm og Sygdom. Som en kyndig, erfaren Sømand
forstod han at vælge Ankerplads for sine Skibe, saa\edes
at de uden Uheld kunde ride de svære Efteraarsstorme af.
I hele seks Uger trodsede han det Vejr, som i en halv
Snes Dage havde jaget Svenskerne i Havn. Men mod
Sygdom kæmper hver Mand forgæves, det maatte ogsaa
Kurt Adelaer sande. Det tyndede svært ud mellem Skibsbesætningerne, og end ikke Admiralen gik fri. I tre Uger
holdt han syg ud paa sin Post, saa følte han, at Kampen
var umulig. Han lod sig bringe i Land, og tre Dage efter,
den 5te November 1675, døde han i sit Hus paa Kristianshavn. Han blev begravet i Frue Kirke i København, hvor
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et prægtigt Mindesmærke blev rejst over ham.

3

Det er

Kurt Sivertsen Adelaers Gravmæle.

nu forsvundet tilligemed alle de andre Minder, den gamle
Kirke gemte.
Dansk-norske Heltehistorier.

II.
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For sit Fædreland fik Kurt Sivertsen Adelaer saaledes
ikke Lejlighed til at stride, dog vandt han en Plads i dets
Historie og har efterladt et Minde, det vel er værd at
gemme paa. Hans Liv kan tjene som Eksempel for de
unge af alle Slægter. Fattig og ukendt forlod han som
halvvoksen Gut sin Hjemstavn; ved Dygtighed, Mod og
Troskab mod den Herre, han tjente, vandt han blandt
fremmede et Navn, som banede ham Vej til de højeste
Hædersposter i Fædrelandet.

..
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Le

Gyldenløver havde kaldet Kristian den fjerde
Fader; alle gik de barnløse i deres Grav. Navnet døde
dog ikke ud derfor; under begge de følgende Konger stode
Gyldenløver Tronen nær.
Kong Frederik den tredje var som yngre Søn ikke født
til Tronen; han maatte selv søge at vinde en Stilling,
der svarede til hans høje Byrd. Hans Fader skaffede ham
nogle Bispedømmer i Nordtyskland, derved kom han til at
leve sine Ungdoms- og første Manddomsaar under tyske
_Omgivelser.
Medens han opholdt sig i Holsten, stiftede han Bekendtskab med en Dame ved Navn Magrete Pape. Hun
fødte ham den 2ode Juli 1638 en Søn, som blev kaldet Ulrik
Frederik Gyldenløve. H an gav ham Navn tilfælles med
sine Halvbrødre, Kristian den fjerdes naturlige Sønner, vel
sagtens for dermed at betegne, at han betragtede ham som
ligestillet med dem.
Olrik Frederik tilhrn.gte sin Barndom under tyske Omgivelser, tysk var hans Modersmaal. Hans Fader holdt
meget af den smukke, livlige Dreng og sørgede for, at han
fik en god Opdragelse; selv hans Faders Hustru, den stolte
Sofie Amalie af Brunswig-Li.ineburg, bar ham ofte paa sine
8*
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Arme medens han var lille og inden hun endnu selv 1havde

Børn. Hans egen Moder giftede sig senere med en Amtsforvalter Hausmann.
Da Drengen var en halv Snes Aar gammel, skete der
en Forandring i hans Kaar. Tronfølgeren, den udvalgte
Prins Kristian, <lø<le barnløs, og den gamle Kong Kristian
den fjerde fulgte ham snart i Graven. I April 1648 blev
Hertug Frederik valgt til Konge. Ulrik Frederik blev et
Kongebarn; han kom til at staa Tronen nær og blev derved ganske naturligt omplantet paa dansk Grund. Da han
var sytten Aar gammel blev han naturaliseret og optaget i
den danske Adelsstand. Aaret efter blev han forlenet med
Ustejn Kloster i Norge.
I Modsætning til de fleste andre højbaarne unge Herrer
paa den Tid fik Ulrik Frederik ingen Lejlighed til at uddanne sig ved fremmede Hoffer eller i fremmede Fyrsters
Hære. Det mærkedes dog ikke paa ham, at han saaledes
blev en Hjemmefødning. Han var et kvikt, livligt Hoved
og manglede ingenlunde boglig Dannelse efter Tidens Lejlighed. I sin ydre Fremtræden var han en ulastelig ung
Kavaler, saaledes som Tidens Mode fordrede det. Kvindekær var han i høj Grad, det laa nu en Gang i Slægten, og
ved Drikkebordet blev Vinen stundom hans Herre. En
Gang spillede deti ham et slemt Puds, som vi senere skulle
se. Derpaa lagde man dog den Gang kun ringe V ægt; en
ærlig Rus var ingen Mand til Last. Englænderen Molesworth, som var vel kendt med danske Forhold, kaldte ham
)>en af de nobleste Gentlemen, som Danmark havde frembragt<(, og en svensk Gesandt karakteriserede ham som en
ung, kvik Kavaler, men hengiven til Udsvævelser.
Da Rustningerne til Krigen mod Sverige begyndte i
Aaret 1657, var Ulrik Frederik en dunhaget Yngling paa
endnu ikke 19 Aar; men naturligvis skulde han med. Hans
Frænde, Ulrik Kristian, havde jo været Ritmester, da han
var langt yngre. I Februar Maaned træffe vi ham da ogsaa i
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Holsten i Færd med at hverve et Fodregiment paa hele ro
Kompagnier. Megen Forstand paa at hverve Soldater og
kommandere et Regiment kan han vel ikke have haft den
Gang; men hans Fader havde sørget for, at han fik nogle
ældre erfarne Officerer til Hjælp, saa det gik. I Juni var
Regimentet fuldtalligt.
Krig fik den unge Oberst snart Lejlighed til at prøve;
men den svarede næppe til hans Forventning. Et muntert

Bremerførdes Erobring.

Liv fuldt af raske Bedrifter og saa en sejrrig Hjemkomst
med talrige vundne Faner og hædrende Ar, som vakte
Kvindernes Beundring, det har sikkert været Ynglingens
Drøm. Begyndelsen gik vel glat nok. Hæren rykkede ind
i Bremen og erobrede Bremerførde. Men Glæden varede
kun kort; inden nogen ret anede det kom Karl Gustaf over
dem. Den 7de August sprængte den svenske Helt Anders
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Billes Hær ved Itzeho i to Dele. Rigsmarsken selv søgte
med den ene op langs Vestkysten til Frederiksodde, den
anden Del blev tilbage i Holsten for at danne Besætningen
i Fæstningerne Gliickstadt og Krempe. Til den sidste Del
hørte Gyldenløves Regiment. Det var en anden Maade at
være i Krig paa, end Ulrik Frederik havde tænkt. Livet i
en belejret By er sjeldent synderlig livligt, endsige da i
saadanne Smaafæstninger som Krempe og Gliickstadt. En
lille Fægtning med de svenske Tropper, et heldigt Overfald
paa en Studedrift, kunde vel af og til live lidt op. Ellers
sled Tiden sig kun langsomt hen.
Roskilde-Freden gjorde en Ende paa Kedsomheden,
eller bragte i det mindste nogen Afveksling deri. Han
drog over til København, der var dog altid Lejlighed
til at træffe jævnaldrende Kammerater og tømme et Bæger
paa Værtshus, for ved Hoffet var det skralt med Lystigheden. Naar undtages den pragtfulde Banket paa Frederiksborg, hvor Karl Gustaf var Frederik den tredjes Gæst, var
Tiden ikke til at feste.
Ulrik Frederik fik Kommandoen over en Rytterstyrke
med et særligt Hverv, let at røgte paa en Vis, svært nok
paa en anden. Han skulde overlevere· Rytterne til Svenskerne;
det var en af Betingelserne i Freden til Roskilde, og samtidigt se selv at faa Lov til at tjene i den svenske Hær.
Rytterne toge Svenskerne straks og stak dem ind blandt
deres egne; den unge Oberst vare de knap saa begærlige
efter. I hvert Fald trak Tiden ud, saaledes at da Fredsbruddet kom i August 1658, var Ulrik Frederik ikke
Svenskekongens Mand, men var paa sin rette Plads blandt
Forsvarerne for sin Faders Trone.
Den Tid, der nu fulgte, var saa rig paa Begivenheder,
at der ikke var synderlig Lejlighed til at optegne, hvad
Ulrik Frederik tog sig til. Dog har det været en travl Tid
ogsaa for ham; han hvervede nemlig et Rytterregiment i
Holsten, og han gjorde Kur til Sofie Urne, Datter af den
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tidligere Rigsmarsk Jørgen Urne til Alsbo. Frederik den
tredje havde først ikke noget mod Partiet, og Ulrik Frederik
fik med hans Samtykke Sofie Urnes Jaord. Senere skiftede
Kongen dog Tanker, eller rettere Dronningen stemte ham
om. Sofie Urne var nær i Slægt med Ulfelderne, og det
var aldrig værd at knytte selv et Sideskud af Kongehuset
til den Familie. Forbindelsen blev altsaa hævet; det vil
sige Kongen og Dronningen troede, den blev hævet. I
Virkeligheden havde de to unge stærke Grunde til at haste
med Ægteskabet. 11te Juli 1659 fik de Præsten Møller til
hemmeligt at vi dem, og kort efter fødte Fru Sofie sin
unge Ægteherre en Søn. Kongen fik aldrig noget at vide
om dette Forhold.
2 r Aar gammel, Oberst til Hest, Ægtemand og Fader,
det var jo en ret lovende Begyndelse, og det blev ikke
derved. Ulrik Frederik fik snart Lejlighed til at deltage i
en virkelig Bedrift. Feltmarskalk Hans Schack kom hen
paa Efteraaret 1659 til Kiel for derfra at foretage et Angreb
ad Søvejen mod Fyn. Ulrik Frederik var heldig nok til
at blive indlemmet i Feltherrens Hær med sit Rytterregiment.
Han deltog i Landgangen ved Kerteminde,
Toget til Odense og den derpaa følgende Fremrykning
mod den svenske Hær ved Nyborg. Han fik med sine
Ryttere Plads i forreste Linje paa højre Fløj. Saasnart
Angrebssignalet lød, sprængte han frem, og det lykkedes
ham at komme Fjenden nær paa Livet; kun Feltherrens
egne Ryttere vare ligesaa heldige, de andre danske Regimenter bleve standsede af Kær og Moser. Mod sig havde
han Generallieutenant H orn med hele den svenske venstre
Fløj. Den Overmagt blev for stor. Efter en hed Strid
maatte Ulrik Frederik Gyldenløve føre sine Folk tilbage og
endda efterlade en Standard i Fjendens Hænder.
Bedre Lykke næste Gang tænkte han og ordnede sine
Ryttere paany. Hans Ahlefeld, som befalede over den Del
af den danske Slaglinie, var heller ikke til Sinds at lade sig
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nøje med den Afgørelse. Saasnart Forstyrrelsen ved den
første Kamp var forvunden, lod han sine Regimenter rykke
frem paany. Denne Gang lykkedes det de to Regimenter
paa højre Fløj at komme over Moserne og Kærene og
uventet angribe Svenskerne i Flanken; de kom i Uorden,
og heraf benyttede Gyldenløve sig til igen at føre sine
Ryttere frem. Horns Regimenter bleve fuldstændigt slagne og
flygtede ad Nyborg til, de Danske mødte ikke mere nogen
Modstand og kunde falde det fjendtlige Fodfolk i Siden og_
Ryggen. Slaget blev en fuldstændig Sejr for de danske
Vaaben. Ulrik Frederik Gyldenløve prøvede første Gang
den Glæde at tjene i en sejrende Hær.
De to Feltherrer, Hans Schack og Eberstein, vidste
nok, at kært Budskab høres gerne af kendt Mund. De sendte
derfor Ulrik Frederik til Kongen for at melde ham, at Fyn
nu igen var renset for Fjender, og at der. ingen andre
Svenskere fandtes der end Fangerne fra Slaget ved Nyborg.
Hverken Ulrik Frederik Gyldenløve eller nogen anden
i den danske Hær fik Lejlighed til senere at øve nogen
Bedrift i den Krig; men da Freden korn, forestod der endnu
et stort Værk, til hvis Udførelse Sværdet kunde behøves.
Kong Frederik den tredje pønsede paa at gøre sig til
Arvekonge og udvide sin Magt; blandt dem, hvis Hjælp
han trygt stolede paa, var naturligvis hans egen Søn. Ulrik
Frederik fik Befaling til at være rede til at støtte Statsomvæltningen med alle de paa Sjælland værende Ryttere.
Heldigvis korn det dog ikke til saadanne Yderligheder, at
der blev Brug for Rytterne. Heller ikke, da han ved Arvehyldningen holdt Vagt paa Slotspladsen med 3 Kompagnier
Ryttere og 7 Kompagnier Fodfolk, korn Vaabnene til
at blinke anderledes end til Stads ved den højtidelige
Handling.
Kongens Magt var øget, og hans Kærlighed og Omhu
for Sønnen ikke formindsket. Han tænkte nu paa at skaffe

ULRIK FREDERIK GYLDENLØVE.

IZI

ham et godt Gifte og havde kastet sine Øjne paa Marie
Grubbe, en den Gang helt ung Jomfru, som senere skulde
opnaa en sørgelig Berømmelse. Ulrik Frederik havde intet
imod Kongens Valg at indvende; at han alt var gift, fortav
han klogelig. Marie Grubbe og hendes Slægt indvilgede i
Forbindelsen, og i December r66o blev Brylluppet fejret
med al tilbørlig Pragt. Kongen havde selv skrevet et tysk
Bryllupsdigt. Næppe tre Maaneder forinden havde Sofie
Urne født sin troløse Mand den anden Søn, nu stod hun
der ene med sine to smaa. Der var vel ikke ret mange,
som troede paa hendes Historie om det hemmelige Giftermaal. Men Straffen udeblev ikke. Ulrik Frederik fik kun
liden Glæde af Samlivet med sin anden Hustru.
Kongen havde naturligvis sørget for, at det unge Par
ikke kom til at lide Nød. Ulrik Frederik var bleven Rigets
Jægermester med 2000 Rdl. aarlig Løn, Befalingsmand over
Vordingborg Len og havde faaet som Gave det skønt
beliggende Kalø Slot ved Aarhus Bugten.
Det første
Samliv mellem Ægtefællerne blev dog kun kort. Ulrik
Frederik havde endnu ikke været udenlands, og baade
Tidens Sædvane og hans egen Tilbøjelighed bragte ham
til at ønske at se sig lidt om i Verden. Aaret efter sit
Bryllup drog han til Kongen af Spaniens Hof, hvor Navnet
Gyldenløve havde en god Klang fra Ulrik Kristians Dage.
Han gæstede baade Flandern, Frankrig og Spanien og blev
overalt modtagen med Opmærksomhed som Kongen af
Danmarks og Norges Søn. Krigen kom han ikke til at
prøve derude blandt de fremmede; men han lærte at bevæge
sig med Anstand mellem Datidens mest slebne Hofmænd,
saa at han hjemme blev et Mønster paa en Kavaler ved
sin Faders og senere ved sin Halvbroders Hof. Kongen
af Spanien gjorde ham til General og Grande af Spanien.
Sent hen paa Aaret 1663 vendte han igen tilbage til
Danmark; men han blev der kun kort. Kong Frederik
gjorde ham til Statholder i Norge, og did drog han op
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med sin Hustru i det følgende Foraar og tog Bolig paa
Akershus Slot. Som Statholder i Norge var det Ulrik
Frederik Gyldenløve vandt sit Navn i de nordiske Rigers
Historie, og det baade ved Krigens og Fredens Gerning.
Der er næppe nogen anden Mand blandt dem, som styrede
Norge under Rigernes Forening, som Nord mændene satte
saa højt som ham. Hans høje Byrd, hans statelige Skikkelse
og elegante Fremtræden vandt alle for ham, hvor han kom
frem; men hans Yndest hos Folket kom dog ikke til at
hvile paa disse ydre Egenskaber. Han havde, hvad der var
usædvanligt paa den Tid, et klart Blik for Bondestandens
store Betydning; derfor blev han den norske Bondes
Ven. Nordmændene ansaa ham for deres Skytshelgen og
bevarede altid en stærk Kærlighed til ham. Han værnede
om den menige Mands Ret og forsvarede ham mod ubillige
Paalæg. Han var jævn og ligefrem mod en.h ver. Hvad
gjorde det saa, om hans Levnet ellers ikke tydede paa
nogen stræng Moral, sligt tog man det ikke saa nøje
med. Endnu den Dag i Dag ved den norske Bonde at
fortælle om Ulrik Frederik Gyldenløves letsindige Elskovseventyr, naar han færdedes gennem Lantjet. I Bergen
skød han til Maals med Borgerne, blev Mesterskytte ved
Pappegøjeskydningen og vandt en Sølvkande, en Sølvske,
Klæde til Bukser og andre Herligheder. Saa bød han
Borgerskabet til Gilde paa Raadhuset, og da han blev lystig,
slog han alle Ruderne ud i Salen. Senere lod han nye
indsætte, mærkede med sit og sin Frues Vaaben. Paa sin
videre Rejse traf han en Præstesøn, som paa Grund af sin
Styrke blev kaldet den norske Bjørn. Ham bød han op til
en Kraftprøve. Hvem der vandt meldes der ikke noget
om, men de norske Bønder led godt, at deres Statholder
ikke var bange for et Livtag.
Gyldenløve opholdt sig dog langtfra altid i Norge. Han
var hyppigt i København; baade hans Trang til at være
Kongen og Regeringen nærmere og hans Lyst til at more
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sig med jævnaldrende Standsfæller bragte ham til at søge
Hovedstaden. Han og. Griffenfeld bleve Venner. Gyldenløve beundrede Kongens Yndlings store Begavelse og delte
hans Iver for at fremme Rigernes Velfærd. V ed deres
Sammenkomster gave de hinanden græske Navne, Griffenfeld
kaldte sig Socrates, Gyldenløve Alcibiades. Gyldenløve var
sin Vens Brudefører, da han giftede sig; og han havde
ingen Skyld i de Ulykker, som senere brød ind over ham.
Tværtimod ytrede han ofte sin Deltagelse for den faldne
Stormand, og han havde sin Del i, at Griffenfelds Fængsel
blev nogenlunde !ideligt. Ogsaa for den fangne Kongedatter, Leonore Kirstine, gik han i Forbøn. Det gør hans
Hjærte Ære.
Naturligvis vidste Gyldenløve saa godt som nogen,
hvem R ustningerne egentlig gjaldt. Den svenske Udsending,
Liljenkrona, havde heller ingen T vivl i saa Henseende og
gjorde sig al Flid for at holde sig vel underrettet. · Men
det var ikke saa let; alt, hvad der vedrørte Forsvarsvæsenet, blev holdt strængt hemmeligt. Gyldenløve kom
dog en Gang mod sin Vilje til at give Svenskeren en
god Haandsrækning. Han var til Middag hos den franske
Gesandt, Terlon, og der fik Vinen Bugt med hans Omtanke.
Efter Bordet tilbød han den spanske Gesandt at vise ham
Kastellet, Flaaden og Tøjhuset. Deri var der nu ikke
noget ondt. Ulrik Frederik var jo Grande af Spanien, saa
han kunde vel ønske at vise Spanieren en Opmærksomhed;
men han spurgte Liljenkrona, om han havde Lyst til at
følge med, og det var dumt. Svenskeren sagde høfligt ja,
og fik derved, som han meldte sin Regering, en uformodet
Lejlighed til at se adskilligt, som ellers blev holdt hemmeligt.
Liljenkrona maa have haft en udmærket Hukommelse, eller
ogsaa har han, uden Gyldenløve mærkede det, gaaet og
noteret, hvad han saa. Han kunde fortælle om, hvor mange
Bastioner, der var paa Kastellet og talte der 56 Kanoner,
store og smaa. Garnisonen bestod af 400 Mand under en
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Oberstlieutenant; det kan han ikke have set, saa det maa
Gyldenløve have plapret ud med. Saa gik de ud paa
Toldboden, fik en Baad og roede om mellem alle
Orlogsskibene.
Liljenkrona fik lavet en Liste over,
hvorledes de laa, og hvor mange Kanoner, hvert Skib
havde.
Gennem Stykgaarden gik Gyldenløve uden at
staa stille, saa at Liljenkrona i Hastighed ikke kunde se,
hvor mange Stykker der laa, dog fik han talt 400 Metalstykker, som hørte til Flaaden. Heldigere var han med det
nye Feltartilleri, som Frederik den tredje havde begyndt at
sætte op under det nye Bibliothek. Der var 150 Metalstykker, store og smaa, dog havde de fleste ingen Lavetter.
Da Gyldenløve fik sovet Rusen ud, har han sikkert
ærgret sig over sin Ubetænksomhed; men gjort Gerning
stod nu en Gang ikke til at ændre, saa han har vel tiet
dermed. Historien kende vi fra Liljenkronas Indberetning.
Da Frederik den tredje døde, var Gyldenløve fraværende paa en Gesandtskabsrejse til England. Hans Magt
og Indflydelse led dog intet Skaar ved Kongeskiftet.
Kristian den femte elskede sin muntre, livsglade Halvbroder
og fulgte ham vel endog til flere gale Streger, end det
passede for en Konge. I det Stykke blev Gyldenløve sig
selv lig, skønt han nu var oppe i Trediverne. Hans Ægteskab med Marie Grubbe var heller ikke lykkeligt. Skylden
derfor delte de saa nogenlunde ligeligt. Ingen af dem brød
sig stort om .Ægteskabets Hellighed. Ulrik Frederik vilde
gerne skilles fra Marie Grubbe; men derom vilde Frederik
den tredje intet høre. Først under Kristian den femte fik
han det Ønske opfyldt. Under den nye Konge huede
Livet i Norge ham mindre end før. Han byggede sig en
prægtig Bolig paa Kongens Nytorv i København, <let nuværende Charlottenborg. Stenene dertil tog han fra Kalø
Slot, som han lod nedrive. Alt forinden havde han indrettet sig et Landsted i Skoven ved Strandvejen; han
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kaldte det Gyldenlund, det er det nuværende Charlottenlund ; senere solgte han det til Kongen.
Dog, det er ikke Gyldenløves Færd i Fredens Dage,
vi her skulde dvæle ved. Da Kristian den femte i Aaret
1675 erklærede Sverige Krig for at vinde de danske Landskaber Øst for Sundet tilbage, blev det overdraget Ulrik
Frederik Gyldenløve at lede den norske Hær. Nord mændene
plejede altid at give Krigene Navn efter deres Hærførere;
denne Krig kom saaledes til at hedde Gyldenløvefejden;
den regner Nordmændene for den ærerigste af deres Kampe
mod Svenskerne.
Den norske Hær var i de forudgaaende Aar bleven sat
i god Stand, den havde det forud for den danske, at den
saa godt som udelukkende bestod af Landets egne Børn.
Den talte omtrent 13000 Mand Fodfolk og 1400· Ryttere
og medførte 26 Kanoner.
Et Held var det, at Feltherren ikke var nogen ny
Mand hverken for Officerer eller menige. Han var jo vel
kendt fra sine Rejser omkring i Landet. Hans indtagende
Venlighed mod enhver, han kom i Berøring med, vandt
ham alles Hjærter; men hvad han duede til som Soldat og
Feltherre, skulde først Tiden vise. Det blev vel fortalt
Mand og Mand imellem, hvor kækt han havde kæmpet
i Slaget ved Nyborg; men den norske Bondesoldat vilde
helst se selv.
Naar Norge og Sverige skulde kriges, var der to
Steder, de fortrinsvis søgte at komme hinanden til Livs.
Den ene Sted var i det Nordenfjeldske, fra Trondhjem
gennem Herjedalen ind i det nordlige Sverige, det andet
Sted var Søndenfjelds fra Kristiania og Egnene langs
Glommen ind i Baahus Len, mod Vestergøtland og Gøteborg. Nordenfjelds var saa afsides. Hvad der foregik der,
kunde ikke faa stor Betydning for den øvrige Krig, derfor
skulde Hovedstyrken samles Søndenfjelds for at trænge ind
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i det gamle norske Landskab Baahus og derfra marchere
videre ind i Sverige for at inddrive Brandskat.
Det første Krigsaar blev der ikke udrettet noget af
Betydning.
Det blev sent hen paa Sommeren, inden
Gyldenløve fik sine Folk samlede, da han kom over
Grænsen ind i Baahus Len, havde han svært ved at skaffe
Levnetsmidler, og da det tilmed hed sig, at Svenskekongen
selv agtede sig mod ham med en stor Hær, saa gik han
tilbage over Grænsen igen. Svenskernes Anfald blev der
heller intet af. Hele Felttoget indskrænkede sig til nogle
smaa Plyndringstog over Grænsen.
Den følgende Sommer var det, det store Slag mod
Sverige skulde slaas. Kong Kristian den femte vilde gøre
Landgang i Skaane med den danske Hær. Han havde
tænkt paa at give sin Halvbroder Overkommandoen over
Hæren, men af forskellige Grunde foretrak han at indkalde
en fremmed Hærfører, Hertugen af Pløen. Gyldenløve
fik det Hverv at angribe fra den anden Side med Nordmændene. Først i Juni blev han færdig med sine Forberedelser og gik med 4000 Mand og 1 2 Kanoner over
Grænsen ind i Baahus Len. Indbyggerne der vare Nordmænd, som først ved Roskilde-Freden vare komne under
Sverige, derfor hilste de de norske Soldater som Landsmænd og Befriere. Svenskekongen selv var med Hovedmassen af sin Hær dragen til Skaane for at møde Danskerne ;
i Baahus L en var kun efterladt 1400 Mand under General
Mørner, og en anden mindre Afdeling under Generalmajor
Sperling. Alle Fæstningerne havde stærke Besætninger. I
de første Dage mødte Nordmændene ingen Modstand; først
ved Kvistrum Bro prøvede Svenskerne at spærre Vejen,
men opgave det, da de saa, det blev A lvor med Angrebet.
Nu kom den gamle Historie, som altid hindrede Krigsførelsen. Der manglede Levnetsmidler. Gyldenløve maatte
derfor lade over Halvdelen af sin Hær blive staaende ved
Kvistrum; men desuagtet rykkede han med en lille Styrke
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frem mod Byen Uddevalla og tvang Svenskerne til efter en
kort Kamp baade at rømme Byen og en Skanse, de havde
bygget til dens Forsvar.
Gyldenløves Hovedformaal var at tage Gøteborg.
Han vidste, at det var et af Sveriges mest saarbare
Punkter. General Mørner stod imidlertid ved Vennersborg,
kun en god Dagsmarch fra Uddevalla, med c. 3000 Mand;
han kunde, hvis Nordmændene gik lige mod Gøteborg,
naar det skulde være rykke frem i Ryggen paa dem. Derfor var det nødvendigt først at drive ham bort. Saasnart
Gyldenløve havde faaet sine Tropper samlede ved Uddevalla,
sendte han derfor Oberst Visborg forud mod V ennersborg
med 1 Bataillon, 100 Ryttere og et Par Kanoner. Selv
fulgte han efter med den øvrige Hær.
V ennersborg ligger ved Sydenden af V ettern, lidt Vest
for Gøtaelvens Udløb i Søen. Fra en Vig Vest for Byen
var gravet en Kanal, Karlsgrav, ud til Gøtaelv, saaledes at
Byen derved kom til at ligge som paa en Ø . V ej en fra
Uddevalla til Vennersborg førte paa en smal Træbro over
Karlsgrav. Paa begge Sider af Broen havde Svenskerne
bygget Skanser.
Saasnart Oberst Visborg med det norske Fortrav
nærmede sig Broen, blev han modtaget med en livlig Ild.
Han lod sig dog ikke standse, kørte sine Kanoner op og
stormede frem med Bataillonen. Svenskerne fandt snart, at
der blev for varmt i Skansen, de rømmede den og gik
over Broen. To Kanoner maatte de dog efterlade til Nordmændene. Oberst Visborg trængte rask efter den vigende
Fjende, men blev standset ved Broen. Svenskerne havde
kastet tjærede Risknipper paa Broplankerne og stukket dem
i Brand.
Saaledes stode Sagerne, da Gyldenløve selv kom til.
Frem vilde han trods Ild og Vand. Medens hans Kanoner
beskøde Skansen hinsides Kanalen, løb nogle kække Mænd
paa hans Opfordring ud paa Broen, kastede trods Svenskernes

128

ULRIK FREDERIK GYLDENLØVE.

Kugler de brændende Risknipper i Vandet og slukkede
Ilden. Da det var gjort, sendte Gyldenløve z Batailloner
og 200 Ryttere frem til Storm. Uden Vaklen gik de over
den endnu rygende Bro, kastede Svenskerne ud af deres
Forskansninger og banede Vej for den efterfølgende Hovedstyrke. General Mørner veg tilbage mod Gøtaelven, hvor
Forholdene vare omtrent som ved Karlsgrav. En Bro med
Skanser µaa begge SiJe1 fø1le over Van<let; kun var
Strømmen her betydelig bredere.
Gyldenløve fulgte sin Modstander lige i Hælene. Fra
Vennersborg By begyndte Luerne at slaa i Vejret; men
derpaa havde han ikke Tid at tænke nu.
Først og
fremmest maatte den svenske Hær tvinges til helt at rømme
Marken. Det aabne Land var snart renset for Fjender;
men Broskansen var svær at tage, den laa højt havde
stejle Volde, og Egnen omkring ydede ingen Dækning. De
norske Kanoner bleve først rettede mod de svenske Afdelinger hinsides Elven. Ved første Skud toge de Flugten;
det var opbudte Bønder fra Vestergøtland, uden Disciplin
og Krigserfaring. Saa maatte Skansen holde for; men da
det varede Gyldenløve for længe, inden Kanonerne kunde
faa Bugt med den, beordrede han igen sine Folk frem til
Storm. Svenskerne betænkte sig dog ogsaa denne Gang
paa at lade det komme til Nærkamp. De rømmede Skansen,
trak sig over paa Elvens modsatte Bred og tændte Broen
i Brand. Ilden fængede hurtigt og snart skilte den brede
Elv de to Hære. Svenskerne droge længere ind i Landet,
Nordmændene besatte den erobrede Skanse med 600 Mand
og vare derved sikrede mod Angreb fra den Kant.
Det var et godt Stykke Arbejde, som alt var gjort den
Dag, men Gyldenløve var endda ikke tilfreds. Endnu i
Aftenskumringen rykkede han for Vennersborg. Byen var
befæstet og tæt udenfor laa en stærk Skanse, et Slags
Kastel. Natten brød frem, og Luerne sloge stadig op fra
Byen. Gyldenløve sendte Bud til Kommandanten i Skansen,
1
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Oberst Lilje, og opfordrede ham til at overgive sig. Det
eneste Svar var nogle Kanonskud.
Udsendte Spejdere
meldte, at Byen var helt forladt baade af Soldater og
Borgere. Svenskerne havde selv tændt den i Brand, for at
Nordmændene ikke skulde faa de der samlede Forraad.
Takket være den spredte Bebyggelse havde Ilden dog ikke
greben stærkt om sig; kun ro Huse bræn<lte inden Gyldenløves Folk fik slukket.
Tidlig den næste Morgen blev Oberst Lilje igen opfordret til at overgive sig. Han forlangte Tilladelse til at
drage bort med alle Ejendele; men derom vilde Gyldenløve
intet høre. Han forlangte Overgivelse paa Naade og Unaade,
faldt der blot et eneste Skud, vilde han storme Skansen
og nedhugge hele Besætningen. Den Besked var klar nok.
Oberst Lilje lod det heller ikke komme til saadan Yderlighed. Han overgav sig, og dermed var Svenskernes sidste
Modstand der paa Egnen brudt. 600 Tønder Korn og 200
Tønder Salt blev der taget i Byen. 11 Faner bleve som
Trofæer sendte til København.
Kampene omkring V ennersborg var Gyldenløves første
selvstændige Krigsbedrift. Svenskerne og Nordmændene
vare i Tal omtrent lige stærke. Nordmændene vare bedre
øvede og havde dygtigere Officerer, til Gengæld stode
Svenskerne bag Vold og Grav. Uden at unde hverken
sine egne Folk eller Fjenden Pusterum, havde Gyldenløve
drevet Svenskerne fra Stilling til Stilling og derved bragt
deres slet disciplinerede Afdelinger saaledes i Opløsning, at
det varede en Stund, inden de igen viste sig.
Nu skulde det gælde Gøteborg; men først maatte der
skaffes Levnetsmidler. Dem kom Svenskerne til at levere.
Nord mændene strejfede om i V estergøtland og Dal og
toge, hvad de fandt. Bønderne flyede til Skovene eller
søgte Frelse paa Baade i Søerne. Hver Gaardmand maatte
betale ro Rdl., hvis han ej vilde have sin Gaard brændt.
Borgerne i Vennersborg vilde tinge om Lov til at vende
1
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hjem, men Gyldenløve forlangte 3000 Rdl. af dem, og det
var dem for meget.
Da Forraadskamrene vare fyldte, gik Marchen Syd paa
langs Gøtaelven ned mod Gøteborg. Et svensk Korps paa
et Par Tusinde Mand forsøgte at spærre Vejen, men Gyldenløve angreb med sin sædvanlige Energi og sprængte det fra
hinanden. 100 Fanger og 1 2 erobrede Faner og Standarter
vare de synlige Tegn paa denne nye Sejr.
I Gøteborg befalede Gyldenløves gamle Modstander,
General Mørner. Byen havde omtrent 1500 Forsvarere, Soldater og væbnede Borgere, da den blev indesluttet af den
norske Hær, henved 4000 Mand stærk. Admiral Markvard
Rodsten lagde sig samtidig udenfor med Orlogsskibene
» Tre Løver« og »København«, to hollandske Skibe og en
Galliot foruden tre væbnede norske Handelsfartøjer. Om
noget egentligt Angreb kunde d;r dog ikke være Tale, da
Gyldenløve ingen Bdejringskanoner havde.
Han maatte
nøjes med at holde Byen indesluttet og vente, til Sulten
aabnede Portene for ham. Lykken var ham dog denne
Gang ikke gunstig. Først kom Orlogsskibet »København:<
paa Grund og maatte tændes i Brand. Rodstens Eskadre
blev derved saa svag, at han ikke troede at kunne holde
sin Plads, da den svenske Admiral Sjøblad nærmede sig
med nogle i England udrustede Skibe. Han sejlede til
København, hvor Kongen i sin Vrede straks lod ham
arrestere; men dermed var Gøteborgs Havn ikke lukket.
Krudt og Levnetsmidler bleve bragte ind i rigelig Mængde,
saa Gyldenløve snart mærkede, at det ingen Nytte var til
at holde Hoveddøren lukket, naar Bagdøren stod aaben paa
vid Gab. Han drog derfor bort for at søge et andet Maal.
Han vilde prøve paa at tage Baahus. En Opgave, som
endnu · aldrig var lykkedes for nogen, og som Gyldenløve
da heller ikke magtede. Han kastede de svenske Tropper
tilbage ind i Fæstningen og indesluttede den fra alle Sider.
Fra Norge fik han hentet Belejringskanoner; men de i
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Klipperne indsprængte Værker trodsede hans Ild, og
Kommandanten, Børge Drachenberg, var ikke til Sinds at
give sig. Tiden trak ud; Levnetsmidlerne begyndte at
slippe op. Fra Danmark kom ikke gode Tidender. General
Duncam, som gennem Halland skulde rykke op mod Gøteborg, var bleven slaaet ved Halmstad af Karl den ellevte
selv. I Vestergøtland begyndte et Uvejr at trække sammen;
det hed sig, at den svenske Rigskansler nærmede sig fra
den Kant med 20000 Mand. Naturligvis var dette Tal
meget for højt, men selv Halvdelen var jo Gyldenløves
Hær mere end dobbelt overlegen. Han bestemte sig da
midt i September til at hæve Belejringen og gaa tilbage til
Uddevalla. Befæstningerne ved Vennersborg bleve ødelagte,
inden Nordmændene forlode dem. Sommerens Felttog var
endt. Gyldenløve havde kæmpet sejrrig paa svensk Grund
og største Delen af Baahus Len blev i hans Magt.
Gyldenløve blev snart efter kaldet ned til Kongen for
at være med til at drøfte Planen for Felttogets videre
Førelse. Han skulde hindre, at den svenske Hær i Skaane
fik Hjælp af Tropperne oppe fra Egnen om Gøteborg;
derfor faldt han i December Maaned ind over Grænsen,
slog de svenske Tropper, som prøvede at standse ham, og
hærgede Egnen trindt omkring. Saa kom Efterretningen
om Slaget ved Lund. Felttoget i Skaane var tabt; der var
ingen Grund til længere at dvæle i Sverige; derfor gik
Gyldenløve igen tilbage.
Den næste Sommers Hovedbedrift blev Erobringen af
den stærke Fæstning MarslranJ. Gyldenløve havde Vinteren
igennem arbejdet ivrigt paa at faa den norske Hær saa stor
og slagfærdig som mulig. Den var bragt op til en Styrke
af 16 til 17000 Mand, hvoriblandt 1800 Ryttere. Gyldenløve selv vilde helst forsøge sig paany mod Gøteborg, men
Befalingen fra København lød paa, at Marstrand først skulde
tages.
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Marstrand ligger paa en Ø i Baahusskærene lidt Nord for
Gøteborg. Det var den Gang en ubetydelig Flække med
ikke en Gang rooo Indbyggere, men vigtig paa Grund af sin
gode Havn og stærk ved sin Befæstning. Paa Øens højeste
Top Jaa den lille Klippefæstning Karlsten, desuden var Byen
sikret ved et Par Blokhuse paa de fremspringende Odder
og en Skanse, Gustafsborg; de to befæstede Smaaholme
Malepert og Hedevigsholm dækkede det nordlige og sydlige Indløb til Havnen. Lidt længere borte laa to større
Øer Kløverøen og Koøen.
Midt i Juni 1677 brød Gyldenløve op. En Del af
Hæren fulgte Vejen langs Stranden under Generalmajor
Løvenhjelm. Resten blev indskibet paa en Galejflaade og
fulgte med langs Kysten. Skibene medførte ogsaa Belejringskanoner, Kugler, Bomber og Krudt og hvad andet man
ventede at faa Brug for. Gyldenløve selv var snart til
Lands og snart til Vands, alt som han skønnede det mest
nødvendigt; men da Flotillen styrede ind mellem Skærene,
var han med om Bord, for det var hans Hensigt at angribe
Byen fra Søsiden.
Saasnart Skibene havde ankret gik Soldaterne i Land
paa Koøen og begyndte at opkaste Batterier; 6te Juli vare
Kanonerne paa Plads, og Ilden blev aabnet baade mod
Malepert og Hedvigsholmen.
I Marstrand befalede den gamle Oberst Anders Sinclair;
han havde henved 600 Mand under sig, hvad der var ret
tilstrækkeligt til den lille Fæstning. Flere end 200 Kanoner
stode rede Lil al hilse Angriberne.
Da Hedvigsholm i seks Dage var bleven overøst med
Kugler og Bomber, saaledes at Murene vare sønderskudte
og Husene brændte, Jod Gyldenløve omtrent 300 Mand ro
derover for at prøve en Entring ved Nattetid. I Skansen stod
Oberstlieutenant Andreas Bjørnskøld med 6o Mand. Trods
Mørket opdagede han i Tide de norske Baade og modtog
dem, saasnart de vare indenfor Skudvidde, med en levende
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Ild. Nordmændene !ode sig ikke skræmme, men gik
dristigt paa; de forreste kom i Land paa Klippeholmen og
prøvede at storme; men Svenskerne kastede dem hver
Gang tilbage. Tilsidst opgave Nordmændene Angrebet;
kun 40 af dem slap helskindede derfra. Svenskerne havde
dog ogsaa lidt store Tab, og, hvad der var det værste for
dem, den tapre Bjørnskøld var bleven saaret og maatte
lade sig bringe ind til Karlsten. Med ham mistede Hedvigsholm sit bedste Værn.
Heldigere gik det med den anden Skanse, Malepert.
Besætningen veg, inden det kom til Storm, og trak sig
tilbage til Byen.
Forinden havde de stablet en Del
brændbare Sager op omkring Krudttaarnet og tændt dem
i Brand. Der var Ingen, der havde synderlig Lyst til at
slukke den Ild. Gyldenløve fik dog syv Soldater, der vare
dømte til Døden, til at ro derover. De havde Lykken
med dem; de reddede Livet for dem selv1 og Krudttaarnet
for Nordmændene.
Der var nu snart gaaet fjorten Dage, siden Belejringen
begyndte, og Gyldenløve kunde nok regne ud, at fik han
ikke Fæstningen snart, kom der Hjælp fra Sverige. Han
besluttede derfor at foretage en Storm paa selve Hovedøen. Ogsaa her maatte Angrebet foretages i. Baade. Gyldenløve delte sin Styrke i tre Dele, hvoraf en skulde storme
Nord fra, en Syd fra og en midt imellem mod Byens Østside. Hver Stormkolonne fik sin Fører. Den rSde Juli gik
Stormen for sig. Nordmændene roede frem trods Ilden fra
Karlsten, Gustafsborg og Blokhusene. Hvor Kuglerne faldt
tættest, var Gyldenløve forrest i en let Baad. Efter to
Timers haardnakket Kamp vandt de fast Fod i Byen.
Begge Blokhusene bleve tagne. Besætningen paa Gustafsborg forsøgte, efter at have tændt Ild paa alt Træværket i
Skansen, at slippe op til Karlsten; men Nordmændene indhentede dem og fangede dem.
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I Byen fandtes en hel Del Levnetsmidler, som kom
ypperligt til Pas; desuden blev der taget otte sorte Faner,
alle med følgende Indskrift:
»Som trofast Mann
Jag tradar fram
Mot Fienden at strida.
Af Gii:itha Blod
Och samma Mod
I V crldcn beri:imt så vida. «
Dagen efter at Byen var stormet, overgav Hedvigsholm
sig, saaledes at endnu kun Hovedfæstningen Karlsten var i
Svenskernes Hænder. Den var svær at komme til Livs,
højt, som den laa paa Klippens Top. Kanonerne kunde
ikke naa derop med nogen Virkning, og de stejle Klippevægge gjorde en Storm næsten umulig. Gyldenløve var
dog fast bestemt paa at naa sit Maal, og hans Mod og
Snille overvandt alle Hindringer. Fra Omegnens Skove lod
han hente det sværeste Tømmer, der kunde faas; af dette
dannede han Kraner og Hejseværk for at skaffe svære
Morterer op paa en Klippe tæt Nord for Karlsten. Forgæves søgte Svenskerne at hindre Arbejdet ved deres Ild.
De norske Baade roede saa nær ind under Klippen, at
de vare i Læ for de svenske Kugler, og saa gik Ophejsningen uforstyrret for sig.
Gyldenløve gav selv en
Haand med, det satte Liv i Folkene og gav ham Lejlighed til at vise sine Kræfter. Saasnart han havde sit Batteri
færdigt, lod han Mortererne kaste Bomber over mod Karlsten, saaledes at det svære Taarn, der udgjorde Fæstningens
fornemste Styrke, snart vaklede i sin Grundvold.
Nu
rykkede Nordmændene frem til Storm. Paa Pistolskuds
Afstand lod Gyldenløve sine Folk standse og seridte en
Trompeter frem for at opfordre Fæstningen til Overgivelse.
Oberst Sinclair ansaa yderligere Modstand for umulig og
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overgav sig mod at Besætningen fik fri Bortmarch. Kun
henimod 300 Mand, altsaa omtrent Halvdelen af den oprindelige Besætning, vare i Stand til at forlade Fæstningen.
Marstrands Erobring var en betydelig Krigsbedrift.
Tordenskjold gjorde i den · næste Krig Gyldenløve Kunststykket efter; han naaede til Dels ved List, hvad Gyldenløve tiltvang sig ved Magt. 84 Kanoner foruden store Forraad af forskellig Slags bleve gjorte til Bytte. 50 danske
og norske Smaaskibe, som vare tagne af Svenskerne, bleve
frigivne. Indbyggerne i Marstrand svore Kristian den femte
Troskab.
Der blev nu mere roligt paa Krigsskuepladsen i Baahus
Len i nogen Tid. Gyldenløve samlede sine Tropper omkring Uddevalla og sendte nogle af dem hjem til Norge,
da han frygtede et svensk Indfald. Selv havde han bedet
Kongen om Tilladelse til at rejse bort fra Hæren; men
da Svaret lod vente paa sig, tog han sig selv Orlov og
rejste til Drammen for at holde Bryllup for tredje Gang.
Hans Brud var den unge Grevinde Antonette Augusta af
Altenburg, med hvem han længe havde været trolovet, men
hendes Ungdom havde tvungen ham til at vente flere Aar
med Giftermaalet.
Havde Gyldenløve ventet saa længe med igen at
komme ind i Ægtestanden, kunde han gerne have ventet
Dyrehavstiden med, for han kunde kun daar!igt undværes
ved Hæren. Den svenske Befalingsmand, de la Gardie,
skulde undsætte Marstrand, det kom han nu for sent
til; men han fik dog nogle Tropper samlede. Mange
vare de ikke, og meget duede de ikke, dog vilde han med
dem forsøge sin Lykke mod Fjenden. Som sædvanlig
overdrev Rygtet i høj Grad Hærens Styrke, saaledes at
Nordmændene ved Uddevalla kom svært i Forlegenhed
med, hvad de nu skulde gøre. Deres General var rejst
bort for at holde Bryllup og havde ingen Besked efterladt.
De bestemte sig saa til at gaa tilbage til den norske
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Grænse. De la Gardie kunde melde, at saasnart han viste
sig, løb Nordmændene; de andre svenske Generaler skulde
blot bære sig ad ligesom han, saa skulde de ødelægge
Norge. Han kom dog snart paa andre Tanker. Da Gyldenløve nede i Drammen fik at vide, hvorledes Sagerne stode,
sagde han sin unge Hustru Farvel og ilede til Hæren. Han
samlede alle Tropperne ved Grænsen og lod dem hurtigt
marchere Syd paa. Selv gik han om Bord paa Galejflaaden
for at sætte sig fast paa Øen Orust tæt Syd for Uddevalla;
derfra kunde han true Svenskerne i Ryggen. De la Gardie
kunde slet ikke forstaa, hvorledes det hængte sammen.
Han troede Nordmændene i fuld Tilbagegang, nu vendte de
paa en Gang om og gik frem. Han stod med sin Hovedstyrke ved Uddevalla i Nordmændenes gamle Lejr, og
havde sine Forposter fremme ved Kvistrum. Aaen var opsvulmet, saa Oberst Breitholtz der vogtede den med sine
Dragoner, kunde vel forsvare Broen. Det stolede i det
mindste de la Gardie paa, og da det blev meldt ham, at
Fjenden angreb, satte han sig i sin Vogn og kørte frem
for at se paa Kampen. Paa Vejen mødte han Oberst
Breitholtz. De norske Kanoner havde gjort Opholdet ved
Broen højst ubehageligt, og de norske Ryttere vare ved at
sætte over Elven, saa Stillingen var ikke til at holde. De
la Gardie blev vred; men der var nu intet ved den Ting
at gøre; han maatte vende om og drage tilbage til Uddevalla.
Heller ikke her vilde han blive. Hans Folk vare ikke
synderligt skikkede til Kamp; navnlig havde han r 500 Dalkarle, som voldte meget Bryderi. De mente, de vare frie
Folk og ikke Soldater, og det kneb svært at holde dem i
godt Humør. Han syntes derfor, det var bedst at gaa
tilbage bag Gøtaelven igen; men det hastede jo ikke.
Der var halvtredje Mil fra Kvistrum til Uddevalla, saa det
tog vel nogen Tid, inden Gyldenløve fik sine Folk frem.
1
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Først skulde de syge og Køretøjerne drage af Sted, naar
de vare i Sikkerhed, skulde Tropperne følge efter.
Men der havde de la Gardie forregnet sig. Medens
det norske Fodfolk æltede langsomt frem ad de bundløse
Veje, faer Rytterne rask foran. De la Gardie havde tidligst ventet Fjenden den næste Dag; men Klokken to om
Eftermiddagen fik han paa en Gang Melding om, at Nordmændene nærmede dem i Ilmarch. Han ordnede nu sin
Hær til Slag og afventede Angrebet. Nordmændene vilde
dog ikke tage Tyren ved Hornene. Nogle Regimenter
bleve sendte ud for at omgaa Svenskernes højre Fløj, der
vendte ind mod Landet, samtidigt med at Gyldenløves
Galej er roede ind mod Stranden for at angribe fra den
anden Side.
Det blev de la Gardie for meget; han
besluttede at opgive sin Stilling og gav til at begynde med
Fodfolket Befaling til at gaa tilbage. General Løvenhjelm,
som befalede over de norske Tropper, medens Gyldenløve
var paa Skibene, besluttede straks at benytte sig af den
Fej!, de la Gardie havde begaaet. Sammen med Oberst
Brokkenhus satte han sig i Spidsen for alle de norske
Ryttere og huggede ind. De svenske Ryttere, som vare
skilte fra hinanden ved de Mellemrum, hvori Fodfolket
havde staaet, kunde ikke modstaa dette Angreb, de flygtede
straks uden at løsne et Skud og bragte Uorden i deres
eget Fodfolk. Snart væltede en broget Skare af svenske
Ryttere, Fodfolk og Vogne i vild Flugt henad Vejen mod
Vennersborg, skarpt forfulgt af Nordmændene; de la Gardie
var selv nær hleven fangen. Først en stiv halv Mil Øst for
Uddevalla lykkedes det Svenskerne at besætte Broen over
et Vandløb og derved standse Forfølgningen. Efter en norsk
Rapport toge Nordmændene I I Meta! og 3 Jærnkanoner
med tilhørende Vogne og Heste samt 19 Faner og Standarter,
foruden flere Hundrede Fanger. Svenskerne sætte dog ikke
deres Tab saa højt.
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Sejren ved Uddevalla blev den sidste Bedrift i dette
Krigsaar. Gyldenløve var ikke kommen til personlig at
deltage i Kampen. Æren for det raske Rytterangreb tilkom General L øvenhjelm; men det var dog Statholderen,
der havde ladet Hæren gaa frem til Angreb igen, og hans
Bevægelser med Galejflaaden skræmmede de la Gardie til
at opgive sin Stilling saa hovedkuls. Hele den norske
Provins Baahus Len var nu genvunden, naar undtages Fæstningen Baahus. Gyldenløve lod anlægge Skanser og traf
. alle Foranstaltninger til at forsvare sin Erobring.
I Sommeren 1678 skulde Krigen ved Gøtaelven føres
med endnu større Kraft end det foregaaende Aar; den
norske Hær skulde forstærkes med Afdelinger fra Danmark,
4 jydske Rytterregimenter, 8 Batailloner Fodfolk og 20
Kononer.
Gyldenløve skulde befale over hele Styrken.
Allerede i April havde han sine Nordmænd samlede ved
Uddevalla, IO Batailloner Fodfolk og 8 Kompagnier Ryttere
og Dragoner; men Danskerne !ode endnu en hel Maaned
vente paa sig. Den Tøven fik en højst uheldig Indflydelse
paa hele Felttoget. Det havde været Gyldenløves Agt at
tage Gøteborg; nu fik Svenskerne Tid til at kaste en saa
stærk Besætning ind i Byen, at han opgav den Plan og
bestemte sig til at vende sig mod Baahus. Det fristede
hans krigerske Ærgærrighed at være den første, som formaaede at tage den endnu aldrig erobrede Klippeborg. Og
hvorfor skulde det ikke kunne lykkes at tage Baahus for
den, der havde taget Marstrand og Karlsten?
De første Dage i Juni kom han for Fæstningen.
Danskerne lejrede sig paa Øen Hissingen for at hindre al
Hjælp fra Gøteborg, Nordmændene skulde angribe fra
Nord og Vest. Baahus hav<le en Besætning af 400 Mand.
Det var lykkedes Obersten ved Skaraborgs Regiment,
Fredrik von Børstell, at snige sig ind paa Slottet, og
i ham fik det en Kommandant, som fuldt ud var den vigtige
P ost voksen. Saasnart Belejringskanonerne vare paa Plads,
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begyndte Skydningen. Alt Træværk gik op i Luer, Palisader og spanske Ryttere væltede om, men de faste Klippehvælvinger trodsede alle Skud. Af og til fik Borgens Besætning ogsaa Forstærkning af mindre Afdelinger svenske
Soldater, som i Mørke og Taage snege sig ind paa Baade.
Da Kuglerne ikke virkede, tog Gyldenløve fat med Krudtminer. Klippestykker bleve med Brag sprængte ud for at
bane Angriberne Vej. Efter fjorten Dages Belejring stode
Nordmændene kun 40 til 50 Skridt fra Murene.
Fredrik von Børstell tænkte dog ikke paa at give sig.
Han havde lagt Sedler, paa hvilke han skildrede Fæstningens
Nød og· bad om hurtig Hjælp, ind i Bomber og kastet
dem over Elven ind i Vestergøtland.
De vare blevne
fundne, og ved ·Tegn havde man ladet ham vide, at
Hjælpen var nær. Den svenske Rigsadmiral Stenbock var
ved at samle en Hær. Imedens rykkede Nordmændene
bestandig nærmere. Den 27de Juni vare de kun 6 Favne
fra Udenværkerne; et af dem blev stormet, men Fæstningens Ild tvang dem til at gaa tilbage igen. Svenskerne
byggede Batterier paa Elvens anden Bred og aabnede sig
derved en Forbindelse med Fæstningen, ad hvilken der
kunde komme Hjælp.
Da Belejringen havde varet omtrent 6 Uger, havde
Stenbock sin Hær samlet, og en skønne Dag blev det
meldt Gyldenløve, at Svenskerne stode paa Hissingen og
rykkede frem mod Baahus med 6000 Mand; samtidigt fortaltes det, at en anden svensk Hær var falden ind i Baahus
Len og truede med at afskære Forbindelsen med Norge.
Gyldenløve sammenkaldte et Krigsraad, og det udtalte sig
bestemt for at hæve Belejringen og gaa tilbage. Med tungt
Hjærte besluttede han at følge dette Raa<l. Han turde
ikke sætte den Hær paa Spil, paa hvilken Norges Sikkerhed beroede. Belejringskanonerne bleve tagne ud af
Batterierne, og Hæren gik tilbage til Uddevalla. Baahus
havde hævdet sit gamle Ry.
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Gyldenløve var ude af sig selv af Sorg. Han skrev
til Kongen: »Jeg haver været udi nogle Dage saa som af
mig selv, at jeg ej var capabel at skrifte Eders Majestæt
den ulykkelige Hændelse, og beder nu allerunderdanigst
Eders Kongelige Majestæt vilde være saa naadig at employere mig herefter saaledes, at jeg maatte staa under en
andens Kommando og ej selv staa for nogen saa stor Forantvortning: saa skal Eders Majestæt fornemme, at naar den
Sten mig er fra Hjærtet, jeg da med Guds Hjælp bedre
Tjeneste skal gøre.« Kongen føjede ham dog ikke i dette
Ønske. Gyldenløve beholdt Kommandoen; men de danske
Tropper bleve kaldte hjem, og Krigen døde dermed hen.
En svensk Anfører, Karl Sparre, havde i Sommerens
Løb hærget nordligere i Norge og blandt andet brændt
Byen Røraas, hvor kun Kirken blev skaanet. Det maatte
hævnes. Derfor faldt Gyldenløve i Februar Maaned 1679
ind i Dalsland og V ermeland og foer hærgende og brændende
frem . Oberst Sangershausen, som forsøgte at standse ham,
blev fuldstændig slaaet; ved den Lejlighed mistede den
svenske L ivgarde en Standard.
Over 23 Sogne bleve
afbrændte; kun Kirkerne bleve skaanede, fordi Svenskerne
havde ladet Kirken i Røraas staa.
Hen paa Sommeren vilde Svenskerne gøre en Kraftanstrængelse for at tage Baahus Len tilbage. Stenbock
rykkede derind med en betydelig Hær og begyndte at
belejre Uddevalla. Gyldenløve var ikke rustet til at gaa
imod ham ; men han indskibede sig hurtigt med 1200 Mand
paa nogle Galejer og ilede Byen til Hjælp. Trods Svenskernes
Modstand tiltvang han sig Adgang, og Stenbock hævede
saa Belejringen, og noget efter gik han tilbage bag Gøtaelven. Da Freden i Lund endte Krigen, vare Nordmændene saaledes Herrer i hele Bohus Len, naar undtages
det usalige Baahus Slot. K rigen havde været baade heldig og
hæderlig. Talrige erobrede Faner og Kanoner vidnede om
de vundne Sej re. Kongens Kasse var fra Fjendens Land
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bleven beriget med over rooooo Rdl., en stor Sum Penge
for den Tid. Men dermed maatte de ogsaa lade sig nøje.
Baahus Len blev ligesom alle de andre Erobringer ved
Freden givne tilbage til Sverige, takket være dets mægtige
Allierede, Kong Louis den fjortende af Frankrig.

Ulrik Frederik Gyldenløves Gravmæle.

Efter Krigen flyttede Ulrik Frederik til København.
Han vedblev dog at være Norges Statholder og øve<le
bestandig stor Indflydelse paa Rigets Anliggender. Med
sin tredje Hustru havde han en talrig Børneflok, saa der
blev Liv nok i Palæet paa Kongens Nytorv. Tilmed
betroede Kristian den femte ham Opdragelsen af de
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nye Gyldenløver, Kongens Sønner med Sofie Amalie Moth.
Ulrik Frederiks egne Børn fik Navnet Danneskjold for ikke
at forveksles med Kongebørnene; kun tre af dem over levede dog Forældrene, og Linien er nu uddød.
Ulrik Frederik blev i sin ældre Alder en sygelig
Mand. Hans Legemskraft var nedbrudt af Krigens Anstrengelser og et udsvævende Liv. Da hans Halvbroder,
Kristian den femte, døde, trak han sig helt tilbage fra det
offentlige Liv. Sine sidste Aar levede han i Hamborg,
hvor han døde den 17de April 1704.
Hans Lig blev ført til København og bisat i Gyldenløvernes Kapel ved Frue Kirke. Et prægtigt Gravmæle fik
han ved Siden af sin Frænde, Ulrik Kristians. De to havde
lignet hinanden saa meget baade i godt og ondt. Livet
havde de nydt til Overmaal uden Hensyn til dem selv eller
andre; men for Danmark og Norge havde de været kække
Stridsmænd, varme, virksomme Fædrelandsvenner i trange
Tider.

NIELS

JuL.

NIELS JUL.
Ovre i Thy, en lille halv Milsvej Syd for Hanstholm
Fyr, ligge nogle Smaagaarde, som kaldes Nørtorpgaarde.
I det 17de Aarhundrede vare disse Gaarde ikke udstykkede,
men dannede tilsammen Hovedgaarden Nørtorp . Den tilhørte den Gren af Slægten Jul , som i Vaabnet fører en
Guldstjerne over tre hvi<le Bølger i blaat Felt. Det gamle
Vaaben varslede. Navnet paa Slægtens ypperste Mand
skulde skinne over Bølgerne som en klar, gylden Stjerne.
Paa den Tid, da Wallenstein faldt ind i Jylland, ejedes
Nørtorp af Hr. Erik Jul, Landsdommer og Lensmand paa
Gudum. Han var ogsaa Herre til Hundsbæk i Læborg
Sogn, tre stive Mil Vest for Kolding; men der var der
slet ikke til at være, medens Fjenden huserede i Landet.
Hr. Erik havde nemlig med sin Hustru, Sofie Schested, en
Søster til den bekendte Hannibal Sehested, syv Børn, saa
ingen kan fortænke ham i , at han gjerne vilde vide sin
Familie nogenlunde i Sikkerhed. Snart fandt han imidlertid
end ikke det afsides liggende Nørtorp trygt nok, og han
lod derfor Hustru og Børn lægge Vandet mellem sig og
de kejserlige Krigsfolk; han sendte dem til Kristiania.
Kort efter førte Embedsgerning Hr. Erik selv til Norge,
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saaledes at han kunde leve fredeligt der med sin Familie i
de urolige Krigsaar.
Den 12te Maj 16z9, fire Dage før Freden til Lybæk:
skaffede Jylland af med sine Plageaander, fødte Fru Sofie i
Kristiania sin Mand det ottende Barn, en Dreng, som blev
kaldet Niels. Der var jo nu ingen Grund til længere at
blive borte fra Hjemmet; saasnart Fru Sofies Helbred tillod
det, drog Hr. Erik tilbage til Nørtorp med hele sin Børneflok. Ikke endnu en Maaned gammel blev Niels Jul saaledes vugget paa Havet, hvor han senere skulde vinde sit
Ry som Danmark-Norges største Søhelt.
Sine første Aar tilbragte han paa Nørtorp. Vesterhavets fjerne Brusen blev hans Vuggesang, og hans Barneøje har fra Klitternes Top skuet ud over Havet og fulgt
de hvide Sejl til de svandt i Horisonten. Det vakte tidligt
Tanker om selv en Gang at følge Skibene paa deres Flugt
mod de fjerne Lande. Baade paa fædrene og mødrene
Side havde Niels Juls Forfædre i mange Slægtled hørt
hjemme i Jylland, og selv blev han et ægte Barn af den
Egn, der fostrede ham. >)Nec temere, nec timide«, »ikke
forvoven, ikke frygtsom«, tog han til Valgsprog, da han
blev mandvoksen. Det Ord kan endnu hver vesterjydsk
Fisker sætte over sin Dør.
Niels blev ikke det sidste Barn i Rækken; der kom
endnu tre til, saa Flokken voksede til elleve. Et dygtigt
Kuld var det, Hr. Erik og Fru Sofie opdrog derovre
mellem Klitterne. Af Sønnerne blev Peder senere dansknorsk Gesandt i Stockholm, et vanskeligt Hverv i de Tider;
men han forstod at røgte det. Jens, som var Niels nærmest
i Aar, blev ham en trofast Raadgiver, og kappedes med
ham i Iver for Fædrelandets Vel.
Da Niels var syv Aar gammel, blev han sendt ned til
sin Moster, Fru Karen Sehested, paa Stenalt ved Randers
Fjord. Her fik han sin Skoleundervisning og blev til han
var I 3 Aar, saa blev han ansat som Page hos Hertug
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Frederik, Biskop af Bremen, den senere Kong Frederik
den tredje.
Rimeligvis har de mange Børn tynget for
haardt paa Erik Jul, saa at han ikke har haft Raad til at
sende Sønnen til Sorø.
Hertug Frederik kom snart til at holde meget af den
alvorlige og beskedne, men dog raske og frimodige Dreng.
Niels Jul tjente som Page i fem Aar. Om hans Færd ved
Hertugens Hof have vi ingen Beretning; men det var en
trang Tid baade for hans Herre og for Danmark. Aaret
efter at han var kommen i Hertugens Brød, faldt Torstenson
ind i Landet. Niels var endnu for ung til at bære Vaaben;
men han har vel sagtens fulgt Hertugen paa hans Krigslog
og vartet ham op ved Bordet. Han har hørt ham tale
med sine Mænd om det troløse i Svenskernes Overfald
uden Fejdebud; han har set Landet blive lagt øde af
de tøjlesløse Soldater. Saa kom der Budskab om Sejre;
først i Listerdyb, siden paa Kolberger Heide. Det begyndte
at lysne. Niels Juls Tanker vare altid paa Søen, og det
græmmede ham, at han var for ung til at staa med den
gamle Konge ved højen Mast. Saa kom Ulykkesbudskabet
om den kække Fros Munds Nederlag, selvforskyldt, fordi
der var holdt daarligt Udkik. Den Lære glemte Pagen
heller ikke. Da han siden blev Admiral, fløj hans lette
Fartøjer Østersøen igennem; han vidste altid, hvor stærk
hans Fjende var og hvor han færdedes.
I de mørke Dage, under den gamle Kong Kristians
sidste Leveaar, voksede det Kuld af Ynglinge op, som
skulde bringe ny Glans over Danmark-Norges Vaaben.
Ulrik Kristian Gyldenløve og Niels Rosenkrans sled Skolebænken i Sorø, Ulrik Frederik legede endnu i Barnekammeret, Niels Jul stod som Page bag Hertug Frederiks Stol.
Da Hertugen besteg Tronen som Frederik den tredje,
tog han sin Page med sig og sendte ham paa sin Bekostning til Akademiet i Sorø. Her blev han dog kun et Aar.
Han var alt rigelig gammel, hele r9 Aar, og havde desuden
Dansk-norske Heltehistorier,
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lært meget ved den kundskabsrige Hertugs Hof; 20 Aar
gammel sendte Kongen ham ud i Verden, for at han kunde
uddanne sig i fremmede Lande.
Først gik Rejsen til Frankrig; men her blev han ikke
længe. Sin gamle Kærlighed til Søen havde han aldrig
glemt; nu skulde Barndomsdrømmene blive til Alvor. Han
drog til Holland; der var noget at se og lære for en ung
Mand, som vilde til Orlogs .
. f!olland var den Gang Evropas første Handelsstat og
vældigste Sømagt. England havde endnu ikke taget Luven
fra det lille, driftige Folk, men Øriget var stærkt oppe
efter det, og store Kampe om Herredømmet paa Havet
forestod. Niels Jul kom netop i rette Tid. Evropas største
Flaader rustede sig til Kamp under Tidens første Admiraler.
1652 brød Krigen ud. Niels Jul tjente under Hollænderen
Michael Adrian de Ruyter; i August Maaned mødte de
Englænderne ud for Plymouth og drev dem i Havn; men
saa forenede hele den engelske Flaade sig under Søhelten
Robert Blake, og for ham maatte Hollænderne vige efter
en stor og blodig Kamp ved Indløbet til Kanalen. De lode
sig dog ikke forknytte. I Oktober kom de ud igen med
73 Krigsskibe under Martin Harpetz Tromp, og denne
Gang havde de Lykken med dem. Blake maatte rømme
Søen og lade Hollændernes Handelsskibe uantastede styre i
Havn. Selv Vinteren dæmpede ikke Krigsluen. I Februar
1653 kæmpede de to Flaader i tre Dage mod hinanden
under Portland, uden at nogen af dem kunde rose sig af
Sejren. Den følgende Sommer blev Kanalen atter Vidne
til vældige Slag, hvor de hollandske og engelske Admiraler
og Matroser hæv<lede deres store Ry for Mod og godt
Sømandskab, men hvor sjældent nogen af dem vandt
synderlig Fordel over den anden. I Juni maatte de hollandske Skibe søge Havn efter et to Dages Slag; et Par
Maaneder efter vare de i Søen igen med 106 Skibe. Atter
kæmpede de to Dage i Træk med Englænderne. Denne
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Gang maatte begge Flaader søge hjem hver til sit, saa ilde
havde de tilredt hinanden. Hollænderne kom tilbage med
Flaget paa halv Stang; deres bedste Mand, Admiralen
Martin Tromp, var falden. Til Held for Nederlandene
kom de dog ikke til at savne ham. Begge Parter vare
trætte af Krigen, det kom ikke mere til større Kampe, og
i April 1654 blev den endelige Fred undertegnet.
Niels Jul havde saaledes i Løbet af ikke to Aar deltaget i seks store Søslag. Paa hvilket Skib han har tjent,
og hvilken Stilling han har indtaget om Bord, meldes der
intet om. Han har vel sagtens i det mindste til at begynde
med tjent som frivillig; senere nævnes det, at han blev
»Oberkaptajn«; men Chef for et Orlogsskib har han næppe
været. Admiral de Ruyter var hans Velynder, og meget
taler for, at Niels Jul har tjent paa hans Skib. Tjenesten
paa Flagskibet var jo særlig lærerig for en ung Mand, der
kunde gøre sig Haab om senere at komme til at indtage
en betroet Plads paa sit Fødelands Flaade. Søtaktik,
Ledelsen af de store Flaader, saaledes at Skibene paa
rette Maade understøttede hinanden og virkede mod et
fælles Maal, havde han haft rig Lejlighed til at se øvet i
Praksis. Han havde lært, hvorledes man udnytter en Sejr,
og hvorledes man drager sig ud af en Kamp, som tager
en ugunstig Vending. Og mere end det.
Han havde
hørt Søheltene Tromp og Ruyter tale mildt og venligt til
den simple Matros; han havde set dem vaage over, at hver
Mand fik sin Ret, at Kosten var, som den skulde være, og
at de syge og saarede bleve plejede. Derfor stod hver
Mand trofast hos dem under de blodige Kampe. Det var
noget, man trængte til at lære i de Tider, og Læren var
ikke spildt paa Niels Jul.
Medens Hollænderne og Englænderne sloges i Kanalen,
havde Sørøverne fra Afrikas Kyster haft frit Spillerum i
Middelhavet. Det maatte der sættes en Stopper for. Saasnart Freden var sluttet, sejlede de Ruyter derfor ud med
10•
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en lille Eskadre for at tugte dem, og da det ikke straks
frugtede, var han ogsaa den følgende Sommer i Middelhavet. Niels Jul fulgte ham begge Gange. Naturligvis var
Kampen mod Barbaresken en Leg sammenlignet med de
vældige Søslag mod Englænderne; men ogsaa her var
noget at lære. Sejladsen gik langs lidet kendte Kyster,
Fjenden skulde forfølges i sine Smuthuller, og Snildhed var
ofte nødvendigere end Mod.
Da Ruyters Flaade i Vaaren 1655 kom tilbage til
Texel, sagde Niels Jul Hollænderne Farvel og drog hjem.
Han havde nu været 7 Aar borte; hans Læreaar vare forbi,
nu skulde han til at bruge, hvad han havde lært, i sit
Fædrelands Tjeneste. Kong Frederik gjorde ham straks til
Hofjunker; men han havde ingen synderlig Lyst til Hoftjenesten; saa gladere hlev han, da hans gamle Chef,
de Ruyter, korn til Østersøen med en hollandsk Eskadre, og
han fik Befalingen paa Orlogsskibet »Sorte Rytter« i den
Flaade, som under Admiral Lindenov forenede sig med
Hollænderne.
Det korn vel ikke til nogen Kamp den
Gang; men det var Niels Juls første Togt med en dansknorsk Orlogsmand.
Det følgende Aar, da Krigen mod Karl Gustaf brød
ud, blev Niels Jul Holmens Admiral. Han var den Gang
28 Aar gammel. Som Admiral kom Niels Jul til at indtage en mærkelig Stilling; han blev den første dansk-norske
Admiral, som fra ung af var oplært til sin Gerning. Rigsviceadmiralen Henrik Bjelke havde vundet sine Sporer paa
Landjorden som Oberst. Kristian den fjerde kunde som
Konge ikke udelukkende vie sit Liv til Søen; under Krigen
færdedes han ogsaa hyppigst til Lands.
Peder Skram,
I--lerlof Tralle og Otte Rud hørle heller ikke oprindelig
hjemme paa Søen. Fordringerne vare stegne med Tiden;
godt var det derfor, at Niels Jul straks kunde tage fat paa
sin Gerning og ikke først maatte bruge Aar for at sætte
sig ind i den. Paa Holmen var der naturlig vis nok at tage
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vare paa, da Flaaden skulde i Søen. Den 23de Juni kunde
Rigsviceadmiralen gaa til Søs med 19 Skibe; men det forslog
naturligvis ikke, og jo ugunstigere Krigen til Lands gik,
desto nødvendigere blev det at holde Søen ryddelig.
Da den svenske Admiral Bjelkenstjerna kom i Søen
med 38 Skibe, maatte Henrik Bjelke trække sig indenfor
Falsterbo Rev. Om Aftenen stødte Niels Jul til ham med
I I Skibe, som vare nyudrustede i København.
Sammen
kæmpede de den 13de og 14de September med den overlegne Fjende under Falsterbo og tvang Bjelkenstjerna til at
søge Havn i vVismar. Slagets Enkeltheder kende vi ikke,
saa vi kunne ikke følge Niels Juls Færd første Gang han
som Admiral kommanderede en Eskadre, men Slagets Udfald var heldigt for den dansk-norske Flaade, og deri har
Niels Jul sikkert haft sin rigelige Del. Det var det syvende
store Søslag, han deltog i.
I Københavns Forsvar mod Karl Gustaf tog Niels Jul
virksom Del; men det fulgte af sig selv, at han her kom
til at spille en mindre fremtrædende Rolle. Der var ingen
Midler til at ruste Flaaden, saa Arbejderne paa Holmen laa
næsten stille. Niels Jul skaanede sig dog ikke, men deltog
med ægte Fædrelandssind i de for ham uvante Kampe paa
Landjorden. Holmens Admiral holdt sig ikke for god til
selv at føre de 200 Baadsmænd, som deltage i det store
Udfald, og kom hans Navn end ikke til at glimre der som
Niels Rosenkrans' og Ulrik Kristian Gyldenløves, saa gjorde
han dog støt sin Pligt.
Da den hollandske Flaade havde skaffet Byen Luft fra
Søsiden, kom der igen Liv paa Holmen. Skib paa Skib
lagde ud af Bommen ved Niels Juls rastløse Arbejde, og
da Udrustningerne vare færdige, hejste han selv sit Flag
paa det erobrede Orlogsskib »Svanen« og fulgte som Viceadmiral Henrik Bjelke. Ved Rødsand mødte de sammen
med en hollandsk Eskadre Svenskerne. Mange baade dansknorske og hollandske Skibe holdt sig utilbørligt tilbage
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under Slaget; men Opdam, Henrik Bjelke og Niels Jul
angreb dristigt med hvem der vilde følge dem, og Svenskerne
maatte ogsaa denne Gang søge Wismar.
Freden til København kaldte Flaaden hjem. Skibene
bleve oplagte og Niels Jul overtog igen sin daglige Dont
paa Holmen.
Han var bleven 30 Aar, og siden han
blev mandvoksen havde han kun haft liden Ro; i de
sidste otte Aar havde han næsten uafbrudt færdedes i
Krigen. Alt tydede paa, at Freden nu vilde vare ved, og
Niels Jul tænkte ikke mere paa at drage af Landet. Han
fæstede sig en Brud, Jomfru Magrete Ulfeld, og fej rede i
Aaret 1661 sit Bryllup med hende i København. Slægten
Ulfeld stod den Gang saare lavt i den enevældige Konges
Gunst, der var ingen Fordel at vente ved at knytte sig til
den, saa Niels Jul har sikkert kun fulgt sit Hjertes Stemme,
da han bejlede til Jomfru Magrete. Hun blev ham ogsaa
en kærlig og trofast Hustru; i deres Samliv er der meget,
der minder om Herlof Trolles og Birgitte Gøs. De fik
fem Børn, to Sønner og tre Døtre, af hvilke en Søn og en
Datter døde før Forældrene.
I de femten Fredsaar inden den skaanske Krig brød
ud arbejdede Niels Jul ivrigt i sin Gerning paa Holmen.
Han var Flaadens første Mand efter Rigsadmiralen Henrik
Bjelke, lige til Kurt Adelaer 1663 kom fra Holland og blev
stillet over ham. Det var en haard Skuffelse. Kurt
Adelaer var kun henved syv Aar ældre end Niels Jul; der
var saaledes al Grund til at antage, at han i mange Aar
kunde blive i Tjenesten og spærre Vejen for sin Undermand. Heller ikke behøvede Niels Jul at vige for ham med
Hensyn til Krigserfaring; de seks store Søslag, han havde
deltaget i under Tromp og Ruyter, kunde vel veje op
mod, hvad Kurt Adelaer- havde oplevet i Kampene mellem
Venetianer og Tyrker; og saa havde Niels Jul endda ført
Viceadmirals Flag ved Falsterbo og Rødsand, for ikke at
tale om hans Deltagelse i Københavns Forsvar og hans
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Virksomhed paa Holmen. At Niels Jul har følt sig tilsidesat,
kan enhver forstaa, selv om der ikke foreligger nogen Udtalelse fra ham derom, og det gør der ikke. Det være
sagt til Niels Juls Ære. Han bøjede sig for Kongens Befaling og arbejdede troligt Haand i Haand med Kurt
Adelaer paa at fremme Flaadens Tarv.
Han gav et
Eksempel paa Pligtopfyldelse og Lydighed, som ikke kunde
andet end befæste hans Stilling, baade lige over for Over-ordnede og Undergivne.
Saa kom den skaanske Krig i Sommeren 1675. Den
blev for den dansk-norske Sømagt en Hæderstid, som aldrig
-er bleven overstraalet i Rigernes lange Historie, og over
den lyser Niels Juls Navn med en Glans, som ubetinget
gør ham til Nordens første Søhelt og en af de stolteste
Skikkelser, vort Land har fostret.
Lad os forsøge at danne os et Billede af Niels Jul,
saaledes som han var, da han tog fat paa sit Livs store
Gerning.
Han var 47 Aar gammel, stod altsaa i sin
Manddoms fulde Kraft. En Ungdom, tilbragt paa Søen
under Kamp og Farer, havde hærdet hans Legeme og
staalsat hans Vilje. Et maadeholdent, nøjsomt Liv havde
ladet ham bevare Ynglingens Friskhed op i Manddoms.aarene. Han var en sindig Vesterjyde, som vejede sine
Ord og aldrig satte Foden længere frem end han vidste,
<ler var fast Fodfæste.
Modgang kuede ham ikke, og
Lykken gjorde ham aldrig hovmodig. Mod sine Undergivne
var han mild og venlig, derom kunde Baadsmændene paa
Holmen fortælle. Naar andre tiltalte dem med »I Hunde«,
kaldte han dem »Mine Børn«; selv hed han derfor mellem
dem »Den gode Hr. Niels Jul«. Hans Gudsfrygt var oprigtig
og uskrømtet; hans Fæurelanussind saa varmt sum nogens.
Saadan var den Mand, Danmark-Norge havde at sende
ud mod Fjenden, da Krigen brød ud; men det første Aar
fik han ikke Lejlighed til at vise, hvad der boede i ham.
Kurt Adelaer fik Overbefalingen over Flaaden, og Svenskerne
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kom ikke i vore Farvande. Da Kurt Adelaer døde i Efteraaret 1675, stod Niels Jul igen som Flaadens første Mand
efter Rigsadmiralen. Saa nær stod han sit Livsmaal, at
komme til at føre sit Fædrelands Flaade i Kamp mod
Fjenden; men han blev igen skuffet. Danmarks Uheld i
de tre sidste Krige havde hos dets Forbundsfæller vakt
Troen paa, at dets egne Børn intet formaaede at udrette,
og at der maatte fremmede til. Derfor fik Hertugen af
Pløen Overkommandoen over Hæren, og derfor blev Tromp
indkaldt fra Holland for at føre Flaaden. Det var en bitter
Pille for Niels Jul, men han bed sin Harme i sig og beredte
sig til nu som altid at gøre sin Pligt paa den Plads, han
blev sat.
Hollænderne vare vore Allierede i den Krig og havde
lovet at sende en Eskadre til Østersøen; men baade den
og Admiral Tromp kunde først ventes hen paa Sommeren,
og saa længe maatte Svenskerne ikke have frit Spil. Den
28de Marts hejste Niels Jul derfor sit Flag paa Orlogsskibet »Churprinsen « paa 76 Kanoner; under ham befalede
den kække Viceadmiral Kristian Bjelke paa »Christianus
Quartus« paa 56 Kanoner. I alt fulgte 7 Orlogsskibe hans
Flag, det mindste paa 46 Kanoner, foruden 7 Fregatter
med fra 40 til 16 Kanoner og 7 Smaaskibe og Brandere.
Niels Jul havde Befaling til at hindre Forbindelsen
mellem Sverige og dets tyske Besiddelser, desuden blev
der medgivet ham en hemmelig Ordre, som først maatte
brydes senere i Søen. Han satte først Kursen mod Rygen
og gjorde Strandhug der; men da han ikke var stærk nok
til at foretage et virkeligt Angreb paa Øen, og der ingen
svenske Skibe viste sig, stod han igen over mod Blekinges
Kyst. Her brød han Ordren, og det viste sig, at den bød
ham tage Gulland, hvis det lod sig gøre. Gulland havde
jo hørt til Danmark lige siden Valdemar Atterdag erobrede
Øen; for godt 30 Aar siden var den bleven afstaaet til
Svenskerne ved Freden til Brømsebro.
Nu fandt man
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Lejligheden god til at tage den tilbage. Niels Jul besluttede
straks at skride til Værket, men da Modvind hindrede
Flaaden i at komme Øst paa, maatte han foreløbigt ankre
under Bornholm og nøjes med at lade tre af sine lette
Fartøjer krydse derover efter.
Fregatten »Svenske Falk« vendte snart tilbage med en
lybsk Skude, som kom lige fra Visby og havde friskt nyt
fra Byen. Svenskerne ventede 500 R ytterc til at forstærke
Garnisonen; men endnu var der ingen kommen. )>Svenske
Falk<( havde desuden set to Skibt som vistnok vare svenske
Krydsere. Dem vilde Niels Jul først se at faa fat paa.
Saasnart Vejret blev til det, søgte han dem og fandt dem
under Hanø, en Klippeholm Syd for Karlshamn. Det
viste sig at være to svenske Fregatter; men i Mørket
undkom de.
Den 23de April bleve de igen opdagede inde mellem
Skærene ved Utklipperne. Der kunde Orlogsskibene ikke
gaa ind; Niels Jul befalede derfor Kaptajn Johan Behn at
angribe dem med Fregatterne »Hummeren«, »Havmanden<:
og »Spraglede Falk«. Svenskerne varpede bestandig længere
ind mod Kysten; først Klokken otte om Aftenen begyndte
Kampen. I fire Timer fyrede Fregatterne af al Magt paa
hinanden. Ved Midnatstid lod Kaptajn Behn Baadene sætte
i Søen for at prøve en Entring. Det vilde Svenskerne ikke
afvente; de tændte Ild paa deres Skibe og flyede i Land.
Den ene Fregat, »Constantia«, brændte op, kun dens
48 Kanoner lykkedes det for største Delen at redde; paa
den anden, )>Charitas«, som førte 32 Kanoner, blev Ilden
slukket uden at have gjort videre Skade. Den blev bemandet fra de andre dansk-norske Skibe og indlemmet i
Flaaden med det samme.
Efter denne lovende Begyndelse gik Sejladsen mod
Gulland. Ved Karlsø paa Øens Vestside, Syd for Visby,
ankrede Eskadren i stormfuldt Vejr. 2000 Soldater bleve
samlede paa Fregatterne eller indskibede i Orlogsmændenes
1
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Fartøjer, og med dem landede Oberst Martin Bertelsen
ved Klintehavn. Den svenske Guvernør, Grev Oxenstjerna,
og Kommandanten i Visby, Oberst Schultz, forsøgte at forsvare Strandbredden med 600 Mand; men Fregatternes Ild
joge dem paa Flugt, saa Oberst Bertelsen og hans Folk
kom i Land uden at have mistet en eneste Mand.
Gullænderne havde ikke glemt Danmark i de forløbne
30 Aar. Da Svenskerne vare borte, strømmede de ned til
Stranden for at byde de Danske Velkommen og tilkendegive deres Glæde over at se dem. De ønskede intet
hellere, sagde de, end at blive befriede fra det svenske
Slaveri og igen komme under dansk Herredømme. For
straks at vise deres Sindelag i Gerning, mødte de med
Heste og Vogne, saaledes at Oberst Bertelsen ikke alene
fik sine Feltstykker forspændte og sin Ammunition transporteret, men ogsaa kunde faa alle sine Soldater op at køre.
Medens Obersten saaledes Dagen efter Landgangen
rullede ad Visby til med sine Folk, krydsede Niels Jul op
med Skibene mod samme Maal. Ud paa Aftenen naaede
han derop, og endnu samme Nat varpede Orlogsskibene
»Gyldenløve « og »Delmenhorst« tilligemed Fregatten »Hummeren« ind i Havnen. Oxenstjerna trak sig ind paa det
befæstede Slot Visborg. Landfolket fra Gulland løb fra
ham, og da han sendte Folk ud for at faa Visby Borgere
til at rejse sig, kastede de hans Sendebud i Fængsel og
truede med at skyde dem. Kun den lille svenske Garnison
blev ham tro. Borgerne gik Oberst Bertelsen i Møde og
overrakte ham Byens Nøgler.
Den 1ste Maj ved Daggry aabnede Skibene i Havnen
deres Ild; Svenskerne svarede, saa »Gyldenløve« fik to
Grumlsku<l og led anden Skade. Efter nogle Timers Skydning opfordrede Oberst Bertelsen til Overgivelse. Kommandanten forlangte fri Bortmarch for Garnisonen. Deri
indvilgede Niels Jul, og endnu samme Dag rykkede
Svenskerne ud. Major Bilenberg besatte Slottet med om-
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trent 500 Mand. En svær Mørser og 16 Kanoner faldt i
hans Hænder.
Niels Jul tog straks fat paa at ordne Øens Styrelse;
han indsatte overalt indfødte Gullændere til Embedsmænd
i Stedet for de bortjagne Svenskere; ved Landgangsstederne
lod han bygge Skanser med Kanoner, og Vaaben bleve
uddelte mellem Bønderne. Da alt det var ordnet, afsejlede
han igen med Flaaden den 4de Maj for at styre mod den
· skaanske Kyst. Han vidste nemlig, at den svenske Flaade
laa færdig ved Dalerø, 40 Sejlere stærk, og kun ventede paa
gunstig Vind, og han vilde ikke lade sig forraske.
Medens Niels Jul nu i Maj Maaned krydsede i Østersøen, blev hans Flaade øget. Først stødte 3 hollandske
Orlogsmænd til ham under Schoutbynacht Allemonde, senere
kom endnu 5 Hollændere og 4 danske Skibe under Jens
Rodsten.
Hele Flaaden blev derved 26 Skibe stærk,
hvoraf 18 eller 19 vare Orlogsskibe, som man den Gang
kaldte de egentlige Slagskibe. Niels Jul havde Befaling til
at vise Forsigtighed og ikke indlade sig i Kamp med nogen
afgjort Overmagt.
Forsigtighed kunde ogsaa gøres nødig. Den svenske
Flaade var nu kommen i Søen; den talte 27 Orlogsskibe,
13 Fregatter, l 5 Brigger og 6 Brandere med i alt 2196
Kanoner og en Besætning paa henved r 2000 Mand. Den
Øverstbefalende, Rigsraad Lorentz Creutz, havde hejst sit
Flag paa »Stora Cronan «, en vældig Kolos, 178 Fod lang
43 Fod bred, som førte I 26 Kanoner og havde en Besætning paa 800 Mand. Under ham befalede som Underadmiraler Klas Uggla paa »Svardet «, 86 Kanoner, Johan
Baar paa »Nyckelen«, 84 Kanoner, og Johan Bergenstjerna
paa »Victoria«, 76 Kanoner. Rergenstjerna døde dog kort
efter at Flaaden var løben ud. Niels Juls Flagskib og
største Orlogsmand havde netop lige saa mange Kanoner
som det svageste af Svenskernes Admiralskibe. Lorentz
Creutz var en gammel Mand og fuldstændig ukyndig i
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Søvæsenet; han havde tidligere været Landshøfding i Åbo
og aldrig faret til Søs før; mange af hans Officerer og en
stor Del af Skibsbesætningerne manglede ogsaa fuldstændigØvelse; derimod vare flere af Underadmiralerne, navnligden kække Uggla, dygtige Sømænd.
Svenskerne vidste, hvor lidet talrig den dansk-norskhollandske Flaade var, og skyndte sig derfor at søge Kamp
inden den blev fo1stæ1ket. Niels Jul hol<lt <log for godt
Udkik til at lade sig overraske; hans lette Fartøjer meldte
i Tide Fjendens Nærmelse, og han sørgede for at holde
Vejen til København aaben. Uden Kamp vilde han dog
ikke vige, selv for en saa stor Overmagt.
Den 24de Maj, i smukt Foraarsvejr med jevn Brise,
nærmede den svenske Flaade sig Nord fra Bornholm. Om
Aftenen meldte en Krydser, at hele den dansk-norske
Flaade var samlet Vest for Øen. »Velsignet være Gud,«
udbrød Creutz, »som giver os en saadan Lejlighed.« Den
næste Dag fik Flaaderne hinanden i Sigte; men paa Grund
af den svage Vind begyndte Kampen først hen paa Eftermiddagen mellem Bornholm og Rygen. Den svenske Flaade
holdt daarlig sammen; deraf benyttede Niels Jul sig til at
gennembryde dens Linie og afskære nogle af Skibene, uden
at det_ dog 1ykkedes ham at tage dem. V ed Midnatstid
hørte Kampen op, begge Flaader vare da inde under
Rygen og vendte for at staa ud efter.
Den næste Dag var den svenske Flaade endnu mere i
Uorden, Skibscheferne forstode ikke Admiralens Signaler
og holdt ikke deres Plads i Linien. Kl. 7 om Morgenen
begyndte Slaget paany; Niels Jul passerede med sin ringe
Styrke to Gange den fjendtlige Linie; den danske Fregat
»Svenske Falk« afskar og erobrede et lille svensk Skib paa
ro Kanoner, ellers blev Kampen uafgørende. Den dansknorske Flaade trak sig hen ad Sundet til uden at Svenskerne
fulgte efter. Sagen var, at Admiral Creutz troede at have
set en dansk Brander styre hen imod et svensk Skib, som
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hans Søn førte. Faderhjærtet løb af med ham. Han braste
bak for at komme Sønnen til Hjælp, og de øvrige Skibe,
som skulde følge Admiralskibets Bevægelser, gjorde ligesaa.
Inden Misforstaaelsen var hævet, var Fjenden langt borte.
Niels Jul trak sig bag Falsterbo Rev og gav sig der
til at bøde Skaden paa sine Skibe. Creutz ankrede ud for
Trelleborg.
Karl den ellevte havde fra et Kirketaarn nær Ystad sel
Flaaderne styre mod Skaanes Kyst. Han jublede, da han
saa Niels Jul søge bag Falsterbo; men desto mere blev
han skuffet, da hans egen Flaade ikke fortsatte Kampen.
Creutz blev straks kaldet i Land for at give Forklaring.
Han skød Skylden paa sine Undergivne, og det førte til
strenge Undersøgelser. Karl den ellevte vilde have, at
Flaaden straks skulde lette igen og angribe Niels Jul; men
Creutz vilde ikke ind i det snævre Farvand ved Falsterbo,
og deri støttede de andre Admiraler ham. De vilde hellere
styre ud i Østersøen for at undsætte Pommern og tage
Gulland tilbage. Karl den ellevte gav sit Samtykke dertil
paa den Betingelse, at de først skulde jage den fjendtlige
Flaade af Søen. De svenske Admiraler vilde helst kæmpe
under Øland; der havde de de velkendte Smuthuller i
Skærene bag sig, hvis det gik galt. Den 3ote Maj om
Morgenen lettede derfor hele Flaaden og stod for en frisk
vestlig Vind op langs Kysten af Blekinge. Der hørtes
samtidig stærk Skydning ved Falsterbo Rev, og kort efter
saas en Række Sejlere komme frem.
Da Niels Juls Beretning om Kampen med Svenskerne
under Rygen naaede til Københåvn, var den nye GeneralAdmiral Tromp kommen og havde hejst sit Flag paa
Orlogsskibet »Christianus Qvintus« paa 86 Kanoner. Den
27de Maj om Aftenen afsejlede han og overtog Kommandoen
over den samlede Flaade. Den blev delt i tre Eskadrer,
en under Niels Jul paa 8 Orlogsskibe, 3 Fregatter og
4 Smaaskibe, en under Tromp selv paa 9 Orlogsskibe,
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4 Fregatter og 5 Smaaskibe og en under Hollænderen
Allemonde paa 8 Orlogsskibe, 3 Fregatter og 3 Smaaskibe. Hele Styrken var saaledes 25 Orlogsskibe, IO Fregatter og r 2 Smaaskibe, mod Svenskernes 27 Orlogsskibe,
I 3 Fregatter og 15 Smaaskibe ; tilmed vare de svenske
Skibe gennemgaaende større. r 5 af Orlogsskibene i Tromps
Flaade vare dansk-norske, IO hollandske.
Den 3ote Maj om Morgenen lettede Tromp fra sin
Ankerplads ved Stev.ns. Det var hans Signalskud, Svenskerne
havde hørt, da de gik under Sejl. Snart saas fra »Christianus
Qvintus' « Dæk hele Fjendens Flaade styrende mod Øst, og
der blev øjebikkelig givet Signa! til at jage den. Alle Sejl
bleve satte til, og for en bestandig friskere Vind stode
begge Flaader op mod Øland. V ed Solnedgang passerede
de Kristiansø. Om Natten blæste det op til stiv Kuling
med Byger.
Da Dagen gryede den 1ste Juni frembød Havet ved
Ølands Østkyst et storartet Skue. Over 80 Sejlere stræbte
for et Pres af Sejl at vinde frem, Svenskerne for at naa
Havn, Forfølgerne for at hindre dem deri. De svære
Orlogsmænd rullede i den høje Sø og havde maattet lukke
deres nederste Batteriporte for ikke at faa Vand ind.
Svenskerne holdt sig noget længere til Søs af Frygt for
den farlige Kyst, Tromp og Niels Jul knebe Landet nærmere
for lettere at afskære Fjenden. Om Slagorden var der
ikke Tale paa nogen af Siderne; hvert Skib gjorde sit
bedste. Tromps Admiralskib var det 5te i Rækken blandt
Forfølgerne. Lidt før Middag aabnede de forreste Skibe i
den dansk-norsk-hollandske Flaade Ilden, Svenskerne svarede.
Paa en Gang saa Admiral Creutz et stort Fartøj holde ned
imod sig, det saa ud som et Orlogsskib; men nogle danske
Fanger sagde det var en Brander, som vilde hage sig fast
og tænde »Stora Cronan« i Brand. Admiralen lod gaa
Bud efter Tøjmesteren, Gyldenspak, og spurgte ham, hvad
der burde gøres. Han svarede, at han havde ladet de
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svære seks og tredive Pundinger paa underste Batteri med
dobbelt Skarp og Stangkugler, med dem vilde han hilse
Angriberen. Creutz og hans Officerer mente, der ingen
Fare var ved at aabne de nederste Porte paa Vindsiden,
da Kanonerne der vare højt over Vandet. Modstanderen
gjorde dog intet Forsøg paa at lægge paa Siden. Flere
Skibe kom op, og Skydningen blev almindelig, men virkede
ikke stort i den høje Sø.
Den tapre Uggla faldt det svært saaledes bestandig at
lade sig jage. Han saa, hvor spredt den fjendtlige Flaade
var, og besluttede ved en rask Manøvre at vende og afskære
de forreste Skibe. Han lod affyre et Signalskud som Tegn
til, at han vilde vende mod Fjenden. »Hvor Djævlen vil
han nu hen?« udbrød Creutz, da han hørte Skuddet, og
befalede straks, at »Stora Cronan« ligeledes skulde vende.
Forgæves advarede Flagkaptajnen derimod.
»Vende vi
med dette ranke Fartøj i dette haarde Vejr, sker bestemt
en Ulykke,« sagde han; men Creutz fastholdt sin Befaling.
Gyldenspak sprang straks ned under Dækket for at faa de
svære Kanoner paa nederste Batteri halede ind og Portene
lukkede. Men inden dette kunde ske, skød Skibet op i
Vinden og lagde sig paa den anden Side; Kanonerne
slæbte med Mundingerne i Vandet, og det var umuligt at
hale dem op ad det hældende Skibsdæk. Gyldenspak saa
nu Farens Storhed og sprang op paa øverste Dæk. »For
Guds Skyld, lad Sejlene løbe, « raabte han, »og vend igen; •
men ingen hørte ham. Alt var Skræk og Forvirring.
Admiralen og Officererne holdt sig fast ved Tougværket
for ikke at blive kastede ned i Læ. Da kom et heftigt
Vindstød; det store Skib lagde sig helt om paa Siden.
Vandet strømmede ind gennem de aabne Kanonporte;
snart laa Masterne langs Søen, kun Skibets ene Side saas
endnu. Da lød et Brag; mellem Ild og Røg slyngedes
vældige Bjælkestykker op i Luften og det stolte Skib forsvandt i Bølgerne.
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Uggla var nær tørnet sammen med »Stora Cronan«,
da den kæntrede. For at undgaa det, maatte han vende
endnu en Gang. Derved kom han ind mellem Fjendens
Skibe. Tromp lagde sig paa hans ene Side, Niels Jul paa
den anden, og aabnede deres Ild. Uggla kæmpede som
en Helt mod Overmagten; men tilsidst maatte han stryge
sit Flag. Da kom en hollandsk Brander ned mod ham.
Forgæves blev der raabt fra Skibene rundt omkring, at
Svenskeren havde strøget. Branderen fortsatte sin V ej,
hagede sig fast, og snart forkyndte et vældigt Brag, at
»Svårdet« havde delt Skæbne med »Stora Cronan<L
Omkring »Svardet« havde de svenske Orlogsskibe
»Hieronimus«, »Neptunus« og »Jernvågen« trofast staaet
deres Admiral bi; nu var der kun Tale om at søge Redning. »Neptunus« maatte dog stryge for det hollandske
Skib l)Gideon«, )}Jernvågen« for »Anna Sofia<,, kun »Hiero-

nimus« slap bort, skjult af Mørket.
Under den videre Forfølgning blev en Fregat paa
16 Kanoner og en Brig erobret. Orlogsskibet »Applet«
kom paa Grund og sank i Skærerne, saa Svenskerne
mistede den Dag baade Kronen, Sværdet og Æblet. De
øvrige Skibe kom mere eller mindre beskadigede ind til
forskellige svenske Havne.
Den dansk-norsk-hollandske
Flaade mistede ikke en Baad, naar undtages Branderen,
som blev afbrændt mod ,Svardet«; heller ikke var Tabet
af Menneskeliv stort. Niels Juls Skib havde nogen Skade
paa Stormasten, men ikke mere end det kunde holde Søen.
Det tog nogen Tid igen at faa Flaaden samlet, da Skibene
vare komne fra hinanden under Forfølgningen. Da der
ikke var mere at udrette i den Del af Østersøen, blev
Kursen sat hjemad. Den 19de Juni ankrede Flaaden igen
i Køge Bugt.
Sejren under Øland voldte naturligvis stor Glæde i
Danmark. Kong Kristian den femte lod udfærdige et
kongeligt Reskript til Niels Jul, i hvilket han roste ham
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for den Tapperhed og Troskab, han havde vist i det seneste
Søslag. Da Flaaden var kommen til Køge Bugt, gik Kongen
om Bord paa Admiralskibet og havde Admiralerne til
Taffels hos sig. I Sverige vakte Ulykken stor Forfærdelse.
Man frygtede endog en Landgang nær Stockholm. Niels
Jul tænkte derpaa. Han skrev til Henrik Bjelke, at var
Flaaden gaaet op i Skærene, kunde den have jaget Svenskerne
en saadan Feber paa Halsen, at alle de Doktores i Stockholm ikke skulde være gode for at kurere dem i Aar og
Dag igen. At Niels Jul ikke tog fejl, viser et Brev fra
Stockholm til Karl den ellevte, i hvilket det hedder: »Stiger
Fjenden i Land med 3000 Mand er der Fare for, at høj
og lav flyer.« Men Niels Jul havde ikke 3000 Mand og
var desuden ikke Højstbefalende paa Flaaden.
Efter Nederlaget under Øland kom Svenskerne ikke i
Søen mere det Aar. Kristian den femte kunde derfor
rolig iværksætte sin Landgang i Skaane. For at aflede
Opmærksomheden fra det egentlige Landgangssted ved Raa
nær Helsingborg, sejlede Tramp og Niels Jul til Ystad med
en Del af Flaaden, som havde 2000 Mand Landgangstropper om Bord.
Saasnart Flaaden var ankret ud for Ystad, lod Niels
Jul i Løbet af Natten en Lieutenant med en Chalup
undersøge Kysten for at finde det bedste Angrebspunkt.
Den næste Dag lagde Fregatterne og de lette Fartøjer saa
nær til Land som muligt og aabnede Ilden mod en svensk
Skanse; ud paa Eftermiddagen kom Soldaterne i Land,
stormede Skansen og forjog den lille svenske Besætning.
M'edens de Danske vare spredte i Byen, kom et Par svenske
Dragonregimenter under Fersen og Wittenberg sprængende
mod dem; hurtigt bleve Husene i Byens Udkant besatte, og
en voldsom Musketild modtog Fjenden. Med et Tab af
roo Mand maatte Dragonerne rømme Marken. Niels Jul
var ret i sit Es her paa Skaanes Jord, som han haabede
igen at gøre dansk. Befolkningen gjorde alt for at vise, at
Dmsk-norske Heltehistorier,
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de endnu hængte ved deres gamle Fædreland. De skaanske
Soldater deserterede hobevis, og Bønderne sagde, de vare
rede til at slaa paa Svenskerne af et godt Hjærte, saasnart de fik noget dansk Krigsfolk til Hjælp. Niels Jul
omtalte spøgende i et Brev til Henrik Bjelke, hvorledes
han, som for otte Dage siden var Admiral, nu var Adjutant,
Proviantforvalter og Ingeniør. Han saa i Aanden sig selv
som Oberst ·for et Par Hundrede Dragoner; m en saa vidt
kom det dog ikke.
Ud paa Efteraaret gik Flaaden i
Vinterhavn og overlod til Hæren at kæmpe i Skaane. Da
Flaaden var aftaklet, førte Admiral Tromp 3000 Matroser
over til Kongens Lejr, medens Niels Jul tog fat paa Holmen
for at faa Orlogsskibene udbedrede og rustede til det
kommende Foraar. Skønt han saaledes ingen Del tog i
Landkrigen, var han dog paa et hængende Haar bleven
Svenskernes Fange. Han havde været ovre hos Kongen i
Skaane for at meddele ham, hvorledes det stod til med
Flaaden. Paa en Bondevogn kørte han fra Lejren samme
Morgen, som Slaget ved Lund begyndte. Et Par maroderende svenske Ryttere kom henimod ham; men heldigvis
fandt de paa Vejen en dræbt dansk Dragon; ham gave de
sig til at udplyndre, og Niels Jul slap bort.
Paa Holmen blev der slidt og slæbt tidlig og silde.
Flaaden skulde i Søen saasnart Vinteren var forbi. Niels
Jul havde sine egne Tanker derved. Foraaret var hans
Tid, ud paa Sommeren ventedes igen en hollandsk Hjælpeflaade, og med den kom Tromp og tog Overbefalingen.
Saa skulde han igen dandse efter Hollændernes Pibe, og
det led hverken han eller de andre dansk-norske Officer~r.
De tiltroede sig at kunne tage det op med Svensken paa
egen Haand og følte sig krænkede ved det selvsikre Hovmod, hvormed deres Allierede altid optraadte. Efter Tromps
Mening og efter hans Indberetninger gjorde Hollænderne
alt. Skønt Flaadens fleste Skibe og den langt overvejende
Del af Besætningen, baade af Officerer og Matroser, var
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Danske og Norske, var det dog altid Hollænderne og
Hollænderne og atter Hollænderne, som bleve nævnte med
Ros, naar noget stort blev udrettet. Niels Jul og hans
Mænd længtes efter at vise, at de kunde staa paa egne
· Ben, og Lejligheden iod ikke vente paa sig.
I Sverige havde man anstrængt sig til ciet yderste for
igen at komme tidligt i Søen med en stærk Flaade. Efter
S laget ved Lund følte Karl den ellevte sig som Sejrherre til
Lands; et vundet Søslag, og han kunde føre Krigen over
paa de danske Øer og forsøge, om han kunde være
heldigere end sin Fader foran København. Men for at
det skulde kunne lykkes, maatte hele Flaaden være samlet;
Skibene i Gøteborg maatte komme til Østersøen fo r at
mødes med dem fra Stockholm. At slippe gennem Beltet
blev saaledes det første, Svenskerne vilde forsøge.
Den 23de Maj var Niels Jul rede· til at gaa til Søs.
Han havde hejst sit Flag paa Tromps Admiralskib fra
forrige Sommer, »Christianus Quintus«, paa 86 Kanoner,
den dansk-norske Flaades st ørste Skib; under ham befalede
som Viceadmiraler Kristian Bjelke paa »Churprinsen«,
76 Kanoner, og Peter Morsing paa »Gyldenløve«, 56 Kanoner.
Flere Skibe stødte efterhaanden til Eskadren, og da den
var samlet, talte den 8 Orlogsskibe, 5 Fregatter og 3 Smaaskibe. Først gjorde Niels Jul Strandhug paa Rygen for at
det skulde mærkes, at han var i Søen ; saa stod han over
mod Falsters Sydspids, Gjedser Odde, og ankrede der for
Vindstille.
Den 28de Maj kom Galiotten »St. Peder« med alle
Sejl til fra København; saasnart den naaede Eskadren, ilede
Kommissær Nissen om Bord paa »Christianus Quintus« og
meldte Niels J ul, at der laa en svensk Eskadre under
Admiral Sjøblad og plyndrede paa Fyns Kyst ved Store
Belt. Efterretningen var sikker nok. Jægermester Hans
Arensdorf havde bragt den, og han havde selv været
Svenskernes Fange og maattet løskøbe sig. Han kunde
II*
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derfor ogsaa nøjagtigt opgive Eskadrens Styrke; der var
7 Orlogsskibe, af hvilke dog de fleste vare smaa, 2 Fregatter
og 3 Smaaskibe.
Niels Jul besluttede naturligvis straks at søge Fjenden.
Han kaldte sine Skibschefer om Bord, gav dem sine Befalinger og formanede dem til at stride tappert; saa lod
han lette Anker og krydsede for en svag Vind Vest paa
for at spærre Vejen mellem Laaland og Fehmern for
Fjenden.
Ud paa Aftenen blev det dog saa stille, at
Eskadren igen maatte ankre og blive liggende næsten hele
den følgende Dag over.
Admiral Sjøblad var sejlet fra Gøteborg den 23de Maj,
altsaa samme Dag som Niels Jul kom i Søen. Han skulde
gaa gennem Store Belt for at træffe den øvrige svenske
Flaade, som til den Tid skulde være i de danske Farvande.
Havde han nu skyndt sig lidt, var han maaske sluppen
helskindet forbi de danske Øer, men han kunde ikke modstaa Fristelsen til at plyndre lidt paa Fyn. Derved sinkede
han sig, og saa faldt det i med det stille Vejr. Den
3ote Maj var Sjøblad ankret med sine Skibe omtrent
tre Mil Nord for Rostok, og der laa han, da Niels Jul fik
Øje paa ham. Svenskerne bleve roligt liggende til Ankers,
de dansk-norske Skibe gjorde deres bedste for at krydse
op til dem for den svage Vind. Henimod Middag den
3 rte Maj gik Vinden om til Sydvest, blev altsaa gunstigere
for Niels Jul; Svenskerne kappede deres Ankertouge og
søgte for fulde Sejl at flygte mod Nord; men snart efter
lagde Vinden sig igen, saa at alle Skibene satte deres
Baade ud og !ode sig bugsere. Det gik naturligvis kun
langsomt og langsomst for de største Skibe. I den stille,
milde Sommernat siede Matroserne ved Aarene for at
bringe de svære Orlogsmænd frem. Om Slagorden var
der ikke Tale, enhver stræbte at vinde frem, som han
kunde bedst. Af og til faldt et Skud fra en Bougkanon,
naar der var Haab om at række Modstanderen. Forrest
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blandt de dansk-norske Skibe var ,Enigheden« paa 62 Kanoner,
ført af Københavneren, Kaptajn Andreas Dreyer. Hen paa
Aftenen halede han saaledes ind paa det bagerste svenske
Skib »Wrangels Palais« paa 44 Kanoner, at han for Alvor
kunde angribe det. Efter et Par Timers Kamp strøg det
svenske Skib sit Flag, og Andreas Dreyer besatte sin Prise.
Ved Daggry friskede Vinden op. Baadene bleve tagne
ind igen, og Jagten begyndte for Alvor. Nu var Niels Jul
selv i Spidsen, tæt fulgt af »Nellebladet« og »Lindormen«.
Snart naaede de de bagerste svenske Skibe.
Niels Jul
angreb alene med »Christianus Quintus« de tre Skibe »Engeln
Gabriel«, 50 Kanoner, )>Rosen«, 44 Kanoner, og »Gustavus«,
36 Kanoner. ))Lindormen« vendte sig mod )>Haffrun«, men
»Nellebladet«, som blev ført af en Hollænder, lagde sig i Læ
af Niels Juls Skib og deltog aldeles ikke i Kampen. Først
efterhaanden kom de andre dansk-norske Skibe op. Kristian
Bjelke angreb ,Calmar Kastell« og fik Hjælp af tre andre
Skibe, tre andre igen gave sig i Lag med »Haffrun<(, som
»Lindormen alt sloges med. Niels Jul !ode de fægte ene
med sine tre Modstandere. Da Kampen havde varet nogle
Timer, saa Niels Jul, at den svenske Admiral satte alle Sejl
til og styrede bort med sit Skib »Amaranthe« paa 6o Kanoner,
fulgt af ),Andromeda« paa 50 Kanoner og nogle Smaaskibe.
For at de ikke skulde undkomme, overlod han til andre at
kæmpe videre med de Modstandere, han først havde valgt,
og styrede mod Sjøblad. I to Timer vekslede »Christianus
Quintus« Lag med )>Amaranthe«, ,>Andromeda« og »Engeln
Gabriel«, saa faldt »Amaranthes« Forstang, og den svenske
Admiral strøg for Niels Jul. »Andromeda« flyede for fulde
Sejl, medens >>Christianus Quintus« vendte sig mod »Engeln
Gabriel« og ved nogle velrettede Lag tvang den til at
overgive sig. »Calmar Kastell« maatte stryge for »Chur~
prinsen« og dens Hjælpere efter et kækt Forsvar, og bedre
gik det ikke » Haffrun «.
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Slaget var" begyndt Klokken halvtre om Morgenen, ved
Middagstid var det forbi. Resterne af den svenske Flaade
vare da saa langt borte, at det ikke nyttede at forfølge
dem. Niels Jul samlede sine Skibe. Hans Flaade var vokset
ret betydeligt. Af erobrede Skibe saa han omkring sig :
»Amaranthe«,
»Calmar Kastell«,
» Engeln· Gabriel«,
»Haffrun «,
»W rangels Palais «,

6o Kanoner, 250 Matroser, 55 Soldater.
74
276
125
50
196
40
46
1 53
6o
44
248
52

Tilsammen 5 Orlogsskibe med 274 Kanoner, 1455
Mands Besætning; desuden var fanget Admiral Sjøblad,
7 Kaptajner, 8 Lieutenanter og 9 Landofficerer. Jagterne
»Diana« og »Venus« bleve paa Flugten tagne i Sundet af
Fregatten »Svenske Falk«, og Branderen »St. Peder« erobret
paa Malmø Red af nogle Baade fra Dragør. Af hele den
svenske Eskadre undslap saaledes kun Orlogsskibene »Andromeda« og »Rosen « og Fregatterne »Gustafvus« og
»Gripen«.
Og dog var Niels Jul ikke tilfreds med Udfaldet.
Havde alle hans Skibschefer gjort deres Pligt, skulde ikke
et svensk Skib være sluppen fra ham.
Ridderligt og
skaansomt modtog han den fangne Admiral Sjøblad paa
sit Skib; :11en mod sine egne pligtforglemmende Skibschefer foer han frem med Lovens Strænghed. Saasnart
Flaaden var kommen til A nkers i Køge Bugt, blev der
holdt Krigsret. »Nellebladets« Chef, Kaptajn Jan Pype,
som saa slet havde staaet sin Admiral bi, blev dømt fra
sin Grad uden Pas eller Afsked. Kaptajn Jan de Vogel
paa Fregatten »Neptunus« rømmede fra Flaaden, da han
frygttsde at blive dømt fra Livet. Tre danske eller norske
Kaptajner fik Pengebøder for Tjenstforsømmelse. Det var
en alvorlig Lære til Skibscheferne om at gøre deres Pligt,
naar de fulgte Niels Juls Flag.
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Fra Ankerpladsen i Køge Bugt havde Niels Jul sendt
de tagne svenske Orlogsskibe op til København; »Calmar
Kastell« havde han maattet, landsætte paa Falster, for at
det ikke skulde synke; kun dets Kanoner og Inventar
bleve senere bjergede. I København vakte naturligvis Synet
af de tagne Orlogsmænd stor Glæde; det friskede op paa
Humøret, som var falden svært efter Slaget ved Lund.
Niels Jul selv havde dog kun en Tanke, den at kunne møde
den svenske Hovedflaade inden Hollænderne kom. Tromp
havde i Vinterens Løb været i Holland for at hverve Søfolk,
nu ventedes han hjem hvert Øjeblik om Bord paa den
hollandske Hjælpeflaade. Under Skagen krydsede en dansk
Galliot for at bede Hollænderne skynde sig. Regeringen i
København haabede hver Dag at faa Budskab om, at
Hjælpeflaaden var kommen. Niels Jul ønskede lige saa ivrigt,
at den vilde udeblive. Nu da Sjøblads Eskadre var ødelagt inden den kunde forene sig med Hovedflaaden, haabede
han sikkert at være Svenskerne voksen.
Kristian den femte laa den Gang foran Malmø og belejrede Byen, Karl den ellevte stod med sin Hær ved Herrevads Kloster, men troede sig for svag til at angribe inden
han fik Forstærkning. Begge Nordens Konger ventede
spændt Udfaldet af det Søslag, som utvivlsomt forestod.
Sejrede Svenskerne, var den danske Hær i Skaane afskaaren
fra Sjælland og rimeligvis ødelagt; sejrede Danskerne, var
Sverige afskaaren fra Forbindelsen med sine tyske Landsdele, og ethvert Haab om at tage Gulland igen maatte
opgives. Karl den ellevte ønskede af al Magt at fremskynde
Afgørelsen inden Hollænderne kom. Han sendte Bud paa
Bud til Stockholm for at faa sin Flaade i Søen og truede
endog med selv at rejse derop for at skynde paa de
sendrægtige Admiraler. Kristian den femte holdt igen; der
stod meget paa Spil, og helst saa han, at Hollænderne kom
og vare med ved det afgørende Slag.
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Niels Jul laa ved Dragør og reparerede sine Skibe;
heldigvis behøvede ingen af dem at sendes til København.
Efter at Sjøblads Eskadre var ødelagt, var der ingen
svenske Skibe i Kattegat, han foreslog derfor Kongen at
samle hele den dansk-norske Flaade i Østersøen, saa var
den saa meget stærkere til at staa mod Fjenden, hvis de
fremmede, det vil sige Hollænderne, vilde se til ligesom
det skete forgangen Aar. Det viser, hvorledes Stemningen
var mod Hollænderne. Kristian den femte vilde nok samle
Flaaden; men hverken han eller Regeringen i København
turde give Befaling til at vove et Slag inden Tromp kom.
Niels Jul fik Formaninger samtidig med Lykønskninger til
sin Sejr. Han skulde med sin velkendte Omhu og Dygtighed,
hed det saa smukt, i Tide sørge for at være i Sikkerhed
mod alle farlige Angreb. Hans Majestæts Flaade maatte
bringes i Sikkerhed, naar Svenskerne kom i Søen. Kongen
selv havde dog noget mere Tillid til sin Admiral, han
skrev til ham, at naar Flaaden var samlet, maatte han gaa
til Søs. Delte Fjenden sig, som nogle mente, han vilde
gøre, ved at sende Skibe gennem Beltet til Kattegat, saa
maatte Niels Jul vove et Slag, naar han mente at være
Resten af Fjendens Flaade mægtig. Men holdt Fjenden
sin Magt samlet, skulde Niels Jul retirere og sørge for ikke
at blive afskaaren fra København.
Kort efter var Kongen selv om Bord paa Flaaden;
Niels Jul besluttede at holde sig mellem Dragør og Falsterbo.
Han lettede den 24de Juni, men maatte ud paa Aftenen
ankre for Stille under Stevns Klint, og der blev han liggende
i flere Dage. Næsten alt, hvad Danmark-Norge kunde ruste
af Krigsskibe, var nu samlet under hans Flag. Flaaden talte
I 8 Orlogsskibe, 7 Fregatter og IO Smaaskibe.
Den var
delt i tre Eskadrer, den første under Admiral Markvard
Rodsten paa »Anna Sofie«, 58 Kanoner; den anden under
Niels Jul selv paa »Christianus Quintus«, hans Viceadmiral
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var Kristian Bjelke paa »Churprinsen«, og Kaptajn Andreas
Dreyer paa »Enigheden« hørte ogsaa-til Eskadren; det var
Mænd, Niels Jul kunde stole paa. Over den tredje Eskadre
befalede AdmiralJens Rodsten paa »Tre Kroner«, 68 Kanoner.
Niels Jul havde nyttet Tiden godt til at øve sine Skibsbesætninger baade i at tumle med Sejlene og bakse med
Kanonerne. Navnlig øvede han sine Skibschefer i at sejle
og manøvrere i sluttede Linier; det kom ham godt til
· Nytte senere i Slaget. Han havde alle Cheferne om Bord
hos sig og opmuntrede og formanede dem til at gøre deres
Pligt til det yderste, naar det kom til Kamp. Stemningen
paa Flaaden var fortrinlig; alle om Bord havde Tillid til
Overadmiralen og delte hans Ønske om at komme i Kamp
inden Tramp og hans Hollændere kom og bragte Splid og
Misfornøjelse med sig.
Niels Jul havde sendt sine Fregatter ud paa Forpost,
foran dem krydsede igen de mindre Fartøjer, saa han var
sikker paa ikke at blive overrasket. Han vidste, at den
svenske Flaade var i Søen og var hans egen overlegen.
Den 28de Juni fik han Melding om, at Fjenden var set
mellem Ystad og Bornholm. For ikke at blive angreben
med Landet i Læ, lettede han og stod bag Falsterbo
Rev. Svenskerne ankrede under Møen; de to Flaader kunde
nu holde Øje med hinanden.
Niels Jul meldte Regeringen i København, at nu ❖ ar
Fjenden der og spurgte, »om vi skal tage den Resolution
at gaa paa Fjenden, eller om vi skal forvente mere succurs
eftersom de ere stærkere af Skibe end vi.« Til Svar
mindede Regeringsraaderne ham om Kongens Befaling om
saa meget som muligt undgaa at sætte noget paa Spil. De
skrev ogsaa til Kongen og bad ham endnu en Gang befale
Niels Jul ikke at indlade sig i nogen Kamp inden Hollænderne kom. Kristian den femte fik dog ikke Tid til
at føje dem i deres Ønske Niels Jul kunde ikke længer
1
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dæmpe sin Kamplyst.
Den 3ote Juni skrev han til
Henrik Bjelke, om Hans Eksellense vilde lade ham vide,
om der kunde ventes flere Skibe, »eller om Eksellensen
synes, at jeg med Hans Majestæts Flaade skal se, hvad
Gud og Lykken vil give.« En Galliot skulde vente paa
Svaret ved Dragør. Det var vel dette Fartøj, som samme
Aften satte Jens Jul om Bord i »Christianus Quintus«.
Hvad de to Brødre talte sammen om den Nat, ved ingen,
men den næste Morgen ved Daggry blev baade Kristian
den femte i Lejren foran Malmø og Regeringsraaderne i
København vækkede ved Drønet af Kanonskud. Kongen
sprang til Hest og sprængte ned til Skanør for at se ud
over Søen, Københavns Kirketaarne fyldtes med Folk, som
stirrede samme V ej. Slaget i Køge Bugt var begyndt.
Midt i Juni havde den svenske Hovedflaade forladt
Stockholm.
Den talte 25 Orlogsskibe, 11 Fregatter,
6 Brandere og 12 Smaaskibe med tilsammen 1804 Kanoner.
Den var saaledes 11 Krigsskibe (Orlogsskibe og Fregatter)
stærkere end den dansk-norske og førte 536 Kanoner mere.
Desuden havde den 4000 Mand Landtropper om Bord,
bestemte til Landgang paa de danske Øer. Svenskerne
vare dog endnu ikke blevne kloge af Skade; til Overadmiral havde de valgt Feltmarskalk Henrik Horn, en
tapper Soldat, en dygtig Feltherre; men en Mand uden
Kendskab til Søvæsenet. Han førte selv første Eskadre;
hans Flag var hejst paa »Victoria«, 76 Kanoner; Admiral
Clerck paa »Crono-Solen«, 72 Kanoner, førte anden Eskadre,
og Admiral Hans Wachtmeister paa »Nyckeln«, 88 Kanoner,
tredje. Da Flaaden naaede over mod Sjælland, ankrede den
under Møen, men lettede igen den 3ote Juni om Eftermiddagen og nærmede sig for en frisk Vind af Sydsydvest op
mod Farvandet mellem Stevns og Falsterbo. Henrik Horn
havde bestemt Befaling til at angribe og ødelægge den
dansk-norske Flaade, hvor han saa traf den.
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Da Solen den rste Juli hævede sig over Horisonten og
skinnede paa Østersøens Bølger, som bevægedes af en frisk
Mersejlskuling af Sydsydvest, vare begge Flaader under
Sejl og styrede fra Falsterbo over mod Stevns. Svenskerne
havde Vinden for dem og kunde derfor, naar de vilde,
holde ned mod deres Modstander. Den dansk-norske Flaade
var i Nattens Løb kommen noget i Uorden i det snævre
Farvand, nogle Skibe vare endog en halv Mil nede i Læ,
det vil sige længere inde i Bugten. Mellem Klokken fem
og seks om Morgenen aabnede de forreste Skibe i Niels
Juls Flaade deres Ild; Svenskerne svarede og Skydningen
blev snart almindelig. Jens Jul gik om Bord paa Jagten
»Diana« for at stryge langs Linien og opmuntre Skibscheferne til at gøre deres Pligt. Henrik Horn forsøgte
under Krudtrøgens Skjul at sende et Par Brandere ned
mod »Christianus Quintus«; men Faren blev i T ide opdaget,
og Branderne bleve fjernede af Skibets Fartøjer. Under
Sejladsen trak Niels Jul sig mere og mere ind i Køge Bugt
for at lokke Svenskerne ind i dette snævrere og af dem
mindre kendte Farvand. Da Horn fulgte efter, kom han
Landgrunden for nær, og et af hans Orlogsskibe, »Drakan «,
64 Kanoner, stødte under Stevns. Admiralen beordrede seks
af sine Skibe til at dække »Drakan« og prøve paa at faa
den flot igen; med den øvrige Flaade vendte han og søgte
ud i friere Farvand, hvor han mente bedre at kunne bruge
sin Overmagt. Niels Jul lod Admiral Markvard Rodsten
angribe »Drakan« og de Skibe, der laa omkring den; selv
fulgte han efter Horn ud i aaben Sø. Han stolede paa, at
hans Skibschefers større Dygtighed og de flinkere Besætninger nok skulde veje op mod Fjendens større Tal.
Slaget faldt saaledes nu i to Grupper; inde under Stevns
sloges Markvard Rodsten med »Drakan « og dens Hjælpere,
ude paa Søen tumlede de to Hovedflaader sig.
Lad os først se, hvorledes det gik under Stevns, paa
hvis høje Klint der snart samlede sig talrige Tilskuere,
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medens Egnens Kirker, saa langt Kanontordenen hørtest
fyldtes med Mænd og Kvinder, som bade om Sejr. De
svenske

Orlogsskibe

»Calmar«,

»Hieronimus«,

»Cesar«,

»Mercurius« og »Mars« tilligemed Fregatten »Flygande
Vargen« skulde dække »Drakan«; de bleve haardt angrebne
af de i Læ drevne dansk-norske Orlogsmænd, og mellem disses
Chefer vare adskillige af Flaadens højere Befalingsmænd:
Admiral Markvard Rodsten paa )>Anna Sofie« hans Broder
Jens paa >> Tre Kroner«, Viceadmiralerne Kristian Bjelke
paa »Churprinsen« og Henrik Span paa ))Norske Løve«
og Schoutbynacht Floris Karstensen paa , Tre Løver«.
Striden blev haard, men de dansk-norske Skibe havde den
Ford el, at de kunde manøvrere frit, medens Svenskerne
skulde dække deres grundstødte Kammerat. Da »Drakan«
strøg sit Flag og blev besat af Kystvagten paa Stevns,
søgte de andre svenske Skibe Redning ved Flugt; men kun
faa af dem slap bort. »Cesar« maatte stryge for Kristian
1

Bjelke, ,,Mars« for Jens Rodsten. ,>Calmar«, »Hieronimus«
og »Mercurius« løb gennem Flinterenden op til Malmø Red,

hvor vi siden skulle træffe dem. »Flygande Vargen« tyede
ind under Grundene ved Falsterbo, men der mødte den ud
paa Aftenen sin tidligere Landsmand Fregatten »Charitas«
og maatte overgive sig til den.
Da Markvard Rodsten saaledes var bleven færdig med
»Drakan« og dens Sekundanter, styrede han ud paa Søen
for at komme Niels Jul til Hjælp.
Hjælpen kunde ogsaa gøres nødig. Under Stevns havde
Styrken omtrent været lige, ude paa Dybet kæmpede Niels
Jul med hele Fjendens Overmagt. Ved snille Manøvrer var
det hidindtil lykkedes ham at holde Kampen jævnt gaaende;
men da Markvard Rodsten igen var kommen til ham, besluttede han at fremtvinge en Afgørelse. Vinden havde,
som Niels Jul havde forudset, i Løbet af Form id dagen
trukken sig vestlig; det gav den dansk-norske Flaade Fordelen af at være paa Vindsiden af sin Modstander. Signa!-
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flagene fløj op paa »Christianus Quintus'« Mast, og paa en
Gang holdt hele Flaaden af og styrede i en Række ned
mod Svenskerne. Deres Linier bleve gennembrudte og
16 Fartøjer, derimellem seks Orlogsskibe, afskaarne fra den
øvrige Flaade. Men skønt Svenskerne saaledes vare bragte
i Uorden, fortsatte de dog Striden med usvækket Tapperhed.
Det blev en haard Kamp, hvor Skib søgte mod Skib og
paa nært Hold udslyngede de vældige Lag mod hinanden.

Slaget i Køge Bugt.

Omkring »Christianus Quintus« flokkedes Fjenden tættest.
Niels Jul kæmpede med seks svenske Skibe paa en Gang.
Tougværk og Sejl hang snart forskudt omkring Masterne,
og i Lasten stod Vandet fem Fod højt.
»Christianus
Quintus<, maatte holde ud af Slaget og søge Læ under
Land. Niels Jul sprang i en Baad og lod sig ro over til
»Fredericus Tertius« en Orlogsmand paa 52 Kanoner, ført
af Kaptajn Iver Hoppe. Saasnart Svenskerne fik Øje paa
1
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Admiralsflaget paa »Fredericus Tertius«, søgte de ind mod
det; to svenske Skibe med Viceadmiralsflag paa Toppen
lagde sig paa hver Side, og andre angrebe fra for og agter.
Kaptajnerne Andreas Dreyer paa »Enigheden« og Frederik
Gedde paa »Neptunus« kom deres Admiral trofast til Hjælp;
men dog blev »Fredericus Tertius« snart saa ilde tilredt, at
ogsaa det maatte styre ad København til. Niels Jul sprang
igen i en Baad og hejste paany sit Flag hos Schoutbynacht
Mathias Phil paa »Charlotta Amalia«, og der vajede det,
da Sejren var vundet. Medens de store Orlogsmænd saaledes vare fuldt optagne, strøg Kaptajn Bagge Knudsen med
sin Kaper rundt imellem dem og erobrede tre svenske
Smaaskibe.
Ved Middagstid, da Slaget havde varet i omtrent
5 Timer, var Svenskernes Modstand brudt. Skib paa Skib
forlod Valpladsen og søgte Redning for fulde Sejl. Niels
Jul signaliserede Forfølgning, og Jagten gik hen langs
Skaanes Kyst. Forrest i den dansk-norske Flaade var
ligesom under Kampen mod Sjøblad Andreas Dreyer med
»Enigheden«. Under Møen indhentede han »Svenska Lejonet«
og tvang det til at stryge. Paa »Charlotta Amalias« Hytte
stod Niels Jul og saa ud efter den flygtende Fjende og
sine egne forfølgende Orlogsmænd. Sejren var vunden,
den største Søsejr, Danmark-Norge nogensinde havde vundet
over Sverige. Og Sejren var knyttet til hans Navn; ingen
Hollænder kunde denne Gang prøve paa at forringe hans
Daad. Minderne strømmede ind paa ham. Han saa sin
Hjemstavn hærget af Torstensons Soldater, han stod igen
med sine Baadsmænd paa Københavns Volde og værgede
den sidste Stump Danmark, og nu, nu var Oprejsningens
Time kommen, foran ham flygtede Sveriges stolte Flaade,
hans egen langt overlegen, men slaaet og delvis ødelagt
ved hans Sømandsdygtighed og hans Mod.
Sejrens Frugter kunde endnu ikke overses. Det viste
sig senere, at Svenskerne havde tabt 9 Orlogsskibe, af
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nvilke seks vare tagne, et sprunget i Luften, et brændt og
et sunket, 1 Fregat, 3 Brandere og 7 mindre Fartøjer. Tilsammen førte de omtrent 700 Kanoner. Desuden havde de
1200 Mand døde og saarede og mistede 3000 Fanger. Den
dansk-norske Flaade havde ikke mistet et eneste Skib;
Tabet var henimod 100 døde og 300 saarede. Mest havde
naturligvis »Christianus Quintus« lidt, det havde 8 døde og
36 saarede, efter det kom »Enigheden« med 4 døde og
33 saarede. Under Bornholm ophørte Forfølgningen, og den
4de Juli kom Flaaden igen til Ankers nær Dragør. De
tagne Skibe bleve tilligemed fire af Niels Juls egne, sendte
til København. Resten af Flaaden gik i Gang med at udbedre sin Skade paa Ankerpladsen.
Kristian den femte havde fra Stranden ved Skanør fulgt
Slagets Gang. Det havde været ængstelige og spændende
Timer, medens Kampbuldret lød over Søen, uden at det var
muligt at skælne Slagets Gang. Men da saa Krudtrøgen begyndte at spredes, og han saa den fjendtlige Flaade paa Flugt,
saa vidste han, at Sejren var hans. Da Flaaden var kommen
tilbage til Køge Bugt, kaldte han Niels Jul til sig; han
takkede ham for den Daad, han havde øvet, gjorde ham
til General-Admirallieutenant og hædrede ham senere med
Elefantordenen. Til Minde om Sejren lod han præge en
mindre Guldmedaille, som enhver af Flaadens Flagmænd
og Skibschefer, der havde deltaget i Slaget, skulde bære
paa Brystet; de underordnede Officerer fik Medaillen i Sølv;
Niels Jul selv fik en stor, pragtfuld Medaille, næsten 5 Tommer
i Diameter, som vejede 189½ Dukater.
Sejren i Køge Bugt vakte stor Opsigt i Evropa. I
Holland var man ikk<; synderlig glad derover, skønt vi
vare Allierede. Mange hollandske Købmænd havde store
Pengeinteresser i Sverige og frygtede for, at Danmark
skulde faa for stor Indflydelse. Desuden led man ikke, at
Danmark-Norge nu helt kunde staa paa egne Ben. I E ng-
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land beundrede man Juls Manøvrer under Slaget. Kongen
drøftede dem med sine Admiraler til langt ud paa Natten
og lykønskede Kristian den femte til, at Niels Jul »var den
største Admiral, som nu var i Evropa. ((
Samme Morgen, som Slaget i Køge Bugt begyndte,
passerede den hollandske Hjælpeflaade Kronborg, om
Aftenen naaede den København. Tromp gik i Land og
blev modtaget med Budskabet om Niels Juls Sejr. Det har
næppe været ham nogen glædelig Overraskelse; imidlertid
maatte han gøre gode Miner til slet Spil og deltage i den
almindelige Jubel. Hollænderne fik straks Befaling til at
angribe de tre svenske Orlogsmænd, som laa paa Malmø
Red. Svenskerne værgede sig mandigt, men kunde naturligvis ikke modstaa Overmagten. >)Hieronimus« og >)Mercurius« blev tagne, >iCalmar« brændte.

Det var et Efterspil til Slaget i Køge Bugt. Sejren
havde dog en anden, langt videre rækkende Følge. Hollændernes Indflydelse var bleven brudt. Det er ikke Niels
Juls mindste Fortjeneste, at han hævdede de dansk-norske
Sømænds Ry og viste, at de ikke trængte til noget fremmed
Formynderskab.
Ham kan vi takke for, at vi fik en
national Sømagt paa en Tid, da Hærvæsenet næsten var
fuldstændig tysk.
Svenskerne vovede under hele den øvrige Del af
Krigen ingensinde at tilbyde den dansk-norske Flaade Slag.
Danebrog herskede ubestridt i Østersøen, og den Fordel
maatte benyttes. Sjøblad og Horn havde haft Befaling til,
hvis de sejrede, at hærge og brænde paa de danske Øer;
efter Krigens Ret skulde der nu øves Gengæld. Saasnart
Flaaden havde udbedret sin Skade, gik Niels Jul til Søs
mod 14 Orlogsskibe, 7 Fregatter og nogle Smaaskibe;
under Bornholm forenede han sig med den hollandske
Hjælpeflaade, og sammen styrede de mod Kalmar Sund.
Der havde Admiral vVachtmeister med en Del af den
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svenske Flaade søgt Tilflugt efter Slaget, og der var Lejligheden gunstig til at øve Strandhug. Hollænderne lagde sig
i den sydlige Del af Sundet, Niels Jul styrede med sine
Skibe omkring Øland og nærmede sig Kalmar Nord fra.
De ulykkelige Smålændere og Ølandsboere maatte nu lide
den Skæbne, Svenskerne havde tiltænkt Sjællænderne og
Fynboerne.
Flaaden landsatte Mandskab paa begge
Sundets Bredder; Landsbyer og Herregaarde gik op i Luer,
alt rørligt Gods af nogen Værdi blev slæbt om Bord som
Bytte. Lige til Kalmars Bymure blev alt hærget. Niels
Jul sendte Opfordring til at overgive Byen, men Admiral
Wachtmeister afslog dette, og Kanonerne fra Voldene holdt
Angriberne i Afstand. Om en regelmæssig Belejring kunde
der ikke være Tale; kunde man blot faa Wachtmeisters
Orlogsmænd ødelagte, var ogsaa Togets Hovedhensigt naaet.
Men det var ikke let. De holdt sig stadig under Sl9ttets
Kanoner, og skønt Farvandet blev paa det nøjeste undersøgt, var det dog ikke muligt at finde en Lejlighed
til at angribe. Generaladmiral Tramp havde igen overtaget
Befalingen, og dermed var Enigheden paa Flaaden forbi.
Niels Jul kunde nu mindre end nogensinde før finde sig i
at være underlagt denne fremmede Overadmiral. Baade
han og hans Broder Jens, som var hos ham) skreve gentagne Gange til Kongen og forestillede, at Hollændernes
Indblanding ødelagde alt. Kristian den femte fandt det
endelig rigtigst at gøre en Ende paa denne Splid. Tromp
blev kaldet til København med en mindre Afdeling for at
dække en Landgang paa Rygen; Niels Jul beholdt Kommandoen over Hovedflaaden.
Han sejlede Nord paa langs de svenske Skær og lagde
sig ud for Vestervik. 1000 Matroser og Soldater bleve
landsatte paa den svenske Kyst; Andreas Dreyer dækkede
dem med Fregatterne »Hummeren« og »Spraglede Falk«.
Byen og Slottet bleve erobrede og brændte tilligemed det
Dansk-norske Hehehis1orier. II.
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derværende Orlogsværft og to ufuldendte Orlogsmænd.
Dermed hørte Søkrigen op for det Aar. Niels Jul sejlede
til Gulland for at forvisse sig om, at alt var i Orden der,
og styrede saa mod København. Sidst i Oktober gik
Flaaden i Vinterleje; kun nogle lette Fartøjer vedbleve at
krydse i Søen.
Vinteren blev travlere for Niels Jul end nogen af de
foregaaende. Hollænderne sluttede Fred baade med Frankrig
og Sverige; heldigvis kunde deres Hjælp undværes. Generaladmiral Tromps Dage i dansk-norsk Tjeneste vare nu talte.
Kongen lededes tilsidst selv ved hans fordringsfulde Optræden. Hen paa F oraaret fik han sin Afsked; hans Flag
blev nedtaget fra Orlogsskibet »Norske Løve«, hvor det
alt var hejst, og Kommandoen blev given til Niels Jul.
Det var en anselig Flaade, som kom i Søen i Foraaret
1678 ;_ ikke blot alle vore egne Orlogsskibe, men ogsaa en
stor Del af de erobrede. Niels Jul havde ikke mindre end
40 Orlogsskibe og Fregatter under sig foruden Smaaskibe med 2006 Kanoner og en Besætning paa 106oo Mand.
Hans Flag vajede igen fra »Christianus Quintus«. Saasnart
den svenske Flaade fik Øje paa denne Sømagt, flyede den
i Havn og kom slet ikke ud. Niels Jul gjorde først Strandhug paa de svenske Kyster; saa stod han over mod Rygen
og landsatte, dækket af Skibene, sine Soldater og Matroser.
Han ledede selv Landgangen og gjorde sig, hjulpen af
nogle brandenborgske Tropper, fuldstændig til Herre over
Øen. Jens Jul blev Guvernør der, og Erobringen blev højtideligholdt ved Takkegudstjeneste i alle danske Kirker.
Da der intet mere var at udrette i Østersøen, søgte Niels
Jul igen Vinterhavn.
I det følgende Foraar syntes det, som om der skulde
blive stillet større Fordringer til den dansk-norske Flaade
end nogensinde.
Alle Frankrigs og Sveriges Fjender
sluttede Fred undtagen Danmark-Norge og Brandenborg.
Det truede med, at Frankrigs mægtige Konge, Louis den
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fjortende, vilde sende sin Flaade mod Danmark.
Paa
Holmen var rustet 107 Krigsskibe, væbnede med 3428
Kanoner. I April 1679 laa Niels Jul i Øresund og ventede
paa Franskmændene med 32 Orlogsskibe og Fregatter og
26 mindre Skibe, vel noget nær den stolteste Flaade, Danmark-Norge nogensinde har haft i Søen. Men Franskmændene kom ikke, og Niels Jul sejlede derfor til Østersøen for at prøve atter at faa Tag i Svenskerne.
Admiral Wachtmeister laa med 30 Skibe ved Kalmar.
For at prøve paa at lokke ham ud, sendte Niels Jul en mindre
Eskadre frem imod ham. Listen lykkedes. Wachtmeister gik
til Søs og forfulgte den dansk-norske Eskadre til henimod
de pommerske Kyster. Der laa Niels Jul med Hovedflaaden,
og saasnart Wachtmeister fik Øje paa den, bleve Rollerne
ombyttede. Svenskerne flygtede ad Kalmar til, den dansknorske Flaade forfulgte. Skibet »Laxen« paa 52 Kanoner
blev indhentet af »Norske Løve«; flere svenske Skibe kom
vel til Hjælp; men da den øvrige dansk-norske Flaade
nærmede sig, maatte de frelse sig selv, og »Laxen« strøg
for »Norske Løve«. Den svenske Chef, Kaptajn Ribbing,
var ikke heldig; det var tredje Gang i Løbet af Krigen,
at han blev fangen.
Wachtmeister blev nu rolig ved Kalmar. En Gang
forsøgte vel en svensk Schoutbynacht at løbe ud, men da
Kaptajn Boomfeld paa »Christianus Qvartus« skød hans
Storstang ned, vendte han om. For at spærre det søndre
Løb for Fjenden, besluttede Niels Jul at sænke et Skib der,
og han valgte dertil »Enigheden«, der var bleven gammel
og udslidt efter mange hæderlige Kampe. Dens Chef,
Andreas Dreyer, besørgede selv Begravelsen under vældig
Skydning fra Svenskerne. Til Løn baade herfor og for
hans kække Færd under hele Krigen blev han efter Niels
Juls Indstilling Schoutbynacht.
Endnu en Gang kom dog Juls Kanoner til at tordne i
Kalmar Sund. Han havde været et Kryds borte med
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Flaaden for at hente Vand under Gulland; da han kom tilbage, traf han 5 svenske Orlogsskibe mellem Skærene
Nord for Kalmar. Han lod Admiral Span angribe dem
med de lettere Skibe, da han ikke turde vove de sværere
mellem Skærene. Svenskerne trak sig kæmpende ind mod
Kalmar; men derved kom »Nyckelen«, paa 78 Kanoner, paa
Grund. Kun hjulpen af »Jupiter« kæmpede »Nyckelens«
Chef, Kaptajn Lauw, i tre Timer heltemodigt mod Overmagten; Admiral Spans Skib »Victoria« blev saa forskudt,
at han maatte gaa over paa »Christianus Qvartus« ; men
tilsidst kom »Nyckelen« i Brand og sprang i Luften. Dens
kække Chef blev fisket op af Vandet og ført som Fange
til Niels Jul, som modtog ham med al den Høflighed, en
tapper Modstander fortjener. »Jupiter« slap synkefærdig
ind til Kalmar. For at belønne og opmuntre sine Folk
forfremmede Niels Jul efter Kampen flere af sine Baadsmænd til Officerer, og Kongen stadfæstede hans Udnævnelser.
Jul vilde vise sine undergivne, at Vejen til Skansen stod
aaben for enhver kæk og dygtig Gut.
Freden i Lund endte Krigen uden at det kom til yderligere Kampe. Flaaden blev igen lagt op i Lejet. Det
kneb med Pladsen. Af de 70 Krigsfartøjer, Sverige havde
mistet under Krigen, vare de 44 i Behold som Priser,
Resten vare ødelagte. Danmark-Norge havde begyndt Krigen
med 22 Orlogsskibe, Rigerne gik ud deraf med 36. Gulland
og Rygen vare desuden erobrede ved Flaadens Hjælp; men
disse Landvindinger maatte ligesom Baahus Len, Helsingborg
og Landskrone gives tilbage til Sverige ved Freden, da Louis
den fjortende ellers truede med at sende sine Hære ind i
Danmark. Skaane blev saaledes ikke genvunden, men den
Skygge de sidste uheldige Svenskekrige havde kastet over
det dansk-norske Rige, var svunden for den Glans, Niels
Juls herlige Sejre havde spredt over Rigernes Vaaben.
I Krig kom Niels Jul aldrig mere; men det saa flere
Gange ud til, at Freden skulde blive brudt, og Flaaden
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maatte da ud. I Sommeren 168.1 var han saaledes i Søen
med 30 Orlogsskibe og Fregatter i Anledning af Stridigheder med Holsten-Gottorp. En fransk Eskadre paa I 5
Orlogsskibe og Fregatter forenede sig den Gang med den
dansk-norske, og Niels Jul kommanderede den samlede
Flaade. 1689 var han igen i Søen med en stor Flaade, da
Forholdet til Sverige gav Anledning til Frygt. Faren drev
dog begge Gange over, og Niels J uls Arbejde i hans sidste
Leveaar blev helliget Fredens Gerning.
Ogsaa her har hans Virksomhed sat dybe Spor i den
dansk-norske Sømagts Udvikling. Henrik Bjelke tog paa
sine gamle Dage ingen videre Del i Styrelsen, og da han
døde 1683, blev Niels J ul Præsident i Admiralitetet og
dermed Flaadens første Mand næst Kongen.
Noget af det første, han tænkte paa, var at skaffe
Flaaden dygtige Officerer, saa at den kunde undvære Hollænderne og de andre fremmede. Unge Mennesker bleve
antagne som Lærlinge, fik Kost, Løn og Undervisning og
bleve sendte ud med Skibene for at øves, saaledes at de
senere kunde bruges som Officerer. Kort efter Niels Juls
Død bleve disse Lærlinge samlede i et Søkadetkompagni.
Af det har den nuværende Søofficersskole udviklet sig.
Nyboder blev udvidet, og Flaadens faste Mandskab kom
nu helt til at fylde de lave, hyggelige Huse; desuden blev
Udskrfvningen af Søfolk baade i Danmark og Norge ordnet
saaledes at Flaaden kunde bemandes med Rigernes egne
Børn. Navigationsskolen blev omdannet efter Tidens Krav,
til Gavn baade for Marinen og for Handelsflaaden. Farvandene bleve opmaalte og kortlagte; derved blev et stort
Savn afhjulpen. Paa Holmen tog han sig ivrigt af Skibsbygningen, sørgede for, at den blev ledet efter faste Regler, og
knyttede dygtige, videnskabeligt dannede Mænd dertil; saaledes den bekendte Matematiker Ole Rømer og hans E]e\·,
Student 0. Judichær, som blev Flaadens første videnskabe-
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lige Skibsbygger. Han byggede endnu i Niels Juls Tid 7
Linjeskibe og 1 Fregat. Gammelholm blev for lille til den
store Flaade, Nyholm blev indrettet. Det var stolte Tider
for den dansk-norke Sømagt. Befæstningen paa Kristiansø
blev anlagt som et Smuthul for Krydserne i Østersøen.
Denne store Virksomhed bandt naturligvis Niels Jul til
København; kun sjældent fik han Lejlighed til at gæste det
skønne Taasinge, som han havde købt af Kronen for sine
Prispenge. Roligt og bramfrit færdedes han i sin Dont.
Aldrig hørte man en Ed af hans Mund, og bandede nogen
ved hans Bord, maatte de give en Bøde til de fattige.
Morgen og Aften holdt han Husandagt med hele sin Husstand. Mod de fattige var han gavmild. Efter Slaget ved
K øge Bugt gav han 4000 Rdl. til velgørende Øjemed, efter
hans D ød øgede hans Enke denne Sum med 8000 Rdl. og
stiftede, i Forening med Niels Rosenkrans' Enke, Berte
Skel, det adelige Jomfrukloster i Roskilde. Efterhaanden
som Tiden gik efter Krigen glemte man stundom hans
Fortjenester; det fandt han sig i med stor Ro. Da Rentemesteren en Gang lod ham vente længe i Forværelset, og
en af de tilstedeværende ytrede sin Forundring derover,
svarede han blot: »Nu har man Niels ikke behov. «
Niels Jul bevarede længe et godt Helbred og usvækket
Arbejdskraft; men 1693 brækkede han Armen ved en
Tjeners Uforsigtighed og fra den Tid af blev han sygelig.
Tre Aar efter blev han greben af den Sygdom, som blev
hans Helsot. Han led meget, men bar sine Lidelser med
Taalmod. Den 8de April 1697 døde han Klokken 1 r om
Formiddagen i sit Hus paa Kongens Nytorv, næsten 68
Aar gammel.
Danmark havde mistet en stor Mand og et ædelt
Menneske. Hans Ligfærd blev en Sørgehøjtid baade for
høj og lav. Den forgyldte Kobberkiste blev i Hjemmet
stillet paa en med sort Fløjl betrukken Fod under en
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Iimmel af samme Stof. Den 17de Juni samledes Sørgekaren for at føre- ham til det sidste Hvilested. I Hjemmet
alte Markus Gø; ved hans Side stod en harniskklædt
vland, som bar Heltens blottede Sværd. Da Talen var
!ndt, lagde Markus Gø Sværdet paa Kisten, idet han sagde:
»Vel Sværd! tjen nu ingen mer ! thi om du end vilde lede
længe om en anden Herre, saa vid, at du næppe finder
nogen, i hvis Haand du kan vorde saa priselig. Den salig
Herre misbrugte dig aldrig til ulovlig Hævn eller Vrede
imod nogen. Han skemtede dog ikke, naar han blottede
dig; blank foer du ud af Balgen, men blodig foer du ind
igen; thi han brugte dig til store Ting for Gud, for Kongen
og disse Riger. Nu den salig Herres Stridsdage have en
Ende, og han hviler af al sin Møje, hvil du ogsaa og
hvil paa den Grav, hvori din salig Herre hviler! Og som
din Id har været hidindtil i Uro og Ufred, saa vær og forbliv nu indtil Verdens Ende et Freds- og Ærestegn paa
den salig Herres Ligkiste; og din Tjeneste være herefter
denne alene, at du peger med din Od til din salig
Herres Gravskrift, paa det, at de, som gaa der forbi, maa
vorde curiøse og læse, hvad du peger til; saa vil de, dig
til Ære, skønne om din Klinges gennemtrængende Magt og
Skarphed, naar din salig Herre holdt om Fæstet og vilde
bruge dig. Farvel. «
Da Markus Gø havde endt sin Tale, løftede Søkaptajner
og Adelsmænd Kisten, bar den ud af Sørgeværelset og
satte den paa Ligbaaren. Sølieutenanter bar den fra
Hjemmet til Kirken, medens 12 Kommandørkaptajner
holdt den sorte Føjls Himmel over den, og en i Nyhavn
henlagt kongelig Jagt med vajende Sørgevimpel og Flag
skød ni Minutskud. Foran Ligtoget bar Kaptajnlieutenant
Florentz den røde Damaskes Blodfane, Kaptajnlieutenant
Fuchs Navnefanen, Kaptajn Trøyel en hvid atlaskes
Frydefane med Niels Juls Navn og Vaaben broderet i Guld,
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Kommandørkaptajn Munck Sørgestandarten og Nils Juls
Flagkaptajn i Slaget i Køge Bugt, Kommandør Peter Beesemacher, Sørgefanen. Kongen, Dronningen og hele Kongehuset vare blandt den store Sørgeskare, som fyldte Kirken og
lyttede til Doktor Peder Jespersens lange Tale ved Heltens
Baare. Da Præsten havde endt sin Tale, blev der skudt
tre Salver af hele Marineregimentet, som stod omkring
Kirken, og af ni grove Stykker, som vare plantede paa

Niels Juls Gravmæle.

Kongens Nytorv, medens Kisten blev baaren ind i Kapellet
og stillet paa den Plads, hvor den nu snart har staaet i
200 Aar.
Niels Juls pragtfulde Gravmæle er smykket med Heltens
Buste og 8 Basrelief i Marmor, som fremstille hans største
Bedrifter: Københavns Belejring, Slaget under Bornholm,
Slaget ved Øland, Gullands Erobring, Sejren over Sjøblad,
Slaget i Køge Bugt, Landgangen paa Rygen og Træfningen
i Kalmar Sund. Under hans Buste skrev Kingo:
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»Staa, Vandringsmand, og sku en Søhelt an i Sten,
Og est du selv ej Flint, saa ær hans døde Ben!
Thi det er Hr. Niels Jul, hvis Marv og Ben og Blod
Med fyrigt Hjærte for sin Konges Ære stod,
Hvis Manddoms Drifter i saa mange Søslag staa
Og gennem Hav og Luft og Land med Ære gaa.
En Mand af gammel Dyd og dansk Oprigtighed,
Af Ja og Nej, og hvad man godt og ærligt ved.
Hans Sjæl den er hos Gud, hans Ben i denne Grav,
Hans Navn i Minde, mens der findes Vand i Hav.
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