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Slaget paa Kjøbenhavns Rhed den 211ell Allril 1801.
Den· sidste Trediedel af det 1Sde Aarhundrede havde i .
flere Henseender vær et en lykkelig Periode i Danmarks
Histori e, Den ungdommelige Kronprinds Frederik stod i
Spidsen fol' Regeringen, og und erstøtt et af fremra gend e
Mænd som Kristian Revcutlov og Andreas P eter Bernstorff,
del' begge havde et klart Blik fol' de forældede Samfundsonder og' Indretninger, som trykkede og hæmmede Land ets
Udvikling, lykkedes det ham at bringe Fremgang ind paa
hele det materielle Omraado. Danmark levede i Fred og
god Forstaaelse med sine Nahoer; Kunst og Videnskah
blomstrede, den national e Velstand val' i Tilt agende, og i
Kina. Ostindien og overalt paa Verdenshavene viste de
dansk-norske Handelsskibe deres Flag. Saaledes vare
Omstændighederne i Landet, da den franske R evolution
slog ud i Flammer og satte Europa i Skræk. Den ene
Stat efter den and en reiste sig og drog Sværdet af Skeden
fol' atter at bringe Orden og Lovlighed til Veie i det ulykkelige Frankrig , og kun ved den dan ske Udenrigsminister
Grev P. A. Bernstorff's besindige Maadehold og diplomatiske
Kløgt lykkedes det fol' en Tid at holde de to forenede
Riger Danmark og Karge ud e af den ødelæggende Malstrøm.
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-2Storbritannien stod paa dette Tidspunkt uangribelig
som Havenes Beherskerinde. Understøttet af sin mægtige
Flnade udøvede det sit Overherredømme overalt, og da
det nu under Krigen med Frankrig san, at det stred imod
dets Interesser, at de nordlige neutrale Magter vedligeholdt
deres Handelsforbindelser med Republiken , tog England
ikke i Betænkning at føre et vilknurligt Herredømme paa
Havet, saa meget mere som del' endnu den Gang ikke
existerede nogen Lovgivning, del' ad folkeretlig Vei beskyttedo den ene Stat imod den andens Overgreb til Søs.
Den engelske Regerings Fortolkning af, hvad der førstodes
ved Krigskontrabande, og hvad man regnede fol' Blokade,
var samtidig saa vilkaarlig og elastisk, at den nødte den
russiske Keiserinde Katharina den 2den til i Februar Mårmed
1780 at udstede den bevæbnede Neutralitetsakt som et
Værn imod de britiske Vilkaarligheder, og denne tiltrandtes
af Danmark-Norge, Svorrig og Preussen. De forenede
Regeringer bestemte sig til at lade deres Handelsskibe
convoiere (ledsage) af Orlogsmænd, og ligeoverfor denne
truende Forening af Sømagter opgav Storbritannien nødtvungen sine Fordringer, rigtignok kun for at kunne optage dem igjen, saa snart blot Tid og Leilighed indbød
dertil.
Da Aarhundredet nærmede sig sin Slutning, var det
nordiske Neutralitets-Forbund, der som saa mange andre
Traktater og Forbund efter Bestemmelsen skulde vare til
evig Tid, igjen bleven opløst. Den danske Udenrigsminister,
der i en Aarrække havde styret den udenrigske Politik
med fremsynet Kløgt, var død, og samtidigt traadte de
svævende Stridsspørgsmnal med England skarpere frem.
Convoieringssystemet havde vel en Tid været opgivet,
men da de engelske Lovløsheder paa Søen langt fra at
ophøre hleve hyppigere og hyppigere, saa Danmark-Norge
sig atter nødsaget' til at lade deres Handelsskibe ledsage
af Orlogsmænd.
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Denne Forholdsregel foranledigede slrax nogle ubetydelige Træfninger i Middelhavet og Vestindien, da de
danske Skibschefer ikke vilde tillade engelske Orlogsmænd
at overhale de Convoier , som de skulde beskytte, og den
. ~5de Juli 1800 indviedes (let nye Aarhundrede med et betydningsfuldt Sammenstød imellem elen danske Fregat
. Frein", Kapitain Peter Krabbe, del' ledsagede en Convoi ,
og en engelsk Eskadre paa :3 Fregatter, l Korvet og l Brig
under Sir Thomas Baker's Kommando om Aftenen udfor
Down s, Bak er sendte en Officer om Bord i .Frcia ,I for
at forlange Convoi en visiteret; men Kapilain Krabbe
afslog dette bestemt, og- den engelske Officer mnatte gaa
tilbage med uforrettet Sag. Da kort efter et Fartøi fra
Kommandoskibet i Eskadron roede over imod det. nærmest
liggende Skib i Convoien fol' at visitere det, blev del' fra
den danske Fregat affyret et skarpt Skud imod det ; det
engelske Sval' herpaa vat' det glatte Lag fra alle 3 Fregatter,
og Kampen begyndte, en Kamp, hvori .,Freia" med Helt emerl kæmpede imod den 3dobbelte Overmagt, indtil den
synkefærdig og forskudt ma atte stryge sit Flag.
Den ~!)de Juli 1800 overrakte den danske Gesandt i
London, Grev Wedel-Jnrlsbe rg , Regeringens Klage over
dette Overgreb fra engelsk Side. Klagen havde til Følge,
at LIer udspandt sig en Notevexling imellem de to Hegeringer; England afsendte Lord Withworth som extraordinær
Gesandt til Kjøb enhavn, og fol' at støtte hans Forslag og
give hans Fordringer mere Vægt, afgik samtidigt ViceAdmiral Dickson med en Flaade paa 1!J Skibe til Sundet
og ankrede op udfor Helsingør. Fol' at hold e et vaagent
Øie med denn e betydelige Styrke bleve 4 Linieskib e under
Kommando af Kommandør O. Lutken stationerede sønden
fol' den engelske Linie ved Indgangen til Sundet.
Den engelske Gesandts Nærværelse i Ho vedstaden bevirkede en foreløbig Overenskomst imellem England og
Danmark-Norge (29de August 1800), hvori det sidste Land,
l"

-4for at forebygge Gjentagelsen af fjendtlige Sammenstød,
forpligtede sig til indtil videre at ophøre med at lade sine
Koffardiskibe ledsage af Orlogsmænd, indtil Spørgsmaalet
i Principet havde fundet en endelig Afgjørelse. .Freia" og
de beslaglagte Koffardiskibe frigaves igjen, Fregatten endogsaa istandsat for den engelske Regerings Regning.
Den 1(jele December 1800 fornyede den danske Regering atter deri bevæbnede Neutralitet i St. Petersborg,
skræmmet ved den russiske Keisers Trusler og fjendtlige
Holdning , og satte derved sit Navn under et Dokument,
der stod i fuldkommen l\lodstrid med den Overenskomst,
der den 29ele August samme Aar var bleven sluttet med
England. og Lederne af Landets udenrigske Politik begik
ved denne Fremgangsmaade et Misgreh , der nødvendigvis
maatto drage Ulykke efter sig i sit Spor. Med den ene
Haand underskrevet et Dokument, der frafaldt al Convoiering, med den anden et Dokument, der netop fastslog
Convoiering som sit Udgangspunkt, denne farlige Dobbelthed kunde kun fremkalde en pinlig Følelse hos alle, og
den Mand, der har Ansvaret, Udenrigsministeren Kristian
Bernstorff, som havde taget Ledelsen i Arv efter sin berømte Fader , følte godt selv den skjævc Stilling, Landet
var bleven bragt i ved hans Politik; hans Forklaring paa
Englands bestemte Forespørgsel, om hvad der var foregaaet , Val' holdt i en saa svævende og undvigende Form,
at den kun kunde hidrage til at forværre Forholdet imellem de to Magtor.
Englands Svar paa den Bernstorffske Note var en
Kabinetsordre af 14ele Januar 1801, som hefalede at beslaglægge alle russiske, svenske og danske Skibe, der maatte
træffes i engelske Havne, og Begivenhederne udviklede sig
efter denne Forholdsregel nødvendigvis med rivende Hurtighed. Gesandten Drummond forlangte sit Pas, Notevcxlingen imellem de to Lande vedblev vel i Løbet af Februar
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Maanod , men uden at føre til noget positivt Resultat, og
begge de stridende Magter begyndte at ruste sig.
I Begyndelsen af Marts i\Iaaned 1801 lan en stor
engelsk Flaade-Afdeling under Ekvipering i Yarmouth ~ og
Udrustningerne dreves saa ivrigt, at del' paa Værfterne og
om Bord i Skibene arbeidedes ved Lys hele Natten. Dens
Bestemmelse gjaldt Østersøen, og Englands Mening val' at
tugte Rusland, Sjælen i den bevæbnede Neutralitet, idet
man endnu haabede, at del' val' en Mulighed for at kunne
ordne Stridspunkterne med Danmark og Sverrig ad diplomatisk Vei. Fol' at gjøre det sidste Forsøg i denne Retning afgik en speciel Gesandt Sil' Nicholas Vnnsittart om
Bord i Fregatten "Blanche" til Helsingør, og Gesandten
fordrede i Kjøbenhavn, at Danmark skulde fratræde Neutralitets - Forbundet og indrømme den engelske Flaade
uhindret Gjonnernfart til Østersøen paa sin Vei imod
Russerne. Da Regeringens Svar paa dette Forlangende
val' et bestemt , afgjørende X ei, maatte Storbritanniens
Gesandt vende tilbage med uforrettet Sag, og Sil' Nicholas's
Afreise fra Kjøbenhavn betegner Tidspunktet for Underhandlingernes endelige Afslutning.
Den 12le Marts var Flanden i Yarmouth seilklar , og
samme Dag lettede den Anker, 53 Seilere stærk, under
Sir Hyde Purker's Kommando. Hans Flag vaiede fra
Linieskibet "London", og under ham kommanderede ViceAdmiral Horatio Nelson (Flagskib "St. George") og KentreAdmiral Graves (Flagskib .Deflance-). En Landgangsstyrke,
bastaaende af tiet 49de Infanteri-Regiment, 2 Jægerkompagnier og en Artilleriafdeling fulgte med Flaadon , alt
under Kommando af Oberst Stewart.
Ved Valget af de to ledende Mænd, Parker og Nelson,
havde den engelske Regering haft et dobbelt Formaal for
Øie og valgt med stor Betænksomhed. Man ventede nemlig,
at Parker, der som en af Marinens ældre erfarne Officerer
ikke alene nød stor Anseelse, men ogsaa var hekjendt som

-Gen besindig og kløgtig Mand, i alle vanskelige Tilfælde
først og fremmest vilde optræde med Forsigtighed oB'
Maadchold , og ved at give ham Nelson til Næstkommanderende i Kommandoen, var man sikker paa , at denne'
Handlingens Mand med sin umættelige Ærgjcrrighed og
frygtelige Energi og Kamplyst vikle være en passende
Modvægt til den Høistkommandercndc,
Kelson havde ventet, at han som den mest populære
Admiral i England og efter sine glimrende Bedrifter i
Middelhavet val' bleven sat i Spidsen fol' Expoditioncn til
Østcrsøcn , og af hans Korrespondance Ircmgaar del, at
ban ikke val' tilfreds med denne Kommando , da han havde
en bestemt Forudfølelse af, at han hel' kom til at tjene
under en Mand, med hvis Karakter han ikke kunde sympalhisere , og som han ikke en Gang mente vilde være i
Stand til at løse den vanskelige Opgave paa en tilfredsstillende Maade.
I cl Brev til Lord St. Vincent, dateret [ stc Mart s 1801,
hvori Kelson omtaler sin Udkom mau do og' sin nye Chef.
forekommer der følgende Linier, del' trods deres Korthed
gin' et godt Indblik j de to Admiralers høist forskjellige
Karakter.
.. y Ol' Ven", skriver 1'\ elson om Parker, ,. er lidt æng"stelig fol' de mørke Kætter og Ismarkerne; l\Iænd maa
"lade stna til; - der Cl' ingen Brug fol' nervøse Ge.rnytter!"
Og j et andet Brev, skrcvdt paa Oven-oisen i 1'\ ordsøen og dateret 1Gue Marts 1801, 57° K. Br., skriver han:
"Veiret Cl' meget koldt, vi have hall megen Sne og
,.bidende Frost. Jeg hal' endnu ikke set den Hoist.kommandercnde og hal' ikke modtaget nogen officiel Med..delelse om nogetsomhelst. Alt. hvad jeg hal' erfaret om
"vore Planer, misbilliger jeg i høicste Grad. Hæder kan
"del' vel komme ud deraf, men ikke noget godt. Jeg horer
.Iigeledes \ at vi skal ankre udfor Kronborg istcdctfor ved
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.Kjøhenhavn , hvad del: vilde give vore Fordringer mere
..Vægt. En dansk l\Iinister "ilde betænke sig to Gange
.. paa at sætte sit Navn undpr en Krigserklæring mod Eng.land , naar han det næste Øieblik sandsynligvis vilde se
..sin Herres Flaade skudt i Brand og Hovedstaden i Ruiner:
,-- men ude af Øie , ude af Sind sigel' et gammelt Ord .
.,De Danske maa se vort Flag vaie I hver Gang de løfte
.deres Hoved."
Medens den engelske Flaade under østlige Storme
arbeidede sig frem over Nordsøen, Val' alt Liv og Virksomhed i Kjøbenhavn, Under de diplomatiske Forviklinger
med England havde man i Vinterens Løb begyndt at
ekvipere nogle Linieskibe paa Værftet; men det val' dog
først ud paa Foraaret , da det stod klart, at det truende
Uveir fra Vest ikke vilde skanne Danmark paa sin Vei, at
del' med Alvor blev taget fat paa at bringe Landet i san
kampdygtig Stand som muligt. inden Stormen brød løs.
Berlingske Tidende fol' Mandag' den 23de Marts bragte
i en Skrivelse fra Hamborg Efterretninger til Hovedstaden
om den engelske Flaades Afseiling.
"Med en i Forgaars ankommen Kutter", staar del'.
•som medbragte en Kureer , del' skulde gaa fra London
.. til Berlin, hal' man faaet den Efterretning, at en Flande
.paa nogle og tyve engelske Krigsskibe under Admiral
"Nelsons Kommando el' afsejlet til Sundet. Den hervæ.rende engelske Konsul hal' tilkjendegivet de hel' liggende
..engelske Skibe, at de ufortøvet skulle afseile herfra og
..begive sig til den ved Mundingen af Elben liggende Con_voi-Fregat." Og i samme Nummer af Avisen læser man fra Kjobenhavl1:
"Yore Udrustninger fortsættes med overordentlig Iver.
..og Regeringen gjør de bedste Anstalter til at værne om
..Landet og hævde dets Selvstændighed. Enhver oplives
..af den hæderlige Følelse at forsvare sit Fædrencland, og
I
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"daglig melder del' sig et stort Ant al Frivillige til Tj eneste.
.,Defensionen paa Rheden er i fuldkommen Stand.:
Sø-Defensionen paa Kjøbenhavns Hhed, del' j Løbet af
Marts J!aaned under Kommandør Olfert Fischer's Kommando val' bleven udlagt for at dække Hovedstaden
mod et muligt Bombardement, val' bleven annel'et og
bemandet i største Hast. Begivenhederne havde udviklet
sig med saa uvent.et Hurtighed; man havde til det sidste
klynget sig til det forfængelige Haab, at det endnu
skulde lykkes at stille England tilfreds, saa nu da Fjenden stod for Døren, nu da man hver Dag kunde vente
Melding om, at den engelske Flaade var Skagen inde, laa
den egentlige Flaade i sit Vinterleie , aftaklet og uden
Mandskab , og man valgte da at tage, hvad del' val' ved
Haanden, og i den korteste Tid kunde klargjøres; Blokskibe og Pramme, alt, hvad der kunde flyde paa Vandet
og bære en Kanon, maatte frem og blev indlemmet i Forsvarslinien.
Defensionen strakte sig omtrent fra Middelgrundens
Sydende langs Kongedybets vestlige Side, støttet til Refshalegrunden nord paa indtil Batteriet Trekroner, og bestod
af følgende Skibe:
Defensionen paa Kjabeuhuvns Rhed.
Chef.

Na vn .
Blokskib Provesteen
Wagrien
Kavalleripram Rendsborg
"
Nyborg
Blokskib Jylland
Stykpram Sværdfisken
Blukskib Kronborg
Stykpram Haien
Korvet Elven
Blokskib Dat:tneht'og

58 529
52 300
20 211
20 221
54 425
18 176
22 22:3
18 1175
10 88
60 3"7

I

Kapt. Lorenz Fjelderup Lassen.
" Frederik Risbrich.
Kapitain-Licut. Christian Egede.
Cad Rothe.
Kapitain Otto Brarith.
Sek.-Lieut. Søren Sommerfeldt.
Premier-Lieut. Jens Hauch.
Sekond-Lieut. Nicolai Mliller.
Kapitain, Baron .Hans. Holsten.
jKommallllør Olfert Pischer,
u \Kapitain Albrecht Braun.

•
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Chef.

Navn.

Ka~alleripram

Aggershu ; :
Flaadebatteri Nl'. 1
Linieskib Sjælland
Blokskib Charlotte Amalie
Stykpram Søhesten
Linieskib Holsten
Blokskib Indfødsretten
Delensionsfregat Hjælperen

201214 1Premier-Lieut.~lOmas
20
74
26
18
60

129
533
241
178
400
394
16 269

164

II

Fastin;
Sekond-Lieut. Peter Willemoes.
Kapitain Ludvig Harboe.
"
Hans Koefoed.
Pr.-Lieut. Bernhard Middelboe.
Kapitain Jacoh Arenfeldt.
Albert de Thurnh.
Pr.-Lieut. Peter Lillienskjold.

Det var i alt 2 Linieskibe , 7 Blokskibe , 1 Flaadebatteri, 3 Stykpramme , ;3 Kavalleripramme, 1 Detensionsfregat og 1 Korvet. Blokskibene. Flaadebatteriet og Stykprammene 10.0. ubevægelige for 4 Ankre: de øvrige Skibe
i Linien lan fortaiede for to Ankre, havde Reisning, men
paa .et Par Undtagelser nær ingen Seil underslaaet. Paa
. Indorrheden laa endvidere under Kommandørkapitain Steen
Bille: 2 Linieskibe , 1 Fregat og' 2 Brigger, men saavel
denne Eskadre som 11 Kanonbaade , det' laa til Ankers
paa grundt Vande ind imod Refshalen , kom ikke til at
spille nogen Rolle under Kampen.
I Hovedstaden val' alt lutter Travlhed i disse Dage
fol' at skaffe Folk til Veie til Defensionens Bemanding og
til et muligt Forsvar af Byen; del' meldte sig talrige Frivillige, Folk, del' vare rede til at ofre deres Liv for Fædrelandet og slaa et Slag om Bord i de gamle Blokskibe
imod de forhadte Englændere, og samtidigt oprettedes del'
Frikorpeer i Land. Studenterne gik i Spidsen fol' Bevægelsen og traadto sammen i "Kronprindsens Livjægerkorps1000 Mand stærk; ligeledes dannedes "Kongens' Livjægerkorps" , og med Iver og Lyst tog man fat paa Øvelser og
Exercits, og selvom de militære Præstationer i disse to
frivillige Korpset' niaaske lod en Del tilbage at ønske,
mødte "Kronprinc1sens Livjægerkorps- strax den første Dag

•
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med et Musikkorps af første Rang, idet nemlig det kongelige Theaters Kapel havde meldt sig frivillig til Tjeneste
ved det akademiske Korps.
Ogsaa i Sverrig, hvor man ikke tidligere . havde indtaget nogen bestemt Holdning i Spørgsmaalet , uagtet der
havde været bande Udsigt og Anledning til en fælles Optræden med Danmark, begyndte Regeringen nu ved den
engelske Flandes truende Nærhed at røre sig for Alvor.
og døn svenske Konge, Gustav IV Adolf, bestræbte sig
med ærlig Villie fol' nt række Danmark en Haand , Ild"
det skulde komme til Kamp.
Den 2()de Marts skrev Kong Gustav til den høistkommanderende Admiral i Karlskrona, Grev Wachtmeister,
for at pauskynde Udrustningerne af den svenske Flaade.
og i Brevet hedder det: "det vilde smerte mig ikke at se
"min Flaade deltage med Hæder i den maaske nær fore.staaende Kamp."
Og Iaa Dage efter, den 31te Marts, svarede 'Yachtmeister tilbage: ,.Flaaden er klar og seiler med første
,.gode Vind."
Men da var det allerede for sent; Slaget havde stuaet
i Kongedybet , da den svenske Flaade stak i Søen fra
Karlskroria Havn.
Meden s man sanledes paa begge 'Sider af Sundet
rustede sig til Kamp, var Gen engelske Flaade den 21de
Marts gaaet til Ankers mellem Gilleleie og Kullen. Fjendens Nærværelse i de danske Farvande vakte naturligvis
en Del Bestyrtelse i Helsingør, hvor man fra Byens Kirke
og Kronborgs Taarno holdt Øie med Flaaden, og som en
Løbeild forplantede Efterretningen sig til Hovedstaden.
Paa Gader og Stræder, paa Værtshuse og offentlige Steder.
overalt, hvor Folk traf sammen, diskuteredes den vigtige
Nyhed , og Berlingske Tidende for 23de og 27de Marts stadfæstede Hygterne ved at bringe følgende Meddelelser:

-- 11 Helsingør (len 23de J\tarts 1801.

"I Gaar afreiste den engelske Minister , Konsul og
"adskillige Engelske med Fregatten "Blanche", og san
..man om Eftermiddagen fra Kirketaarnet 7 Scilere , der
,.dog ere ude af Sigte i Dag. Fyrene paa Kullen , Kron.borg og Nakkehovedet vare slukte , og Expres sendt til
,.Anholt og Skagen for at slukke dem. l\Iængden flytter
"deres Kostharheder og Familie fra Byen.
l.

Helsingør den 27de Marts 1801.

.. Den engelske Flaade skal efter Rygtet hestaa af
..henved 50 Seilere , som snart ere at se og snart ude af
.Sigto. I Dag tæller man ikkun G tilankers mellem Kullen
,.og Gilleleie. Ved Gillc1eie haver nogle i Gaar Nat været
,.iland efter Vand uden at begaae Excesser."
Kjoheuhavn den 27de Illarts 1801.
r Den 25de og 26de Marts ere Flaadebatteriet Nr. 1,
..Skjødtprammcne .Sværdfisken- og .Søhesten- lagt ud
,.igjenncm Bommen; hver af dem fører 20 Kanoner."

Imidlertid blev den engelske Flaade rolig liggende paa
sin Ankerplads ved Indgangen til Sundet og indtog en
afventende Holdning. Allerede den 23de Marts var Fregatten ,.Blanche" ankommen fra Helsingør: den havde
Drummond og Vansitfart om Bord, del' vendte tilbage
med uforrettet Sag og meddelte, at man i Kjøbenhavn
rustede paa Liv og Død; men desuagtet hengik del' 3 Dage,
inden Flaaden gav noget Livstegn fra sig. Først den
27de Marts afsendte den engelske Høistkommanderende en
Officer til Kronborg med følgende Skrivelse til Fæstningens
Kommandant.
Kuttegat den 27de Marts 1801, Linieskibet "London".

,.Eller det danske Hofs fjendtlige Holdning ved at
"bortsende Hs. britiske Majestæts Charge d'Affaires, ønsker
"den Høistkonunandcrende paa Hs. Maj. Flaade at erfare
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,det danske Hofs Beslutning, og om den kommanderende
"Officer paa Kronborg hal' fanet Befaling til at fyre pan
.,den britiske Flaade , hvis den skulde løbe ind i Sundet,
,i hvilket Fald han maa anse det første Kanonskud fol'
, en Krigserklæring fra Danmarks Side."
underskreven
Hyde Parker.
Oberst Stricker, der førte Kommandoen paa Kronborg,
svarede tilbage, at han endnu ingen Ordre havde modtaget til at hindre Flandens Gjennemseiling, men da han
naturligvis ikke val' kompetent til at give et afgjørende
Svar paa Admiralens bestemte Forespørgsel om Regeringens Holdning, afsendte han ufortøvet en Kurer til Kjøbenhavn for at modtage nærmere Instruxiouer, og allerede
næste Dag modtog Admiral Parker følgende Skrivelse fra
Kommandanten:
Kronborg Fæstning den 28fle

~[nrts

1801.

"Til Svar paa Ds. Excellences Brev hal' jeg den Ære

.at melde, at Hs. Majestæt Kongen af Danmark ikke har
.bortsendt den engelske Charge d'Affaires, men at det er
.,efter hans egen Begjæring, at han hal' faaet Pas. Som
.,Soldat kan jeg ikke blande mig i Politik; men jeg hal'
ikke Frihed til at tilstede en Flaade, hvis Bestemmelse
"endnu el' ubekjendt, at nærme sig Kanonerne paa den
.Fæstning , jeg hal' den Ære at have Kommando over .
..I Fald Deres Excellence skulde finde for godt at gjøre
.Hs. Majestæt Kongen af Danmark noget Forslag, saa
.,ønskede jeg at maatte blive underrettet derom, inden
.,Flaaden nærmer sig Fæstningen. Et bestemt Sval' ud.,bedes."
underskreven
Stricker.
-t

Svaret kom næste Dag og fjærnede al Tvivl om
Englands Hensigter og 0111 Flandens Bestemmelsessted.
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Linieskibet .London' den 29de Marts 1801.

"Til Sval' paa Deres Excellences nylig modtagne Note
•hal' Undertegnede blot at melde, at c1a han findel' det
.danske Hofs Hensigter fjendtlige mod Hs. storbritanniske
..Majestæt I anser han Skrivelsen fol' en Krigserklæring og
"derfor ikke efter sine Instruxioner kan afholde sig læn.gere fra Fjendtligheder. hvor meget det end strider mod
"hans Tilbøielighed, Men han vil tillige være beredt til
,.at høre ethvert Forslag fra det danske Hof fol' at bringe
"det forrige Venskab og den gode Forstaaelse , som i saa
"mange Aar hal' oxisteret mellem begge Hofferne, paa
,.Fode igjen.«
Hyde Parker.
Til
Hs. Excellence Guvernøren paa Kronborg.
Den 30le Marts om Morgenen blæste en Mcrsseilskuling af NNV., og Flanden lettede. Linieskibet "Monarch"
var i Spidsen for Avantgarden, og i Kjølvandet paa dette
Skib stod den engelske Linie ned mod Kronborg, holdende
sig midt i Farvandet, medens Boinharderflotillen, der var
ankret op nærmest Landet, begyndte Beskydningen af
Byen.
Sansnart "l\1onarch l. val' indenfor Rækkevidde,
aabnede Stricker Ilden fra Kronborgs Kanoner; Klokken
var da 7, og Skydningen vedligeholdtes tb dansk Side
med stor Heftighed; Flaadens Centrum var endnu under
Opseiling , men Skib efter Skib kom op og gav det glatte
Lag i Forbifarten. De danske Kugler gjorde kun ubetydelig Skade om Bord i Skibene, og da man hel' saa, at
den svenske Side af Sundet forblev taus uden at løsne et
Skud, holdt Flaaden lidt østligere i Farvandet, og under
Matrosernes Hurraraab og Vittigheder om Skydningen fra
Kronborg stod Flanden rolig sin Kurs Sundet ind; Fæstningens Kugler regnede ned imod den, men vandede langt
indenfor Linien, og saa vidt vides blev under Forbiseilingen
ikke en eneste Mand ramt af Ilden fra Kronborg, hvorimod
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en Kanonsprængning ombord i et af Skibene dræbte og
kvæstede adskillige. Ved :.\Iiddagstid ankrede Flanden i en
udstrakt Linie fra Hveen over imod Taarhæk. I Kjøhenhavn vare alle komne paa Benene ved Lyden af Kanontordenen nord fra, Generalmarchen lød i Gaderne, hver
Yland mødte paa sin Allarmplads. og den kongelige Familie
begav sig til Rosenborg Slot; - - men den engelske Flaade
blev liggende paa sin Ankerplads i Sundet, og fra Toldboden og Langelinie saa man merl blandede Følelser paa
det smukke imponerende Skue.
Berlingske Tidende, paa den Tid saa godt som Kjøbenhavns eneste Dagblad, bringer Underretning om Begivenhedernes Gang til Publikums Kundskab.
"Magistraten har", _. skrives der til Bladet fra Helsingør den 2Gde om Aftenen, - .,Iadet bekjendtgjøre et
..Brev fra Kommandanten, hvori han beretter Parkers
.,krigserklærende Svar, og at alt paa Fæstningen var i
.Beredskab fol' at forbyde ham Forbiseilingen. General.,marchen blev slaget, og alt blev sat i Beredskab, Vinden
.. gik til Vesten, den engelske Flaade lettede Anker og
.,nærmede sig ind mod Fæstningen; men KJ. 4 blev Vinden
.. atter sydlig, og Flaaden maatte igjen ankre. Den synes
.,delt i 3 Divisioner. Den første ligger Fæstningen paa l
.,Mil nær og bestaar af 11 tremastede Skibe, hvoriblandt
"l stort og 7 tremastede, som holdes for Bombarderskibe.
"Dc øvrige ligge langs ned ad Kullen til ved den svenske
.Kyst."
Om Morgenen den aDle Marts 181.J1.

"I dette Øieblik KJ. ()1f2 letter den hele engelske Fiaudo
.Anker og vil gua gjennem Sundet. Kl. 63 ,' 4 begyndte en
.,stærk Kanonade, Fæstuingen Kronborg vedligeholder en
uafbrudt og stærk Ild, og de .) Skibe, som allerede ere
.,forbi, ere ilde tilredte. Af ele Bomber, som ere ind..kastede i Byen, have ingen antændt Ild endnu. Den
. torste Bombe faldt ned i den engelske Konsuls Hus."
'1

-

1.) Kjohenhnvn den ;30le

~Ial'h l~UI.

.Krigsskuepladsen i Norden el' nu aabnet.
Den
.,engelske Flaade el' i Morges seilel ind i Sundet under
.,bestandig Ild fra Fæstningen Kronborgs Kanoner. Skibene
.,have lidt ende1. I Formiddags KJ. hen imod :2 saa man
.den første Division halvanden Mil herfra, og den hele
.fjendtligo Flaacle Cl' nu gaa et til Ankers. Hvert Øieblik
.kan man vente Angrebet, Alt el' i fuld Stand til Forsvar,
. og hver Dansk ofrer Liv og Blod fOL' Fødelandet. Dette
.er Folkets Stemning.
Held den Regering, som ser
"Borgernes Tillid og fortjener den som Danmarks."
Dagen den 30te Marts gik rolig hen, men da Morket
brød frem, begyndte Englænderne paa et Arbeide af største
Vigtighed, SOUl fuldførtes i Nattens Løb, da del' fra dansk
Side mærkelig nok ikke gjordes noget Forsøg paa at forhindre det: Admiral Nelson undersøgte personlig Hollænderdybet i en aaben Baad , og Løbet afmærkedes med Bøier
fol' at muliggjøre Linieskibenos Passage sønder efter. Man
val' nemlig efter en omhyggelig Rekognoscering kommen
til det Resultat , at den danske Stilling maatte angribes
fra Syd, da den nordre Fløi støttet til Batteriet Trekroner
val' langt stærkere end den søndre, og Nelson, del' som
Handlingens Mand val' Sjælen i det hele Foretagende og
udset til med en Flande-Afdeling at foretage Angrebet,
gav sig straks ilag med Arbeidet.
Den [ste April om ~Iorgencn lettede den samlede
engelske Flaade fra sin Ankerplads mellem Hveen og
Taarhæk og gik til Ankers igjen NV. fol' Middelgrunden.
Efter at den danske Stillin g endnu en Gang var bleven
rekognoserel, heiste Nelson KJ. 4 OlU Eftcrmiddagen Signal
til sin Flaade-Afdeling om at lette, og fol' svag nordlig
Vind saa man nu Vice-Admiralens Eskadre, :36 Skibe stærk,
staa Hollænderdybet ned, meclens Parker med Resten af
Elnaden blev liggende paa sin Ankerplads.

~---- ~
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Den engelske Angrebsflaade , der samme Aften lod
Ankret falde SO. for Middelgrunden, c. 1/2 Mil fra det sydligste Skib i Defensionslinien , og nu kun ventede paa
gunstig Vind fol' at kaste sig over den danske Forsvarslinie. bestod af 11 Linieskibe. 5 Fregatter, 2 Korvetter, 2
Brigger, 2 annerede Brandere, 7 Bombefartøier og 6 Smaabrigger, var bemandet med 8885 Mand og førte et Artilleri
paa 1192 Kanoner og 14 Morterer, hvorimoc1 den danske
Stilling foruden Batteriet Trekroner kun raadede over u30
Kanoner og 5063 Mand. Midt i Linien, udfor Aabningen
.imellem Lynetten og Sixtus, laa Komaudoskibet "Dannebrog" paa 60 Kanoner, fra hvilket Kommandør Olfert
Fisehers Stander vaiede, og ~ord og Syd fol' dette strakte
Forsvarslinien sig Skib ved Skib med Bredsiden vendt
imod Kongedybet. Af de danske Skibe var "Sjælland" el
smukt og goc1t Skib, kun 14 Aar gammelt; "Holsten" val'
29 Aar gammelt; Blokskibene. der forlængst vare udgaaede
af Flaadens Tal, vare brøstfældige og raac1ne af Ælde, og
Prammene kun .bestemte til Transport af Kanoner og
Materiel paa Værftet. Sødefeusionens Chef, Kommandør
Fischer , val' hæderlig bekjendt S0111 den Mand, del' som
Chef for Linieskibet "OldenbL1l'g" i Aaret 1779 under en
Orkan ved Kap det gode Haab havde reddet Besætningen
ved at sætte Skibet paa Land, men havde ikke tidligere
kommanderet under Krigsforhold. Største Delen af hans
Officerer havde heller ikke føl' været i Ilden, og hvad Bcsætningen angaar, skriver en Samtidig derom: "De danske
"SkibE's Besætning bestod kun af 1/ 2 0 Matroser og Soldater;
"Resten bestod af uøvede Bønderkarle og en Mængde
.Skomager-, Brygger-, Skræder- og Haarskærer-Svende og
"Drenge, der faa Dage før vare pressede eller frivilligt
"lmvde ladet sig hverve, og hvoraf de fleste ikke vidste at
"bruge Kanoner, føl' de kom der."
Saaledes val' det Personel, der skulde tage Kampen
op med Storbritanniens siridsvante Sønner, og forsvare en
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Stilling, hvis Materiel var gammelt og daarligt , og som i
sit Anlæg ikke val' uden Feil, idet nemlig Liniens nordlige
Fløi laa l'et østen fol' Batteriet Trekroner, hvorved dette
blev forhindret i at bruge sit Artilleri paa rette Maade. og
hval' begge Fløie vare saa fremskudte, at de meget let
vilde blive udsatte fol' langskibs Beskydning.
Den engelske Flaade havde vel den vanskelige Opgave at søge sin Modstander i et snævert, grundt Farvand,
IIY0r Mærker og Bøier vare tagne bort, og hvor Skibene
maatte indtage deres Plads og ankre under Fjendens Ild;
men til Gjengjæld havde den sin Manøvrefrihed, den mødte
til Kampen med et fortrinligt Materiel og et Personel, der
søgte sin Mage i hele Europa. Den havde Besætninger,
som ved aarelang Tjeneste om Bord i Skibene havde naaet
et høit Standpunkt i Retning af Disciplin og militær Uddannelse, - Officerer, del' havde deltaget i Englands Sokrige, og kæmpct i Middelhavet og i Vestindien. Skilischefer som Foley og Fremantle, hvis Navne allerede vare
kjendte udenfor England, og saa en Chef, som førte Seircn
med sig, Iwar han kom frem, og som alle i Flanden saa
op til med Beundring. To af Englands berømteste Bedrifter paa Søen vare allerode knyttede til hans Navn, og
bestanclig higede han fremad paa sin glimrende Bane. En
umættelig Ærgjerrighed ledsaget af en urokkelig Tillid til
sig selv og til Lykken, som havde fulgt ham fra Seir til
Seir, ere fremtrædende Træk i Nelsons Karakter, og hans
private Korrespondance viser os, hvor høit han skattede
sit eget Været
I et Brev til Lady Hamilton, den engelske Ministers
Gemalinde i Neapel, skriver Nelson om Bord i sit eget
Flagskib "St. George" nogen Tid førend Allgrebet paa
Kjøbenhavn:
,,:Min Chef hal' stillet mig i første Linie i Slaget, og
"Nelson v i l være først. Jeg kunde sige mere: men jeg vil
"ikke gjøre Dem ængstlig, da jeg kjender Deres varme

.z
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.,Venskab fol' mig. oSt. George" skal smykke Englands
.,berømte Navn med ny , straalende Hæder, hvis Nelson
"lever, og det almægtige Forsyn, som hidtil har beskjærmet
.mig i alle Farer og dækket mit Hoved paa Kampens
.Dag, vil nok, - hvis det behager det, - staa mig bi."
Da Solen gik ned den [ste April, val' alt klart i den
danske Forsvarslinie til at tage imod Fjendens Angreb.
Da den engelske Angrebsflnade KJ. 4 om Eftermiddagen
lettede for at staa gjennem Hollænderdyhet, lød Allanntrommen atter gjennem Kjøbenhavns Gader og kaldte
hver Mand til sin Post. Om Bord i Skibene, del' hørte til
Sødefensionen, val' del' klart Skib; al Forbindelse val' ophørt med Land, og uagtet man var temmelig sikker paa,
at den kommende Dag vilde lægge Beslag paa Besætningens Udholdenhed og legemlige Kræfter, blev del' dog i
Løbet af Natten exeresret i flere af Skibene fol' at give
Folkene lidt Øvelse og gjøre dem fortrolige med de Vaa ben, de faa Timer efter skulde bruge for Alvor.
Ud paa Aftenen begyndte Batteriet Kviritus (paa
Amager), der var monteret med' 4 Stkr. Morterer af svært
Kaliber, at kaste nogle Bomber ud imod Fjenden; det val'
da blikstille, og de engelske Skibe, del' vare ankrede nær
hinanden, Jaa i det stille Voir som i en samlet Klynge
hele Natten; men kort Tid efter at Skydningen val' begyndt, ankom uheldigvis Chefen fol' det danske Artilleri,
General l\lecklenburg, til Batteriet og gav strax Befaling til
at ophøre med Ilden, da han ansaa Afstanden for altfor
stor. I Virkeligheden naaede Batteriet Kvintus's Bomber
derud og vilde have været meget generende fol' Englænderne: efter senere Udtalelser til norske Officerer af en af
Skibscheferne, Kapitain James Brisbane, om Bord i Briggen
"Cl'Uiset'", vakte Bombekastningen megen Uro; Batteriets
Projektiler faldt imellem Skibene, og disse laa san -uheldigt
fol' hinanden og saa tæt sammenpakkede , at en fortsat
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Beskydning fra Land uden Spørgsmaal vilde have anrettet
betydelig Skade.
Efter at Kvintus paa Artilleri-Generalens udtrykkelige
Befaling val' bragt til Taushed , val' del' stille og roligt i
begge de fjendtlige Leire ; ingen Lanterner ' vare at se, alt
val' skjult af Mørket; men medens del' fra dansk Side ikke
foretoges noget, udførtes der fra engelsk Side om Aftenen
den [ste April et Årheide af største Betydning fol' Angrebet
den næste Dag; - det var kun en lille Jolle med et Pal'
}Iand i, del' val' i Virksomhed; men Nelsons Stabschef,
Kapitain Thomas Hardy, val' del' om Bord, og uden at
blive skudt paa, uden en Gang at blive opdaget eller
anraabt af Skildvagterne i de danske Skibe, roede han
Kongedybet op, undersøgte Farvandet åg loddede fra Skib
til Skib,
Om Bord i Linieskibet .Elophant.", hvorfra ViceAdmiralens Flag vaicde , val' del' Liv og Virksomhed den
Aften i Nelsons Kahyt. Admiralen sad ved Aftenshordet
med et stort Solskab af Officerer. Han val' l hvad han
plclede at være Aftenen føl' et Slag, i ypperligt Humør og
drak paa gunstig Vind og et lykkeligt Udfald næste Dag.
Efter Aftensmaaltidet vendte Skibscheferne tilbage til deres
respektive Skibe, kun Hiou blev om Bord for sammen
med Admiralen og Kapitain Foley, "Elephants" Chef', at
udkaste Angrebsplanen og skrive Instruxionerne. Den
uophørlige Sjæls- og Legemsanstrengelse , som Nelson
havde været udsat for uafbrudt i ;3 Dage, havde efterIwanden udmattet ham, og hans gamle tL'O Tjener', ~Ir.
Allen, der udøvede den Myndighed over sin Herre, som
mange Aars Tjeneste giver Ret til, fik ham tilsiclst til al
lægge sig. Køien blev spredt paa Gulvet, Nelson lagde
sig ned og dikterede derfra sine Ordrer, medens Foley og
Riou arbejdede ved Bordet i Kahytten.. Da Klokken val'
11, trandtc Kapitain Hardy ind og bragte Melding om
Dybdeforholdene i Løbet og op imod den fjendtlige Linie;
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ban havde været saa nær inde, at han uden at blive set
havde loddet rundt omkring det danske Kommandoskib
"Dannebrog" . Kort efter Midnat vare Ordrerne udfærdigede, og (j Skrivere loge fat paa at renskrive dem ude
i den forre ste Kahyt. Del' kom Melding fra Dækket, at
del' var kommen svag, sydlig Brise, og Nelson, del' blev
utnalmodig , raabto af og til ud igjcnnem den aalme Dør
forat paaskyude Arbeidet. 1stedetfor at unde sig nogle
faa Timers Søvn, vedblev han i Løbet af Natten at modtage Meldinger om Veiret , og (la Skriverne ved Daggry
vare færdige med deres Arb eidc, da den sidste Ordre "ar
lagt sammen og forseglet, Val' Admiralen oppe, havde spist
sin Frokost og gik op og ned all "Elephants" Skandse.
Skjærtorsdag Morgen den 2den April brød frem. Del
blæste en Bramseilakuling af SO., og da 1\.1. val' G, valede
Signalet fra Admiralskibet, som kaldte Cheferne om Bord.
Paa Skandsen modtage de deres Instruxioner , og ofterat
de vare gaaede fra Borde, blev der gjort klat' til al lette
i Skibene. Omlrent en Time senere kaldtes de engelsko
Lodser ved Signal om Bord i Flagskibet, men da Øieblikket var kommen, "al' del' ingen, som vilde pantage
sig Ansvaret med at lodse Flanden. Nelson val' rasende,
han mindede dem om deres Pligt, appellerede til deres
Æresfølelse og Fædrelandskjærlighed og anvendte al sin
Myndighed og Veltalenhod uden Held, indtil endelig "mastøren - (Na vigationsofficeren) fra "Bellona ", Alexander
Briarly , erklærode sig villig til at pantage sig det vanskelige Hverv.
l Sødefeusionen og inde fra Land havde man fra den
tidlige Morgenstund med spændt Opmærksomhed holdt
Øie med den fjendtlige Flaade , lagt Mærke til den livlige
Pærdsel af Fartøier ved Admiralskibets Faldrcb, set Signalflagene gaa op og ned, og iagttaget Forberedelserne til
Letningen.

.
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Om Bord i Dofensionens næst sydligste Skib .,'Vagrien",
del' laa nær den engelske Flaadc , stod Chefen, Kapitnin
Risbrich med sin Kikkert fol' Øiet og betragtede Bevægelserne og Forberedelserne i Nelsons Skibe. .,.Jeg ser",
sagde han, idet han vendte sig om til sine Officerer, .at
.,ele ville til at lette og attakere os; - lad os derfor gaa
.ned, mine Herrer, og spise vor Frokost; thi vi fan meget
.,at bestille i Dag!"
Klokken val' da 9, og 1/ 2 Time senere gav Nelson
Signal til at lette. Skibscheferne havde i deres Instruxioner
faaet anvist den Orden, i hvilken del' skulde lettes, og
Pladsen, som Skibene skulde indtage under Slaget, og
ligesom ved Abukir , hvor Forholdene i flere Henseender
havde stor Lighed med, hvad der hel' vilde blive Tilfælde,
havde Admiralen givet Ordre til, at d~r skulde ankres
med et Sværanker agter fra.
Det Skib. som skulde nahne BatailIen, Linieskibet
.Edgar" , val' allerede let og gled frem paa Kamppladsen
med sine Mersseil paa Rand; fra det danske Kommandoskib valede Kommandør Fisehers Signal til at begynde
Slaget, og saa snart "Edgar " kom saa nær "Prøvesteen",
at Kanonerne kunde bære, gav Blokskibet Ild. Det første
Skud den 2den April faldt fra dansk Side, fra .Prøvesteens"
underste Batteri, og Kanonen blev rettet og affyret af
Batterichefen, Kapitain Michael Bille. Hermed val' Kampen
begyndt; efterhaanden som Linieskibet ' kom op igjennem
Kongedybet. modtog det liden fra hvert Skib, (let passerede;
men med stor Nøiagtighcd indtog det sin Plads omtrent
midt paa Linien, lod sit Ankel' falde agter fra og beslog
sine Seil med Ro og Orden. Det andet Skib i Hækk en,
.Agamemnon", del' fulgte efter, kom Middelgrundens Sydende for nær og blev staaende : men Agtermanden "Polyphemus" skøcl forbi hani og lagde sig sydligst pan Fløien
mlfor .Prøvesteen", hvor Ilden blev aabnet med Eftertryk
imod det danske Skib. Den engelske Flande val' efter-
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liannden . kommen

under Seil og stod Kongedybet op
imellem den engelske Linie og Middelgrunden. dækkede af
deres Kammerater imod den danske Ild; men under denne
Manøvre kom baade .Bellona ,. og .Russcl: fol' nær til
Middelgrundens Vestside og blcve stanende uden at kunne
komme flot igjen, men dog saaledcs , at - de kunde bruge
deres Kanoner imod Defensionens sydligste Skibe.
I dette Øieblik val' Admiralskibet under Opseiling
sønder fra med Arriere-Garden i sit Kjølvand; men da
Nelson saa sine to Formænd støde. lagde han uden et Øicbliks Betænkning Horet Styrbord uden at agte paa Lodsernes Paasiand , at Løbet var dybest øster over, og bestemte sig til at passere sine Skibe paa Bagbords Side.
Nelson spadserede op og ned ad Skandsen i ondt Lune over
Lodsornes Mangel paa Konduite og ved at se 3 af Linieskibene paa .Gru nd strax ved Kampens Begyndelse, men
nu lysnede hans Ansigt atler op, da Øieblikkct nærmede
sig, hvor han med sit eget Skib skulde gribe ind i B(:'givenhedernes Gang, og en Samtale, S0111 han hørte fra
den anden Side af Skandsen imellem ,.Elephants" to "mastere ". glædede hans Sjæl og satte ham atter i det bedste
Humør. Under Flaadens Opseiling blev Loddet hevet af
"masterne" personlig, og Linieskibets to "mastere" trættedes
om, hvem der skulde hive Loddet fru Bagbords Storrøst.
Den ædle Kappestrid imellem de to Mænd om, hvem del'
skulde have den Ære at staa lige overfor Fjenden og modtage Lagene , naar Skibet passerede klods forbi de danske
Kanoner, " ar ganske efter Admiralens Sind og syntes ham
at være et godt Varsel fol' Dagen.
Fulgt af sine Agtermænd ,.Ganges'·, ,.l\Ionarch'· og
.,Defiance", stod Admiralskibet sin Kurs op imellem de to
kæmpende Linier; de engelske Skibe holdt inde med Skydningen for at lade deres Kammerater passere forbi; men
desto voldsommere, tordnede det fra Defensionslinion under
Fjendens Forbiseiling. Uden Uheld indtog de sidste engelske
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Skibe deres Poster, og næppe 3/ 4 Time eflerat "Edgar"
havde lettet, laa hele den engelske Flaade i Slagorden, og
Kampen var i fuld Gang paa hele Linien, heftigst henimod
den sydlige Fløi.
Krudtdampen , som den sydostlige Vind bar ind over ~
Byen, hang over hele Hovedstaden: Gader og Stræder vare
tomme for Mennesker; men Langelinie, Sixtus, Toldboden.
Byens Kirketaarne og alle høie Bygningers Tage vare overfyldte med Tilskuere, der i ængstelig Spænding stirrede
ud over Kongedybet imod de kæmpende Flaader, hvor de
engelske Linieskibes høie Reisninger ragede op igjennem
Krudtrøgen , og hvor Skuddene uophørligt drønede. Hele
Byens Befolkning vare i Tankerne med derude, hvor del'
blev kæmpet fol' Fædrelandets Ære, og hvor Mænd, Brødre,
Fædre og Sønner i dette Øiohlik ofrede Liv og Blod.
Allerede KJ. 110m Formiddagen skete det første Brud
paa Defensionslinien, idet Kavalleriprammen "Rendsborg".
det 3die sydligste Skib, fik sine Touge overskudte og drev
ind paa Refshalen; men Kapitainlieutenant Egede fortsatto
Kampen med sit Skib inde fra Grunden. Hele den sydlige Del af Linien fra "Prøvesteen" op til "Kronborg"- var
paa denne Tid indviklet i en haardnakket, blodig Kamp,
da Englænderne koncentrerede deres Anstrængeiser paa
dette Punkt for først at knuse Modstandskraften paa den'
danske sydlige Fløj; med stor Bravur kæmpedes der hel'
om Bord i Blokskibene og Prammene imod Overmagten.
uagtet de engelske Kugler demonterode det ene Stykke
Skyts efter det andet og rev Mandskabet bort fra Kanoneme. Efter 2 1/ 2 Times Kamp havde Kavalleriprammen
"Nyborg " kun en eneste brugelig Kanon tilbage; den
kappede da sine Touge for at trække sig ud af Ildlinien. og
det lykkedes Chefen at bjerge Skibet ind paa Inderrheden
i synkefærdig Tilstand. Hvorledes Prammen saa ud, da
den opgav Kampen, fuar man et godt Begreb om ved at
læse følgende Beskrivelse:
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,Prammen , :Ny borg~, Kaptl. Ro the, a rbe idede sig ind
"t il Toldboden, hvor den øieblikk elig sank udenfor Bom"men , sanledes at den øverste Del af Skib et ragede frem
"over Vandfladen. De talrigt forsamlede Tilskuere paa
.,Toldboden. baad e væbnede og uvæhnede, fik hel' en an. sku elig Forestilling om , hvorl edes et Orlogsskib bør se
. ud, naar danske Krigere drage det ud af Str-iden. Boug. sprydet val' ald eles bortskudt. af Masterne stod kun en
. Stump af Formasten, Kahytten VaL- helt stø dt ind , Toug.værk og Seil hang i Fryndser og Pjalt er, R ælin gen val'
.,splintret i mange Stumper af den ene Kugle ve d Siden
., a f den anden , a f dens 20 Kanoner val' kun en eneste i
.,bru gbaL' Stand, Dækket val' skjult af død e Kroppe og
.,adsplittede Lemmer o. s. v. . . . "
•
Ved de to Prainmes Bortgan g blev Kampen hnardere
paa den sydlige Fløi fol' de andre Skib e, del' nu blev e udsatte for den engelske Langskibsild. "Jyllan d ~ sloges med
sine :27 brugbare Kanoner imod 3 engelske Linieskib e.
•Ard ent", .Edgar- og . Russel" , men Overmagten var fol'
stor til at Kamp en kunde vare læn ge veel en dn u j 100
~Iand a f Besætningen laa allerede dræbte eller saa rede, og'
hvert Lag fra de engelske Skib e krævede ny e Ofre. F ørst
da alle 54 Kanoner vare demonterede, strøg B!okskibet sit
Flag, og omtrent samtidigt over gav dens to nærmeste Sidemænd sig "Sværdfisken " og "Kronborg" _
. Rcndsborg" havd e holdt ind e med Skydningen , kun
.Wagrien: og "P røvesteen" holdt St and endnu. Af Kapitain
Rishri ch s Dagbog, Chefen for Blokskib et ,,\ Vagrien", faa vi
en trov ærdig Beskriv else af dette Skib s Skj æbne fra Slagets
Begynclelse , indtil det strøg sit Flag. Kapilain Risbri ch
skriver :
"Kl. ~)1 /2 om Formiddagen lettede den engelske Flaade
"under Lord Nelson. I den Stillin g, hvori de laa , kunde
.de ved Vinden lægge Middelgrunden foroven . Eft erat hav e
.,forme ret Linie , holdt det forr est e Skib .,Ed gar " pa a 74

•
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.Kanoner, for Vinden med Mersseil paa RmHI ned imellem
.MiddelgTlll1den og Defensionslinien og begyndte nu en
., hurtig Ild paa de sydlige Skibe i denne. Flere Linieskibe
.,fulgte, som ligeledes gave os deres glatte Lag, idet de
.,passerede os nordefter, hvilket vi besvarede, efterhaanden
.sorn vore Kanoner kunde stilles paa deres Boug. Kl. 10,
.da Røgen klarede lidt, opdagede vi el Linieskib med op.. givne Seil, som laae fol' et Sværanker agterud paa Siden
..af ..\Vagrien" , saa nær, at dets Stevn næsten berørte vor
"nordostlige Sværanker-Bøie , og et andet Linieskib laa
"noget længere fra os tvers ud. Begge disse beskøde os
.,med heftig Ild. Det forreste var ..lsis " 64 Kanoner, og
..det andet val' .,Bellona". Dette sidste berørte vel Middel- .
•grundcn , men ikke anderledes, end at det med Ankere
uele kunde beskyde os med he1e Bredsiden. •\Vagrien" ,
.,som paa den Tid val' i sin fulde Kraft, Officerer og
..Mandskab besjælede af Mod og Pligtfølelse .. forsvarede
. sig af bedste Evne imod den stærkere Fjende og ved Iige.. holdt en rask og velstyret Ild med dobbelt Skarp paa
.,Skroget af Fjenderne. Jeg saa, at imod denne Overmagt
..havde jeg ikke andet Valg end at søge at demontere deres
.Skyts, for at formindske deres Ild. Jeg tillod ikke at bruge
.andet Dobbelt-Skarp end Kugler for ikke at svække mine
..Kanoner. Henimod Middag, da Kavalleriprammen .Rends.,borg", som havde sin Post norden for ,,\Vagrien", var ilde
, tilredt, Tougene overskudte, og den dreven ind paa Refs.halegrunden, halede det engelske Skib, som havde cnga.geret den, ind pan sine Spring og gav., \V agl'ien" hele
.,sin Ild paa vor bagbords Laaring, uden at vi kunde gjen..gjelde den formedelst den Opmærksomhed, vi skyldte
.,vore fjendtlige Sidemænd. Fregatten ..Desiree" paa 44
..Kanoner havde lagt sig tilankers tæt udenfor Prøvesteens.grundcn og beskød .Prøvesteen- og .Wagrien" forind,
.hvorved denne demonterede os 2 Kanoner pna Bakken.
.. Nogle mindre Skibe og Kanonbande havde omtrent KJ. 1
-t

- se "taget en Stilling ved den sydlige Fløi saalcdes, at de lige.Jedes kunde beskyde os."
,.Paa denne Tid troede jeg at bemærke, at Fjenden
"heskød os med brændbare Sager; nogle Omstændigheder
.,ved en paa Skaudsen opkommen Ild gav mig den For..modning. Jeg gav derfor til Gjengjæld Overkanoneren
.,Ordre at afbenytte de os medgivne Brandgranater fra
..underste Batteri og selv dirigere Kanonen, hvorfra de
..bleve udskudte. Nogen Tid efter havde jeg Haah, at de
.Iiavde gjort Virkning, da jeg saa en usædvanlig tyk Røg
"fm .Isis" , som dog snart blev dæmpet."
"Kanonaden vedvarede heftig fra Fjendens Side, og
"fra VOl' saa levende, som vore aftagende Kræfter for"maaede. I denne Stilling, omgivet af Fjender, vedblev
..vi at forsvare os indtil KI. 2 1/2, da al videre Modstand
"var forgjæves, Alle vore Kanoner paa 3 nær lan ned..skudte og ubrugeligo. Skibets Side var fordetmeste ind,.skudt. Næsten Halvdelen af Mandskabet val' dræbt eller
"saaret. og de Tilbageværende vare saa kraftesløse og ud.mattcde , at de kun svagt kunde stride. Jeg saa tillige
"adskillige armerede Bande passere imellem de fjendtlige
,.Skihe, som lod mig befrygte, at de vilde entre os, hvilkel
"vi ingen Midler havde til al afslaa, Af disse Grunde
,.besluttede jeg at forlade Skibet med Officererne og san
"meget Mandskab, Chaluppen og Barkassen kunde rumme,
"og overlade Fjenden det sammenskudte Skrog, fol' saa,.ledes al redde saa meget Mandskab som muligt fra at
"falde i Fangenskab, hvilket nu val' uundgaaeligt. Tørrimer"manden lod jeg fornagle de endnu stanende Kanoner pan
.øvcrsto Dæk. og Skibschirurgerne lod jeg blive ombord
"fol' at pleie de Snarede. sanvidt deres ringe Hjælpemidler
.forrnaaede" . . . ,
..Kanonerne lil underste Balteri , som hørte til ~tyr
.bord eller Landsiden, laa endnu paa Klodser paa Batteri.,dækkel , da Rapertørne til dem ikke endnu vare komne
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"ombord, da de Engelske ankom. Alle fyldte Karduser
,.og Fustager med Krudt lod jeg sanvidt muligt kaste
.overbord , for at Fjenden ikke skulde faa Nytte deraf.
"Da jeg saaledes havde opfyldt den sidste Pligt, der stod
,.i min Magt, forlod jeg i Chaluppen og Lieutenant Henne
"i Barkassen Skibet medtagende saa meget Mandskab af
.Sunde og Saarede , som disse Fartøier kunde rumme.
,.De Engelske vedbleve at fyre efter Fartøierne , idet vi
.roede indefter. Da jeg forlod Skibet, valede hverken Flag
"eller Vimpel, begge vare bortskudle, og ,,\Vagrien" havde
.paa Slutningen længe slaaet uden Flag. Uden at blive
,. trufne, ikkun nogle Aarer hleve overskudte , slap begge
"Fartøier lykkelig i Land, ved Kvintus, Jeg lod Chaluppen
"her ' hale paa Land og forføiede mig til Hs. Kg!. Hd.
"Kronprindsen paa Kastelsvolden. hvor jeg fandt naadigst
,,"Modtagelse, og til hvem jeg meldte Aarsugen til min
,.Ankomst samt Tildragelserne under Slaget."
Da ,,\Yagrien" opgav Kampen, vaiede det danske Flag
kun i et Skib paa hele den sydlige Fløi, og det var fra
"Prøvesteen" . BIokskibet havde aabnet Slaget om Morgenen,
havde modtaget Laget under Opseilingen af alle de engelske Skibe og kæmpede nu alene imod den knusende
Overmagt. 3 Linieskihe, "Polyphemus", .Isls- og .Russel '
laa paa nær Hold med Bredsiden vendt imod det og
sendte Lagene fra deres Batterier imod dets skrøbelige
Sjder , og sønden for havde Fregatten .Desiree" og en
Brig taget Post, og Ilden fra begge disse Skibe strøg langskibs hen over , Blokskibet og slog Folkene ned ved deres
Kanoner. Under disse fortvivlede Forhold blev "Prøvesteen" paa sin Plads i Linien en Tid endnu, ener at dens
Kammerater havde trukket sig~ud af Ilden, og vedblev at
slaa med samme Uforsagthed ; 3 Gange kom det gamle
Skib i Bruud , men hver Gang blev den slukket igjen ved
energiske AnstrængeIser ; B Gange blev Vimplen skudt ned,
men Blokskibets Chef. Kapitain Lorenz Fjelderup Lassen,
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heiste den igjen og blev uforfærdet paa sin Post, indtil
Skib og Kanoner vare ødelagte. Ban lod da Krudtet kaste
over Bord og gik i Land merl saa meget Mandskab , som
Fartøierne kunde rumme. Det Skib, som her strøg sit
Flag efter et glimrende Forsvar, blev kommanderet af en
}Iand, der ved denne Leilighed for første Gang var i Ilden
og havde en Besætning om Bord, der var saa lidt øvet og
i den Grad fremmed for Krigerhaandværket , at det i Begyndeben af Slaget hændte en Kanou , at man indførte
Krudtet efter at Kuglen val' anbragt i Løbet; men des, uagtet havde .Prøvesteen' i over 4 Timer' holdt Stand,
saa haade Ven og Fjende maatte beundre det heltemodige
Forsvar; mod Slutningen havde over 200 engelske Kanoner
tordnet imod de faa Stykker brugeligt Skyts, der endnu
vare tilbage; men først da Skibet val' et sammenskudt
Vrag, først da Dæk og Sider truede med at styrte sammen
over Hovedet paa de tapre Forsvarere, blev den ulige
Kamp afbrudt.
Hermed var Slaget til Ende paa den danske Stillings
sydlige Fløi, alle Skibene vare efterhaanden bragte til
Taushed. men i Centrum rasede Kampen endnu med stor
Heftighed. Den engelske Flaade-Afdeling, der under Sir
Byde Parker var bleven efterladt nord for Middelgrunden,
lettede om Morgenen samtidigt med Nelsons Eskadre, og
krydsede sig op imod Vind og Strøm, uden at det dog
lykkedes den at komme til at tage aktiv Del i Slaget;
men med Spænding var man Vidne til Begivenhederne
nede i Kongedybet , og fra Linieskibet "London" s Dæk
fulgte den Høistkommanderende Slagets Gang. Nelson
havde Dagen i Forveien , i Tillid til hvad han mente
at kunne udrette med en saa fortrinlig Angrebsstyrke som
den, han randede over, lovet sin Chef, at han i Løbet
af en Time skulde ødelægge den danske Forsvarslinie ;
men nu havde Kanonerne tordnet uafbrudt i halvtredie,
og det var med Rette, at Parker efterhaandcn fandt, at

r
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den lovede Time begyndte at blive "djævelsk lang". De
Linieskibe , som skulde krydse sig op for at gribe ind i
Kampen, gjorde ingen Vei paa Grund af net haarde sønden
Vande; han vidste, at H eller 4 af Angrebsdivisionens Skibe
stode fast paa Middelgrunden, og da han samtidigt ikke
mærkede nogen kjendelig Aftagen endnu i Kanonaden fra
den danske Ildlinie og heller ikke paa Grund af Afstanden
og Høgen "kunde fan et klart Overblik over hvorledes
Sagerne stode i Kongedybet , bestemte han sig til at afbryde Kampen og gav imellem KJ. 1 og 11 /2 sin Flugkapitain Ordre til at heise Signalet Nr. 3!:J - lIat ophøre
"med Slaget".
Den kommanderende Admirals Signal blev repeteret
og adlydt pna Stillingens nordre Fløi, hvor Kapitain Henry
Riou om Bord i Fregatten nAmazon", som Chef for en
Afdeling lettere Skibe, havde det Hverv at angribe og
mulig bemægtige sig Batteriet Trekroner, del' kronede den
danske Linie mod Nord. :.\Iandefaldet havde været stort
i hans Skibe, og nu da man gjorde Anstalter til -at retirere
og Fregatten kappede sit Toug, modtog den i det Øiehlik,
da Agterenden vendte imod Batteriet, det glatte Lag, del'
rev frygtelige Huller i Besætningen. Riou, som let saaret
i Hovedet sad paa en Kanon og søgte at faa Folkene til
at arbeide i den voldsomme Kugleregn, saa med Sorg,
hvorledes de danske Kugler gjorde lyst imellem hans Besætning. - "Hvad vil Nelson tænke om OSt" raabte han .
En Kugle dræbte hans Skriver ved Siden af ham, og det
næste Lag fra Batteriet Trekroners Kanoner rev næsten
alle Folkene væk, der under Manøvreringen halede af Storbras. Hiou sprang ved dette Syn fortvivlet ned af sin
Kanon. - "Kom, Børn!" raabte hall, idet han løb agter
efter, - ,.lad os dø alle i Forening! " og i samme Øjeblik
gjorde en Kanonkugle Ende paa den tapre Officers Liv.
Medens Batteriet Trekroner sanledes paa den nord-

•
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lige Fløi tilbageviste det engelske Angreb med betydelige
Tab, val' Kampen paa det højeste i Stillingens Centrum.
Admiral Nelson om Bord i "Elephallt" val' ganske optaget af Slagets Gang og gik op og ned ad Skandscn. Et
Skud gjennem Stormasten slyngede Splinter omkring ham,
og han bemærkede blot til en af sine Officerer med et
Smil: "Det er en varm Dag, og for erihver af os kan det
.,blive den sidste, hvad Øieblik det skal være!" - og idet
han standsede ved Spillet, udbrød han med Bevægelse:
"Jl en mærk Dem; jeg vilde i dette Øieblik ikke være
.. noget andet Sted i Verden for Tusinder!"
Omtrent paa dette Tidspunkt meldte Signal-Officeren
at Signal Nr. 3~ ("at ophøre med Slaget!') valede hos den
Kommanderende. Nelson vedblev at gaa op og ned all
Dækket og syntes ikke al agte derpaa. Signal-Officeren
mødte ham igjen, da han dreiede om, og spurgte, Oll! han
skulde heise det.
"Nei!" svarede Admiralen, "Hepeter
, blot!" Kort efter sendte han Bud efter Signal-Officeren
for at faa at vide, om Nr. tG (Signal for Fægtning paa
klods Hold) stadig var heist, og da han fik et bekræftende
Svar, sagde han: "Lad det blive derved!" - Han vedblev at gan op og neel ad Dækket og bevægede Stumpen
af sin høire Ann paa en Maade , som altid formadede
heftig Bevægelse. - "Ved De, " sagde han til Mr. Ferguson,
"hva d der vaier om Bord hos den Kommanderende:' ,Nl'. 39!" Ml'. Ferguson spurgte, hvad det betød. "Hvad?
,,- At ophøre med Kampen!" - Idet han trak paa Skuldrene gjentog Nelson: "Afbryde Kampen; - jeg ' vil være
"for døm t , om jeg gjør det." - "De ved Foley " - han
vendte sig hel' til Chefen fol' "Elephanl" - "jeg hm' kun
"el Øie, jeg hal' Lov til at være blind en Gang imellem! "
og idet han satte Kikkerten for det blinde Øie, udbrød
han: "Jeg ser virkelig ikke noget Signal! ,. Kort efter
sagde han: "Fordømt V:BI'e det Signal! Lad mit for
..Fægtning paa klods Hold blive vajende. Det el' den
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"Jlaade, hvorpaa jeg besvarer et saadant Signal
"blive spigret fast til Masten!"

j -

lad mit

Den engelske Angrebsdivisions Stilling val' alt andet
end gunstig j men det val' et farligt Øieblik nu at afbryde
Kampen, Alle Linieskibene vare mere eller mindre medtagne af den haarde Kamp, nogle stode paa Grund,
• Monarch" og .,Ganges" vare komne uklar af hinanden
ug vare i Drift ned imod Trekroner, som i fuldkommen
kampdygtig Stand spærrede Udløbet, hvis det lykkedes
Skibene at klare det farlige Farvand uden Uheld under
Tilbagetoget.
Den sydligste Tredjedel af Sødefensionens Skibe val'
vel knust; men Centrum sloges med stor Ufortrødenhed.
og den nordlige Fløi stod endnu i sin fulde Kraft. Under
disse uheldige Omstændigheder, hvor Stillingen blev misligere fra Minut til Minut, tog Lord Nelson sin Tilflugt til
en Handling, som bragte Seireri i Hænderne paa ham, og
man maa beundre den Kløgt og Menneskekundskab, som
den engelske Admiral lagde fol' Dagen i denne skjæbnesvangre halve Time fra KJ. 1-11/2, hvor han ikke alene
paatog sig det tunge Ansvar at handle imod Signalet, del'
valede fra den Høistkommanderende , men hvor det saa
ud, som om alle hans Anstrengelser skulde være spildte,
og hvor det tegnede til, at Seireri skulde glide ud af
Storbritanniens stærke Haand, uagtet Nelson val' forrest i
Slaget, og det engelske Blod i :3 lange Timet' havde flydt
i Strømme,
Lord Nelson afsendte omtrent KJ. 11/ 2 Eftermiddag
følgende Brev med en Parlamentær til den danske Kronprinds,
"Til Englændernes Brødre. de Danske.
"Lord Nelson hal' Ordre til at skaane Danmark, saa.fremt Modstanden ophører; men hvis Ilden vedbliver fra
.dansk Side, vil Lord Nelson se sig nødsaget til at sætte
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"Ild paa alle de flydende Batterier, som han hal' taget ,
.,ud en at det staar i hans Magt at frelse de tapre Danske,
"som h ave forsvaret dem.
"Gh-et om Bord i H~. Britiske Majestæts Skib .Elephant", Kjohen. hnv ns Hhed den 2den April 1801."

Kelson &: Br o n t e.

Nogle detaillerede Oplysninger 0111 det kriti ske Øieblik, da denne mærkelige Note blev skreven ombord i
Admiralskibet, hal' man i et Brev fra Skib ets Proviantforr alt er Mr. Thomas ,y allis : .Lord Nolson skrev i oprei st
"Stilling Noten paa Rorkoppens Kasse, og jeg kopierede
"den, ligeledes stanende. Originalen blev lagt i en Kon"volut og forsegl et m ed hans Vaaben. Jeg vilde først
"forse gle den med en Oblat; men han vild e ikke tillad e
"det, idet han ytrede, at den maatte fors egles m ed Vox ,
, thi ellers vild e Fjenden tro, at den var skreven og af, 'endt i Hast. Den Mand , jeg sendte n ed efter et Lys,
"vendte ikke tilb age , da han blev dræbt underveis. Ad"mira len var, sanvidt jeg husker , iført hlaa Overfrakke
.rn ed Epauletter, og bar en Hat med opkrampet Skygge.
.Kapitain Thesiger, som afsendtes med Noten, havde ingen
..Kommando, men val' blot med som frivillig om Bord
..paa Hyd e Parkers Flagskib. Paa Grund af hans Kjend"skab til Kjøhenhavn og det danske Sprog blev han be.,tragtet som den Officer, del' val' bedst skikket til at
"afgaa som Parlam ent ær . . . . "
Man kan danne sig et godt Begreb om den engelske
Flandes Situation ved at læse et Brev fra Kapitain Thomas
Fremantle til i\Iarquien af Buckingham, skrevet om Bord
i Linieskibet "Gang es" paa Kjøbenhavns Rhed den 4cle
April 1801, og da de efterfølgende Oplysninger hidrøre fra
en engelsk Søofficers Haand og ere nedskrevne med Erindringen om Slaget i frisk Minde af en Mand , der som

-

33-

Chef fol' et af de kjæmpende Linieskibe havde Lejlighed
til at se alt med egne Øine , har man hel' et paulideligt
Billede af Situationens Alvor i den engelske Linie og et
fuldgyldigt Bevis for, at det næppe val' Menneskekjærlighed.
men ganske andre Grunde, der drev Sejrherren fra Abukir
til at træde i Underhandling med sin Fjende. - Kapitain
Fremantles Brev lyder snaledes:
. . . . "Paa dette Tidspunkt iagttog Nelson at vore
"Skibe vare sønderskudte, og at det vilde være vanskeligt
.,fol' os at bringe dem ud af Farvandet. Vi kappede vore
..Touge og drev ud. Skibene vare saa medtagne, at de
.ikke kunde styre. Baade "Elephant" og "Defiance" løb
..paa Grund; vi ("Ganges") og rYlonarch" grundstødte
.Iigeledes, og medens Batterierne endnu ikke havde op.hørt med at skyde, talte vi ikke mindre end (j Linieskibe
"og "Desiree" , som stade fast paa Grunden. Lykkeligvis
"kjæmpede vi med en Fjende, der 'ofte val' bleven slaaet,
"og som ikke drog Fordel af vor Stilling, ellers vare alle
..disse Skibe . gaaede tabt. De ere nu med stor Anstren,.gelse blevue reddede; men De kan nok tænke Dem, i
,. hvilken Tilstand et Skib, del' har saa mange sanrede
"Folk om Bord, og som er saa sønderskudt, maa befinde
,.sig. Vi ere nu beskjæftigede med at reparere alt, som
.0111 vi lan til Ankers paa Spithead Rhed. Heldigvis have
"vi været i Stand til at holde vort Parlamentærflag oppe
"indtil dette Øiehlik, hvor jeg skriver dette, hvad del' hal'
..været os til stor Fordel" . . . .
Ikke alene , ved Affattelsen af Skrivelsen lagde Lord
Nelson sin beregnende Kløgt fol' Dagen, men ogsaa den
Omstændighed, at Brevet var stilet til Kronprindsen og'
ikke, som man skulde vente, til Kommandør Fischer. viser.
at han handlede med en Diplomats Finhed. Den engelske
Parlamentær, Kapitain Sil' Frederick Thesiger, roede om
Bord i Blokskibet "Elefanten", del' tilligemed "l\Iars" lukkede Kroneløbet. og forlangte at blive fort til Kronprindsen.
3
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Chefen der om Bord befandt sig i en dobbelt Stilling, idet
Blokskibet ikke alene som en Fortsættelse af Defensionen
i Kongedybet var underlagt Kommandør Fisehers Kommando, men tillige som Vagtskib paa Rheden sorterede
direkte under Admiralite ts-Kollegiet, og dette ulykkelige
Dobbeltforhold fremkaldte naturligvis Tvivl hos Chefen
om, i hvilken Egenskab han ved denne Leilighed burde
optræde. Dagens Skjæbne beroede manske i dette Øieblik
paa , hvorvidt Kapitain Philip Thun lagde Hovedvægten
paa sin Stilling som Vagtskibschef eller ei ; den engelske
Officers bestemte Anmodning om at blive ført til Kronprindsen, og dennes Stilling som øverste Krigsherre bragte
Kapitain Thun til at glemme, at Kommandør Fischer var
den eneste Mand, der kunde modtage en Parlamentær fra
den fjendtlige Admiral, og han bestemte sig derfor til at
opfylde det engelske Forlangende. Da Sil' Frederick
Thesiger efter et kort Ophold om Bord roede ind imod
Langelinie ledsaget af en af "Elefantens" Officerer, heldede
Seiren atter til de engelske Vaaben, og sørgeligt nok,
i\fangef paa rigtigt Omdømme i et Øieblik, hvor en pligtmæssig Opfyldelse af, hvad der fra et formelt Standpunkt
vilde kaldes rigtigt og svarende til Etiketten gjorde Udslaget,
kastede Loddet i Vægtskaalen til Fordel for Storbritannien.
Medens denne Episode foregik paa Inderrheden, kjæmpedes der uafbrudt ude i Kongedybet. Røgskyer væltede
tykke og tunge ind over Toldboden og Langelinie , Skud
paa Skud glimtede og knaldede derude fra, men Ilden val'
i kjendelig Aftagende i den danske Linie. . Olfert Fisehers
Stander vaiede ikke længere fra "Dannebrog". Allerede
tidligere paa Dagen havde "Glatton"s Kanoner skudt det
i Brand, og den danske Høistkornmanderende , del' var
saaret af en Splint i Hovedet, forlod Skibet og flyttede
sin Stander til Linieskibet "Holsten", hvorfra Kampen fortsattes. Da "Dannebrog" havde strøget sit Flag og som et
brændende Vrag drev ind paa Stubben, hvor den sprang
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i Luften, blev Korvetten "Elven", del' som Repetitør laa
bagved Linien, saa heftigt beskudt, at den kappede sine
Touge og bjergede sig ind paa Inderrheden ; kort efter trak
.Aggershuus- sig ud af Slaget, og efter at disse Skibe
havde forladt Valpladsen, laa Stykprammen "Haien" og
Fluadebatteriet Nr. 1 alene tilbage. De to ungdommelige
Chefer, Sekondlieutenanterne Nicolai Muller og Peter Willemoes, værgede sig om Bord i deres Pramme med glimrende Heltemod imod "Elephunt" og .Glatton", saa længe
Kanonerne kunde bruges; Willemoes kappede saa sine
Touge og reddede sig med Vimplen vaiende ind paa
Rheden; "Haien" slog en Stund endnu og strøg sit Flag.
Pau Stillingens nordlige Fløi, hvor del' kjæmpedes imod
"Monarch", "Defiance" og Kapitain Rious Eskadre, blev
Chefen fol' "Indfødsretten", Kapitain Albert Thurah, dræbt
af en fjendtlig Kugle. Del' afgik Melding herom til Kronprindsen , del' den Gang betragtede Kampens Gang fra
Batteriet Sixtus. Da Kronprinclsen hørte, at "Indfødsretten"
havde mistet sin Chef, vendte han sig om til de Officerer,
der ledsagede ham, og spurgte, hvem del' vilde tage hans
Plads. Kapitain Christian Schrøderseo, der paa Grund af
svageligt Helbred for flere Aar siden havde forladt Marinens
Tjeneste, meldte sig og kastede sig i en Jolle for at ro
om Borcl i Blokskibet. Idet han traadte over Faldrebet
og et Øieblik blev stanende for at praie ned til Fartølsfolkene om at komme om Bord i Skibet, blev han ramt
af en fjendtlig Kugle, der dræbte ham paa Stedet, og kort
efter strøg "Indfødsretten" sit Flag.
Fra Batteriet Sixtus begav Kronprinds Frederik sig til
Langelinie for bedre at kunne iagttage Slagets Gang, der
nu kun val' staaende paa Liniens nordlige Fløi, og ved
Indgangen til Langelinie , ved Jernporten, mødte han den
engelske Parlamentær, Kronpundsen læste den engelske
Note, og hans Medlidenhed og gode Hjerte, der vare fremtrædende Egenskaber hos ham, vandt Overhnand over
a'
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hans F Ol'l1U ft. Han havde med Smerte været Vidne til,
hvorledes 3 4 af Forsvarslinien val' bleven knust af den
engelske Ild; Hundreder af Danske havde allerede mistet
Livet i Kampen, og Slaget fortsattes, Kanonerne vedhleve
deres blodige Arbeide derude og spredte Død og Ødelæggelse omkring sig hvert Minut, der gik. Hari stod med
Nelsons Forslag i Haanden til at standse Fjendtlighederne;
Admiralens truende Ord, Ængstelsen for de Sanredes Skjæbne
og Sindsbevægelsen ved alt, hvad han havde set og oplevet paa denne Dag, stormede saa mægtigt ind paa ham
i dette afgjørende Øieblik , at han, som den del' af Kam
havde Kommandoens øverste Ledelse i sin Haand , hestemte sig til at standse Slaget og sendte sin Generaladjutant, Søofficeren Kapitain Hans Lindholm, med Fuldmagt til Nelsons Admiralskib.
Hermed var Dagens Skjæhne afgjort; den engelske
Note havde gjort sin Virkning over al Forventning; - den
2den April var uigjenkaldelig tabt fol' de danske Vaaben,
Man kan ikke andet end respektere deu menneskekjærlige Følelse, del' foranledigede dette Skridt, men uforstaaeligt el' det, at en saadan Beslutning kunde blive taget,
uden at en Gang Sødefeusionens Chef, Kommandør Fischer.
blev randspurgt eller opfordret til at give Oplysning om
Sagernos Stilling, og Kronprindsens Ledsagere, hans militære
Stab, der ved denne Leilighcd omgav ham, hære et stort
Ansvar , fordi de ikke undspurgte traadte til med deres
l\lening i et Øichlik, hvor Fædrelandets Skjæhne stod pna
Spil.
Kronprindsen selv lod sig skuffe af Nelsons Krigslist,
og hvordan end den historiske Kritik vil dømme herom i
vore Dage, kan den dog aldrig underskrive en datidig Forfatters Mening: "At da Hs. Kgl. Hd. Kronprindsen fik dette
"Brev fra Englands Krigs-Idol, den seirvante Nelson, hørte
"han Menneskelighedens Stemme; og uden at benytte sig
"af den Fordel, Øieblikket tilbød ham, gUY han strax Ordre
1
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at standse Fjendtlighederne, Denne Handling vil glimre
'li Menneskehedens Annaler, naar ingen Dødelig tænker
"mere paa de blodige Trofæer, en Nelson og Parker
.dores hele Liv igjennem have tilkjæmpet sig,"
Om Bord j "Etephant" ventede mau imidlertid med
,;,tOI' Utaalmodighod paa Parlamentærens Tilbagekomst.
Nelson havde under hans Fraværelse sammenkaldt et
Krigsraad , hvori man ikke alene bestemte sig til ikke at
angribe Resten af den nordlige danske Fløi : men hvor
endogsaa saa neglige Stemmer S011l Kapitain Foley og
Fremantle Indtrængende madede til at benytte Vinden,
som endnu var gunstig, til at slippe ud af Farvandct , og saa snart som Kapitain Lindholm med Sil' Frederick
Thesiger i Følge val' traadt over' Faldrebet. blev det hvide
Flag helst paa "Elephant"s Stortop. og Ilden ophørte som
Følge heraf i den engelske Linie. Klokken val' da imellem
;31 / 2 og 3 3,: 4 Eft.; Velret overtrukket og mørkt.
Den danske Forsvarsstilling sønden for Trekroner var
bragt til Taushed efter :) Timers haardnakket Forsvar.
Den Kommanderendes Stander val' under Kampen flyttet
Ih "Holi,ten" til Batteriet Trekroner, og kort efter at
Kommandør Fischer var gaaet fra Borde, strøg Linieskibet
sit Flag. Da "Holsten" havde overgivet sig, val' der ikke
andet Valg fol' Fregatten "Hjælperen" end at stryge eller
se at slippe bort. Lieutenant Lillienskjold kappede Tougene,
satte Seil og naaede lykkelig ind paa Inderrheden, Det
Skib, som sidst af alle opgav Kampen, val' "Sjælland",
Kapitain Harboe ; det havde lidt mest af alle Detensionens
Skibe, Raparter og Master vare splintrede, 160 Mand af
Besætningen laa døde eller saarerle , og Bougen og hele
bagbords Side var skudt sammen,
Medens Kapitain Lindholm fra "Elephant" atter begav
sig i Land med en ny Skrivelse til Kronprindscn fra den
engelske Admiral, hvori denne samtykkede i at standse
Fjendlighedernc, tillod at bringe de danske Snarede i Land,
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men forbeholdt sig Het til at tage nærmere Bestemmelse
med Priserne, - medens den danske Befuldmægtigede
derefter blev sendt til den Høistkommandercndcs Flagskib
fol' at forhandle om Betingelserne for en foreløbig Vanbenhvile, en Foranstaltning, del' i alle Tilfælde gjør Nelson
megen Ære som Diplomat, da den lange Rotur fra Toldboden ud til Linieskibet "London" fremfor alt tog Tid,
arheidedes del' paa Liv og Død i den engelske Fluade paa
at bringe Skibene af Grunden og besætte de danske Priser,
del' havde strøget Flaget. Dette Arbeide fortsattes efter
at Vaabenhvilen val' bragt i Stand i Løbet af Natten med
stor Energi af Englænderne, de danske Priser hleve varpede
ud af Linien og brændte; af 13 Skibe vare de 12 sønderskudte Vrag, som .m an ikke kunde tænke paa at føre med
sig over Søen; Linieskibet "Holsten" var det eneste, del'
som Trofæ fra Slaget paa Hheden blev bragt med hjem
til England, og 7 Aar senere deltog del ved Sjællands
Odde som engelsk Linieskib i Kampen imod sin tidligere
.
Kammerat .Prinds Christian".
"Langfredag Morgen den 3die April" - fortæller Oberst
Stewart - "endnu førend det var bleven lyst, kom Lord
"Nelson i sin Gig om Bord tilos i .Elephant" for at høre,
"om vi endnu vare paa Grund. Kulden ved en lang Ro"tur i et nordligt Klima og saa tidligt om Morgenen og
"efter de foregaaende Dages haarde Anstrengelser baade
"paa Legeme og Sjæl kunde ikke formaa denne mærkelige
"Mand til at unde sig Ro eller et Øieblik at glemme dem,
"hvis Skjæbne han vaagede over. Han nød noget Frokost
"i en Fart og_ roede saa ud igjen til Priserne, som man
"var i Færd med at bringe bort fra den danske Kyst . .."
I Hovedstaden havde Spændingen lagt sig, del' var
atter kommen Ro og Ligevægt i de bevægede Gemytter.
Enhver vidste, at Landet havde haft Ære af sine Sønner
den foregaaende Dag, og at Kongetlybet havde været Vidne
til et glimrende Forsvar; det val' almindelig bekjcndt i
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Byen, at Regjeringeri i et Statsraad, som Langfredag Morgen afholdtes paa Amalienborg Slot, havde vedtaget ikke
ubetinget at forkaste Byde Parkers Forslag om en Alliance
mellem England og Danmark for derigjennem at vinde Tid
til fortsatte Underhandlinger, og om Eftermiddagen var
Amaliegade fyldt med Tilskuere, og paa Toldboden trængtes
en nysgjerrig Mængde for at faa et Glimt at se af Englands
berømte Admiral, der her gik i Lana ledsaget af Kapitalneme Hardy og Frernantle og i kongelige Ekvipager under
Eskorte blev befordret til Amalienborg Slot for at lede
Forhandlingerne som engelsk Befuldmægtiget.
Om Aftenen bragte Berlingske Tidende i anerkjendende
Udtryk Meddelelsen om Gaarsdagens Begivenhed, men
samtidigt havde en nedslaaet Stemning banet sig Vei; den
Gang den engelske Parlamentær blev set fra Langelinie.
troede man saa sikkert, at Seireri heldede til de danske
Vaaben, man kjendte jo Flaadens mislige Situation, og
Trekroner, "Mars ", "Elefanten" og Billes Eskadre vare
endnu i kampdygtig Stand, og nu saa man England optræde med Seirherrens tillidsfulde Hovmod. Man havde
en pinlig Følelse af, at man var bleven ført bag Lyset, at
engelsk Snuhecl havde vundet Slaget, da engelske Kanoner
ikke mægtede at slaa længere.
Berlingske Tidende, den 3die April 1801.

"Igaar var det en i Danmarks Aarbøger mærkværdig
"Dag. Paa den Dag havde man den anden Kamp med
.de overmodige Briter, og den er overstaaet til Hæder
"for Fædrelandet."
"Alle Officererne udmærkede sig hver paa sin Post
"med sandt Mod, og de Underordnede ofrede glædelig
"deres Liv fol' Fædrelandet. KJ. 3 begyndte Kanonaden
"lidt at sagtne, og Admiral Nelson sendte noget efter en
"Parlamen tær i Land fol' at underhandle, Man siger, at
"han skal have hilset de Danske som kjække Brødre."
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40 "Admiral Nelson er i dette øiehlik i Land fol' selv
"at underhandle. Hans Forslag ere endnu ikke bekjendte j
"men det føler enhver Dansk, at vor Kronprinds, til hvem
.,han hal' henvendt sig, aldrig vil modtage noget Tilbud,
.,som kunde vanhædre Nationen. Det er et kritisk og af..gjørende Øieblik, og endnu mere Blod vil flyde i den
.,næste Kamp, dersom Underhandlingerne ei falde ud efter
.,Ønske. Man el' beredt til at møde det Værste og staa
.,eller falde som Mænd."
Pauskedag bleve de Faldne begravne med stor Høitidelighed fra Søkvæsthuset j den lange Procession bevægede
sig gjennem Hovedstadens Gader ud til Søetatens Kirkegaard, alt Forretningsliv var standset, enhver, som kunde,
sluttede sig til det uoverskuelige Sørgetog for at vise
Fædrelandets Forsvarere den sidste Ære.
Samme Formiddag begav Generalmajor Waltersdorff
og Generaladjutant Lindholm sig som Danmarks Befuldmægtigede om Bord i Linieskibet "London" for at optage
Underhandlingerne. Den første Dag syntes alt at .gaa efter
Ønske for begge Parter j men allerede i det andet Møde
slog Englænderne om, idet Parker erklærede, at han ikke
havde Myndighed til at slutte Vaabenstilstand , men kun
Fred; og da de danske Befuldmægtigede gjorde gjældende,
at dette laa udenfor deres Instruxer, erklærede Nelson
kort og godt, at Sagen maatte have en Ende, og at han
stillede Danmark Valget imellem' en Alliance med' England
eller en Afvæbning af de under Udrustning værende Skibe.
Forhandlingerne endte den Dag paa en meget spændt
;\Iaade, og Horizonten mørknede igjen til et frembrydende
Uveir. I Kjøbenhavn havde man imidlertid ikke ladet
Dagene gaa ubenyttede bort, medens Underhandlingerne
stode paa j Steen Bille havde overtaget Kommandoen over
Resten af Defensionen; Langelinie, Sixtus og Kvinlus stode
slagfærdige til at tage imod et Bombardement, frivillige
Brandkorps og Nedrivningskorps vare organiserede, og paa
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Arnager var del' samlet Tropper fol' at afslaa en eventuel
Landgang.
)Ien paa samme Tid som Iveren og Kamplysten
voxede i Hovedstaden, viste den engelske Overkommando
Te gn paa, at den kun nødtvungen vilde gjenoptage Fjendtlighederne. Ved Mødet om Bord i "London" den 7de
April viste man sig fra engelsk Side tilboielig til at gjøre
Indrømmelser; Parker lod de danske Befuldmægtigede vide,
at han under visse' Betingelser var villig til at gaa ind
paa en Vaahenstilstand med den dansk-norske Regjering,
uagtet han derved overskred sine Instruxer , og paa Basis
af denne Erklæring enedes man tilsidst om et Forslag,
fremsat fra dansk Side, som -gik ud paa, at Danmark
skulde suspendere sin Medvirkning i den bevæbnede Neutralitet, sanlænge Vaabenstilstanden varede, og endvidere
forpligte sig til at lade sin Flaade blive i den Tilstand,
hvori den for Øieblikket befandt sig.
"Den Sde April" - fortæller Oberst Stewart i sine
Optegnelser fra disse mindeværdige Dage - "gik Lord
.,Nelson i Land igjen; Generaladjutant Lindholm, som
.kom for at modtage ham, og hvis Opmærksomhed man
.,mærkede hele Tiden, ledsagede ham tilligemed Oberst
.Stewart , Kapitain Parker o. fl. Han blev eskorteret til
.,SJottet omgivet af en tunaadelig Menneskemasse, som
.lagde mere Tilfredshed for Dagen ved denne Leilighed
.,end sidste Gang . . . . o. s. v."
Om Tildragelserne den Dag paa Slottet, hvor de Befuldmægtigedes Forslag til Vaabenstilstanden bleve forelagte
Kronprindsen til endelig Afgjørelse, fortæller Oberst Stewart videre:
"Ved den 7de Artikel i Traktaten opstod der megen
.,Vanskelighed, og Forhandlingerne vare lige ved at blive
.af'brudte. De danske Befuldmægtigede tiJstode oprigtig
"deres Syrnpathier for det russiske Hof. Lord Nelson for.sikrede dem med en Aabenhjertighed, som ikke er almin-
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.delig i Politiken, at hans Grund til at forlange saa lang
"en Vaahenstilstand som 16 Uger kun val' fol' at faa Tid
"til at optræde imod den russiske Flaade og derpaa atter
"vende tilbage. Da man ikke kunde blive enige om dette
"Punkt, hentydede en af de danske Befuldmægtigede til
"en Fornyelse af Fjendtlighederne. Lord Nelson, som
"kunde tilstrækkelig godt Fransk til at forstaa, hvad det
"yar, del' blev sagt, vendte sig om til en af sine Ledsagere
"og sagde med Fyrighed. "Forny Fjendtlighederne! For"tæl ham, at vi ere klar med et Øiebliks Varsel; - klar
"til at bombardere endnu i Aften!" - Den Befuldmægti"gede gjorde en høflig Undskyldning, og Forhandlingerne
"fortsattes paa en mere forsonlig Maade. Om Varigheden
"af Vaabenstilstanden kunde man imidlertid ikke blive
"enige, og Forhandlingerne afbrødes KJ. 2 efter Kronprind.sens Opfordring. hvorpaa man - samledes i en af Galla"Salene, som var ganske blottet for Møbler af Frygt fol'
"Bombardement. Derefter gik man oven paa til en stor
"Middag. Prindsen gik forrest. Lord Nelson, som støttede
r sig til en Ledsagers Arm, hviskede, idet han gik op ad
"Trappen: Omendskjønt jeg kun har et Øie , ser jeg
"dog , at alt dette godt kan brænde. Han tænkte selv i
"dett e Øieblik mere paa Bombardementet end paa Mid"dagen. Ved Taflet, som var til 50 Personel', sad Lord
"Nelson ved Kronprindsens høire Haand, og del: herskede
"megen Hjertelighed. De havde senere en privat Samtale
"i nogen Tid, og Prindsen gik tilsidst ind paa en Vaaben.stilstand, hvilken Lord Nelson samtykkede i med det For- "behold, at den Høistkornmnnderende først skulde bifalde
"den. "
I Løhet af denne Samtale eller maaske under Maaltidet val' det, at Nelson roste de Danskes Tapperhed og
særlig fremhævede Forsvaret af det Gernerske Flaadehatteri; han ytrede Ønske om at se og kjende Willemoes
og sagde til Kronprindsen , at den unge, tapre Chef for-

-

43

tjente at gjøres til Admiral. Herpaa skal Kronprindsen
have haft det heldige Indfald at svare: "HYis jeg gjorde
alle mine tapre Officerer til Admiral, my Lord, beholdt
jeg ingen Kapitainer eller Lieutenanter tilbage i min Tjeneste."
Næste Morgen skrev Lord Nelson følgende Linier til
Admiral Earl St. Vincent:
.
•St. George",

!)de

April 1801.

,.Lige kornmen tilbage efter at have faaet Vanbenstil"standen undertegnet. Jeg er dødtræt. Intet Menneske,
"undtagen de som ere omkring mig, kan fortælle, hvad
"jeg har gaaet igjennem, og hvad jeg lider."
Den l2te April - skriver "Nayal Chronicle" - seilede
Sir Byde Parker fra Kjøbenhavns Rhed med Flaaden
undtagen "St. George" og en eller to Fregatter, og til
Forbanselsø for Norden gik han ind i Østersøen langs med
Grundene imellem Øen "Amak" og Saltholm med den
Hensigt at angribe den russiske Flaade i Reval. Lord
Nelson skyndte sig at forene sig med den Kommanderende,
og de Anstrengelser, han udfoldede i den Anledning, omtales af Mr. Briarly , "masteren" i "Bellona" , i et Brev
dateret den lUde April 1801:
"St. George's Kanoner" - skriver han - "bleve bragt
"om Bord i et amerikansk Skib for at kunne flyde over
"Grundene syd for Kjøbenhavn , hvor Sir Hyde Parker
"havde seilet med Flaaden to Dage i Forveien; men Vin"den var imod og forhindrede os i at lette. Kl. 6 om
"Eftermiddagen fik Lord Nelson ved et Brev fra Sir Hyde
..Parker Underretning om, at en svensk Eskadre var bleyen
"set af en af vore Udkigs-Fregatter, I samme Øieblik han
"modtog Efterretningen, gav han Ordre til at gjøre et Far"tøi klart, og uden en Gang at vente paa sin Fartølskappe
,,(omendskjønt De kan tro, at Velret er bidende koldt
"her paa denne Aarstid), og skjønt han skulde ro omtrent

-44.,24- "miles· (c. 5 danske Mil) imod Vind og Strøm, sprang'
.,han neel i sit Fartøi og befaleele mig at følge med, uagtet
..jeg var om Bord i Skibet for at tage det over Grunden.
.. Alt, hvad jeg tidligere . har hørt om ham, kunde ikke
.halvt saa klart vise mig denne mærkelige og ubegrændsede
, Tjensteiver hos den store. Mand, som det jeg her blev
, Vidne til. Hans Ængstelse i Fartøiet i (j Timer igjcnnem
.for at Flanden skulde være seilet , førend han Val' kom.rnen om Bord i et af Skibene, og fol' at vi ikke skulde
.faa fat i den svenske Eskadre, er over al Beskrivelse.
"Jeg vil . anføre nogle Ord af hans egen Mund. Det val'
.,dygtigt koldt, og jeg bad ham om at tage min store Kappe
..paa, som var med i Fartøiet: "Nei jeg fryser ikke! min
.,Ængstelse for mit Fædreland holder mig varm! Tror de
..ikke, at Flaaclen el' seilet r" - .,Jeg antager det ikke,
.,my Lord." "Hvis den er det, saa følge vi efter i
.Baaden - til Karlskroria - ved Gud!"
"Jeg beretter dette fol' at vise, hvor optagne hans
.Tanker maa have været. Den Beslutning, at tilbagelægge
.en Afstand af omtrent 50 "leaglles" (c. 150 "miles") i en
.,aaben Baad paa G Aarer uden en eneste Smule Mad
.,eller Drikke, maa overbevise Verden om, at enhver anden
..jordisk Tanke end den at tjene sit Land var ganske
.,banlyst af hans Sind. Vi Ilaaede Flaaden ved Midnat
.,og gik ombord i "Elephant", Kapitain Foley, hvor jeg tog
.,A~sked med Lorden i Morgenstunden for at vende tilbage
.,til mit Skib."
I England modtog man naturligvis Seirsbudskabet
med Begeistring , og Hovedstadens Blade med "Times" i
Spidsen kappedes om at bringe deres Hyldest frem i de
mest smigrende Udtryk; Flaadcn , Nationens Yndling, og
Nelson, Englands mest populære og mest beundrede Admiral, blev hævet til Skyerne; den 2den April blev nævnt
paa Tryk som en af den britiske Histories mest glimrende
Seire til Søs, og med en vis Rundhaandethed opgaven
I
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Forfatter det danske Tab paa denne Dag til omtrent sex
tusinde Døde, Saarede og Fangne, uagtet hele Sødefeusionens Besætning kun talte 5063 Mand.
Den 16de April henvendte Englands første Admiralitetslord, St. Vincent, i Overhusets Møde Opmærksomheden paa
den Seir, del' nylig var vunden over de Danske. Han
roste paa en anerkjendønde .Maade alle, der havde taget
Del i Expeditionen til Østersøen og fremhævede. at deres
Opførsel ved denne Leilighed efter hans Mening overgik
alt, hvad den engelske Marines Historie havde at opvise.
Huset voterede Admiralen, Officererne og Folkene sin Tak,
og i Underhusets Møde fandt det samme Sted.
Den 19de Mai meddelte Bladet "London Gazette". at
det havde behaget Hs. Majestæt at udnævne "den høiædle"
Horatio Baron Nelson til "Viscount" i de forenede Kongeriger Storbritannien med Navn og Titel af "Viscount Nelson
,.of the Kile and of Bumham Thorpe", og at KentreAdmiral Graves ved samme Leilighed havde modtaget
Bath-Ordenen , men uagtet baade Pressen og Autoriteterne
i Begyndelsen havde berømmet Slaget pan Kjøbenhavns
Rhed i saa høie Toner og fremstillet det som en Vanbendaad af første Hang, ikke alene jevnbyrdig med Abukir
og St. Vincent, men som en Bedrift, det engelske Sprog
manglede Ord til at lovprise tilstrækkeligt, begyndte lidt
efter lidt en anden Mening at gjøre sig gjældende i Samfundets forskjellige Lag, da Seirsrusen var borte, og Kritikeri
havde løftet sin Stemme. Man betragtede Begivenhederne
og navnlig Afsendelsen af Parlamentæren med ganske
andre Øine end før, og Stemningen slog sanledes om, at
et af Hovedstadens Blade, "Morning Chronicle" , eudogsaa
tillod sig at udtale sig sanledes om Admiral 1\ clsons
Handlemande den 2den April:
"Vi have hidtil troet, at det var af Mcnneskekjærlighed,
"at Lord Nelson hnvde foreslaaet de Danske en Vanhen"stilstand; men vi have erfaret, at Grunden hertil val' at
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,redde 3 af hans Skibe af deres farlige Stilling. Det er
.altsaa ikke en menneskekjærlig Handling men en Krigs.,list, og vi ere i Tvivl, om den sømmede sig for en ærlig
.,Kriger."
Det kan derfor ikke forundre, at Cheferne for Linieskibene ved denne Leilighed ikke modtog Medniller til
Erindring om Slaget, hvad der var Skik, og som havde
været Tilfælde efter Slaget ved St. Vincent og efter den
franske Flaades Ødelæggelse ved Nilen. London By voterede ikke sin Tak, og det er værdt at lægge Mærke til
som Tegn paa , at man paa de høieste Steder heller ikke
var absolut tilfreds med Resultatet, at Kongen ved Parlamentets Aabning ikke omtalte Slaget elen 2den April med
et eneste Ord.
Alle disse mere eller mindre iøinefaldende Tegn paa
Misfornøielse gik Nelson til Hjerte, og til sin Dødsdag omtalte han med Bitterhed den Skuffelse, han havde lidt ved,
at der ingen l\Iedaille var bleven præget til Minde om
hans Bedrift: "Morning Chronicles" Angreb paa hans
Krigerære. og Tvivlen om de sande Motiver, der bragte
hum til at helse det hvide Flag og afsende den berømte
kortfattede Note til; den danske Kronprinds, gik ham heller
ikke uberørt forhi, hvad man kan se af følgende Udtalelse
hentet fra Admiralens private Korrespondance. I et Brev
til Lord Henry Addington skriver han saaledes:
"Baade mine Venner og Fjender synes ikke at forstaa
"Grunden til, at jeg sendte et Parlamentærflag i Land;
"mange af de første antage. at det var en Krigslist og
., ikke en Gang ganske tilladeligt, de sidste, tror jeg, til.,skrive del Ønsket om at afbryde Fægtningen, og faa ,meget faa forstaa den Følelse, som drev mig dertil, og
.,som jeg haaber til Gud, at jeg skal bevare indtil mit
.,sidste Øieblik, -- Menneskekjærlighed!"
I Løbet af Vaabenstilstanden gik de diplomatiske Forhandlinger deres Gang, uden at det lykkedes at blive enige
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om Betingelserne fol' en definitiv Fred. Men da Rusland
i Forsommeren, d. 17de Juni 1801, efter en Konference i
St. Petersborg sluttede en Overenskomst med England,
ifølge hvilken det opgav sine Fordringer i søfolkoretlig
Henseende, forandrede dette Skridt den politiske Situation
i meget væsentlig Grad. Overenskomsten fastsatte nemlig,
at det neutrale Flag herefter ikke skulde beskytte Ladninger, og at Skibe, del' seilede under Convoi, ikke vare
fritagne for Visitation, og da England samtidigt erklærede,
at det hverken vilde udlevere de tagne Priser eller agtede
at tilbagegive de under Krigen besatte vestindiske el',
førend Danmark-Norge havde underskrevet Juni-Overenskomsten , bestemte Bernstorff sig endelig til at give efter.
Den 23de Oktober samme Aar underskrev som Følge heraf
Grev Danneskjold-Løvendal paa Danmarks Vegne Overenskomsten i Moskow , Sverri g tiltraadte Overenskomsten, og
saaledes var Freden gjenoprettet i Norden .

o

Hobart Pusha's første Sotegt,
Augustus Charles Hobart Hampden, engelsk Søofficer,
død i Juli 1886 som tyrkisk Admiral og kjendt hele Europa
over som "Hobart Pasha", val' kun 10 Aar gammel, da.
hans Forældre saa sig nødsagede til at tage ham ud a.f
Skolen, fordi Lærerne vare enige om, at det val' umuligt
at faa Drengen til at lære noget. Den lille Knægt gav
Skolen og Lektierne en god Dag, og Lysten til Eventyr,
Længslen efter at se sig om i Verclen, havde allerede
slaaet saa dyb Rod hos Barnet, at Forældrene maatte bekvemme sig til at give efter fol' hans Ønske - at kommetil Orlogs,

l
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-48Del' tilbød sig snart Leilighed fol' den unge Hobart
til at komme tilsøs. En Slægtning havde netop faaet Udkommando som Chef fol' en Fregat bestemt til den Sydamerikanske Station. og det blev bestemt, at han ombord
i dette Skib skulde gjøre sit første Søtogt. Afskeden fra
Hjemmet val' let fol' begge Parter. Forældrene vare i
Grunden ganske glade ved at blive den vilde Krabat hit
fol' en Tid, og Hobart hastede med at komme afsted, fol'
at hans Drømme om alle de Herligheder, som Orlogslivet
skulde bringe ham, snart kunde blive til Virkelighed. Hans
barnlige Fantasi havde frit Spillerum paa dette Omraade,
medens han paa Toppen af en Diligence fra London
nærmede sig sine Ønskers Maal , den Havnestad , hvor
Fregatten laa klar til at gaa tilsøs. Men da han ved
Aftenstid stod alene i den fremmede By, hvor Ingen
kjendte ham, og Ingen brød sig om ham, sank Modet lidt.
En Færgebaad bragte ham ud til Fregatten, del' laa
paa Rheden. Det var første Gang, at han satte sin Fod
paa en engelsk Orlogsmands Dæk, og med bankende
Hjerte nærmede den lille Fyr sig den vagthavende Officer
fol' at melde sin Ankomst. Men da denne i en gnaven
Tone bad ham om at lade være med at genere ham og
blot se til at komme ned i Kadetmessen med sit Tøi,
listede Hobart ned ad Trapperne til Batteriet med sin
Bagage, og med en Fornemmelse af, at et Pust af den
kolde Virkelighed her fol' første Gang val' slaaet ham
imøde.
Messen, som Hobart efter nogen Søgen fandt nede
paa Banierdækket, val' kun lille og mørk. Rummel blev
sparsomt oplyst af et Par almindelige Talglys i Stager pan
et Bord midt paa Gulvet, og ved dette Bord sad 5-(;
gentlemen i Skjorteærmer i livlig Samtale. De nød med
Velbehag nogle gamle Kiks og drak Rom og Vand til.
Ved Synet af Drengen i den aabne Messedør gik
Samtalen et Øieblik istaa; men da de rom drikkende

4g gentlemen snart vare paa det Rene med, at det maatte
være en ny Messekammerat. som her præsenterede sig, begyndte de strax at fortælle hinanden, "ut de ikke kunde
"begl'ibe, hvad Satan den lille Fyr vilde her. da Pladsen
"i det forbandede Hul var lille nok i Forveien l •• - og erklærede tilsidst ganske bestemt, "at det maatte være en
"Protege af Chefen."
Selvom Hobart efter denne Modtagelse kunde have
været i Tvivl om han gjorde rigtigst i at træde nærmere
eller ei, blev han snart betaget enhver Uvished i denne
Retning, idet en af de romdrikkende gentlemen reiste sig
op og sagde: "Det gjør mig meget ondt min Dreng, men
.,herinde er ingen Plads!" - og fortsatte i en kommanderende Tone til en snavset udseende Person i Skjorteærmer, der viste sig i Døraabningen: "Hovmester,.-il De
. give den lille Fyr noget The og Aftensmad og en Køle
.at ligge i."
Hobart maatte altsaa tage til Takke med en Kist ebænk og en Hængekøie i Messegangen udenfor; men træt
og sulten som han var, smagte Aftensmaden ham fortræffeligt, og efter mange forgjæves Forsøg paa at komme
op i Køien, lykkedes det ham endelig at komme til I-h-ile
efter Dagens Anstrengelser og Gjenvordigheder.
Den næste Morgen tidlig blev alle Mand pebet op for
at modtage Chefen, del' kom ombord for at overtage
Kommandoen af Skibet. Fregattens Officerer og Mandskab
stod opstillet paa Dækket, da Chefschaluppen lagde til
Faldrebet.
"Jeg skal aldrig glemme, l. skriver den senere Admiral
Hobart i sine Memoirer, .,det Indtryk, de allerførste Ord,
,.jeg hørte af Chefens Mund, gjorde paa mig. Det var en
"smuk ung Mand med fine Træk, men et skummelt Ud"tryk skæmmede hans Ansigt. Da han traadte over Fald"rebet, hilste han, og idet han henvendte sig til Skibets
"Næstkommanderende, sagde han med høi Stemme: ..Vil
4
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"De sætte alle mine Fartølsfolk i Bøien paa Grund af
.,Tjenesteforsømmelse. Efter at have givet denne Ordre
.. og hilst paa Officererne, som modtog ham med stor Ær.. bødighed , læste han sin Udnævnelse til Chef op for det
"samlede Mandskab og trak sig derpaa tilbage til sin Kahyt.
.,Da Klokken Val' 11, blev alle Mand pebet paa Dækket for
..at være Vidne til, at Chefens Chaluproere bleve afstraffede.
"Jeg kan ikke beskrive den Rædsel, som greb mig, da jeg
.,saa. hvorledes G raske Matroser bleve hudflettede af den
"skrækkelige "Kat", blot fordi deres Chef havde maattet
., vente nogle faa Minuter efter Fartøiet inde paa Kaien. "
Fregatten var imidlertid kommen under Seil og stod
ud i Kanalen for en frisk Kuling. Velret val' smukt, men
Vinden havde allerede reist lidt So. Det varede ikke længe
førend Hobart , del' endnu var ganske ukjendt med Skik
og Brug ombord i en Orlogsmand, mod sin Villie kom i
Veien for Chefen, og denne gav ham strax til Straf Ordre
til at gaa tilveirs og blive paa Stængesalingen. Drengen
vidste næppe hvor Stængesalingen var; men han havde
en Fornemmelse af, at det maatte være høit tilveirs , og
en Følelse af, at han umulig kunde krybc derop. Han
havde aldrig før været tilveirs i Reisningen paa et Skib,
og Fregatten slingrede og duvede allerede og dandsede
afsted paa den reisende Sø, saa at han næppe kunde gaa
paa Dækket uden at holde sig. Han blev staaende betuttet
uden at røre sig, men et tordnende: "Vil De lystre Deres
"Ordre, Sir!" - bragte ham til Besindelse l og ganske
mekanisk begyndte han sin farlige Vandring, holden do sig
fast med Hænder og Fødder.
En af Topsgasteme, . del' val' paa Veien ned til Dækket,
tog et Tag i ham og fik ham op i Morset. :NIen Freden
val' kun kort; Chefens Øie havde opdaget ham, og gjennem Hanbøren lød det fra Dækket: "Høiere op Sir!" Idet Hobart reiste sig og over Merseranden kiggede ned
fol' at se, hvorfra Stemmen kom, fik han Øie paa sin Ven
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Topsgasten , den eneste, del' endnu havde rakt ham en
hjælpende Haand ombord, og til sin Fortvivlelse saa han,
hvorledes han stod surret til Vantleideren og fik sine Tamp,
fordi han paa egen Haand havde hjulpet ham op. Ved
dette Syn svigtede den sidste Rest af Mod og Kræfter, og
da Hobart atter kom til sig selv igjen, laa han i sin Køie,
lige vaagnet af en lang Besvimelse.
Den første Dag under engelsk Orlogsflag havde langtfra svaret til Forventningerne: men nu Val' det fol' sent
at gjøre noget om, da Skibet val' under Seil fol' en frisk
Kuling', snart Kanalen ude. De glade Drømme om det fri,
ubundne Orlogsliv havde maaUet vige Pladsen for den
haarde Virkelighed. Han følte sig nu S0111 den mindste
og ringeste af en stor Skibsbesætning, der som saa mange
andre paa de Tider styrenes. med en jeruhaard og lunefuld Haand,
Det er ikke saa underligt, at Hobart under disse Omstændigheder kom hjem fra sit første Togt med Sindet
fuldt af Bitterhed mod den Mand, del' i over el Aar
havde ladet sit tyranniske Lune gaa ud over Skibets Besætning. Denne Stemning hos Drengen k0121 til Udbrud
den Dag, da Skibet strøg Kommando. Da Chefen efter
Afmønstringen skulde forlade Portsmouth for at kjøre op
til London, sendte han Bud efter sin lille Slægtning og tilbød ham Plads i Vognen, men Hobart svarede ham: Før
"skal jeg kravle hjem paa Hænder og Knæ, end kjøre
.,sammen med Dem! "
Det var et Svar, som havde baade Næb og Klør; en
velment Tak for hele Togtet.
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Smaatræk fra Livet om Bord.
I afdøde Kontre-Admiral C. A. Rothes Levnetsbeskrivelse findes opbevaret nogle Smaatræk fra Livet om Bord
i Datidens Orlogsmænd, karakteristiske i sig selv og fortalte af Rothe. I Aaret 1780 blev han som Kadet i Slutningen af Juni Maaned udkommanderet med Fregatten
"Kiel", Kapitain Claus Tønder, som hørte til Vice-Admiral
Schindels Eskadre, del' krydsede i Nordsøen til Handelens
Beskyttelse.
Kapitain Tønder havde selv imellem sine Kammerater
Ord fol' at være en barsk og brøsig Mand, uagtet den
Tids Skibschefer i Almindelighed ikke kunde rose sig af
nogen særdeles fin Omgangstone om Bord i deres Skibe,
og Rothe fik paa dette Togt oftere Leilighed til at lære
denne Side af sin Chefs Karakter at kjende. Saaledes
fortæller han blandt andet, hvorledes det engang ved
Aftensbordet, hvor han var den yngste Tilstedeværende
og følgelig ogsaa den slettest betjente, endelig val' lykkedes
ham at faa fat i Sukkerbøssen og lige skulde til at sukre
sin Grød, da i det sanune Chefens Tordenstemme lød
over Bordet: "Hovme~ter! hvad skal den Havn eunge med
.Sukkerbøssen dernede:' Tag den fra ham !"
Lige indtil Slutningen af forrige Aarhundrede val' den
reglementerede Aftensmad om Bord i Orlogsskibene Grad
og koldt Kjøkkeu ved Officerernes Bord, og samtidigt besørgede i den Tid Chefen baade Officerernes og Kadetternes Bespisning, hvad der ofte gav Anledning til et slet
Forhold om Bord, idet der ikke uden Grund hlel' klaget
over mager Kost og daarlig Levemaade. Denne Ordning
havde tillige til Følge, at Chefen let lod sig forlede til at
betragte den fælles Messe som sin private Husholdning,
hvor det først og fremmest dreiede sig om at leve økonomisk, uden at der dog derfor var noget til Hinder for,
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at der af og til serveredes en lille Extraret fol' Husherrens
egen Mund, noget, del' var saare almindeligt i Familielivet
paa den Tid. En af de yngste Lieut enanter havde saaletles i flere Dage lagt Mærke til en delikat Ost, som
regelmæssig blev sat fol' Chefen, del' lod til at finde Behag
i den og ogsaa taalte, at Næstkommanderende og undertiden Trediekommanderende gjorde et Snit eller to i den;
men saasnart den gjorde Mine til at vandre længere ned
langs Bordet, lød der strax et: "Hovmester! bring mig
.den Ost hel' op igjen!"
Lieutenanten, der sad nederst for Bordenden, vovede
ikke ligefrem at forlange Osten og indsaa ogsaa det unyttige i at prøve paa at sende en af Oppasserne op efter'
den ; thi ingen turde nærme sig Chefens Plads uden Hovmesteren, og havde denne været saa letsindig at ville gjøre
et Forsøg paa at bortføre Osten uden Opfordring, havde
strax et: "Vil I lade den Ost staa!" lammet hans Arm.
Lieutenanten fattede derfor en anden Plan. Med alvorlig :YIine strakte han sin Kniv hen over Bordet i skraa
Retning først til den ene Side og saa til den anden, ligesom et Skib, der krydser sig op, og vedblev saaledes Slag
for Slag, saalangt Armen kunde række. Dette .tildrog sig
Chefens Opmærksomhed. "l-Ivad el' det for Fagter, han
.har for dernede, Monsieur? Hvad sidder han og stikkel'
.,efter med den Kniv? " - "Jeg regner efter, Hl'. Kom.,mandør, hvor mange Slag jeg skal gjøre fol' at krydse
.rnig op til Luvart af den Ost. " - Kommandøren, som
forstod Hentydningen, svarede: "Han el' en Spasmager,
, Monsieur ! - Hovmester, tag Osten•.- og bring clen til
, Lieutenanten."
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Store Prisepenge.
Ved Udhrudet af Krigen mellem England og Spanien
i Aaret 17G1 faldt flere værdifulde Priser i de Engelskes
Hænder, En Krydser tog sanledes et Skib fra Barcelona
med 100,000 Dollars om Bord i præget Mønt; men de to Korvetter, "Aetive", Kapitaiu Herbert Sawyer, og "Favourite",
Kapitain Pownal, vare endnu heldigere.
Medens de laa og krydsede udfor Cadiz, traf de Aaret
efter, den 21de Mai, sammen med et stort, spansk Skib
"Hermione", kommende fra Lima, og da Handelsskibet
'naturligvis ikke kunde tænke paa Modstand ligeoverfor 2
engelske Orlogsmænd, blev det taget i Besiddelse, uden
at der blev løsnet et Skud. Det viste sig, at "Hermiono:
var et af de sankaldte .Sølvskibe" (Skibe, der bragte Udbyttet fra de spanske Sølvminer i Sydamerika til Europa)
og tillige en sjelden værdifuld Prise; thi efter at alle Afgifter og Omkostninger ved Skibets Kondemnering vare
fradragne, beløb Værdien af Ladningen sig endnu til over
9 Millioner Kroner.
I 20 smykkede Vogne, med det engelske Flag vaiende
over det spanske, blev det erobrede Sølv under Eskorte
af Søfolk kjørt gjennem Landet fra Portsmouth til London;
ved Hyde-park blev Toget modtaget af en Afdeling Rytteri,
og herfra bevægede Vognrækkøn sig igjennem Londons
Gader til Tower's sikre Hvælvinger under Mængdens
uendelige Jubel.
Det hekjendte engelske Tidsskrift "Naval Chronicle:
for Aaret 1811 omtaler Fordelingen af Prisepengene ved
denne Leilighed, hvoraf vi her skulle meddele Korvetten
"Aetives" Andel som et Exempel paa , hvorledes ikke
alene Ære og Berømmelse, men ogsaa Guldet undertiden
strømmede Hed over dem, del' kjæmpede under Englands
Flag paa Søen.
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Til Chefen. . . . . . . . . . .
1,170954. Kroner.
3 Officerer hver Kr. 234084. . . .
702252
8 Officerer hver Kr. 78050 . . . .
624.400
'o
20 Und erofficerer hver Kr. 32517
G50340
150 Søfolk og Marinesoldater hver 1\:1'.9135 1,370230
lai t . . . 4,51819G Kroner.

"Hekla"s Kamp med

"Y.

d. 'I'ann."

Naar Edouard Suensons Navn nævn es, retter Tanken
sig uvilka arligt mod Helgolands-Bugten og Kampen d. 9de
l\Iai 18G4, der for bestandig vil sikre hans NaYl1 mod
Forglemmelse i vor Marin es Historie. Denne Begivenhed
er saa ofte og saa udførligt blev en skildret saa vel i
Skrift som i Tale; her skal i korte Træk fortæll es 0111 en
anden Affære - Ødelæggelsen af Dampskibet "v. d. Tann"
der under den første slesvigske Krig gjorde Su ensons
og "Hekla "s Na vn kjendt e Landet over.
.,Hekla " hørte i 1850 til Komm andør Steen Billes Eskadre
i Østersø en, Eskadrechefen havde paa Stationen ved Fehmern den 17de Juli faaet Und erretning om, at det nævnte
fjendtlige Skruedampskib Dagen forinden var ståaet gje nnem Fehm er - Sund paa Veien t il Neust adt. Som Følge
heraf blev "HekIa " sendt ind paa Neustadter-Bugten for at
holde Øie med det.
Den 20 de Juli om Morgenen opdagede man " Y. d.
Tann", der under Damp stod over imod Travemunde.
"HekIa" jagede strax , men Forspringet var saa stort. at
den c1anske Orlogsmand ikke fik Skud, og Fj enden slap i
god Behold indenfor Tønden ved Travens Munding og
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stod videre op til Lilbeck. Men her i denne rent tydske
By vilde man ikke tillade Oprørsskibet at blive liggende
og gav det Ordre til atter at forlade Havnen. .,v. d. Tann"
maatte sanledes allerede næste Aften slippe sit Fristed og
gik tilsøs da det blev mørkt, for at forsøge langs Kysten
at liste sig op til Neustadt ,
Det lykkedes imidlertid ikke, for "Hekla" var ogsaa
samme Aften i Farvandet.
Kapitain Suenson havde i Skumringen forladt Stationen
ved Burgtiefe og var nu ved Midnatstid inde paa Bugten
ved Neustadt i Haah om at træffe Flygtningen.
Klokken kunde vel være omtrent 12, da den Vagthavende ombord i .Hekla" fra Broen mente at kunne se
Dumpskibsrøg inde under Land. Kursen blev ændret indefter, Kikkerterne kom frem, og snart var man paa det
Rene med, ' at den sene Nattegjæst var en lille Damper,
der arbeidede sig frem klods under Kysten i Skyggen af
det høie Land.
Det kunde ikke være andre end "v. d. Tann: . Der
blev strax slaaet "klart Skib" ombord i "Hekla"; Folkene
mødte ved deres Kanoner, og et Varselsskud sendtes i
Retning af den fremmede Damper. Som Svar lød et
Hurra inde fra Kysten, og omtrent samtidigt faldt to
Skud fra den næsten usynlige Fjende, som ramte med en
forbansende Sikkerhed. Det ene Projektil slog ned ved
den agterste Bombekanon paa Dækket, hvor det dræbte 1
og sanrede 3 Mand, det andet gik gjennem Skihssiden ind
i Fyrbødernes Lukaf og kvæstede en Mand.
Ved Projektilets Ankomst styrtede de tilstedeværende
uskadte Fyrbødere hovedkulds ud paa Dækket gjennem
Lukafdøren for . at redde sig, og skjønt Øieblikket ikke
indbød til nogen Spøg, kunde Skibets Maskinmester, Mr.
Higgins, ved dette Syn ikke dy sig for at give sin engelske
Humor frit Løb og udbrød: "I never befare gat my fire-
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"men out in such a hurry l- (Jeg hul' aldrig føl' faaet mine
Fyrbød ere ud af Lukafet i sandan en Fart).
Situationen ombord i .Hekla: var efter disse to
første Træffere ikke uden Alvor. Skuddenes Præcision
viste, at selvom Fjenden, skjult af Landet, næppe kunde
skimtes fra "Hekia", laa den danske Orlogsmand ude paa
Bugten med Skrog og Reisning skarpt aftegnet imod den
rene Natteluft som den bedste Skive for "v. d. Tarm-s
Kanoner. Det var derfor nødvendigt at gaa Fjenden
nærmere paa Livet, saa at Folkene kunde komme til at
rette deres Kanoner imod et Maal, som de kunde se, og
Kapitain Suenson dampede ogsaa langsomt indefter, skjønl
Vandet ,grundede op fol' hver Gang Loddet blev hevet.
Han var selv paa Kommandobro en; den vagthavende
Officer var gaaet op paa den ene Hjulkasse , hvorfra Udsigten val' friere ind imod Kysten. Chefen vilde under
denne korte men spændende Seilads indefter paa Bugten
sige noget til Lieutenanten; han lagde sin Haand paa
Skulderen af ham for at vække Opmærksomhed, men trak
den til sig med de Ord: ".Jeg tror, Gud forlade mig, De
"ryster! " Den Vagthavende erklærede rigtignok, at han ikke
følte nogensomhelst Ængstelse, men det frelste ham ikke
fol' strax paa Stedet at faa en Tilrettevisning, som han
rolig tog' imod i den Formening, at Øieblikket ikke egnede
sig til yderligere Forklaringer.
Chefen var imidlertid gaaet over paa den anden Side.
r den halvlyse Sommernat saas hans høie Skikkelse oppe
paa Hjulkassen, hvor han med den korte Natkikkert til et
Øie saa ind imod Land, og kort efter hørte man ham
sige med sin dybe, klangfulde Stemme: "Jeg tror, Gud
"forlade mig, jeg ryster selv."
.,Ja, hvis Chefen ogsaa ryster," - svarede Lieutenanten, - "saa kan Hr. Kapitainen tro, at det maa komme
"fra Hjulkassen. "
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.Hekla- havde skudt under Indseilingen paa Bugten,
blot for at Folkene ikke skulde staa ledige ved Kanonerne,
men nu var man kommen hinanden saa nær, at de danske
Kugler begyndte at ramme.
Kapitain Suenson havde taget Landgrunden saa nær,
. som det vel overhovedet var muligt med et Skib af
"Hekla"s Dybgaaende ; han sloges med kun 11/2 Fod Vand
under . Kjølen, og brugte sine Kanoner saa bravt, at "v. d.
Tann" Kl. 11/ 2 stod i Brand. I Skjæret fra Flammerne
troede man at kunne se, at det fjendtlige Dampskib stod
paa Grund. Der blev derfor holdt inde med Skydningen,
et Fartøi afsendtes til Brandstedet, og "Hekla"s Chalup
fandt "v. d. Tann" grundstødt, forladt af sin Besætning.
og saa heftig i Brand, at Ilden ikke .længere stod til at
slukke. Kort efter sprang det brændende Skib i Luften,
og ud paa Morgenstunden var Vraget nedbrændt til Vandgangen.
Affæren med "v. d. Tann : gjorde Suenson kjendt som
. Hekla -s raske Chef, men da han i Mai Maaned 1887
d øde over 80 Aar gammel, fulgtes "Seirherren fra Helgoland" til Jorden med Sympathi og Taknemmelighed fra et
helt Folk.

Slaget ved Nilen.
Den 19c1e Mai 1798 indskibede Bonaparte sig i Toulon.
Den franske Expeditions-Arme , 25000 Mand Fodfolk, et
betydeligt Artilleri og en Del Rytteri var fordelt ombord
i den franske Flaacle og en Mængde Transportfartoier,
del' fyldte den rummelige Rhed. Den kommanderende
Admiral Brueys, havde sit Flag vaiende paa Tredækkeren
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"L'Orient" paa 120 Kanoner. og to Køntre-Admiraler
kommanderede urider ham. Den ' 19de Mai om Eftermiddagen var alt klart til Afseiling, og Admiralen gav Signal
til, at lette. Hele Toulon var paa Benene for at nyde det
imponerende Skue j 13 Linieskibe , 4 Fregatter og flere
Hundrede Transportskibe lettede Anker, Tusinder Kvadratfod Seildug udfoldedp. sig efterlinanden for en frisk Brise
af KV., og under Befolkningens Jubel forlod den franske
Flaade Rheden.
Men hvorhen Expeditionen skulde gaa, var en dyb
Hemmelighed. Om Bonaparte nu vilde forlægge Krigsskuepladsen til en anden Verdensdel og føre sine seirrige
Tropper til Ægypten eller til Indien, var der ingen, der
vidste; men hvilket Maal han end havde for sine ærgjerrige
Planer, truede de dog Storbritanniens Interesser saa alvorligt, at det blev den engelske Flaades Hovedopgave at
søge at lamme det franske Foretagende.
Den kommanderende engelske Admiral i Atlanterhavet
var Admiral Jervis , Lord St. Vincent. Allerede i længere
Tid havde han haft Opmærksomheden henvendt paa, hvad
der gik for sig i Sydfrankrigs Havnestæder. Fra paalidelige og velunderrettede Kilder vidste han, at del' koncentreredes Tropper og samledes Transportskibe efter en stor
Maalestok, uden at man dog bestemt kunde angive, hvad
Hensigten val' med disse Foranstaltninger j men nu fik
Admiralen i Begyndelsen af Mai Maaned positive Underretninger fra England om, at der virkelig forberedtes en
Expedition, hvis Udgangspunkt skulde være Toulon j den
19de samme l\Iaaned stødte en Forstærkning af 8 Linieskibe til Flanden og medbragte Ordrer fra Admiralitetet
om uopholdelig at sende en Flaadeafdeling paa 12 Linieskibe til Middelhavet for at opsøge og tilintetgjøre den
franske Flaacle.
Denne vigtige Kommando betroede Lord St. Vincent
til Nelson , der paa den Tid krydsede med en mindre
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Eskadre i den vestlige Del af Middelhavet. Han afsendte
strax to Linieskibe under Kapitain Troubridge , som den
7de Juni om Aftenen stødte til Nelson udfor Toulon og
bragte Ordren om Bore! til ham om at overtage Kommandoen over den samlede Styrke, 14 Linieskibe stærk.
I sine Instruktioner skriver Lord St. Vincent:
.Træffer De den franske Transportflaade , maa De
.gjøre Deres Yderste for at tage, sænke, brænde eller øde.lægge den. De maa forfølge den overalt i Middelhavet,
.,Arkipelagus, ja selv i det sorte Hav, hvis Expeditionen
.,er bestemt derhen. Enhver Havn (de sardinske undtagen)
.. i hele Middelhavet, som maatte nægte at forsyne Dem
.,med Proviant, eller hvad De ellers kan have Mangel paa,
.,betragter og behandler De som Fjende. Idet jeg stoler
.paa Deres Tjensteiver og Dygtighed, er jeg overbevist om,
.,at De i Spidsen for en Flaade, del' el' saa vel bemandet,
.,disciplineret og kommanderet, vil have Lykken med
.Dem.v Ved at give Kommandoen over den detacherede
;\Iiddelhavsflaade til Nelson, havde Lord St. Vincent ladet
Valget falde paa den yngste af sine Admiraler, uden at
tage Hensyn til, at han ved denne Leilighed forbigik Sil'
William Parker og Sir John Orde, der begge vare ældre i
Tjenesten end Nelson og derfor begge mente at have mere
Krav paa at faa Kommandoen end deres yngre Kammerat;
men den gamle Admirallervis ændsede ikke slige personlige Hensyn og valgte en Mand, som efter hans Overbevisning bedst vilde være mægtig til at løse den vanskelige og besværlige Opgave. De to misfornølede Admiraler
beklagede sig skriftligt over, at Kommandoen ikke val'
bleven betroet dem; men Lord St. Vincent viste ved denne
Leilighed, at i en Flaade , som han kommanderede, blev
hvert Brud paa Disciplinen lige fra den menige Matros op
til Admiralen ikke taalt. I et Brev, dateret 22de Juni,
skriver han til Nelson kort og godt:

".
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"Sir William Parker og Sir John Orde have hegge
"skriftligt heklaget sig over, at de ere blevue forbigaaede
"ved denne Kommando. Jeg har gjort, hvad der stod i
"min Magt for at forhindre dette Skridt, men de to Barenet's
"have ikke været tilgængelige for Fornuftgrunde. I det
"Øieblik , jeg modtager deres Breve, ville de begge blive
"beordrede hjem."
, Imidlertid havde Nelson med Iver, men uden Held,
begyndt at lede efter den franske Flaade. - I Spidsen for
sine 14 Linieskihe, om Bord i ;Vanguard", gjennempløiede
han Middelhavet fra Ende til anden. Neapel, Sicilien,
Smyrna, Alexandria bleve anløbne til forskjellige Tider, og
saaledes forløb Juni og det halve af Juli Maaned med
rastløs Søgen; hver Dag var kun en ny Skuffelse for Admiralen. Den franske Flaade var sporløst forsvunden. '
Nelsons Breve bære Vidnesbyrd om hans Misfornøjelse
og Utaalmodighed over, at han ikke kunde finde Franskmændene. I sine Rapporter til den kommanderende Admiral klager han over sit Uheld og tilskrev det for en
stor Del, at han manglede Fregatter og mindre Skibe,
disse "Flaadens Øine" , som han selv kaldte dem, der
skulde afsøge Farvandet og bringe Efterretninger; med de
svære Linieskibe var Arheidet langt møisonuneligere og
besværligere, da han for at være kampberedt maatte holde
Styrken samlet.
Endogsaa i sin private Korrespondance giver han sin
Utaalmodighed Luft. "Til min store Sorg", skriver han
til Lady Nelson, "er det mig ikke muligt at finde den
"franske Flaade. Vi have været udfor Malta, i Alexandria,
"Smyrna og ere nu vendte tilbage til Syracusa uden Held;
"men ingen sk~l kunne sige, at det er af Mangel paa
"Aktivitet. \ Jeg lever stadigt i Haabet om at træffe disse
"Knægte, og det vilde rigtigt glæde mig at prøve, hvad
"Bonaparte duer til paa Søen, for han kommanderer selv
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.,baade Flaaden og Hæren. Hæder er mit Maal , og det
.,alene. Den almægtige Gud velsigne Dig."
Imidlertid fortsatte den franske Flaade uhindret sin
Vei over Middelhavet uden at se et eneste engelsk Skib:
fra Genua og Bastia stødte flere Transportskibe til, og den
samlede Flaade val' i de første Dage af Juni til Ankers ud
for Marsala paa Vestkysten af Sicilien. Den 9tleJuni viste
Bonaparte sig udfor Malta. Hans tilsyneladende fredelige
Anmodning om Adgang til forskjellige Bugter og Ankerpladser paa Øen for at fylde Vand, blev modtagen og adlydt som en Befaling af Malteserriddeme, der ikke vovede
at gjøre Modstand imod Republikens seirrige Arme. De
franske Tropper gik uhindret i Land, og da Bonaparte fan
Dage efter forlod Øen og i Spidsen for en uhyre Flaade
paa henved 400 Seilere satte Kursen .mod den afrikanske
Kyst, havde Øen overgivet sig uden Sværdslag; det trefarvede Flag valede fra Maltas Forter, og Frankrig var
sanledes i Besiddelse af det vigtigste Punkt i Middelhavet,
Nøglen til Levanten. Medens Bonaparte i de første Dage
af Juli Macmed i Ro og Mag landsatte sine Tropper i
Alexandrias Havn, og Orlogsflaaden i Abukir-Bugten tæt
østen for Byen udskibede Artilleriet og Armeens Heste,
havde Nelson i Messina faaet Underretning om Maltas
Overgivelse til Franskmændene', og denne Begivenhed bestyrkede hans Formodning om, at Ægypten maatte være
Xlaalet for Expeditionen.
Den 23de Juli lettede den engelske Flaade fra Syracusa,
hvor den havde provianteret og fyldt Vand, og samme
Dag skrev Nelson til den engelske Gesandt i Neapel, Sir
William Hamilton:
.Vanguard". Syracusa, 23de juli 1798.

Kjære Sir,
., Flanden er klar til at lette. og saasnart Landvinden
.kommer, forlader jeg dette yndige Sted. Mit eneste Haab
.er , at det endnu vil lykkes mig at finde den franske
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. Flaade og maale mig med den. Udfaldet ligger. i For.,synets Haand j men del' el' ingen Tvivl 0111 , at det nok
"vil staa os bi."
Ho r a tio N e l s o n.

'l

"Ingen Fregatter! Det hal' været og vil maaske blive
Grunden til, at vi gaa glip af den fran ske Flaade."

Fra Syracusa forcerede .Flaaden øster paa , uden a t
del' hændte noget mærkeligt. Den 2gde om Aften en val'
man udfor Sydkysten af Morea , og .,Culloden " Kapitain
Troubrigde , blev sendt ind i Koran-Bugten for at rekognosere.
Allerede næste Morgen tidlig stedLinieskibet igjen ud
af Bugten og medbragte Underr etning fra den tyrkisk e
Guvern ør i Koran, at man fol' omtrent en Maaned siden
h avde set den franske Flaade; den styre de SO. Saasnart
Nelson havde faaet dette at vide , val' det ham klart ,' at
Ægypten maatte være Maalet fol' Bonapartes Planer, og
uden at spilde et Øieblik stod den engelske Flaade for
fulde Seil over imod den afrikanske Kyst. Den 31te Juli
om Aftenen gav Admiral en Signal til at dreie til Vinden,
og fol' smaa Seil holdt Flaaden det gaaende Natten over
udfor Landet. Den næste Morgen ved Daggry bleve to af
Linieskibene sendte forud forat holde Udkig , og i Løbet
af Dagen stod Flaaden længere ind under Land. Klokken
val' fire om Eftermiddagen, da det forr este Linieskib heist e
Signal at den fransk e Flaade var i Sigte. 17 Skibe stærk
og til Ankers.
Den fran ske Flaade laa endnu til Ankers i AbukirBugten. Uagtet de Bru eys's Forestillinger havde Bonaparte
som den Øverstkommanderende givet ham bestemte Ordrer
til ikke at forlade Kysten, og den franske Admiral havde
som Følge deraf valgt Abukir-Bugten tæt østen fol' Alexandri a til sin Ankerplads. De fransk e Linieskibe laa i en
tætsluttet Linie tvers over Bugten i Retning fra Vest til
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øst med Admiralskibet i Midten. Et Morterbatteri paa en
lille ø understøttede den forreste Del af Linien, og mellem
Linieskibene og Landgrunden laa 4 Fregatter. Den franske
Stilling var stærk og frembød i flere Henseender store
Fordele overfor den engelske Flaade, der gjennem et temmelig vanskeligt Indløb skulde forcere ind i en ukjendt
Bugt, som vel var ganske rummelig, men opfyldt med
Sandbanker og Grunde ind mod Bunden, udsat for at
modtage Ilden langskibs under Indseilingen , og endelig
ude af Stand til at bruge Kanonerne med Eftertryk, førend
Skibene vare komne til Ankers paa deres anviste Pladser
og havde bjerget Seilene; men Stillingen havde ogsaa den
store Mangel, at naar en dristig Fjende med overlegen
Styrke kastede sig over den luv Del af Linien, vilde Skibene
i Læ være ude af Stand til at gribe ind i Kampens Gang.
, Under hele sit Krydstogt i Middelhavet havde Nelson,
naar Veiret og Omstændighederne tillod det, haft Linieskibscheferne om Bord i "Vanguard", og i sin Kahyt udviklede han for dem, hvorledes han tænkte sig, at lian
vilde komme til at angribe Fjenden under de forskjellige
Forhold, der kunde indtræffe. Vind og Veir, kort alle
Omstændigheder, der kunde forudses, bleve tagne med i
Betragtning og omhyggeligt drøftede, saa at Følgen heraf
var, at alle Cheferne vare fuldstændig paa det Rene med,
hvad Admiralen vilde foretage sig, hvad enten man mødte
Franskmændene til Ankers eller under Seil, ved Nat eller
ved Dag. Kelson tog derfor heller ikke i Betænkning at
skride til Værket uden nærmere Aftale med sine Underbefalingsmænd, og uagtet Mørket vilde falde paa kort efter
Slagets Begyndelse. Han heisede kun Signalet: .Gjør klart
"Skib", og .angriber Fjendens Avantgarde og Centrum-j
dermed vidste hver Skibschef, hvad han havde at gjøre,
og hvor hans Skibs Plads var.
Det var nemlig Nelsons Plan at angribe endnu samme
Aften. Med sine 14 Linieskibe vilde han gaa til Ankers
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paa Yder- og Indersiden af de 7 forreste Skibe i den
franske Linie og med sin overvældende Ild bringe denne
Del af Flaac1en til at stryge, inden den anden Deling, del'
laa i Læ, kunde komme let og krydse op mod den ,vestlige Vind forat hjælpe deres Kammerater. Planen val'
dristig; hverken Nelson eller nogen af hans Skibschefer
havde føl' været i Abukir-Bugten; men han stolede pan
dem som paa sig selv.
Med stor Begeistring blev der gjort klart Skib i hele
Flaaden. Klokken var da 5, og man kunde fra Dækket
se de franske Linieskibes høie Reisninger. "Den største
"Glæde", sigel' Kapitain Berry, Chefen for "Vanguard" ,
"syntes at fylde hvert Bryst med Begeistring ved Synet af
"Fjenden; men den Glæde, Admiralen følte, val' maaske
. "endnu større end hos nogen anden Mand i hele Flaaden, ,.
Nelson havde de foregaaende Dage .ikke haft Ro paa
sig. Den forcerede Virksomhed uden andet Resultat i
over en Manned end Skuffelse fra Dag til anden, havde
efterhaanden indvirket saaledes paa ham, at han hverken
kunde finde Hvile eller havde Lyst til l1t spise; men nu ,
da alle hans Bestræbelser syntes at skulle krones med
Held, nu da hele den franske Linie laa udstrakt fol' hans
Øine, - forlangte han med ægte britisk Ro og Koldblodighed sin Middagsmad. Og medens det larmede og rungede
over alle "Vanguards" Dæk, hvor 600 Mand vare i fuld
Aktivitet med at surre Kanonerne los, lange Kugler op og
hundrede andre Ting, som ere nødvendige, naar en
Orlogsmand gjøres klar til Slag, sad Admiralen ved Bordet
j sin Kahyt og spiste til l\Iiddag. Da han reiste sig fra
Bordet forat gaa op paa Dækket, sagde han: "IlIlorgen
"inden denne Tid vil jeg have vundet mig en Pail'stitel
"elle1' en Plads j \Vestminster-Abbedi." Den engelske Flaade stod Bugten ind da Solen val'
ved at gaa ned. Vejret val' smukt. og det blæste en jevn
Brarnseilskuling af VNV. Først da Linieskibet "Goliath" ,
5

.--
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som var det forreste i Linien, val' kommet langt inden for
Kanonskuds Afstand, begyndte Slaget. I begge de fjendtlige Flander heiste alle Skibene deres Flag under Gaffelen,
og de forreste franske Linieskihe gav det glatte Lag.
"Goliath", efterfulgt af de 4 forreste Skibe, gik tæt foran
0111 det yderste Skib i den franske Linie og ankrede paa
Indersiden, hver udfor sit Skib; "Vanguard", fulgt af sine
nærmeste Agtermænd, gik paa Ydersiden og dækkede med
en voldsom Ild den engelske Arrieregarde, del' endnu val'
under Opseiling. Efterhaanden som de engelske Linieskibe kom op, blev de modtagne med en livlig Langskibsild; men c1esuagLet indtog de deres Pladser, beslog deres
Seil med Ro og Orden, og kort efter at Solen val' gaaet
ned, vare de 7 forreste franske Skibe indviklede i en forbitret, men haabløs Kamp. Hvert af disse Skibe havde
et engelsk Linieskib paa hver Side, af samme Størrelse og
, samme Kanonantal. Alle de engelske Skibe vare ankrede
med et Ankel' agter fra fol' at undgaa at svaie rundt, og
da de laa paa Bougen og Lasringen af deres Modstander,
modtog de franske Skibe Ilden mere eller mindre agter
ind, og Virkningen var saa frygtelig, at 20 Minuter efter at
Slaget var begyndt, laa allerede de tre forreste franske
Skibe forskudte og uden Master. Paa den ydre Side af
Linien vare .Vanguard" og to andre Linieskibe i fuld
Kamp; ,.Culloden" var under Indseilingen kommet for tæt
til Grunden og stod fast ved Indløbet til Bugten; del' bh-v
arbeidet hele Natten for at faa det flot, men det kom
ikke til at deltage i Slaget. Det næste engelske Skib i
Linien, der kom op, var .Bellerophon". Chefen der om
Bord, Kapitain Darby, havde Ordre til at ankre fol' Bougen
af det franske Admiralskib "L'Orient", men da han havde
fol' megen Fart, da han naaede Stedet, kunde han ikke
stoppe Skibet nøiagtigt paa denne Plads og kom til at
ligge lige tvers udfor den store franske Tredækker, del'
anhuede en voldsom Ild paa ham. I Løbet af en halv
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Time havde "Bellerophon" 200 Døde og Saarede; den opgav da den ulige Kamp, kappede sit Ankertoug og drev
ud over Bugten.
Klokken val' da otte, og de to sidste engelske Linieskibe "Swiftsure" og "Alexandel'" stod netop Bugten ind.
Det val' ganske mørkt, da de to Skibe nærmede sig Kamppladsen, saa mørkt, at de næppe vilde have kunnet finde
derind under almindelige Omstændigheder; men nu laa
"Culladen" ved Indseilingen og afmærkede Løbet som en
uhyre Bøie paa Enden af Revet, og de stod sikkert forbi den. "Swiftsure", del' val' forrest paa sin Vei ned imod
den engelske Linie, som val' kjendelig paa, at Skibene nu
havcle heist Lanterner, mødte "Belleraphan", del' drev om
ude paa Bugten, Skibet blev antaget 1'91' en Franskmand,
da clets Lanterner vare bortskudte , og I1c1en skulde lige
til at være aabnet paa det, da Chefen, Kapitain Hallowell,
i sidste Øieblik opdagede Feiltagelsen. Med stor Koldblodighed. stod Kapitain Hallowell nu lige ned paa Siden
af "L'Orient" uden at løsne et eneste Skud. I knap 200
Alens Afstand fra Admiralskibets Bang og lige agten for
"Franklin", hvor Kontre-Admiral Blanquet var om Bord,
lod han sit Ankel' falde, saa at han kunde hestryge clisse
Skibe langskibs, og uden at ændse eller besvare Fjendens
heftige Ild bjergede han sine Seil og sendte Folkene op at
beslaa. Først da dette var gjort, aahnede "Swiftsure" sin
Ild og faa Minuter efter fik den Understøttelse af \'in
Agterrnancl, "Alexandel''' , del' ankrede lige under Laaringen
af det franske Admiralskib.
Hele den engelske Styrke var nu engageret med den
forreste Halvdel af den franske Flaade, og uagtet der blev
kjæmpet med den yderste Haardnakkethed i de franske
Skibe, Val' Udfaldet dog sikkel-t paa Grund af Nelsons
glimrende Taktik. Virkningen af den langskibs Beskydning paa ganske nært Hold og med et overlegent Artilleri
var frygtelig. De engelske Kugler feiede hen over Batterierne,
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demonterede Kanonerne og dræbte og snarede saa mange
Folk, at den franske Avantgarde Skib for Skib strøg sit
Flag og overgav sig. Kanonaden havde været saa voldsom, at man i Glimtene tydeligt kunde skjelne de enkelte
Skibe og deres Reisninger; men nu henimod Klokken ~
sagtnede Skydningen lidt efter lidt i den franske Avaritgarde og ophørte tilsidst ganske hel'; men i Centrum og
agten for dette rasede den med stor Voldsomhed. De
engelske Linieskibe, hvis Reisninger vare mindst forskudte,
og som endnu kunde manøvrere, havde kappet deres Toug
og indtog paany en Plads længere nede ad den franske
Linie, hvor Kampen blev fornyet med Forbitrelse paa
begge Sider. Begge de kommanderende' Admiraler vare
paa dette Tidspunkt saarede. ' Nelson var bleven ramt af
en Splint i Hovedet, og Brueys , der let saaret i Armen
vedblev at føre Koinmandoen , blev truffen af et Skud i
Underlivet; men uagtet Saaret var dødeligt, forlangte han
at blive paa Dækket og udaandede kort efter paa Skandsen.
Uagtet Admiralen og flere Officerer vare faldne, og Mandefaldet var meget stort ved Kanonerne, blev der dog kjæmpet
videre i "L'Orient" med stor Bravur og uden nogen Afgjørelse endnu paa dette Punkt af Linien, da der Klokken
lidt over \.) udbrød Ild i Admiralskahytten, og denne Ild
blev en mægtig Allieret for de engelske Vaaben. Cheferne
fol' "Alexander" og "S"'iftsure" lod strax Kanonerne rette
mod Brandstedet, og fra begge Linieskibes Dæk regnede
det med Geværkugler ned over det brændende Skibs
Agterstevn ; thi det gjaldt om at' drive Franskmændene
bort fra Ilden. Uagtet der blev arbeidet med Kraft paa
at slukke den udbrudte Ild, lykkedes det dog ikke; i den
koncentrerede Kanon- og Geværild var det umuligt 'at faa
Folkene til at arbeide, og Flammerne bredte sig med
Hurtighed over det store Skib. Nelsons Saar i Panden
var saa alvorligt, at han laa forbunden nede i sin Kahyt;
men nu, da Kapitain Berry kom ned og meldte ham, at
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.L'Orient- stod i Flammer, reiste han sig og lod sig lede
op paa Dækket fol' at se det brændende Skib. Reisningerne
stod i Luer, og Branden kastede sit klare Skjær over hele
Bugten og oplyste alt saa tydeligt, at man ikke alene
kunde overse begge Flaaders Stilling, men :Ylaster og
Ræer, ja endogsnu Flagene traadte tydeligt frem af Mørket.
Uagtet hele øverste Dæk var i Brand. havde "L'Ori ent "
dog ikke strøget. Admiralsflaget vaiede endnu fra Toppen,
og fra underste Dæk vedligeholdt Franskmændene Skydningen med stor Tapperhed. Skjønt Skibet saalec1es ikke
havde overgivet sig, gav Nelson, saa snart han saa dets
Stilling, Ordre til at afsenc1e Baade for at redde og optage
de Ulykkelige, der allerede vare sprungne over Bord. Det
eneste Fartøi i "Vanguarcl", del' endnu kunde flyde, blev
gjort klart og roede over mod .L'Orient", og fra de øvrige
engelske Skibe, der endnu havde Fartøier , som kunde
bruges, indfandt sig efterhaanden nogle Baade. Af den
store Tredækkers Besætning paa over 1000 Mand havde
allerede mange kastet sig i Vandet og klyngede sig til
Måster og Ræer, der drev omkring. Efterhaanden som
Ilden drev Besætningen bort fra deres Kanoner, efterhaanden som Katastrofen nærmede sig, 'spr ang Matroserne
over Bore1.
I •Alexancler " og "Swiftsure ", der laa lige klods paa
det brændende Skib , var Heden frygtelig og Spændingen
stal', nu da man kunde vente, at "L' Orient " snart maatte
springe. .Swiftsure '', der laa i Læ, var to Gange i Brand;
men ved energiske Anstrengelser slukk edes Ilden begge
Gange, og Chefen blev uforfærdet paa sin Po st. Det
franske Admiralskib var nu helt indhyllet i Flamrner ; kun
fr'a nogle Kanoner paa underste Batteri vedblev man
hnardnakket at fyre paa de engelske Skibe. Klokken var
næsten 10, og begge dens Modstandere havde holdt inde
med Skydningen; hvert Minut kunde man vente, at Ilden
vilde naa :;\Iagasinerne" og fra alle Porte stirrede man
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Da .L'Orient- sprang i Luften og sendte Hundreder ; f
franske Matroser ind i Evigheden med et Drøn, der fik
Ruderne til at kline inde i Rosette, da den stolte Tredækker
blev blæst til alle Sider, og Egehjælker, glødende Jernknæer, Kugler og Kanoner hvirvledes til Vcirs som fra en
uhyre Ildfontæne, ophørte Skydningen i begge Flaadeiv->
haade Ven og Fjende vare dybt rystede over hvad der
var sket j j adskillige Minuter taug Kanonerne, og der var
stille pau hele Bugten.
Linieskibet "Franklin", hvor den ældste af KentreAdmiralerne, Blanquet, havde sit Flag vaiende , var det
første, son I optog Kampen igjcn. I Admiral Blanquets
Rapport om det ulykkelige Slag skriver han herom:
"ExpIosionen val' frygtelig og spredte Ild rundt om
"til alle Sider ,i en betydelig Afstand. "Frallklins" Dæk
,.val' oversanet med rødglødende Bolte, Tømmer og hræn"dende Tougværk. Det kom i Brand 4 Gange; men lykk e.Iigvis fik vi det slukket hver Gang. Umiddelbart efter
.Explosioncn hørte Slaget op paa hele Linien, og den
"dybeste Stilhed paafulgte. Himlen var formørket, og
"tykke Skyer af sort Røg hang tungt over begge Flaader.
.,Det varede henimod et ~varters Tid inden Besætningen
,.kom rigtig til sig selv igjen. "Franklin" begyndte da
"Slag'et igjen for at vise, hvad man kunde vente af det Skib ,
"der nu havde den Ære at være Kommandoskibet. Skyd"ningen begyndte med nogle faa Batterikanoner , alle de
"øYl'ige vare ubrugelige, to Trediedele af Besætningen laa
"faldne og saarede , og den sidste Trediedel var udmattet
"af den Jange Kamp. "Franklin" var omgivet af fjendt"lige Skibe, af hvilke nogle laa indenfor Pistolskuds Af..stand og meiede Folkene ned med Lagene fra deres
.Bredside- _
Saaledes var Tilstanden om Bord i det ulykkelige
Skib , der- gav Signalet til at optage Fjendtlighederne paa-
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ny, og det varede ikke længe, førend Slaget igjen val' i
fuld Gang i det franske Centrum. Da Klokken var 111/2

havde "Franklin" kun. S brugelige Kanoner tilbage af sine
80 Stykker; med disse 3 'forsvarede den sig endnu i nogle
Minuter mod den overlegne Fjende og strøg saa sit Flag.
Da "Franklin" strøg, havde alle dens Formænd ogsaa
overgivet sig, og der var saaledes kun den franske Arrieregarde tilbage. Med denne fortsattes Kampen til KJ. 2 om
Natten, da .Ilden ophørte paa begge Sider.
Da det blev lyst næste Morgen, vaiede det franske
Flag kun i de 4 agterste Linieskibe. Franskmændene begyndte strax Skydningen mod de forreste engelske Linieskibe, og opad Formiddagen blev Kampen haardere, efterliaanden som Englænderne fik lettet og kom ned paa
Kamppladsen. Klokken otte vare 6 engelske Linieskibe i .
Kamp med Resterne af den franske Flaade, hvis Modstand
imidlertid snart var brudt. Admiral Villeneuve , del' nu
var den Høistkommanderende , kappede sit Ankertoug og
satte Seil, Linieskibet "Genereux" og to Fregatter fulgte
Admiralens Ex~mpel, og disse 4 Skibe stod nu ud af
Bugten.
Det eneste engelske Skib, der var i Stand til at prøve
paa at forhindre dem i at slippe bort, var "Zealous"; det
satte strax Seil, gik uforfærdet den franske Linie lige paa
Livet og modtog Lagene fra alle 4 Skibe. Men et Signal
fra Admiralen kaldte den tapre Kapitain Hood tilbage fra
den ulige Kamp, og de franske Skibe stod Bugten ud og
gik tilsøs.
Slaget var dermed til Ende. Det var en glimrende
Seir for de engelske Vaaben , et afgjørende Nederlag' fol'
Franskmændene. 13 engelske Linieskibe havde kjæmpet
med lp franske Linieskibe og 4 Fregatter, der i rum Sø
under Seil vilde have været en meget farlig Modstander,
da det franske Artilleri, foruden at være godt betjent, var
det engelske overlegent med 200 Kanoner. Det havde op-

,. ~ - - -- --- -- -_ . _- _ . _ -- - - - -- -

-

72-

rindelig været Admiral. Brueys's Mening at ville møde
Englænderne i Søen. Da man nemlig i den franske Flaade
omtrent Kl. 2 om Eftermiddagen fik de fjendtlige Seilere i
Sigte, var en Del af Mandskabet iland for 'at grave Brønde.
Admiralen kaldte strax alle Mand om Bord og lod Flaaden
optage Bramræerne ; men kort efter heiste han Signal, at
det val' hans Hensigt at modtage fjendens Angreb til
Ankers. Grunden hertil, sigel' Admiral B1anquet. var den,
at Signalet om at komme om Bord ikke blev. adlydt som
det burde, og den Kommanderende mente derfor ikke at
der var Folk nok om Bord i Skibene _t il at modtage
Fjenden under Seil. Imidlertid kom denne Omstændighed
ikke til at spille nogen afgjørende Rolle; thi der val' tilstrækkeligt Mandskab til at betjene Kanonerne, og den
franske Flaades stærke, tæt sluttede Stilling til Ankers gav
haade Tid og Leilighed til at gjøre alle Forberedelser til
med Eftertryk at modtage Englænderne , del' ved Aftentid
maatte staa ind i en ukjendt Bugt, under Seil og loddende
sig frem. Det afgjørende Resultat maa derfor dels .t ilskrives Nelsons overraskende og dristige Angrebsplan, som
blev udført med Nøiagtighed indtil de mindste Details, og
dels den Omstændighed, at den franske Admiral ikke gav
sin Arrieregarde Ordre til at lette og understøtte de forreste
Skibe, da han saa dem blive angrebne og overvældede af
hele den engelske Styrke. Dette val' en væsentlig Grund
til Slagets ulykkelige Udfald; thi hvor megen Tapperhed
og Dødsforagt der end blev vist om Bord i de forskjellige
franske Skibe, val' Seiren dog umulig; Skib for Skib blev
bragt under dobbelt Ild og tvunget til at stryge.
Dagen efter Slaget lod Nelson følgende Skrivelse udgna:

1\1 em o l' an d u m.
Til de respektive Skibschefer i Flanden.
,Vanguard", udfor Xiiens Munding den 2den August 1798.

..Da . den almægtige Gud har velsignet Hs. Majestæts
.Vaaben med Seir , agter Admiralen at afholde Takke-
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.,gudstjeneste om Bord idag Kl. 2 Eftermiddag, og han an"befaler ethvert Skib i Flaaden at gjøre det samme, saa.,snart der maatte blive Leilighed dertil".
Horatio Nelson.
Da Klokken var 2, blev der holdt Gudstjeneste om
Bord i næsten alle Flaadens' Skibe, og efter denne høitidelige Handling, som de franske Fanger med Forbauselse
val' Vidne til, tog man atter med Kraft fat paa det afbrudte Arbeide, at sørge for de Saarede, udbedre og
reparere Skibene, og bringe de erobrede ,Skibe , hvoraf
flere stod paa Grund, ind i den engelske Linie; og med
saadan Energi blev der arbeidet paa at bringe Flaaden
igjen i kampdygtig Stand, at Nelson allerede den 7de August kunde skrive til det engelske Admiralitet: "Jeg har
"den Ære at indberette, at 8 af vore Skibe allerede igjen
.,have deres Bramræer paa Plads og ere færdige til at
.,gjøre Tjeneste: de øvrige ville tillige med Priserne om
.kort Tid være klar til at gaa til Søs".
Den 3die August forlod Kapitain Berry Flaaden om
Bord i en Fregat, for at overbringe Nelsons Rapport til
den kommanderende Admiral, Lord St. Vincent, der endnu
laa paa sin Blokadestation i Atlanterhavet, og samme Dag
afreiste Kapitain Capel med Nelsons Depecher til Admiralitetet. Det er vanskeligt at gjøre sig nogen Forestilling
om det Røre, det vakte i alle Kredse i London, da det
den 2den Oktober rygtedes, at Kapitain Capel var ankommen med Admiralens Depecher. Den offentlige Mening
val' efterhaanden bleven kjed af, at man ikke hørte noget
nyt fra Nelson og hans Middelhavsflaade, man val' utilfreds
med hans Uheld med at finde Franskmændene og ymtede
allerede om, at det var uforsigtigt af Admiralitetet at tillade, at et saa vigtigt Hverv blev betroet en af Englands
yngste Admiraler. Men nu da man fik at vide, at del'
var vundet en glimrende Seir, at ikke alene den franske
Flaade var ødelagt, men at Middelhavet laa bag ved
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Bonaparte, uden at han havde Midler til at faa Tilførsler
til sin Arme. eller til selv at vende tilbage fra Afrika, brød
man ud i en bedøvende Jubel; paa Gader og Stræder
nævnedes Nelsons Navn med Begeistring, og alle kappedes
om at hædre ham.
Den Gte Oktober bragte ' "London Gazette" Nelsons
Udnævnelse til Baron of the Nile and of Burnham Thorpe,
Parlamentet voterede ham sin Tak, London gjorde ham
til Æresborger, og i alle Byens Kirker holdtes der Takkegudstjeneste for den store Seir. Fra Ind- og Udlandet
modtog han Lykønskningsskrivelser , Æressabler og værdifulde Foræringer. Saaledes sendte det ostindiske Kompagni
en Gave af 10,000 f. I hele dette Væld af Æresbevisninger
satte Nelson maaske selv mest Pris paa en Foræring, som
Kapitain Hallowell, Chefen for "Swiftsure", sendte ham i
Mai 1799. Det var en simpel aflang Kiste, men i Bunden
var der fastspigret et Dokument, hvori der stod:
"Herved bevidner jeg, at denne Kiste udelukkende er
.forarbeidet af Træ og Jern, taget af "L'Orient"'s Stormast,
"som blev fisket op af Hs. Majestæts Skib under min
"Kommando i "Abukir-Bugten".
/

,Swiftsure, 23de Mai 1799.

B e n. H a 11 o well.
Med Foræringen fulgte følgende Skrivelse til Admiralen:
My Lord!
"Hermed sender jeg dem en Ligkiste, forarbeidet af
"L'Orient"'s Stormast, saa at De, naar De en Gang er
"kjed af dette Liv, kan blive begravet i en af Deres egne
.. Trofæer, - men gid dette maa ske sent! Det Cl' Deres
"hcngivne og ærbødige Tjeners inderligste Ønske".
Swiftsure, 23<1e lIiai 1799.

B e n. H a 11 o well.
Da denne besynderlige Foræring blev sendt om Bord
,.Vanguard" og bragt ind i Admiralskahytten, gjorde den
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naturligvis stor Opsigt blandt Besætningen; men da de
forbatisede Matroser fik at vide , at det var Alvor, at det
var en virkelig Ligkiste til deres Admiral, havde de Vanskelighed med at klare Grunden til denne mærkelige Begivenhed. "I kan stole paa", bemærkede en af Mandskabet
til sine Kammerater, lIat det kommer til at gaa varmt til
"næste, Gang; Admiralen vil slaas, til han falder. I kan
,.jo se, at han ljar faaet sin Ligkiste om Bord".
Nelson selv var meget glad over denne Foræring.
Den fik Hæderspladsen i hans Kahyt, og da Admiralen
senere hen paa Aaret forlod "VanguRrd" og heiste sit
Flag i .Foudroyant-, - tog han sin Kiste med sig.

Underdrejet.
Kaar man Sommerdage, i Aarets bedste Manneder
gjør Reisen over Nordsøen i et vel indrettet Dampskib ,
naar Havet ligger blankt og roligt eller kruses let af Sommervinden, og man med Begjærlighed søger op paa Dækket
under Solseilet for at indaande den friske Søluft i fulde
Drag; naar Himlen er klar og blaa, og man til alle Sider
i Horisonten, hvor man ser hen, hal' et livligt, skiftende
Billede af Dampskibe og Seilere , store og smaa, synes
sikkert enhver, del' kommer ud paa Søen fra Hovedstadens
ophedede Gader, og efterat Skibet hal' tilbagelagt Sundet
og Kattegat, at man hinsides Skagen i det aabne Vesterhav først aander rigtigt frit, og at Sølivet i Øieblikket kan
frembyde Behageligheder fremfor Livet i Land.
Men kommer man paa Søen Efteraars- eller Vinterdage, naar Jevndøgnsstormene have feiet det sidste Spor
af Sommeren bort og jaget en stor Del af Seilskibene i
Vinterhavn. naar Nordsøen hjemsøges af den ene Storm
efter den anden, kommer man hurtig til det Resultat, at
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en Tul' over Nordsøen i November Manned sjeldent med
Rette kan komme ind under Begrebet Lystseilads, og selv
om man er om Bord i en større Orlogsmand, der som
Følge af sin Størrelse, solide Bygning, Maskinkraft og talrige Besætning i langt høiere Grad , end Handelsskibene
hm' Betingelserne for at kunne klare sig under alle Veirforhold, kan man dog ikke andet end bekræfte denne Sætnings Gyldighed.
Fregatten ligger underdreiet for Storm paa Doggers
Banke. Vinden er frisket i Løbet af Dagen til stormende
Kuling; det ene Reb er taget ind efter det andet, og nu
ligger Fregatten fol' sine kloc1srebede Mersseil. Ser man ud
over den høie Skandseklædning, møder Øiet den graa regntunge Horisont; Regnen pidsker i vaade kolde Klask mod
Ansigtet, naar man. vender sig mod Vinden; det tuder og
trommer i Seilene, og Vandet driver fra al Ting. Folkene
ere lige komne ned fra Rebningen; Frivagten har igjen
faaet Lov til at gaa ned, men Vagtskvarteret staar gjennemvaade og dryppende paa Kobryggen. Paa Bakken,
Broen og Hytten ser m~n Udkiggernes Skikkelser i deres
lange hvide Regnkapper ; ved Roret staa de 4 Rorgængere
ligeledes i Regntøi fra Top til Taa , og paa Vagtsbænken
paa Skandsen den vagthavende Officer i Regnkappe, Sydvest og med Raaberen under Armen. Fregatten ruller sine
Sider i Vandet i jevne tunge Bevægelser og dypper sine
Batterikanoner under Overhalingerne; naar Søen kommer
rullende for fra med det hvide Skum paa sin grangrønne
Ryg, hæver Fregatten sin tunge Egetræs Boug i Veiret, og
i næste Øiehlik, naar Søen viger ind under Skibet, styrter
c1en sig atter med Stevnen i den næste Bølgedal. Mørket
begynder allerede at falde paa, skjøndt Klokken kun el'
henvecl 5; nede paa Batteriet ere Lanternerne tændte.
Imellem hver Kanon fra for til agter brænder en Lanterne: det ser ud som en oplyst sølet Gade, en bevægelig
vuggende og rullende Gade. Det knager i Skotterne, naar
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Skibet ruller fra den ene Side til den anden, og Dækket
el' ogsaa vaadt her, da Vandet siver ind gjennem de
lukkede Kanonporte. Saaledes ser der ud, naar man ligger
underdreiet i en Storm Vinterdage paa Doggers Banke;
den ene Vagt gaar ensformig efter den anden j det ene
Kvarter trækker paa Vagt og afløser det andet, Søen ruller
med samme tunge Ensformighed mod Skibets Planker. og
med regelmæssige Mellemrum lyder Skildvagternes monotone Raab: "alt vel!"

,

I Atlanterhavet.
Naar mån efter en Søreise paa næsten en Manned
nærmer sig Land igjen , har man for længe siden overstaaet det Stadium, hvor man begynder at finde, at Livet
indenfor Skibets snevrø Trævægge bliver lidt ensformigt
og kjedsommeligt. Det har allerede i nogen Tid skortet
paa Æmner og Stof til Samtale i Messen j intet politisk
Nyt at drøfte, intet Nyt af nogensomhelst Art; den lille
svømmende Koloni har siden den Dag, hvor Ankret blev
hevet hjem, og Fregatten dampede ud fra Cacliz, været
fuldstændig afsondret fra Omverdenen; ingen Dønning fra
den urolige larmende og arbeidende Verden er naaet derud;
her i det blaa Ocean, midt imellem den gamle og den ny
Verden, er der Stilhed og Ro; det Liv, der rører sig, hvor
Fregatteu med sine 400 Sjæle om Bord som en lille vel
disciplineret flydende Stat gaar sin sporløse Vei gjennem
det friske Atlanterhavs Bassin, findes indenfor dets egne
tømrede Sider; rundt omkring er der kun Havet , saa langt
Øiet naar; ikke en Seiler bryder Ensformigheden paa
den uendelige blaa bølgende Havfladet kun Vand fjern
og nær og Tusinder af Favne under Kjølen,
Solen staar . op den ene Morgen som den anden
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blændende klar over Horisonten, og Dagen afløser brat
den kølige graa Dæinring , der el' saa forfriskende i Troperne; Vinden staar med jevn og stadig Brise fra NO.,
og efterhaanden s~m Solen hæver sig og skyder sine
glødende Straaler frem over Vandet, farves de høie Toppe,
del' bugne af Seil, af det røde Skjær. Med Solen vaagner
Livet om Bord i Fregatten. Del' el' purret ud overalt;
Piberne have skingret hen over Dækkene; Underofficerernes
Raab: .Reis ud af Køierne overalt!" nede paa Batteri og
Banier {lal' rystet Søvnen af Øinene paa Frivagtskvarteret,
og fra alle Luger myldre Folkene op paa Dækket med
deres Køie i Favnen for at faa den stuvet i Finkenettet.
Portene ere nu blevne aabnede nede paa Batteriet, hele
Besætningen har imidlertid faaet .deres Styrtebad, et Bad,
der i Friskhed og Renhed vel overgaar alt, ' hvad nogen
Badeanstalt i Verden el' i Stand til åt præstere, og gjennem
de aabne Batteriporte kigger Solen ind og skinner paa
den blanke Række af Kanoner og paa Folkene, der sidde
i Klynger rundt omkring med Thekanden og en forsvarlig
.Ruudtenom" i Haanden og nyde deres Morgenmaaltid
efter det styrkende Bad. Oppe paa Dækket el' Solseilet
blevet sat over Skandsen, og Skibets daglige Rengjøring begynder, Paa alle tre Dæk flyder det med Vand; Pumper,
Trykværker og Brandspande ere i travl Virksomhed; fra
for til agter vandre lange Rækker af fyldte Pøse, hvis
Indhold tømmes over Skibets Dæk og Sider; Trapper,
Røstværker , Skaffeborde , Aarer og Haandspader blive
skurede; Hundreder af bare Ben plaske omkring paa det
vaade Dæk, og Hundreder af kraftige Arme tage fat med
Skrubber og Koste; alt synes en Tid at ligge i kaotisk
Forvirring, men lidt efter lidt kommer det paa Plads igjen
renskuret og blankt; Dækkene ere allerede halvtørre i den
varme :.\IorgenJuft. Gel~ndere, Lamper og alt andet Messingtøi i Skibet el' poleret og straaler i Solskinnet, og paa
Slaget \), efter at Folkene have drukket deres Kaffe og erc
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blevue omklædte, bringer Næstkommanderende Chefen den
sædvanlige Morgenmelding , at Skib og Mandskab ere i
Orden.
.
Fra KI. 9-11 Formiddag og KI. 3-5 Eftermiddag finde
Øvelserne Sted afbrudt af Folkenes Skafning og MiddagshviIe I og efterat der 0111 Eftermiddagen KI. 5 el' bleven
mønstret ved Kanonerne, og Theen.. udgivet, Cl' Dagens
Arbeide til Ende, og Folkene have da Frihed indtil de
skulle til Køis. Naar Kølerne gives ud, mønstres hele
Mandskabet paa Dækket; Frivagtskvarteret (det halve
:YIand5kab) gaar da til Køis for atter, naar Klokken Cl' 12,
at blive vækket af Bandsmandspiberne og gaa op at afløse
til Hundevagt. Saaledes gaar Dagen jevnt og ensformigt
for Folkene ; den ene Dag ligner i saa høi Grad den anden,
at man i Erindringen har Vanskelighed ved at holde dem
ude fra hinanden j det samme gode Veir, klare Luft og
stjernehesaaede Nattehimmel, den samme uforanderlige
nordostlige Brise, kort sagt, Passaten med sin blide dyssende Bestandighed breder sig over hel~ Skibet og giver
Livet sit bestemte Præg.
Officersmessen og Lukaferne staa tomme, da del' er
altfor varmt til at arbeide jO Messens Medlemmer vegetere
i saa let en Paaklædning som muligt og søge i Fritiden op
under det skjærmende Solseil 'eller i d~ aabne Faldreb.
Mappen med Aviserne, del' i Begyndelsen var saa eftersøgt, medens Aviserne vare ny, staar nu ogsaa tom og
forladt j endnu fol' en Uges Tid siden kunde man af og'
til se en enkelt ihærdig Læser med en Avis foran sig og
i Færd med at studere Avertissementerne fol' tredie eller
fjerde Gang: men det el' ogsaa forbi, og Mappens Indhold
el' tilsidst fra Messen gaaet ud paa Banierne imellem
Folkene, hvor Aviserne ere meget efterspurgte og læses
med stor Ivrighed , indtil de gaa fra hinanden i Stumper
og Stykker. Messens Medlemmer møde regelmæssig til
)Iaalti<lerne og ligeledes ved Middagstid i Bestiklukafet fol'
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at se, naar Pladsen el' bleven afsat i Kortet, og udregne, livOl' langt man endnu har tilbage af Reisen; man .interesserer sig af samme Grund for Farten og Seilføringen,
og skjøndt del' endnu er over 100 Mil til Reisens Maal,
St. Thomas, er dog største Parten af Messemedlemmerne
engagerede i forskjellige Væddemaal, hvor del' holdes, ikke
alene paa Dagen, men endogsaa paa hvad Time paa
Dagen, at Ankret vil falde i St. Thomas Havn.
Men naar Solen er gaaet ned, og Mørket faldet paa,
naar Dagens Exercits el' overstaaet , og Temperaturen
sunket ned til en behagelig friskende Kølighed, naar Middagen i Messen el' til Ende, og Cigarerne tændte, gaar
del' ligesom et oplivende Pust gjennem h~le Officei'sbesætningen og alle som en ty op paa Dækket. Ingen hal' sat
den anden Stevne, men man gaar instinktmæssig til Faldrebene, ud paa Reposerne, der øre anbragte udenpaa Skibssiden, ligesom Verandaen paa et Hus, og hvor man føler
sig, som om man sad udenfor det Hele og saa Skibet
pløie sin Vei afsted gjennem Bølgerne. Den lille Bænk,
del' staar derude, er forlængst optagen af de først ankomne;
man møder med sin Feltstol under Armen eller sætter sig
lige ned paa Røstværket for at sikre sig en Plads, og
snart er Samtalen gemytlig i Gang; Reposerne er€ i
Grunden Skibets Klub, hvor man mødes efter Middag, ved
Cigaren, sikker paa at trætte gode Venner og Bekjendte
- ofte flere, end ' man ønsker fol' Pladsens Skyld -,
hvor man hører paa Musiken , der fra 0-7 spiller nede
paa Batteriet, og diskuterer de tarvelige Smaabegivenheder, som det daglige Liv om Bord er i Stand til at
præstere.
Maaneu el' oppe og staar med sin fulde Skive
over Hovedet paa os; den skinner pua Fortoppen , fra
Dækket til Knappen, der tegner sig imod den blaasorte,
stjernebesatte Himmel, og med sine brede Læseil paa
begge Sider ligner en stor Fugl, der spreder sine hvide
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ringer.
Skibet løber rask gjennem Vandet; Bougyandet skyder gnistrende i Mørket langs Siden og stanr
agterude som et blinkende Sølvhaand i Skibets Kjølvnud .
Inde fra Dækket hører man af og til dæmpet Sang; (let
el' Vagtskvarteret, der synger. Folkene ligge i Klynge f01'ude paa Dækket i Maaneskinnet med Piberne i Munden.
og det er en af disse velkjendte, monotone Viser, altid
med en ustandselig Række af Vers, som lyder ud tilos,
der sidder paa ReIJOSen. En Gang imellem springer en
Flok Flyvefisk i Veiret , skræmmet op af det vaade Element ved Fregattens Nærhed; de svirre gjennem Luften
som en blinkende Pil, indtil de dukke ned j Havet igjen
mecl et hvislende Plask som Lyden af et Geværskud i
Vandet. Men ellers el' der roligt og stille haade i Skibet
og udenfor i det store Rum ; Frivagten ligger i Kølerne
og sover, Seilene staa støt, en hel Vagt kan gaa i Passaten
uden at et eneste Kommandoord afbryder Stilheden.

Udelt'ag at' Beretningen fra (lhefen for (len danske
Fregat .Bornhelm".")
Newport Prat Irland den 29de Januar 17S:!.

Efter at have prøvet næsten alle de store Ulykker,
hvilke kunne træffe en Sømand, og efter at være udfriet
af dem ved den besynderligste og mest uforventede Lykk e,

izsi beordredes Kapitain Mathia s Bille til
\ ' estindien som Chef fol' Fre gatt en . Bornholm ". Strax " ed Rei-enBegyndelse havde Fregatten det Uheld , at dens Barka sse forulykkede med hele sin Besætning paa Kløbenhams Rhed , og
efter at man "ar kommen i Soen , ramte den ene Storm efter
den anden Skibet. Nordsøen over, nord en om Skotland, og i
Atlanterhavet kjæmp ede Fregatten med det haardeste Veir o:,:

I) I December Manned
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man kan tænke sig, opfylder j eg her vod min Pligt at lilsende det høie Kollegium san fuldst ændig en Rapport,
som Tiden og Om stændighederne kan tillade mig det.
1Iin sidste underdanige, indsendt til det høi e Kollegium
m ed H elsingørs Lod sen, viser, at je g den 15de December
L781 val' lykkelig passeret Kullen med begge Couv oiSkiben e .. .
Den lGde December da vi fik StilIc , og da vi pan
Loddet m ærked e. at d el' gik stærk Strøm, gjorde vi Signal
.a t sto ppe for et Varpanker; . . .
Natten m ellem den 17de og 18(1e passer ede vi Næsset l)
med s tiv Underseils-Kuling, styrond e ad Hetland 2) til med
stiv Kuling bestandig. Den L~)C1e om :\Iiddagen var paa
Høiden af Hetland , styrode endnu Nord efter indtil om
Formiddagen. . . .
Den 23de om Morgen en bed agede Stormen sig no get,
holdt Kurs Vest er efte r igjen. Samm e Dag Kl. 10 1.' 4 om
Formiddagen fik vi et høit Fjeld at se i Vest er 3/ 4 Mil fra
os; da. 'vi ei vid st e, enten det var Nord- eller Søn denKanten af F ærøe, og Yind en Val' sydøstlig m ed stiv Ku ling,
m a atte jeg med Fo rce af Seil prangc Landet fra mig til
lan gt ud paa Natten , en Distance a f gO ~Iil e.
Den 24de om Morgenen løb Vinden sydvestlig; holdt
bestandig med stiv Kuling Nord i og saa meget vestlig, vi
kund e: , ..

urlstod de største Besværligheder, og tors t den l i de Januar n. A.
kom Knpita in Bille med ollelagt Skib og Reisu ing og med en
udmattet Besæt ning ind til Newport Prat i Irland efter en
Reise . der vistnok søger sin Lige , hva d Farer og Strabadse r
nnganr. Und er Opholde t i Irla nd , hvor Fregatten muatte gjen-'
nemgn u en større Reparation, døde Kapitain Bille den li,le Marts
li82, ug Kapitain Tonder. der sendt es derover i hans Sterl, fort e
atter .Bornholm " lilbage til Kjohenh nvn i Sommerens Lob. '
'l Lindesnæs i Xorge.
3) Shet1anrls Oerne.

l~

Den 25de om Morgenen bedagede Veiret , og mod
~[iddag blev det helt stilagtigt, havde allerede en 30 il -1:0
Mand syge j greb Lsiligheden og gjorde rent Skib, røgede
om Læ og stænkede merl Eddike j . • •
Den 2Gde om Eftermiddagen blæste det op af en
stærk Storm af S. t. V. med ovormnade svære Byger, .
Den 27<1c havde stiv Kuling merl Hagcl- Byger af

S. S. V.
Den ~lJdc løb Vinden Nordvestlig- med Undersnils
Kuling og Storm-Byger, styrede alt S. V. hen. . . .
Den :31te begyndte det at kule op af S. S. O.; med
Natten tiltog Veiret med svære Regn-Byger, og Vinden
blev vosf igere.
Dm [ste Januar 17tl2 begyndte merl Storm og blæste
op li! en flyvende Storm af V. S. v. Skibet tog nu som
før ovennaudo svære Overhalinger , kastede bestandig læ
Rælingen i Vandet og endog de læ Rundholter,
Den 2den Januar endnu bestandig stiv Storm af V. t. S.
mod svære Regn-Byger. . . .
Den 311ie Januar mod Middag blæste det op af S. V.
og 0111 Eftermiddagen fik svær Storm af Vesten. . . .
Den 411e Januar endnu vestlig Storm med svære Byger
og Lynild, moc1 Middag en flyvende Storm af :-::. Y. t. V.
Den Gte Januar begyndte at kule op af V. S, V., mod
Middag stiv Underseils-Kuling med svære Hagel-Byger... I
Den 7de Januar stiv Underseils-Kuling med svære Hage Byger , tiltagende til en Storm af N. V. med overmand
svær Sø j Havet val' meget oprørt, og KI. 31,/~ om Morgenen
fik en svær Styrtning 1), KI. 3 blev Ferske-Ballien med
Mandskabets Kjød slagen af sine Surringer og overhord ;
1\:1. 4. skiorede Mesanen rent tvors , slog den fra og en
anclen under j • • •
Den 811e Januar mod Aften stillede Velret rent af, og
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Skibet slingrede fælt, da der gik svær Sø fra 3 Kanter;
opgav alle . Seilene for Stille.
Den 9de Januar mod Midnat fik en stiv UnderseilsKuling med Regn-Byger, som tiltog til Storm med svære
Sne-Byger af N. V., . . .
opgav Mersseilene formedelst en svær Hagel-Byge, alle
Gaardinger 1) paa Fore-Mersseil sprang, og Seilet skjørede
rent i Stykker; Skibet slingrede og stampede fælt for de
forskjellige Søer. . : .
.
Den lOde Januar havde 50 Mand syge, deriblandt alle
Underofficerer sanvel som Baadsmanden og Baadsmandsmathen 2), og vort Mandskab var yderlig udmattet og
truede os hver Dag med, at et større Antal endnu vilde
blive ubrugelige, da vi maatte ideligen Natten med Dagen
gaa overalt 3) formedelst Mangel paa Folk, saa vi tilligemed da fik næsten intet sovet; derfor har jeg og (efterat
have randført mig med Overkirurgen) givet dem megen
Extra-Brændevin, stundom 2 Gange om Dagen, og 2 Tønder deraf el' gaaet af mil eget samt 2 Tønder 8 Rigsdl.
Øl, hvilket maa hænge af Hans Majestæts allernaadigste
Villie, om han vil godtgjøre mig det eller ci. Men dette
el' jeg overbevist om, at næst den Allcrhøiestes Bistand
el' denne extra Uddeling det eneste, der har konserveret
Kongens Mandskab i det tunge Veir og den megen Vaagen,
og følgelig et af de vigtigste Hjælpemidler til at redde
Fregatten. . . .
.
·Den l lte Januar opgav Fokken, da Kulingen tiltog til
.Underseils-Kuling, og vi ei turde sejle mod den svære Sø
med vort svage Bougspryd, og desuden havde Forstevnen
givet sig nogle Tommel' ud fra Banlerdækket 4). J\]. 4
skjørede l\Iersseilet helt, og gavI det op; det blæste op af
') Touge, hvormed Seilet hales sammen.
2) Den efter Bandsmand følgende Matros-Underofficers Grad.

3) Have alle Mand til Tjeneste.
') Det underste Dæk.
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en Storm; lod alle Folkene gaa op paa Raaen fol' at
bjerge Seilet.
Saavidt, I høie Herrer ! (jeg kan ikke undlade at bemærke det), saavidt kan jeg uden Gysen føre Pennen fol'
at stile Edel' min skyldige, min underdanige Rapport;
inaaske mange vil holde det for overdrevent, naar jeg sigel':
at hidtil hal' Skjælmen været mig meget god. Men I høie
Herrer, I skulle selv indse det, at disse Storme med alle
cleres Ubehageligheder, med alle deres græsselig visse
Spaadam om vores Undergang ere intet imod de voldsomme Scener, jeg i G samfulde Etmaal ') siden oplevede,
,Ja dette skulle
I indse, saafremt det el' mig muligt fol'
,
Sjælens Rørelse at beskrive med levende Farver Guds
vældige Arm over os i den yderste Nød stedne, men nu '
ved den sjeldneste Lykke udfriede Mennesker. Folkene
havde næppe ligget et Kvarter paa Raaen, føl' i en meget
stærk Overhaling vores Barkasse fol' helt ned i Læ og
stødte mod Kanonerne frem og tilbage, saa vi alle Øieblikke maatte frygte, at læ Borde 2) blev udslaaet, Vi
maatte strax kalde Folkene ned fra Storraaen , lade Storseilet, Fok og Aben 8) hænge i den svære Stonn , hvilken
pidskede dem rent i Stykker; eftorat vi med stor Møie,
efter at have lagt svære Surringer rundt om Barkassen,
havde nogenledes bjerget den, gik vore udmattede Folk,
som havde nu (som saa ofte før) vaaget i et helt Etmaal,
op igjen og næppe vare de opkomne, før en af Stængevindo-Giørne 4), SOI11 vi havde sat til Støtte under Bougsprydet for, sprang; Bougsprydet bevægede sig forfærdelig,
Forstangen dinglede, som om den vilde hvert Øieblik falde.
Vi halelle strax et Kabeltoug op, for 'a t ville støtte den
med, men næppe val' dette komm et halvt op pan Dækket,
') Døgn .
2) Skibssiden over Dækket.
3) Et Stormseil ,

') :\leget svære Tallier.
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førend det farligste og pludseligsle Fænomen kom hovedkulds over os; Vinden sprang i et blot Øieblik fra en
svær Storm af S. V., til en Storm af N. V.; Skibet vred
sig græsselig om efter Søen, . og en svær Styrtning slog
agter ind, fyldte Kahytterne, brækkede de to Vinduer rent
ud med Træ og alt i Sønder. . . .
Ved den stærke Vriden . det gav i Skibet, tog Bougsprydet en svær Gier i) til Styrbord, en svær Gier igjen til
Bagbord merl saadan Kraft, at det sprængte Gien under
sig, knak tvers over og gikI Søen, og et Øiehlik efter
ved en svær Opduvning, knak Fokkemasten med forfærdelig
Bragen tvers af, den faldt direkte agter over, faldt gjennem Chefs-Chalupen , hvilken den knusede , neel pau
Dækket, i hvilket den slog 'et Hul af 1G a 20 Kvadratrods
Størrelse, ... 5 Mand vare i Fore-Mers , da don faldt.
hvilke laa ynkelig begravede under dens Ruiner. Lieutenant Snecdorff og v. Thun løb strax hen for at redde
disse Ulykkelige, og næppe vare de komne paa Kobryggcn 2).
førend Storstangen faldt lige over deres Hoveder og paa
den forunderligste Mande i Faldet tog en Gier agterud,
saa den netop undgik dem. . . .
Imidlertid laa vi i den græsseligste Situation, i stormende Veir med hul Himmelsø, Bougsprydet i Søen for
Styrbords Boug, Forstangen halv udenbords, Fokkemasten
skjøret med hele sin lVIasse inde i Skibet, Fokke-Hanen
og Fore-Merse-Raaen hang udenbords ved den og slog
mod Siden. Storstangen hang langs ned ad Storvantet
med sin Merse-Hua. Med de svære Overhalinger røg
Masten i Skibet og de andre Hundhalter paa Siden og
indenfor Skibet frem og tilhage med en Knagen og en
vild Støden, som truede os alle Øjeblikke med at slaa
I) Bevægelse til Siden.

2) Den midterste Del af Skilrets Dn?k.
Agterdækket Skaudsen,

FOl'lhpkket kaldes Hakken,

-------
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Skibet i Stykker. l\1en i alt dette maa jeg prise Himlen
og de kjække danske ~ø mænd , jeg havde inden Borde.
I et Øieblik havde hver Mand sin Øxe, Entrebil ') eller sin
Kniv og med en uforfærdet Hurtighed kappede alle Mand:
med Ufortrødenhed vovede mange deres Liv ved at gun
•
op paa de brøstfældige Steder.
. . . Vi laa med et Vrag, som vi aldrig kunde gjøre
seilbar i den Himmelsø; de evige vanskelige Storme, som
bestandig havde forfulgt os, saa vi forud, maatte inden
faa Dage sønderslaa os paa Irlands havneløse Kyst. Vort
eneste Haab var, at vort Skib var lovlig tæt; men en stor
Del af vore Folk (og det som var det værste, de bedste
af dem) vare syge, de andre vare fast hensmægtede af
Fatique, Vaagen, den evige Regn og Sne samt de kolde,
haarde Storme. . . .
Den 13de om l\Iorgenen 3rebet Mersseils Kuling af
S. Y.; tilsatte Store-Stagseil; men Skibet vilde ikke falde en
Streg for det, omendskjøndt Mesanen var opgivet; . . .
Skibet slingrede og vred sig, Forstevnen en Vei, og Agterstevnen en anden Vei overmande fælt. . . .
Den i5de Januar gik i Værk med at takle en ForeBramstang , hvilken vi vilde sætte op til Fokkemast. . . .
Kl. 4 tilsattes i Guds Navn Braruseilet samt store Stagseilet, og opgav Mesanen med det stadige Haab og det
ivrige Ønske, at. Skibet dog nu maatte ville falde 2) eller
styre noget; men hvor megen Styrke hørte der til at bære
den tunge, Skjæbne, da vi saa, at Skibet slet ikke agtede
disse Seil. Nu havde vi gjort alt muligt for at faa Skibet
styrb art; jeg havde selv gjennemtænkt alting, opmærksom
hørt og veiet det ringeste Raad; men- nu var alle Raad
tonune , vores Forstand stod stille, vi troede at spore en
J) Ose SOUl Juugtes under Entring.
2) Drcie fra Vinden.
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ubøielig Skjæbne, som uforanderlig havde svoret vor,
Undergang; og sandelig, I høie Herrer! jeg ved i denne
Time intet, vi kunde gjøre mel', slet intet. , , .
Imidlertid tiltag Stormen forfærdelig, en flyvende
Storm af V. N. V. eller rettere et Guds forfløiet Veir voxte
og tiltag, mod Natten. Havet var opvæltet i uhyre Bølger,
hvis Lige hverken jeg eller de ældste Sømænd om Bord
ha Yde set. Man kan sige, at det var som en Uorclen i
Naturen, og Vinden og Haglene vare saa usædvanlig
skarpe og store, at jeg maatte lade alle Folkene gaa af
Dækket; intet Menneske kunde være deroppe, Søerne slog
paa Skibet med en Dundren og Rysten i det, som om vi
stødte imod en Klippe, besynderligt nok omtrent hvert femte
;\Iinut nogle Braadsøer agterind under Gillingen l), hvilket
gav et Drøn opad, stødte Skibet op, som om det skulde
revne fra Stevn til Stevn, de uhyre Bølger slog hvert
Øieblik over hele Skibet hen; vi saa Planker drive op til
Luvart fra os, og for at gjøre alting l'et rædsomt, fik om
Morgenen den 16de Januar', da det ødelæggende Veir endnu
vedholdt. en græsselig Styrtning, hvilken slog med saadan
Bulder og Rysten paa hele Siden af Skibet, at vi troede,
det var det sidste Øieblik: den slog med et ålle . vore
,Stykporte 2) rent ind, fyldte Barkassen helt op mecl Vand,
knækkede Jernscepteret af som Straa, samt gik over vort
Store Mers hen; - nu val' vort Bestik ude, vi stod med
det lige paa Irlands Kyst, og den længe forudsete Død
nærmede os med Skridt som vare dobbelt græsselige,
formedelst den oprørte Natur, og vores beklagede Tilstand.
- Saalænge vi endnu havde kunnet tænkt og arbeidet fol'
at redde Kongens Skib, saalænge, I høie Herrer ; forsikrer
jeg Eder, at vore Sjæle vare fuldkommen taalelige under
Skjæbnens Haand , og trøstede ved Overbevisningen om
1) En Del af Agterskibet.

') Kanonporte.
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vores opfyldte Pligt; men nu, da vi ingen mulig Redning
mel' kunde udfinde, ml, da vi saa os nødte til at lægge
Hænderne i Skjødet, fol' med mere Pine ret at kunne betragte den kommende Død, _ . nu erkjender jeg, at det
var en Kraft fra Himmelen alene, der'styrede saa vældig,
at man ikke i det hele Skib saa et nedslagent Ansigt,
paa nogle faa af Folkene og Betjentene nær, hvilke strengelig bleve forbudne at lade sig se; jeg lod hale a/4 Toug
paa Dækket, samt gjorde Daglig-Ankeret sanvidt klar, som
Soen vilde tillade det. Jeg befalede os alle i den Allerhøiestes Haand , men blev enig med mine Officerer ikke
at holde Nød-Gebet l), da jeg frygtede, det vilde gjøre fol'
stor Virkning paa Folkene; hvis Mod og Freidighed vi ved
alle Lsiligheder saa hang saa meget af Smaa-Omstændigheder, og hvilke vi bestandig maatte vise os for, som om
der ingen Fare val' over os; gjorde alting klar til at heise
Storraneri.
Natten gik hen med det samme rædsomme forfløine
Veir; pumpede bestandig, og var det nu den anden Nat i
Rad, alle Mand ei fik sovet. Skibet drev nu som føl'
l'et tvers og' slingrede til Utrolighed . samt tog svære
Styrtninger helt over sig, og i Arkeliet skyllede Søen bestandig ind.
Den I'Zde Januar mod Morgenen saa vi . endelig det
Syn, vi sanlænge havde gruet for, et høit Fjelcl i Læ af
os, som Disigheden af og til skjulte; vi vare omtrent 4
Mil fra det, og Vinden var N. V. med Storm og svær~
Byger; satte Store-Stagseil og Bramseil til samt vores Barkasse-Klyver forud, og opgav Mesanen, fol' dog at forsøge,
om Skibet ei skulde ville styre; efter nogen Tid begyndte
det nogenledes al lystre Roret, men V~L' dog endnu noget
luvgjerrigt; endelig CIa det fik nogen Fart, vendte fra
Landet S. V. over, fol' at unc1gaa det saalænge som
')

~o(l-Bon.
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muligt: men . uæppe var vi vendl , førend n .saa Klipper
og Skjær med Himmelbrænding forud igjen, ri mærkede
da, at vi var kommen ind i en Bugt. Vi vendte da Øster
over igjen, og seilede lige paa Landet for at se, om det
val' muligt at komme >inden for det høie Land, vi først
saa, hvilket lod til at være en ø, og da, om Skjæbnen
vilde være os saa god, faa Ankerplads i Læ af det; ophalede Tøi-Touget l) paa Dækket, baxcde Ankeret af
Rælingen, styrede saaledes ind imellem Klipperne , til det
blev mørkt, da vi havde det høie Eiland ") lidt agteriigere
end tvers ; loddede adskillige Gange, men fik ingen Bund
paa 100 Favne. Skød Skud i Skud, men fik ingen Lod"
eller kunde se Spor af Mennesker. Den sorte Nat val'
over os, vi laa med el Vrag i stiv Underscifs-Kuling inde
imellem Klipperne, og Vinden stod med Søen ret ind fra
det vilde Hav; fik et Fyr at se, blev e inderlig glade, da
vi troede det var en kommende Lods, satte Lanterner
langs .op ad Storvantot- men der kom ingen Lods, og tilsidst formodede vi, at det maatte være paa Land : saa
endelig adskillige Fyr rundtorn paa Klipperne; skød Skud,
og loddede bestandig, men fik ingen Bund; styrede med
Skibet omtrent O. t. S. hen, hvilket, eftersom vi havde set,
bar længst fri; henimod KJ. G fik Lodskud paa :30 Favne,
Sandbund. Intet Menneske kan forestille sig vor Glædc;
lod Daglig-Ankeret falde og stak ud paa 1~/ 4 Toug efter
at have skudt SO Nødskud; lod alle Folkene kalde sammen, forestillede dem Guds besynderlige Naade imod os,
og holdt Taksigelsesbøn for de overstandue Farer; Skibet
rullede Kanonerne af og i Vandet hele Natten igjennem.
Den lSde Januar om Morgenen affyrede et Kanonskud
.efter Lods, da vi umuligt kunde blive liggende, hvor vi
laa , saasom det var et aabent Gab, og Søen og Yinden
I) Ankertouget til Tai-Ankeret, et af Skibets Ankere.
2) O.
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stod ret ind af det; noget efter kom en Baad ombord
med 4 Irlændere i, hvoraf 2 vare Lodser, som ' talte Irsk,
hvilket vi ei forstod; men de andre forstod lidt Engelsk,
og val' som Tolke; vi udspurgte dem om Alting; de beskrev os det Sted , vi laa paa , som ovormaade farligt og
sagde, at vi mantte strax forlade det for at seile op til en
god Havn omtrent 10 engelske Mil derfra ved en By
kaldet Newport-Prat,

Det vil sikkert ikke forundre nogen, at Admiralitet:'
Kollegiet efter Modtagelsen af Kapitain Billes Rapport.
hvoraf vi ovenfor have meddelt de vigtigste Mornenter,
og i hvilken til Slutning omtales, hvorledes Lodserne vare
uforskammede nok til at forlange l i4 af Skibets Værdi i
Lodspenge og som kun bragtes til Fornuft ved Chefens
Trudsel om, at Øxen skulde ligge klar paa Dækket for at
hugge dem ned, hvis de ikke gjorde deres Pligt, sendte
Fregattens Chef følgende anerkjendende Skrivelse dateret
den gele Marts 1782:
"Vi have modtaget Høistærede Hr. Kapitains Rapporter
.nf Januar Manned sidstl., i hvis Anledning Vi herved
.. formelder , at Vi ei alene med Skjønsomhed og Medynk
"have anmærket, hvad Høistærede Hr. Kapitain selv med
..Officerer og Kadetter samt hele Mandskab have lidt,
"men endog har Aarsag at rose den udviste gode Kon.duite , Sømandskab og Kjækhed, der ved saa mange
r Leiligheder har været nødvendig i de Tilfælde,
der el'
"udvist paa Deres Reise i det særdeles haarde Veir,
"lniOl'ved Hans Majestæts Fregat og saa mange Menneskers
.Liv er blevet reddet. Og som Hr. Kapitainens fuldstæn,.dige Rapport af 20de Januar sidst!. er tilsendt det Høi"Kongelige Kabinet, har vi i Dag tillige faaet Befaling: at
,.tilkjendegi\·e Hr. Kapitainen Hans Majestæts allernaadigste
,.Velbehag over Deres Officerers og alt Mandskabets viste
I
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.gode Sømandskab, hvilket Hr. Kapitalnen efter udtrykkelig
..allemandigste Befaling skal forkynde, saavel for Officerer
.. som for de Gemene I), da hans Majestæt Kongen ikke
..paatvivler , at Hr.' Kapitalnen jo sørger ivrig fol' Folket
..og for Skibets Istandsættelse. Videre har Allerhøistsamme
.,befalet det Kongelige Sø-Kommissariat at' drage al Omhu
.for det brave Mandskab og for Skibet; og at sende
..Officerer og Kadetter fra Hans Majestæt Kongen en
,Gratifikation af 500 Rdl. som Hl'. Kapitalnen uddeler imel, lom dem; ligesom og fol' Dem selv 400 Rdl., hvilke sidste
.Hr, Kapitalnen efter Behag kan lade sig tilskikke , eller
.,her lade blive for Deres Frue. Endelig skal Hr. Kapitalnen .,efter Hans Majestæts allernaadigste Villie indmelde til Os,
.,om Kelleetor Brown bliver ved at drage saa artig og
.,god Omhu for Kongens Skib og Folk fremdeles. Intet
.,er vissere, end denne, Hl'. Kapitainen, Officerer og "Mand.skab ' tilkjendegivne særdeles Høikongelige Mildhed og
.Naade jo vil opmuntre enhver især til alt det, der frem.,deles kan udrettes paa allerbedste Maade for Skib og
.) 'Iandskab til Hans Majestæts videre allernaadigste Vel.,behag og lovrigt forventer jevnlig at erholde Rapport fra
.Dem, Schindel.

de Fontenay.

Moltke.
Perbøl.

Til
Chefen for den Kongelige danske Fregatte
"Bornholm" liggende i Newport-Prat i Irland,

· Lord Nelson ved Trafalgar.
- ( -

Det var Lørdag Morgen den 19de Oktober 1803, at
den forenede fransk-spanske Flaade endelig gik i Søen fra
Cadiz Havn. Det var dette Øieblik , som den engelske
Flaade under Admiral Lord Nelsons Kommando med
Længsel havde ventet paa. Saa snart det første fjendtlige
Linieskib var udenfor Havnen, vaiede Signalet: "Fjenden
"kommer ud af Havnen", fra den forreste af de engelske
Urlkigsfregatter "Euryalus" , Kapitain Blackwood: Signalet
blev gient~get om Bord i den fremskudte Eskadre, der
under Kapitain Duffs Kommando var Bindeleddet imellem
Hovedflaaden og Forpostskibene. gik derfra til det forreste
Skib i Flaadens Avantgarde , og allerede KJ. ~)l i2 om Formiddagen havde den engelske Admiral, hvis Flag vaicde
fra Linieskibet "Victory" . Underretning om, at Fjenden
havde forladt Havnen. Flaaden var da omtrent 50 engelske
Mil til Søs, V. S. V. af Cadiz og stoc1 for en let sydlig
Brise op imod Gihraltarstrædet,
Ved Middagstid gik Lord Nelson ned
sin Kahyt og'
skrev følgende Brev til Lady Hamilton:
"Victory", den Hlde Oktober 180;).

"Min kjærøste elskede Emma, mit Hjertes bedste Ven!
"Der er blevet gjort Signal om, at Fjendens forenede Flaade
"er i Færd med at komme ud af Havnen. Der er næsten
"ingen Vind, saa jeg har ikke Haab om at se den før
"imorgen. Gid at Kampens Gud vil krone mine Anstren"gelser med- Held; i alle Tilfælde skal jeg drage Omsorg
"for, at mit Navn altid kan være dyrebart for Dig og
"Horatia, hvem jeg begge elsker saa høit som mit eget Liv,
"Og lige som det sidste Brev, jeg skriver inden Slaget, er
"til Dig. saaledes haaber jeg til Gud, at jeg maa leve og

-- 94 .,fuldende Brevet efter Slaget. Jeg nedbeder Himlens Vel.signelse over Dig."
Nelson og Bro n t c.
Den 20de Okt ob er om Morgenen val' den en gelske
Flaade op pe im od Gibralt år- Strædet. Vind en frisked e op
ad Dagen til t emmelig stiv Kuling a f S. .V. , saa Nelson
- endog frygtede fol', at Fj enden skulde søge Havn igjen :
men da Udkigs-Fregatterne stadig ved Sign al meldte , at
(k ha vd e den foren ed e fran sk- spanske Flaade i Sigt e, opklared es han s An sigt igjen , Admiralen opholdt sig- netop
pna Lini eskibets Hytte, hv or han spads ere de frem og tilba ge i den friske Luft: han vend te sig om til en Gruppe
Kadetter, del' stod samlede oven pa a Hytten, og sagde
med et Smil: "Iciag ,eller imorgen vil blive en heldig Dag
..fol' Dem , min e un ge Herrer! " Han hentydede hel' i sin
Forv entning om Seir til de Forfremmelser, so m del' i den
Anlednin g vild e finde Sted i Flanden.
Det gjaldt om at holde Fj end en fast , saa at han i
Nattens Mørk e ikke slap ud af Sigte. Vel va re Flaadern e
endnu sa a langt fjernede fra hinanden, at man fra .,Vietory- ,
ikke kunde se en ene ste fjendtlig Mast i Horisonten, men
Flaadons Øine, Udkigs-Fregattern e, havd e Fjenden stadig i
Sigt e, og Nelson stolede paa , at de nok vild e gjøre d er es
Pligt til d et yd er st e.
Forposttjenesten var, som m an vil se, i d enne vigtige
Nat (20cle-21 cle Oktober) af Nelson bl even ordnet sa ; hensigtsmæs sigt, og Signalerne, hvormed de yderste Skibe fra
Time til anden sendte deres Meldin ger om Fjenden gjenne m deres melleml iggend e Kammer ater i Farvandet til
Kornmandoskib et , vare saa sim ple og let forst aaelige , at
man om Bord i "Victo r y" hele Natten igjennem val' pna
rle t R en e med den usynli ge Fjend es Bevæ gelser.

ThI e m o r an du m .
.Victory" l ud tol' Cadiz, den "20de Oktob er 1805.

..Kapitain Blackwood ska l med to Fregatter holde

.
!Jo
. Fjenden i Sigt e innt. To andre Fregatter skulle ta ge
. Post imellem ham og .D efence- , Kapitain Hop e. .,Colos. sus' skal tage Post imellem .Defen ce: og .,}Iars". .)1 ars"
..skal kommunicere med .,Victory".
S i g n a I e l' f o l' N a tt e n.
_, Hvis Fjenden staar S ønd er paa eller hen imod St rædet ,
..a fbræ ndes hver Tim e to BIaalys. De a fb ræ ndes paa en
.. Gang føl' a t lyse bedre igjennem. Hvis Fjend en staar
• Vester paa , gives hver T ime :i Kan onskud hurti g efter
..binnnderr' .
Ne lso n og' Br o n t c.
Forinden Mørket faldt paa , gav Nelson Chefen fol'
Forpostskibene. Kapitain Blackwood yd erligere dette Signal:
.Lord Nelson gjør .,Euryalus" ansvårlig for, at Fj enden
..bliver holdt i Sigte inat".
:\Iandag den 21cl e Oktob er, saa snart det begyndte at
lysne , var hele den fjendtlige Flnade synlig Irn Admiralskibe t i en lan g, tæt sluttet Linie 10-12 engelske Mil b orte.
Den enge lske Flaade laa i to Kolonn er øster over. Klokken
Val' ikke 7 endnu, da Lord Nelson viste sig paa Dækk et.
"VictOl'Y" havd e da stukket R ebene ud af sin e Mers seil,
sat Bramsellen e og kaldt Besætningen til Kanonern e. Admiralen val' iført sin Uniformskjole og b al' paa det venstre
Bryst cle fire Storkors, hvormed han val' dekorer et, og
SOUl hall sædvanlig bal', naar han val' i Uniform.
Han
ha vde ikke sin Sabel pa a ; den val' ta get ned fra sin
P lads, hvor den pleied e at hæn ge, og lagt fre m pa a Bordet
i Kahytten , og formodentli g har han glemt at tage d en
paa, da han gik op paa Dækket. Admiralen val' i yp pe rligt Humør , yt rede sin levend e Glæd e over Ud sigten til
sna rt at kunne re tte et knusend e Slag imod Frankrigs og
Spaniens Sømagt og udtalte sig med sikker Forvisning om
den forestaaende Seir. Han sagde til Kapitain Hardy,
..Victory-s Chef , at han ikke vilde vær e tilfreds med
mindre end tyve erobrede Linie skib e.
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Da Signalet val' givet til at staa ned imod den fjendtlige Linie i to Kolonner, satte den engelske Flaade alle
Seil til. Den læ Kolonne, 13 Linieskibe stærk, blev ført
af Admiral Collingwood om Bord i .Hoyal Sovereign" j
den luv Kolonne, 14 Linieskibe stærk, førte Nelson selv i
Ilden. Admiralen var gaaet op paa Hytten fol' at have
et bedre Overblik over begge Linierne. og medens han
stod her, gav han Ordre til at tage Skilderier og Pertræter
ned af Væggene i sin Kahyt, inden Skydningen skulde til
at begynde, og paalagde Folkene, der skulde udføre Arbeidet dernede , at 'være omhyggelige med Nedtagelsen af
Lady Hamiltons Billede. "Pas godt paa min Skytsengel!"
sagde han til dem . .
Kort efter gik han selv ned fra Hytten og trak sig tilbage til sin Kahyt. Da Signalofficeren. Lieutenunt Pasco,
omtrent 1\:1. 11 kom ind i Kahytten for at bringe Admiralen en Melding, saa han Lorden liggende paa sine Knæ
og beskjæftiget med at skrive. Lieutenanten blev staaende
taus ved Døren fol' ikke at afbryde eller- forstyrre Admiralen, og først da denne reiste sig op, overbragte han sin
Melding.
De to engelske Linier stod imidlertid ned imod den
fjendtlige Flaade. Solen skinnede klart, og for en ganske
svag Brise af Vest gled Skibene langsomt igjennem Vandet
med alle Seil til og rullede jevnt i de lange Dønninger,
som Atlanterhavet sendte ind imod den spanske Kyst.
Lord Nelson var ledsaget af "Victory"s Chef, Kapitain
Hardy , og Chefen for Udkigsfregatterne , Kapitain Blackwood , der var kaldet om Bord i Admiralskibet fol' at
modtage nogle sidste Instruxioner , gaaet sit Skib rundt,
havde inspiceret alt forinden Kampens Begyndelse og var
igjen kommen op paa øverste Dæk. Klokken var lidt
over 111/2, da Nelson lod heise det berømte Signal:
"England expects, that every man will do his dutY!"
(England yenter , at hver Mand vil gjøre sin Pligt), et
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Signal, som blev hilset med tordnende Hurraraab fra alle
Linieskibenes Besætninger, og som ikke vil blive glemt,
saa længe England hal' et Skib, del' flyder paa Søen. Da
Admiralen hørte den Jubel , der rungede omkring ham,
vendte han sig om til Kapitain Blackwood og sagde: "Ku
"kan jeg ikke gjøre mere! Vi maa sætte vor Lid til Ham,
~der styrer alt, og vor retfærdige Sag. Jeg takkel' Gud,
"at jeg faar Leilighed til at gjøre min Pligt".
Signalofficeren i "Victor)'", Lieutenant Pasco, fortæller
selv, hvorledes det gik til med Heisningen af det ovenfor
omtalte Signal, hvis Tilblivelseshistorie el' bleven berettet
paa saa forskjellige Maader :
"Lorden kom op til mig paa Hytten, og efter at have
"givet mig Ordre om forskjellige Signaler, del' skulde heises,
"sagde han til mig: Ml'. Pasco, jeg ønsker at signalere
~ til Flaaden: England stoler paa (confides), at hver Mand
"gjøl' sin Pligt! Og han tilføiede: De maa skynde Dem,
"fol' jeg hal' et Signal endnu, som jeg vil have gjort, det
"el' om Fægtning paa klods Hold. Jeg svarede: Hvis
~ Deres Herlighed vil tillade, at jeg sætter"v e n t e r" (expects)
"i Stedet fol' "stoler paa" (confides), vil Signalet hurtig
"kunne blive gjort, da Ordet "venter" findes i Signal-Ord"bogen, men "stoler paa" maa gives med Bogstaver".
Hans Herlighed svarede hurtigt og med synlig Tilfredhed :
"Det vil blive godt, Pasco , gjør saa Signalet med det
"samme" !
De fjendtlige Kugler begyndte allerede nu at vande i
Nærheden af "Victory", del' rolig og majestætisk med Læseil til paa begge Sider gled umærkelig igjennem Vandet
med næppe to l\Iils Fart. Lord Nelson tog nu Afsked med
Kapitain Blackwood, hvis Fartøi slæbte ved Faldrebet pna
Siden af "Victory" , og om dette sidste Møde skriver denne
Officer:
"Han anmodede mig nu om at gaa ombord i mit
~Skib, og medens vi stod sanunen oppe paa Forkant af
7

- us.,Hytten, greb jeg hans Haand og sagde: Jeg hanbor.
..Mylord, at jeg ved min Tilbagekomst ombord i "Victory" ,
..som skal ske saa snart som muligt , vil finde Deres Her"lighed vel og i Besiddelse af tyve erobrede Skibe. Her.;paa svarede han mig: Gud velsigne Dem, Blackwood.
..jeg faar Dem aldrig at se mere". -Det første engelske Skib "Royal Sovereigu", med Admiral Collingwocd ombord, havde omtrent KJ. IP! 4 aabnet
Ilden og var brudt igjennem den fjendtlige Linie efterfulgt
af sine nærmeste Agtermænd. "Victory" havde endnu
ikke skudt " endskjønt den var Spidsen af den anden
engelske Kolonne; Kuglerne regnede ned over den fra det
Sted i den fjendtlige Linie, som den stevnede ned h11Od;
Seilene hang i Laser, Rundholter og Master vare forskudte
og adskillige af Besætningen dræbte og saarede, men endnu
var det' ikke givet Ordre til at begynde med Skydningen.
Lord Nelson spadserede op og ned af Linieskibets Skandso
i Samtale med Chefen, Kapitain Hardy. Et Skud havde
kort forinden dræbt otte Matroser paa en Gang oppe paa
Hytten, og nu slog en Kugle gjennem Finkenettet, gjennem fire Lag Køier, smuttede imellem de to Officerer uden
at ~jøre dem anden Skade , end at Splinterne af Træværket, som Kuglen knuste paa sin Vej, røg omkring dem
og rev Spændet bort fra Kapitain Hardys ene Sko.
De standsede begge uvilkaarligt - fortæller et Øievidne - og betragtede hinanden, hver især med den
Tanke , at den anden var bleven saaret , og Lord Kelson
bemærkede smilende til sin Ledsager: .,Dette el' al tfOl'
"varmt, Hardy, til at det kan vare længe ved."
"Victor)''' gled ind i den fjendtlige Linie lige agtenem
Linieskibet "Bucentaure". Idet det passerede saa klods
forbi, at Kokken af Undetræerne paa det engelske Skib
greb fat i Modstanderens Takkelage. og Underliget af det
store franske Flag, der valede fra Gaffelen paa "Bucentaure" • viftede ind over Hytten pna •Victory-, saa at man
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næsten kunde gribe det med Hænderne, gav det engelske
Admiralskib Ild og sendte Franskmanden Laget agter ind
med knusende Virkning. Det gled langsomt videre fol'
den svage Brise, der, efter at Kanontordenen var begyndt,
næsten val' døet hen, og kom til at ligge tæt paa Siden
af et andet fransk Linieskib .Redoutable". der begge to
nu tog Kampen op med den engelske Høistkomrnauderende.
Da Klokken var 1, laa de to mægtige Flaader indviklede i en haardnakket , blodig Kamp, Skib ved Skib i
det stille Vdl'. Pna Admiralskibets Skandse , midtskibs
inde, imellem Rattet og Kahytstrappen. var Admiralens
sædvanlige Spadserested , naar han tog sig sin Motion.
Her val' Dækket i en Længde af :21 Fod frit for Kanoner,
Klarnper og løbende Ender, og paa denne Strækning kunde
man daglig se Admiralen vandre op og ned, ofte 4 -i)
Timer i Træk. Ogsaa idag var han pna sin vante Plads,
medens Kanonerne dundrede omkring ham; bedækket
med Støv og Sruaasplintor fra den trekantede Hat og ned
til Foden gik han rolig frem og tilbage med Kapitain
Hardy ved sin Side.
Det var fra det franske Linieskib "Hedoutable" " "skriver Dr, Beatty l). - at Lord Nelson modtog sit dodelige Saar. Da Klokken val' P /4, pan hvilket Tidspunkt
Kampen -val' varmest, spadserede han sammen med Kapitain
Hardy op og ned ad Skandsen og havde lige gjort 0111kring i Nærheden af Agtertrappen. sanledes at han havde
Ansigtet vendt imod .Victory-s Speil, da det skjæbnesvangre Skud faldt fra Fjendens Krydsmors. De to Skibe
laa i dette Øieblik klods paa hinanden, og "Redoutable"s
Mors var inde under" Victory-s Storran. knap 20 Alen fra
dot Sted. hvor Admiralen befandt sig. Kuglen ramte
I)

Dl', Beutty gjorde Tjeneste som Overlæge om Bord i Nclson«
Adrniral-kih ,VIClO1'Y" under Slaget \'ell Trafalgnr den :ll(lc
Oktober 1~():;.
7*
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Epauletten paa venstre Skulder og trængte ind i Brystet.
Han faldt paa sit Ansigt ned paa Dækket. Kapitain
Hardy, som var paa høire Side - - længst fra Fjenden
- og et Par Skridt foran Lorden, vendte sig om og saa
Sergeant Secker af Marinerne hjulpen af 2 Matroser i
Færd med at løfte ham op fra Dækket. Netop paa det
Sted, hvor han faldt, val' hans Sekretær kort i Forveien
blev en dræbt, og Nelsons Klæder blev vædede af hans
Blod.
Kapitain Hardy bøiede sig ned over Admiralen og
sagde, at han haabede, at han ikke var farlig saaret,
hvortil hans tapre Chef svarede: "De har gjort det af
"med mig, Hardy!" "Det haaber jeg ikke", svarede Hardy.
.,Jo·' - gjentog Hs. Herlighed - "min Rygrad el' gjennom"skudt!"
Den Mand, som havde sanret Lord Nelson, blev gjenkj endt af en af "Victory" s Kvartermestre og to Kadetter,
Mr. Collingvoocl og Ml'. Pollard, som vedblev at fyre op imod
"Redoutahle"s Krydsmers , indtil en. af de to Franskmænd, del' val'c der oppe, prøvede paa at slippe ned ad
Mesansvantet ; han hlev skudt af Ml'. Pollard og faldt død
ned paa Hytten. Kvartermesteren pegede med Haanden
paa den anden Franskmand, der nu kom frem for at fyre
igjen, og raabte: "Det el' ham, det er ham! <, ~ men i
samme Øieblik blev han ramt af Franskmandens Skud i
Munden og faldt død om. Begge Kadetterne afskød paa
en Gang deres Gevær efter l\Ianden i Morset og saa ham
segne om del' oppe. Da ,.Redoutable" senere blev taget
af Englænderne, gik de til Veirs paa Krydstoppen og fandt
ham liggende død i Mørset med en Kugle gjennem Hovedet
og en gjenncm Brystet.
Kapitain Hardy gav Folkene Ordre til at bære Admiralen ned i Lasarettet , og paa Veien tog Nelson sit
Lommetørklæde op af Lommen og bredte det ud over 'sit
Ansigt og Bryst, for at han kunde blive basret ned, uden
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at Skibets Besætning lagde }Iærke dertil eller gjenkjendte
ham. Flere sanrede Officerer og omtrent 40 Mand vare
paa dette Tidspunkt bragte ned i Lasarettet og laa ventende pan Lægernes Assistance; nogle enkelte havde allerede udarmdet under Transporten ned fra Dækket. Iblandt
disse sidste val' Lieutenant 'Villiam Andrew Ram og Mr.
Whipple, Nelsons Sekretær. Overlægen var netop i Færd
med at undersøge disse to Officerer, da der blev lagt Beslag paa hans Opmærksomhed ved at flere af de Snarede
Folk raabte til ham: "Ml'. Beatty, Lord Nelson er her!
"Ml'. Beatty , Admiralen el' saaret P Da Doktoren vendte
sig om, saa han Lommetørklædet, der havde dækket over
Admiralens Ansigt og Stjernerne paa hans Bryst, glide til
Side og falde ned paa Dækket.
Ml'. Burke , Forvalteren om Bord i "Victory" , og
Lægen ilede strax til fol' at hjælpe Lorden og tog ham
ud af Matrosernes Arme, Idet de bar ham hen til en af
Kølerne i Lasarettet, snublede de, men faldt dog ikke.
Lord Nelson spurgte om, hvem det var, der bal' ham, og
da Overlægen havde underrettet ham derom, udbrød han:
"Ak, Mr. Beatty ! De kan ikke udrette noget for mig; "jeg hal' kun kort Tid tilbage; min Hygrad Cl' gjennem"skudt!" - Doktoren svarede, at han haabede, at Saaret
ikke val' saa farligt, som Hs. Herlighed troede, og at han
nok vilde leve i lang Tid og kunne glæde sig over den
store Seir.
Skibspræsten, Dr. Scott, var tilstede i Lasarettet. Hans
blide og følsomme Gemyt val' blevet i høi Grad rystet ved,
hvad han val' Vidne til hornede, hvor Rummet efterhaanden fyldtes med sanrede og døende Mennesker , hvis
Jamren overdøvedes af Kanonernes Dundren over Hovedet
paa dem; men uagtet alt, hvad han saa, indgød ham
Modbydelighed og Rædsel, mandede han sig dog op og
hjalp saa godt han formaaede; men da han saa en ung
Lieutenant, del' laa meget haardt sanret og først gjennem
\
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Lægens Undersøgelse fik Kundskab om sit Snars Beskafrenhed, reise sig i Velret og med egen Haand rive Forbindingen af sig og bløde til Døde, overvældede dette Syn
ham i den Grad, at han ude af sig selv styrtede ud af
Lasuretlet og op paa Dækket, hvor alt val' Larm, Forvirring og Røg; men næppe havde han sat sin Fod her , førend han saa Lord Nelson falde, og dette bragte hans
Fornuft og Sindsligevægt tilbage, saa at han rolig fulgte
bag efter sin Chef ned i Lasarettet.
Lord Nelson var bleven lagt paa en Køie, afklædt og
med et Lagen over sig. Medens dette gik for sig, sagde
han til Dr. Scott: "Doktor, jeg sagde Dem det, jeg lever
"ikke", - og efter et lille Ophold tilfølede han med sagtc
Stcmme: "Jeg efterlader Lady Hamilton og min Adoptiv"datter Horalia til mit Lands Omsorg".
Lægen undersøgte derefter Sanret og forsikrede Ils.
Herlighed om, at han ikke skulde udsætte ham fol' Smerter
ved at prøve paa at finde, hvilken Vei Kuglen havde taget;
han saa imidlertid snart , at den val' trængt dybt ind i
Brystet og sandsynligvis havde truffet Rygraden. Da dette
. blev meddelt Lorden, svarede han, at han var sikker paa,
at hans Ryg val' skudt igjennem. Ryggen blev derefter
undersøgt udvendig, men uden at man kunde opdage
nogen synlig Beskadigelse, hvorpaa Overlægen bad ham
om at sige, hvad han følte. Han svarede, at han følte
hvert Øieblik ligesom en Blodstrøm inde i Brystet, han
havde ingen Følelse mere i Benene. og Aandedrættet val'
besværligt og ledsaget af Smerte i Omegnen af det Sted i
Ryggen, hvor han mente, at Kuglen havde ramt, ,,1'01'"sagde han - "jeg følte, hvorledes den knækkede min Hyg"rad!" - Disse Symptomer, men navnlig Blødningen inde
i Brystet, som Lorden beklagede sig over, overtydede snart
Lægen om det haabløse i Situationen, men lige til det
Øieblik, da Seiren var sikker, og Hs, Herlighed havde faaet
Underretning om, at Slaget val' vundet, blev den Snaredes

virkelige Tilstand skjult fol' alle om Bord undtagen fol'
Kapitain Hardy, Dl'. Scott, 1\11'. Burke og D'Hn. Smith og
\\"estemburg, Overlægens Assistenter.
"VictOl'Y"s Mandskab gav et Hurra, hver Gang de
saa , at et af Fjendens Skibe havde strøget Flaget. Ved
en af disse Leiligheder spurgte Lord Nelson ængstelig,
hvad del' val' paa Færde, mon Lieutenant John Pasco,
som laa sam'et ved Siden af, reiste sig over Ende og fortalte ham, at det val' et Skib, som havde strøget, og dette
syntes at tilfredsstille ham i høi Grad. Han begyndte nu
at føle en brændende Tørst og forlangte hyppig at drikke
og at blive viftet med Papir, idet han kun brugte Ordene:
"Vift! Vift!" og "Drikke! Drikke!" Dette vedblev han at
gjentage, hver Gang han ønskede noget at drikke eller
trængte til at blive viftet og afkjølet, lige til nogle faa
Øieblikke føl' sin Død. Limonade og Vin blandet med
Vand blev rakt ham af og til. Man kunde mærke pna
ham, hvor urolig han val' fol' Slagets Udfald og fol' sin
Ven, Kapitain Hardy's. Liv. Dr. Scott og Mr. Burke brugte
ethvert Argument, de kunde finde paa, for at berolige
hans Sind. Ml'. Burke fortalte ham, at Fjenden val'
definitiv slaaet , og at han haabede, at Hs. Herlighed nok
vilde overleve det, saa at han selv kunde bringe den
glædelige Nyhed hjem til England. Han svarede: Det el'
"meningsløst , Burke , at tro, at jeg kan leve; - mine
"Lidelser ere store, men de ville snart være til Ende."
Dr, Scott bad Lorden om ikke at mistvide om sit Liv
og sagde, at han satte sin Lid til, at Forsynet nok vilde
holde sin Haand over ham fol' hans kjære Fædrelands og
hans Venners Skyld, "Ak, Doktor!" svarede Nelson ham,
"det er altsammen forbi; det el' altsammen forbi!"
Del' blev sendt forskjellige Bud efter Kapitain Hardy
med Anmodning om at komme ned til Lorden, da hau
blev utaalmodig efter at se ham og ofte udbrød: "El' del'
"ingen, som vil bringe Hardy ned til mig: Han mau være
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.,dræbt; han el' sikkerlig død." - Chefens Adjutant , Mr.
Bulkeley, kom nu ned og meldte, at Forholdene vare saaledes fol' Øieblikket, ~t Kapitain Hardy's Nærværelse paa
Dækket var nødvendig, men at han skulde benytte det
første Øiehlik, hvor det var ham muligt, til at konune ned
til Lorden. Da Nelson hørte denne Melding blive bragt
Uverlægen, spurgte han om, hvem det var, der bragte
den. Mr. Burke svarede: "Det el' Mr. Bulkeley, Mylord!"
"Ja, det er hans Stemme," svarede Lorden, og idet han
henvendte sig til den unge Mand, tilføiede han: "Glem
"ikke at hilse Deres Fader fra mig!"
En Time og ti Minutter forløb imidlertid fra det
Øjeblik, Hs. Herlighed blev saaret , og til Kapitain Hardy
kunde komme ned til ham. De greb hinandens Haand
med Varme, og Lord Nelsen sagde: "Naa, Hardy, hvorledes
"gaal' Slaget:' Hvorledes staa vore Sager!''' "Meget godt,
.,:\Iylol'Cl," svarede Kapitain Hardy, "vi have 12 eller 14 af
.,Fjendens Skibe i vor Besiddelse, men 5 af hans Avant.,garrle have vendt og synes at have tilHensigt at komme
..ned imod "Victory". Jeg har derfor kaldt 2 eller 3 af
.,vore friske Skibe herhen, og jeg tvivler ikke paa, at vi
"nok skulle give Fjenden en Lussing."
"Jeg haaber," sagde Lorden, "at intet af vore Skibe
.har strøget, Hardy!" "Nei, Mylord," svarede Kapitain
Hardy, "det er der ingen Frygt for." Lord Nelson sagde
da: ".Jeg er en Dødens Mand, Hardy.' Det gaar hurtigt
.,ned ad Bakke med mig; det vil altsammen snart være
"forbi! Lad min kjære Lady Hamilton faa mit Ham' og
.,alt, hvad der hører mig til." .:\'11'. Burke var i Færd med
at fjerne sig ved Begyndelsen af denne Samtale; men
Hs. Herlighed, som mærkede hans Heusigt , bad ham om
at blive. Kapitain Hardy bemærkede, at han haabede, at
Jlr. Beatty nok vilde kunne holde Livet oppe. "Aa nei!"
svarede Lorden, "det er umuligt. Min Ryg el' skudt
'1 igjennem.
Beatty vil kunne fortælle Dem det." Kapitain
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Hardy gik derpaa atter op paa Dækket og vexlede ved
Afskeden Hanudtryk med sin høitagtede Ven og Chef.
Lord Nelson anmodede nu Overlægen om at gaa til
de andre Sanrede og hjælpe dem, som han kunde være
til Nytte, .,for" - sagde han - "mig kan der ikke ud"rettes mere for." Overlægen forsikrede ham om, at hans
Assistenter gjorde alt, hvad del' kunde gjøres i den Retning, men da Hs. Herlighed flere Gange gjentog sin Anmodning herom, forlod han ham, medens Dr. Scott,
Mr. Burke og to af Lordens Tjenere bleve hos ham. En
sanret ~ratros laa i Nærheden af ham og ventede paa at
blive amputeret. Under Travlheden, som herskede i Lasarettet. kom en til at støde ham ved at gaa forbi, og saa
svag Nelson val', irettesatte han dog Vedkommende med
sin sædvanlige Myndighed paa Grund af hans Uagtsomhed.
Da "Victory" kort efter aabnede Ilden fra sine Bagbords
Kanoner imod Admiral Dumanoir's Eskadre, og den heflige Skydning i høi Grad angreb Nelson, raabte han høit :
"O "Victory" , "Victory" , hvor Du mishandler min stakkels
.Hjerne!"
Efter at Overlægen havde været fraværende nogle faa
Minuter fol' at forbinde Lieutenanterne Peake og Reeves,
del' vare bragte ned som saarede , kaldte Dr, Scott ham
tilbage til Lorden, som sagde: "Ak, 1\11'. Beatty ! jeg hal'
"sendt Bud efter Dem fol' at sige Dem, at al Bevægelse
"og Følelse længere nede end Brystet er borte, og De ved
"tlltfor godt, at jeg kun hal' en kort Tid at leve i." Det
Eftertryk. han lagde paa disse Ord, lod ingen Tvivl tilbage om, åt han hentydede' til et Tilfælde med en Mand
om Bord i •Victory-, som nogle Maaneder tidligere havde
faaet en alvorlig Rygradsheskadigelse, og som inden sin
Død havde haft ganske . de samme Symptomer. Begivenheden havde den Gang gjort stærkt Indtryk paa Lord
Nelson. Overlægen svarede: "Mylord, De sagde mig det
.før." Han begyndte nu at undersøge Benene for at for-
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visse sig om, at det var Tilfælde, men Lorden sagde :
"Ak, Beatty ! jeg er altfor sikker derpaa, Scott og Burke
"have allerede undersøgt det. De ved godt selv, at jeg
"er ved at dø!" Lægen svarede: "Til Ulykke for mit
"Fædreland kan der ikke gjøres noget for Dem"; og efter
at han havde afgivet denne Erklæring, vendte han sig om
og gik nogle faa Skridt bort for at skjule sin Bevægelse.
Hs, Herlighed sagde: ,.Jeg ved det! Jeg føler noget hæve
"sig her inde i mit Bryst" - her lagde han Haanden pan
det venstre Bryst - "som siger mig, at jeg gaar bort."
Han drak hyppigt, og Dr. Scott og Mr. Burke viftode ham
med Papir. Han udbrød flere Gange: "Gud være lovet.
"at jeg har gjort min Pligt!- og da Lægen spurgte ham,
om Smerten vedblev at være lige stærk, svarede han, at
den. var saa stærk, at han vilde ønske, at han var død.
"Og dog" - tilføiede han sagte - "kunde jeg nok have
"Lyst til at leve lidt længere endnu"; og efter nogle
Minuters Pause tilføiede han i samme 'I'one : "Hvad vilde
"der blive af stakkels Lady Hamiltall , hvis hun vidste,
"hvarrlan jeg har det?"
Da Overlægen fandt, at han ikke var i Stand tilut
yde Lorden mere Hjælp, forlod han ham og gik hen for
at hjælpe Lieutenant Bligh, Kadetterne Smith og Westphal ')
og nogle Matroser, som nylig vare blevne snarede.
Kapitain Hardy kom nu ned i Lasarettet for at se
Lorden endnu en Gang; der var gaaet omtrent 50 Mimiter
l) W estphal , den senere Kapitain Sir George Westphal. fortæller i

et Brev dateret den 20de November 1844: " .. : Da jeg blev
.banret saaret ned, blev jeg lagt ved Siden af Lorden. og hans
"Frakke blev rullet sammen og lagt i Stedet fol' Hovedpude under
"mit Hoved, der blødte stærkt af det Sanr, jeg havde faaet, Da
"Slaget var til Ende, og man vilde tage Frakken bort, vare Kantillerne paa Epauletterne saa fast klistrede ind i mit Haar
, ~ a nll Jle n med det størknede Blod. at man maatte skære 4-;)
. Btykker af dem bort og- lade dem blive siddende i Hanret. ..En af disse Kantiller er stadi g i min Besiddelse." o
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siden hans sidste Besøg. Førend han forlod Dækket sendte
han Lieutonant Hill OPl Bord til Admiral Collingwocd fol'
at underrette ham om den beklagelige Begivenhed, at
Lord Nelson laa dødelig sam-et. Lorden og Kapitain Hardy
vexlede Haandtryk igjen, og medens Kapitalnen holdt
hans Haand i sin, lykønskede han ham ti{ den glimrende
Seir, som sagde han - var fuldstændig, skjønl
han ikke vidste, hvor mange af Fjendens Skibe del' var
taget, da det var umuligt at se alle Skibene tydeligt. Han
var imidlertid sikker paa , at 14 eller 15 havde overgivet
sig. Hs. Herlighed svarede: "Det er vel, men jeg havde
.,gjort Regning paa 20", og derpaa tilfølede han med
Eftertryk: "Gaa til Ankers, Hardy! Gaa til Ankers l"~
hvortil Kapitalnen svarede: "Jeg tænker, Mylord , at Ad"miral Collingwood nu vil tage Ledelsen af Sagerne i sin
"Haancl. s, "Ikke saalænge jeg lever, haaber jeg," raabte
den døende Admiral, idet han forgjæves søgte at reiso
sig overende i Køien. "Nei" - tilføiede han - ,.De skal
..ankre, Hardy!" Kapitain Hardy sagde da: "Skal vi give
"Signalet, Sir:" "Ja" - svarede Hs. Herlighed - "fOl'
"hvis j e g lever, skal vi ankre." - Den energiske Mande,
paa hvilken han udtalte denne sidste Ordre til Kapitain
Hardy, og hans Bestræbelser for at reise sig op, viste paa
en tydelig Maade hans faste Beslutning ikke at give Slip
paa Kommandoen, saalænge han endnu havde Herredønnuet over sine svindende Livskræfter ; hans Pligtfølelse
velede i dette Øieblik mere end Dødssmerten. Han sagde
derpaa til Kapitain Hardy, at han følte, at han kun havde
nogle faa Mimiter tilbage og tilføiede ganske sagte: "Kast
"mig ikke over Bord, Hardy!" Kapitainen svarede: "Kei!
"sikkerlig ikke." "Saa ved De" - sagde Hs, Herlighed
"hvad De skal gjøre. Tag Dem af stakkels Lady
"Hamilton, Hardy, tag Dem af stakkels Lady Hamilton!
"Kys mig, Hardy!" Efter denne rørende Afsked trak
Kapitaln Hardy sig tilbage og gik atter op paa Skandsen,
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efter at det sidste }Iøde med hans døende Ven havde varet
omtrent 8 Minuter,
Lord Nelson bad nu sin Hovmester, Mr. Chevalier,
om at vende ham om paa høire Side, og da det var
gjort, sagde Hs. Herlighed: "Jeg vilde ønske, at jeg ikke
"havde forladt Dækket, for jeg skal snart dø." Hans
Aandedrag var bleven mere besværligt og hans Stenune
svag. Han sagde til Dl'. Scott: "Doktor, jeg har ikke
været nogen stor Synder!" - og efter en kort Pause:
.Glem ikke, at jeg efterlader Lady Hamilton og min Datter
• Horntia til mit Fædrelands Omsorg", - og han tilføjede
- "glem aldrig Horatia."
Hans Tørst blev stærkere, og han sagde: "Drikke,
"drikke, vift, vift og gnid, gnid"; disse sidste Ord vare
henvendte tilDr. Scott, som havne gnedet Lordens Bryst
med sin Haand, hvad der forskaffede ham nogen Lindring.
Disse Ord blev sagt meget hurtigt og med utydelig Udtale. Af og til, og medens Smerterne øiensynlig vare i
Tiltagende, anstrengte han sig fol' at tale og udtalte med
tydelig Stemme disse sidste Ord: "Jeg takkel' Dig Gud,
.,jeg har gjort min Pligt!" og han vedblev med disse Ord,
saalænge han kunde faa et Ord frem. Omtrent 13 Mimiter
efter at Kapitain Hardy val' gaaet, kunde Lord Nelson
ikke længere tale. Dr, Scott og Mr. Burke, som havde
understøttet Køien ved hans Skuldre (hvorved han kom
til at indtage en halv siddende Stilling, den eneste, i
hvilken han fandt lidt Hvile), holdt op med at tale til
ham, og da han havde ligget saaledes omtrent 5 Minuter,
kom Lordens Hovmester hen til Overlægen, der en kort
Tid havde været beskjæftiget med at forbinde nogle Sanrede
i den modsatte Ende af Lasarettet, og meddelte ham, at
han troede, at Lorden var ved at dø. Overlægen gik øicblikkelig hen til ham og fandt ham paa det sidste. Han
knælede ned ved Siden og tog hans Haand; den var kold
og Pulsen ikke mere til at føje. Da ~1:t·. Beatty lagde sin
0l
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Haand paa hans Pande, som ogsaa var bleven kold, slog
Lorden Øinene op, men lukkede dem strax efter igjen,
Overlægen forlod ham atter for at gaa hen til de Saarede,
der havde hans Hjælp behov, men havde kun været borte
c. 5 Minuter, da Hovmesteren kom og sagde , at han
tro ede, at Lorden havde udaandet. Lægen vendte tilbage
og fandt, at det val' kun altfor sandt: Lord 1'\ elson var
død j Klokken var nøiagtigt 4 1/ 2 j Dr. Scott stod endnu og
gned hans Bryst, og Ml'. Burke und erstøttede ham ved
Skuldrene.

En Blokadebryder.
Under Krigen i Am erika imellem Nord- og Syd stat ern e,
søgte de først e at ramme der es Modstandere paa en følelig
Maade ved at etablere en Blokade, som strakte sig over
den amerikanske Søkyst, saa langt Sydstaternes T erritorium
riaaede. Det var en Blokad e i stor Stil, som spæ ndte over
ikke mindre end 3000 engelske Mil, men som Følge deraf
en Blokade, der ikke kunde blive fuldt effektiv. Dertil
val' Kystlæn gden for stor , Blokad eskibenes Stilling i Farvandet for spre dt , og endelig bleve Nordstaternes Krydsere ofte drevne bort fra deres Stationer paa den aabno
Kyst af Atlanterhavsstormene.
Under saadanne Veirforhold , hvor Veien til Flodmundin gern e og Havnestæderne laa aaben , ha vde Sydstaternes Blokad ebrydere let ved at slippe igjenn em det
farlige Belte, men under almindelige Omstændigheder, naar
Orlogsmændene laa paa deres Plads og lukkede P assagen,
val' det ikke saa lige en Sag at bryde igjenn em Cerneringen . Men som det gaar overalt i Verden ved æventyr-
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lige Expcditioner af enhver Art, del' melder sig altid Folk
til Udførelsen, rede til at vove en Del for Ære og Fordels
Skyld. Der manglede derfor heller ikke hel' paa Førere til
Sydstaternes Blokadebrydere , og der kan fra Krigens Tid
nævnes Navne paa adskillige forvovne Mænd, som ikke
vare bange for at lade staa til og som Gang efter Gang
havde Held med at føre de rige Ladninger uskadte gjennem den fjendtlige Blokadelinie.
Mindre bekjendt el' det maasko, at den senere tyrkiske
Admiral Hobart Pasha under den amerikanske Krig vandt
en vis Berømmelse som Fører af en af Sydstaternes Blokådebrydere. Han val' den Gang endnu i engelsk Tjeneste,
var nylig avanceret til post-captain , men da" Udsigten til
Udkommando i Øieblikket var ringe, gik han ud af aktiv
Tjeneste for en Tid og overtog under et pantaget Navn
(Kapitain Roberts}, en nybygget Damper, cler laa under
Udrustning i Glasgow , bestemt til at stikke i Søen som
Blokadebryder. Under Opholdet i denne By, hvor. Hobart
var tilstede fol' at lede Skibets Ekvipering, traf han sammen med en amerikansk Dame, som raadede ham til at
medtage nogle Varer til Forhandling i de blokerede Stater
fol' egen Hegning, og anbefalede at kjøbe Korsetter, der i
Øieblikket skulde være stærkt efterspurgte derovre.
Kapitain Hobart fulgte Vinket og begav sig nogle
Dage forinden Afseilingen personlig til et af de store
Magasiner i Glasgow. Hel' forbløffede han en ung Mand
bag Disken ved kritisk at gjennemgaa hele Magasinets
Udvalg af Korsetter, og da han endelig havde fundet en
Model, som han syntes om, bragte han samme unge Mand
ganske fra Koncepterne ved at anmode om hurtigst mulig
at faa 92000 Korsetter sendt ombord i sit Skib.
Det val' en smuk nybygget Damper, med hvilken
Kapitain Hobart tiltraadte Reisen over Atlanterhavet. Fin
i sine Linier, forsynet med dobbelt Skrue og en kraftig
:\Iaskinc, magelig i Søen og let at manøvrere var tlette
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Skib, hvis hele Udseende og Installation røb ede Blokadebryderen.
Det val' let for et Sømandsøie at opdage, at det ikke
var nogen ganske almindelig Koffardidamper. Man snu
det paa de spinkle Heisninger uden Ræer, de granmalede
Sider, den la ve Skorsten i Høide med Rælingen, saa at
den ikke kunde ses ude fra , og den store Besætning af
udsøgte Folk.
Den havde sine Kulkasser fyldte med
Astracite-Kul , som ikke give Røg ,nnder Fyringen, og
Chefen gik i sine Forholdsregler saa meget i Detailler , at
det ved Officersmessens Proviantering udtrykkelig blev
befalet, at del' imellem det levende Fjerkræ, som bragtes
ombord i Skibet, ingen Haner maatte findes, fol' at ikke
('11 ubetimelig Galen i et afgjørende Øieblik skulde kunne
røbe Blokadebryderens Nærværelse.
Paa Oven-cisen blev Bermudas anløbet, hvor Skibets
Ladning kompletteredcs , og fra denne Plads blev Kursen
sat imod Reisens Endemaal, den amerikanske By Wilmington, hvor Blokaden skulde brydes.
Det var den første i Rækken af Kapitain Hobarts
farefulde Expeditioner som Blokadebryder , der her blev
begyndt under gunstige Omstændigheder. Af de c. 700
engelske Mil, som skiller Bermudas og Wilmington , var
allerede et anseligt Stykke tilbagelagt uden at møde nogen
alvorlig Hindring. Den anden Dags Morgen, da det begyndte at lysne, befandt man sig ubehagelig nær ved en
stor amerikansk Krydser, der straks dampede ned imod
(len mistænkelige Damper og aabnøde Ilden fra sine Bougkanoner. Orlogsmanden, der havde ligget Katten over paa
sin Station fol' smaa Fyr og derfor ikke havde Dampen
rigtig oppe, kom kun smaat frem gjennem Vandet, hvorimod Blokarlebryderen , der havde "spillende Damp",
dreiede rundt og løb med fuld Kraft lige op imod den
temmelig friske Vind. Under denne Seilads , hvor Krydsøren stoppedes i Farten af sine svære Reisninger , vandt
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den lette Damper Forspring, og en optrækkende Byg-e
med Regn og stormende Kuling skjulte den snart for
Fjendens Blik.
Dette Møde fortalte tydeligt nok, at man nærmede
sig det farlige Belte og opfordrede til Forsigtighed. Dagen
gik under idelig Manøvreren for at holde sig fri af Blokadeskibene. Hver Gang Udkigsmanden fra Veiret varskoede
fol' Røg i en bestemt Retning , dampede Kapitain Hobart
langsomt bort med sit Skib den modsatte Vei, indtil der
ikke var mere at se, og sanledes holdtes gaaende , indtil
Kursen ved Mørkets Frembrud atter blev sat paa Wilmington.
I Begyndelsen gik Alting godt; uden Lanterner paa
og med alle Lys slukkede ombord, stod Blokanebryderen
indefter imod Land, da den pludselig midt om Natten fik
en af Nordstaternes Orlogsmænd saa tæt for Bongen af
sig, at del' maatte stoppes og bakkes fol' ikke at løbe
sammen med den. Man var klods paa hinanden, og fra
Krigsskibet lød det gjennem Mørket over til Kapitain Hobart:
"Stop Maskinen i Damperen og bliv liggende, ellers bliver
"De skudt i Sænk!" Alt syntes i dette Øieblik tabt , og .
Kapitain Hobart , som stod paa Kommandobroen ombord
i sit Skib, pralede kun tilbage: "Ei, Ei, Sil'! Vi ligge
"stoppet!" - Man skjelnede tydeligt Kommandoraabene
ombord i Krydseren til at gjøre Fartøierne klare, man
hørte Aarernes taktfaste Lyd og Matrosernes Hnrraraah
paa Veien over til Prisen. Men i det Øieblik, da Banden
skurene langs med Damperens Side, boiede Kapitnin
Hobart sig ove l' Talerøret ned til l\Iaskinen og hviskede :
"Gan freru, fuld Kraft!"
Denne List kom saa overraskende, at den lykkedes
fuldstændig, Da Skruen pludselig hvirvlede Yandet rundt,
og Skibet skød fremad, glippede Taget for Folkene j
Baadene , og inden Orlogsmanden igjen havde faaet fat i
sine Fartøier og heisl dem, var Blokadebryderen forsvundet

i Mørket,
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Ankomsten til Wilmington , som fandt Sted Dagen
efter, gav Anledning til megen Glæde, og under almindelig
Jubel lagde Damperen til ved Byens Kaior for at begynde
Losningen.
Kapitain Hobart skulde nu til at tænke paa sine egne
Affærer og se at faa sine Korsetter solgte. En Agent,
som kom ombord, blev modtaget i Kahytten og maatte
til en Begyndelse drikke 3 Glas "brandy" efter hinanden,
forinden del' blev talt om Forretninger. De 2000 Korsetter
blev nu solgte - med 1100 Procents Fordel - og opmuntret ved dette Held, rykkede Kapitain Hobart frem
med to Artikler, som han paa egen Haand havde forsynet
sig med, nemlig 500 Æsker af Cockle's bekjendte afførende
Piller og en Mængde Tandbørster.
Om Pillerne vilde Handelsmanden imidlertid slet ikke
høre Tale, og skjønt Kapitalnen brugte sin Overtalelsesevne og' endogsaa opfordrede Agenten til at tage et Dusin
Stykker af dem med det samme , fol' paa Stedet at overbevise sig om deres Fortræffelighed, lykkedes det dog ikke
at bringe nogen Handel i' Stand, Amerikaneren knappede
sin Frakke, tømte sit sidste Glas .brandy" og forlod atter
Skibet.
"Jeg omtalte slet ikke mine Tandbørster fol' ham,"
skriver Hobart Pasha i sine Memoirer, "fol' jeg antog, at
"en Mand, som aldrig havde hørt Tale om Cockle's Piller ,
"heller ikke vidste, hvad man brugte en Tandbørste til.
"Jeg satte mig derfor rolig ned og gjorde op, hvad jeg
"havde tjent paa Korsetterne."
Og Kapitain Hobart fandt ved Opgjørelsen , at han
ha vde tjent 20,000 Kroner paa sinc Korsetter.
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Admiral Jervis , Lord St. Vincent.
En Dag henimod Slutningen af Aaret 1747 hændte
det, at en af Eleverne i Mr. Swindens Opdragelses-Anstalt
( Greenwich løb bort fra Skolen for at gaa til Søs og ikke
mere kom tilbage. Den Undvegne var en lille Knægt paa
El-13 Aar , Søn af Auditøren ved Greenwich-Hospitalet,
Ml'. Jervis, og bestemt til ad Aare at følge Faderens Fodspor og betræde den juridiske Vei, og skjønt Forældre og
Slægtninge gjorde alt, hvad der stod i deres Magt, fol' at
bringe ham til at vende tilbage til Mr. Swindens Opdragelses-Anstalt og fortsætte sin Skolegang, stod hans Beslutning dog fast. Denne Dreng, der i sit trettende Aar
gav et saa slaaende Bevis paa en ubøielig Villie, var John
.J ervis, senere Lord S1. Vincent, en af Englands største
Admiraler.
I Januar Maaned 1748 satte Jervis fol' første Gang
sin Fod paa en engelsk Orlogsmands Dæk, "Gloucester",
commodare Townshend, der laa under Ekvipering i Portsmouth, og Chefen tog Drengen lped til Søs. Da" Gloucester" i August Maaned afseilede til Vestindien, var Jervis
del' om Bord mod sine Forældres Villie, uden Bekjendte
og Venner, og overladt til at klare sig selv imellem GOO
Mand, Hele sin Formue, kun 20 f, havde han i Lommen t
men han forlod sit Hjem med trøstigt Mod, gik alt det
nye og fremmede med Freidighed imøde og med den
faste Beslutning at naa det Maal, han en Gang havde sat
sig - at blive Søofficer. Admiral Jervis fortæller selv i
sine ~Iem oirer om sin Lyst til at gaa til Søs og sigel', at
Mr. Pinkhorne , en gammel Vognmandskarl, der af og til
kjørte for hans Fader, i Grunden var Skyld i, at denne
Lyst efterhaanden blev saa mægtig, at han ikke kunde ...
holde den nede, og derfor ogsaa maa bære sin Del af
Ansvaret for, at han kastede Bøger og Lærdom over Borcl.
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Paa Faderens Forretnings-Kjøreture , hvor den lille Jervis
sad foran hos ~k Pinkhorne. del' kjørte Hestene, vaagnede
Lysten hos Barnet til at komme ud at tumle sig i Verden;
fol' Ml'. Pinkhorne kunde fortælle om Søen, de stolt e Tredækkere og Livet del' om Bord, han kunde fortælle om
Kampen paa Søen , naar Flaaderne laa i Linie mod hinanden, Skib ved Skib, saa tæt som om det val' et samlet
Hele; naar Signalerne vaiede , Kommandoraabene lød, og
Ild og Røg væltede ud fra Hundreder af Kanonporte ; han
havde været i Portsmouth, set Værfterne, været om Bord
i Skibene paa Rheden og hørt Saluten, naar Orlogsmændene
kom og gik; - Mr. Pinkhorne malede med saa lyse,
lokkende Farv el', og da han samtidigt betroede sin unge
lyttende Tilhører, at ,det· ikke val' noget ved rlen juridiske
Vei, da alle Jurister efter hans Erfaring og Overbevisning
vare nogle Gavtyve- til Hobe, kan man ikke undre sig over
at ..Drengen, uden at kjende noget til Søen, allerede tilhørte Marinen med Liv og Sjæl og satte alle Hensyn til
Side fol' at komme til at tjen e under Orlogsflaget.
.Gloucester" blev ved sin Ankomst til den vestindiske
Station liggende som Vagtskib i Port Royal. Den ensformige Tjeneste om Bord tiltalte ikke Jervis. saa at han,
naar der foretoges mindre Krydstogter' af andre af Stationens Skibe, eller naar der overhovedet val' noget extra at
gjøre, som Frivillig gjorde Tjeneste udenfor "Gloucester";
og naar han val' om Bord i Vagtskibet, anvendte han sin
Fritid samvittighedsfuldt til at studere Mathematik , Navigation , Sprog og alt, hvad der engang kunde blive ham
til Nytte i hans Kald. Han gik sjelden iland og aldrig
for at deltage i de Adspredelser og Forlystelser af forskjellig Art, som Landjorden indbød til, og skjønt en medvirkende Aarsag hertil var den, at han ikke havde en
penny tilovers til at bruge i Land, maa man dog beundre den unge ~[ands Karakterstyrke, at han i Sted et
for at følge med sine Kammerater i deres Fritid, tog sine

s'
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Bøger frem i sit Lukaf og gav sig til at studere for
Alvor,
Saaledes gik Tiden med Arheide , Anstrengelser og
Savn, og samtidigt svandt hans Spareskillinger. Man kan
ikke undre sig over , at de 20 f, som han havde i Lommen, da han i 1748 forlod England, nu efter 3 Aars Forløb vare slupne op, og han skrev derfor hjem til sin Fader
om at sende ham 20 f. Der kom Svar fra Hjemmet, men ingen Penge. Hvad Grund Mr. Jervis har haft til at
afslaa sin Søns beskedne Forlangende, kan ikke afgjøres:
men hos den unge Jervis , der val' sig bevidst at hangjort alt, for ikke at bebyrde sin Fader med større Uc1gifter, end den haarde Nødvendighed absolut krævede,
fremkaldte dette uventede Afslag Bedrøvelse og Krænkelse,
men gav samtidigt hans Villie en Spændkraft, der satte
ham i Stand til at bære de største Savn med Taalmodighed.
Jervis tjente i Vestindien til 1754, og de tre sidste
Aar vare en sand Prøvelsestid fol' ham. Den 16aarige
midshipman , del' arbeidede utrættelig og' altid var paa
Færde, altid ved Haanden , hvor der var noget at gjørc,
var saa reduceret, at han aldrig kunde gaa iland og ikke
engang havde Raad til at spise sig mæt hver Dag. Han
havde solgt sine Køieklæder og sov om Katten paa det
bare Dæk; han vadskede sit eget Tøi ombord, reparerede
og syede selv sine Klæder og drev Tuskhandel i Land
med sin Andel af Skibsprovisionerne. Hvad han fik udleveret af Kjød og Flæsk, blev strax solgt til 1\egerne for
Frugt og Grønt, og sanledes levede han i en Alder, hvor
man voxer stærkt, og Legemet netop trænger til nærende
Føde, næsten udelukkende af Brød, Frugt og Grøntsager.
I Efteraaret 1754, efter 6 Aars Tjeneste paa den
vestindiske Station, vendte Jervis tilbage til England og
blev kort Tid efter udnævnt til Lieutenant. Han hm-de
med Ære fuldendt sin Uddannelse, det Vidnesbyrd fik han
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af sine Overordnede; men faa vidste, at han kom hjem
fra en sexaarig Kamp mod Fattigdom, Sam og Krænkelse,
og ingen anede, hvor mange bitre Timer han havde haft.
Men han selv huskede godt, hvor haardt det val' åt gaa
ned i sit Lukaf, naar Kammeraterne gik i Land fol' at
more sig, han glemte ikke, hvor ydmygende det val' ved
alle Lsiligheder at maatte sige: "Jeg har ikke Raad
"dertil" .
Del' er maaske ingen Periode i et Menneskes Liv,
hvor man el' mere angst fol' at staa tilbage for sine Omgivelser, mere modtagelig fol' Kritik - og Bemærkninger end
netop Overgangsperioden fra Barn til }IUlld, og del' er
inaaske heller ingen Alder, hvor Kritiken el' saa ubarmhjertig og Bedømmelsen saa hensynsløs, Det havde Jervis
maattet føle mange Gange; Afslaget hjemme fra, da han
bad om Penge, de andre midshipmen's Vittighecler og' Bemærkninger i Messen. og det at han selv følte, at han var
anderledes og ringere stillet end sine Kammerater, havde
saaret ham og efterladt Ar i Hjertet. ~Ien_ nu da det
Hele var overstaaet , nu da ·han igjen stod paa hjemlig
Grund med sit Officers-Patent i L0111men og Fremtiden
liggende aaben fol' sig, følte han, at de sex alvorsfulde
Aar havde modnet ham til Mand, og at han var i Besiddeise af lige saa megen Dygtighed og maaske mere
Livserfaring end mangen en attenanrig Officer. Han -V Ul'
sig bevidst, at han ikke skyldte Nogen Tak . for sine
Epauletter, men at han gjennem Slid og Møie havde
kjæmpet sig fremad og naaet sit }[aal ved streng Pligtopfyldelse og jemliaard Villie, Egenskaber, som han selv
nu vidste, hvad vare værd, og som engang i Tiden hele
England skulde se op til og beundre.
Jervis var saalec1es bleven Officer, men havde endnu
ikke tjent i Krigstid.
Leiligheden tilbød sig imidlertid
snart; thi Forholdet imellem de to Rivaler, England og
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Frankrig, blev Dag for Dag mere spæudt , og det varede
ikke længe førend Krigen brød ud.
I Begyndelsen af Krigen tjente Jervis som Lieutenant
0111 Bord i forskjellige Skibe i Middelhavet, men i Anret
1757 blev han for første Gang Skibschef , idet Kapilain
Strachan, der kommanderede Briggen "Experiment", blev
syg, og Jervis sat i hans Sted. Som Chef for dette Skib
havde han sin første Træfning og viste ved sin uforfærdede Optræden, hvad Fremtiden kunde vente sig af
ham,

Den 17de Marts om Eftermiddagen, medens "Experiment" for smaa Seil krydsede langs den kataioniske Kyst,
fik man en fransk Kaper i Sigte; Jervis satte strax alle
Seil til fol' at jage, men Franskmanden var saa overlegen
i Seilevne , at Jagton ud paa Aftenen blev opgiven , og
"Experiment" dreiede igjen til Vinden. Kaperen, der misforstod denne Manøvre 'og troede at Briggen flygtede, •
holdt ned imod den, og K1. 7 1/ 2 var man hinanden saa
nær, at Kanonerne kunde række. I tre Timer førtes der
en forbitret Kamp paa begge Sider, saa satte Franskmamlen Seil til igjen, og i Løbet af Natten tabte man
ham af Sigte.
Det var imidlertid frisket op, og da
"Experiment" i Kampen var bleven temmelig ilde tilredt
af de franske Kugler, blev der mindsket Seil; men da
Dagen brød frem, fik man. atter den fordømte Franskmand
at se, og, Jervis gav koldblodig Ordre "t il at stikke Rebene
ud , endskjønt det blæste stift. Med gjennemhullet Stormast, med Skrog og Rigning forskudte og Seilene i Laser,
skummede Briggen gjennem Vandet for atter at tage
Kampen op med den større Kammerat, men denne, der
ikke vilde udsætte sig for et nyt Møde med sin liJIe
bidske Modstander, holdt af og var snart udenfor Skudvide. Jervis satte Kurs mod Gibraltar for at faa en ny
Stormast sat i Skibet.
Kam pen imellem England' og Frankrig, der dreiede
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sig om intet mindre end om Overherredømmet paa
Havet , blev fol' den sidste Magts Vedkommende ført
lige saa uheldig i Asien som paa de europæiske Valpladser. I Amerika, hvor Frankrig foruden Louisiana den
Gang eiede Øen Kap Breton og Kanada , brød Grændsestridigheder mellem engelske og franske Nybyggere det
sidst nævnte Sted ud til alvorlige Fjendtligheder, I Begyndelsen var Fordelen paa de franske Kolonisters Side;
men da de "kanadiske Ismarker" trods Landets Rigdomme
paa Skove og Peltsværk nu engang ikke vare i Mode wd
Hoffet i Versailles, svigtede Moderlandet og overlod Kolonierne at skjøtte sig selv. Frankrigs uforstandige Svaghed
benyttede den engelske Regjering med Klogskab, og William
Pitt handlede kraftigt og bestemt.
I Februar Maaned 1759 forlod en stærk engelsk
Flaade Kanalen fol' at gaa imod ' Kanacla. Jen-is var som
første Lieutenant om Bord i. Linieskibet "Prince", hvor
Admiral Sil' Charles Saunders Flag vaiede ; Expeditionskorpset, 12000 Mand hvervede Soldater, blev kommanderet
af General Sil' James "Volfe. Flaaden ankom uden Uheld
til sit Bestemmelsessted, Øen Kap Breton blev erobret,
St. La wrcncefloden blokeret, og Kolonierne saaledes isolerede fra deres Forbindelse med Omverdenen. Efter en
Række baardnakkede Kampe, under hvilke Jervis wd
Lodninger og Rekognosceringer spillede en vigtig Rolle
ved at forberede Hovedangrebet, forcerede Flaaden endelig
Adgangen til Hovedstaden, og den afgjørende Kamp blev
leveret udenfor Quebecs Mure.
Aftenen føl' Slaget, som førte til Quebecs Kapitulation
og bragte det rige Kanada i Hænderne paa England,
sendte Sil' James 'Volfe, efter at alle Dispositioner vare
trufne. og Ordrerne givne for Angrebet næste Morgen, Bud
til sin Ven Jervis og anmodede ham om en privat Samtale. Skjønt det var langt ud paa Aftenen, begav Jervis
. sig strax til Generalens Telt; han fandt ham oppe og fuldt
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1:10 pauklædt. W olfe omtalte de vigtige Begivenh eder , S0 111
den kommende Dag maatte bringe, og betroede sin Ven i
Samtalens Loh , hvorfor han følte Trang til at tal e med
ham paa en saa uventet og ub eleilig Tid af Døgnet. Han
ha vde en uforklarlig, men best emt Forudfølelse af, at den
næst e Dag vilde blive hans Livs sidste , og at han vilde
falde under Angrebet paa de fran ske Stillinge l ' , men
haab ede sikker t at blive pa a Valplad sen som Seirh erre .
Jervis' Forestillinger om det mimelige i en saa dan Forudsigelse af sin egen Død gjorde intet Indtryk paa den un ge
General, del' indtræn gend e bad sin Ven om at ta ge Hilsen
og Bud fra ham med hjem til England, hvis der skulde
tilstøde ham noget pa a Valpladsen. Ved Afsked en knap. [lede Wolfe sin Uniform sfrakke op, tog et lille Miniaturportræt af en ung Dame frem fra sit Bryst, overgav det
i Jervi s' Varetægt, bad ham ved sin Hjemkomst at aflevere
det til Giverinden og sagile -be væget Farvel.
F orudsigelsen slog kun altfor godt til; den engelske
Hær vandt Slaget , Quehec kapitulerede ; men 'Volfe val'
død, og Jervis havde det sørgelige Hverv at overlevere det
lille P ortræt i Miss Lowthers Hænder og bringe hende den
sidste Hilsen fra den t apre General.
' Umiddelbart efter Quebecs Fald vendte Jervis tilba ge
til England og fik str nx ved sin Ankomst Udk ommando
som Chef fol' Korvett en . ScOl'pia n" . der skulde gaa med
Depecher til General Amherst i New York . Det blæste
en Storm, da han forlo d Spilh ead Rh ed, og Kor vetten,
der val' ga mme l og skrøbelig, arbe idede sig læk i Søen,
saa at Chefen meget mod sin Villie saa sig nødsaget til at
søge Havn i Plymouth. Den kommanderende Admiral
satte strax en der stationere t Korvet til hans R andigh ed
paa Grund af Depecherne s Vigtighed, og saa st or Val'
Jervis' Iver for at pau skyud e sin Reise og konun e und er
Seil, at han ikke vilde ofre de Timer, der kunde medgnu
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til at skifte de to Besætninger om, og derfor kun tog sine
egne Fartcisfolk med om Bord i det nye Skib. '
.
"Albany" , sanledes hed det, havde i lang Tid været
under Kommando, Folkene havde en Del af deres Lønning
tilgode, og Skibet havde kun været anvendt som Vagtskib
og til kortere Expeditioner. Det var derfor med den
høieste Grad af Utilfredshed at Folkene hørte, at de nu
skulde seile til Amerika uden noget Varsel, og da Kapitain
Jervis traadte over Faldrebet første Gang; og strax gav
Ordre' til at lette Ankel', lystrede Besætningen ikke, 1I1en
trængte sig agter ud fol' at vise sin Misfornøielse._
En kort Formaningstale fra deres nye Chef syntes
ikke at frugte, og Jervis greb da Sagen an paa en anden
Maade, Sluproerne fra "Scorpian" , som han kunde stole
paa , modtog hans Ordrer, og inden Urostifterne fik Tid
til at tænke over, hvad der gik for sig, vare Ankertougene
kappede, Fore-l\Iersseil gjort los og Skibet i Drift. Den
resolute Optræden imponerede Mandskabet i den Grad, at
Seilene blev satte, som om intet usædvanligt var forefaldet,
og "Albany" stod sin Kurs bort fra Plymouth, Kanalen ud.
Ophavsmændene til dette grove Brud paa Disciplinen
bleve strengt straffede, og den lille Begivenhed varslede
om, hvad Fremtiden en Menneskealder senere skulde blive
Vidne til, da Lovløshed og Oprør hærgede de engelske
Flaader, at nuUl' }lytteriet hævede sit Hoved, hvor Jervis
ha vde sit Flag vaiende , ..vilde det træffe en Mand , der
kunde tæmme det, og som ikke skyede nogetsomhelst
Middel naar Disciplinen val' truet.
.Iel'vis ynl' j Oktoher 17G 1 bleven forfremmet til postcaptain , men blev ikke benyttet til 'aktiv Tjeneste de
følgende Krigsnar. I fulde sex Aar val' Jervis ikke tilsøs ;
først i Februar 17G\) modtog han sin næste Kommando
som Chef fol' Fregatten "Alarm" paa 32 Kanoner, del'
val' bestemt til Middelhavet. I Mai samme Aar afseilede
han fra England og blev paa sin Station til Foranret 1771.
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Efter sin Hjemkomst fra Middelhavet tiltraadte Jervis sammen med sin Ven, Kapitain Barrington , en militær Uddannelsesreise til St. Petersborg, Stockholm, Karlakrona og
Kjøbenhavn. og søgte paa denne Reise overalt, hvor han
kom frem, ved omhyggelige Iagttagelser at gjøre sig bekjendt med alt, hvad der paa disse fremmede Steder
kunde interessere og gavne ham at vide -som Militær.
Efter sin Tilbagekomst fra Udlandet blev Jervis udnævnt til Chef for Linieskihot .Foudroyant-. Det blev
taget fra Franskmændene i 1758, indlemmet i den engelske
Flaade og var et af Datidens smukkeste Skibe j det var
den hurtigste Seiler i Flaaden og havde ikke været mere
end et Aar eller to under Jervis' Kommando, førend
"Foudroyant" af Venner og Fjender blev nævnet som et
Mønster paa en disciplineret og slagfærdig Orlogsmand.
Linieskibet krydsede først nogen Tid i spanske Sø og
blev i 1778 indlemmet i Kanalflaaden. Freden var imidlertid forbi, idet Englands Stridigheder med Kolonierne i
Nordamerika bragte Frankrig til atter at træde aktivt op.
Spanien og Holland blev af forskjeflige Grunde trukket
med ind i Kampen mod Storbritannien, og Krigen, del'
hovedsagelig blev ført paa Søen og i Kolonierne, gav
England rig Leilighed til at udfolde ,sine imponerende
Flaader og liaandhæve sit Navn som Verdens første Sømagt.
I Foraaret 1782 afseilede Admiral Barrington iued
tolv Linieskibe fra Kanalen. "Foudroyant" var et af
Skibene i Flaaden, og Admiralens Instruxioner lød paa at
afseile til Biscaya-Bugten fol' derfra at have et vaagent
Øie med Brest. Den engelske Regjering havde faaet
Underretning om, at Frankrig i denne Havn samlede
Tropper, og at sex Linieskibe og en anselig Convoi laa
klare for at tage Tropperne om Bord. Maalet fol' Expeditionen , sagde man, val' Ostindien, og det val' Barringtons Opgave at forhindre eller i alle Tilfælde forulempe
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dens Afgang. Den 20de April, medens den engelske Admiral med sin Flaade krydsede paa Høiden af Ushanl,
signalerede Fregatten "Artais" , del' var Landet nærmest
fol' at holde Udkig: "Fjenden i Sigte"; det val' den
franske Expedition, der forlod Brest. De vare langt borte,
og underlegne som de vare i Styrke og Antal. ønskede
de ganske naturligt ikke at komme i Kast med den stærke
engelske Flaade-Afdeling, men gjorde dE'res bedste for at
komme afsted,
Barrington. der indsaa at han med sin Styrke samlet
ikke kunde tænke paa at seile Franskmændene op, signalerede til sine Skihe om at jage Iwer fol' sig, og næppe
var Signalet nedhalet, førend "Foudroyant" skød ud af
Linien under et Pres af Seil forbi sine Formænd og seilede
lidt efter lidt sine Kammerater agter ud,
Da elet blev Åften, var Barrington og hans Skibe forsvundet i Horisonten, men om Bord i .Foudroyant-, del'
stadig skummede fremad med alle Seil til fol' en frisk
Kuling i Kjølvandet paa Franskmændene, saa man den
fjendtlige Eskadre ganske tydeligt og talte nu i Skumringen
sex Orlogsmænd med en Convoi paa 18 Skibe. Ved
Mørkets Frembrud spredtes de franske Skibe, og J ervis,
der i sin Kikkert havde udsøgt det største af Linieskibene
til sin Modstander, gav Ordre til at styre samme Kurs
som dette. Kulingen var imidlertid tiltaget, det blæste
friskt og val' dygtig mørkt. Chefen Val' paa Dækket og
havde taget Kommandoen, del' var gjort klart Skib, og
hver Mand val' paa sin Post. Paa Linieskibets Bak stod
Mr. Richard Bowen, midshipman der om Barn og Adjutant
hos Chefen. Han var den, som saa bedst af alle om Bord,
og val' derfor sat paa Udkig; thi det gjaldt om at Franskmændene ikke slap bort i Mørket. Jervis var selv paa
Skandsen, og hvert Øieblik pralede han j sin Utaalmodighed forud til Bowen for at høre, om han havde Linieskibet i Sigte endnu. De bekræftende Svar, han stadig
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modtog fra Bakken , forsikrede ham om, at Drengen ikke
et Sekund havde sine Øine borte fra den fjendtlige Seiler,
og i sin Glæde pralede han igjen: "Det val' Ret, Bowen!
"Kan Du blot holde ham i Sigte denne ene Nat, skal jeg
.aldrig nogensinde tabe Dig af Sigte."
Ved )iidnatstid val" "Foudroyant" naaet op i Kjølvandet paa det fjendtlige Skib, saa nær, at man fra Bakken
kunde skimte Omridsene af det gjennem Mørket. Richard
Bowen , som nu val' færdig med at holde Udkig , havde
indtaget sin Post som Chefens Adjutant und er klart Skib
og stod paa Skandsen ved Siden af Jervis. De to Skibe
løb rumt væk med c. 11 Mils Fart med Vinden paa Styrbords Laaring , Fjenden lidt til Luvart af "Foudroyant ".
Kanonerne vare gjort klar til Skud, Folkene stod tause
paa deres Pladser, del' var ikke løsnet et Skud endnu;
men længe' kunde det ikke vare. Man val' lige i Hælene
pna Fjenden, kun et Pal' Kabellængder fra ham. og hvis
Seil og Stæn gel' holdt under den forcerede Sejlføring,
maatte man snart være hinanden paa Siden. Sanledes
forløb nogle Minuter i Spænding, da pralede pludselig den
vagthav ende Officer pan Bakken agter ud: "Han hal' lagt
, Roret op! " Kapitain Jervis' første Tanke val' at lægge .Foudroyant-s
Ror Styrbord for ikke at blive udsat fol' langskibs Ild,
naar Franskmanden under Dreiningen vendte sin Bredside
imod, og han skulde lige til at give sin Befaling til Rorgrengerne , da Kadetten ved hans Side, som ved en pludselig Indskydels e raahte: "Hvis vi lægge Roret Bagbord,
"Sil' ! saa kan vi beskyde ham langskibs! " Jervis greb
Ideen som et Lyn. "Bagbord med Roret! " kommanderede
han , "Du hal' Ret , Bowen! "
Linieskibet bjergede sine Læseil, luvede op, og idet
Skibet passerede klods agten om sin ) Iodst.ander, gav det
Ilden langskibs fra alle sine bagbords Kanoner med saa
knusende Virkning', at Fjenden uden at besvare Laget,
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med Seil og Takkelage i Uorden, søgte at slippe bort plat
for Vejret, Men Jervis vilde naturligvis efter en snadan
Begyndelse ikke lade Byttet slippe sig af Hænderne; under
Pres af Seil val' "Foudroyant" lige i Hælene. paa sin
Fjende, og knap tre Kvarter efter at det første Skud var
faldet, var Linieskibet taget, det franske Flag strøget og
Chefen, le Chevalier de Cillart , SOI11 Krigsfange om Bord
hos Jervis. Det erobrede Skib val' Linieskibet .Pegasepaa 74 Kanoner.
Efter denne Affære blev Jervis dekoreret med BathOrdenen (the ,ved ribben) og udnævntes til Baronet;
. han
vedblev at være Chef fol' .Foudroyant" og tjente under
Lord Howe i Middelhavet indtil Udgangen af Aaret 1782.
I Breve fra dalevende Officerer omtales det udmærkede
Standpunkt, "Foudroyant" indtog imellem Flaadens øvrige
Skibe.
Det nævnes "som noget særdeles lærerigt og
'"inter essant at faa Lejlighed til at komme der om Bord og
.se Tjenestens daglige Gang"; der omtales "den Agtelse og
"iErefrygt, som vistes Chefen af alle om Bord, den alvor"lige , strenge Mand, Chefen val', der ikke taalte nogen
"P ligtforsømmelse eller noget Brud paa Disciplinen i sit
"Skib", og endelig "den Opmærksomhed og Nysgjerrighed,
"Linieskibet var Gjenstand for, naar det laa i Ham eller
"foretog Manøvrer og Arbeider sammen med andre Skibe."
I Anret 1793 heiste Jervis for første Gang sit Flag
som Admiral. Kampen imellem England og Frankrig udfægtedes i dette Aar paa disse to Modstanderes gamle
Valplads, Vestindien, og den engelske Regjering, der m ed
Rette antog , at den franske Republiks Herredømme var
bleven modtaget med temmelig- megen Kjølighed paa Øerne,
og som tillige vidste, at der for Øieblikket ikke fandtes
nogen fransk Flaade 'i de vestindiske Farvande, besluttede
derfor at afsende en Expedition til Vestindien og rette et
kraftigt Stød imod de franske Besiddelser Guadeloupe og
Martinique. Sidst i November Manned 1793 afseilede den
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engelske Expedition fra Kanalen under Sil' John Jervis'
Kommando, 24 Orlogsmænd stærk. Hans Flag vaiede fra
Linieskibet "Boyne" paa \)8 Kanoner, og ' hel' om Bord .
havde tillige Chefen fol' Expeditionskorpset , General Sil'
Charles Grey, Admiralens intime Ven, opslaaet sit Kvarter.
Tropperne vare fordelte i Flaadens Transportskibe og bestod forud en Rytteri og Artilleri af ti Regimentet' Fodfolk,
i alt c. 6000 Manet
Overreisen til Vestindien gik uden Uheld, og uden at
Bogen mærkelig Hændelse ramte Flaaden , undtagen at
Chefen fol' Korvetten "Zebra", Robert Faulknor, fik Leilighecl til at vise, hvad Fremtiden kunde vente sig af ham.
..Zebra- var paa Overreisen bleven _skilt fra den øvrige
Flaade, og medens Korvetten saaledes gik sin Kurs alene,
blev del' eu Eftermiddag varskoet for en Seiler, som ikke
vilde tone Flag. Der blev strax gjort Jagt paa den, det
fremmede Skib mindskede Seil, og man kunde nu om
Bord i "Zebra" paa Reisningen og det hele Udseende se,
at det val' en Orlogsmand, man havde at gjøre med. Det
val' imidlertid bleven mørkt; det jagede Skib havde endnu
ikke givet sin Nationalitet til Kjende, og Afstanden imellem
de to Seilere val' nu kun c. 3/ 4 Mil. Kapitain Faulknor
lod gjøre klart Skib om Bord i "Zebra", løb den ubekjendte
Fremmede uden videre Omstændigheder klods paa Siden
i Mørket og entrede ham i Spidsen for sine Officerer og
Matroser. Dækket blev taget uden Modstand, og ingen
Blodudgydelse fandt Sted, kun almindelig Forbauselse paa
begge Sider. Kapitain Faulknor hørte med stor Forundring,
at han havde angrebet og entret en fredelig hollandsk
Fregat. del' vel i Løbet af Eftermiddagen havde set den
engelske Orlogsmand med Flag til, men med ægte national
Flegma havde undladt at gjøre Gjengjæld, og den hollandske
Kapitain , del' vecl Larmen og Raabene korn styrtende op
paa Dækket fol' at faa at vide, hvad der gik for sig, blev
naturligvis et Bytte fol' den mest levende Overraskelse ved
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at høre Vaabenklirren, se Sablernes Blinken i Skjæret fra.
Lanternerne og ved at finde Skanclsen myldrende fuld af
engelske Uniformer, uagtet han val' sig bevidst, at hans
Hegjering fol' Øieblikket levede i Fred og god Forstanelse
med Storbritannien. Del' fulgte herefter en komisk Scene
med Forklaringer og Undskyldninger fra begge Sider.
Hollænderen beklagede, at han havde givet Anledning til
denne uheldige Feiltagelse, Englænderen undskyldte sit
voldsomme , paatrængende Besøg; de to Chefer trykkede
hinandens Hænder til Afsked, sagde Farvel med Ønsket
om en lykkelig Reise, og Skibene skiltes ad.
Den 5te Februar gik Flanden til Ankers ved Martinique,
Admiralen med Hovedstyrken ankrede i Port Royal Bugten
paa Vestsiden af Øen, commodore Thorupson med en
Division af Flaaden i Gallion Bugten paa Nordost Kysten.
Der afsendtes en Parlamentær til den franske Guvernør,
General Rochambeau, for at forlange Overgivelse af Øen;
Forlangendet blev naturligvis afslaaet, og da del' tilmed,
ved en Feiltagelse sige Franskmændene, blev skudt paa
Parlamentærflaget , tog Fjendtlighederne strax deres Begyndelse. Februar Maaned gik under heftige Kampe paa
forskjellige Punkter af Øen, men med afgjort Held for de
engelske Vaaben , og allerede i Midten af Marts Maaned
val' hele Øen med Undtagelse af Hovedstaden Port Royal
i clen engelske Generals Hænder.
Den 18cle Marts bestemte Admiral Jervis sig til at
foretage et kombineret Angreb paa Byen og Forterne.
Linieskibet "Asia", Kapitain Brown, og Korvetten "Zebra",
Kapitain Faulknor , del' havde gjort sig bekjendt ved det
natlige Sammenstød med Hollænderen i Atlanterhavet,
blev beordrede til at medvirke ved Foretagendet. Under
en fordoblet Ild fra alle de engelske Kanoner mod de
franske Stillinger lettede de to Skibe og stod ind imod
Byen, Korvetten i Spidsen. Da "Asia" var kornmen indenfor de fjendtlige Kardæskers Rækkeevne, saa man i Flaaden
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med den største Forbauselse, at det lagde sit Ror op og
stod ud af Bugten igjen. J ervis , som fra Admiralskibets
Hytte var Vidne til denne uforklarlige Manøvre, åg som
• troede, at Kapitain Brown muligvis var falden, eller at en
anden ulykkelig Begivenhed maatte være hændet, sendte
oleblikkelig sin Stabschef, Kapitain Grey , om Bord for at
erfare In-ad del' var i Veien, men fik at vide, at Chefen
ikke var falden. ikke en Mand af Besætningen var saaret ;
Lodsen havde tabt Hovedet, nægtede at gaa længere ind
under Land, og dette var Grunden til at Linieskibet
svigtede og undlod at gjøre sin Pligt. Uagtet .Zebra" i
det afgjørencle Øieblik saa sig forladt af sin store Kammerat,
der skulde have talt et vægtigt Ord med ved denne Leilighed med sine 64 Kanoner, stod Korvetten rolig sin
Kurs ind imod Havnemundingen uden at løsne et eneste
Skuel. Det var' Chefens kjække Hensigt at entre Fortet,
som man entrer et Skib, og for at muliggjøre Forbindelsen
,
imellem Skibet og Land, hvis det lykkedes ham at komme
tæt nok ind, havde Korvetten lange Bambus-Stiger surrede _
i sine Undervant. hvilke, naar man ønskede det, kunde
falde horisontalt ned.
Med den største Koldblodighed lagde Faulknor sin
lille Korvet lige klods under Fort Louis Kanoner, næppe
20 Fod fra Muren. I samme Øieblik kappedes Surringerne,
Stigerne fra Undervantene faldt ned over Brystværnet, og
i Spidsen fol' hele sin Besætning stormede Chefen over
Muren og ind i Fortet, Det 351e franske Linie-Regiment
tog imod dem med en Salve, del' tyndede svært i de
engelske l\Iatrosers Rækker; men den uvante æventyrlige
Angrebsmande øvede sin moralske Virkning pan Fortets
Forsvarere, der med Forbauselse' saa, hvorledes Søfolkene
som Katte myldrede fra Rælingen ind over Stigerne og
med Begeistring fulgte i Hælene paa deres Officerer. Efter
on kort, men blodig Kamp overgav Regimentet sig, og
Fortet var i den engelske Kapitnins Hænder.
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Fra Flaaden, hvor man med spændt Opmærksomhed
var Vidne til Kampen, saa man nu, at det frans-ke Flag
blev strøget paa Fortets Flagstang , og da det engelske
kort efter gik tilveirs, rungede et tusindsternmigt Hurraraab fra Bugten ind til den Lapre lille Flok i Fortet, et
Hurraraah , som med Jubel istemmedes af den engelske
Arme. der ikke havde kunnet se Korvettens glimrende
Bedrift under Udførelsen, men nu opdagede det engelske
Flag, der smældede i Vinden fra Toppen af Fortet.
Efterat del' var blevet sørget for de Saarede i Fortets
Kasematter, og eftarat Faulknors Næstkommanderende,
Lieutenant Hill, havde haft det stolte Hverv at lade Vindebroen gaa ned og aabne Portene for den kommanderende
General, gik Chefen atter om Bord i sit Skib, satte Seil
til og stod ud imod Flaaden, "Zebras " Storstang val'
skudt bort, saa at Korvetten kun førte sit Fore-Mersseil
og Krydsseil; men da den passerede agten om Admiralskibet. blev den hilset af Besætningens Hurraraab , og fra
Hytten, hvor Musikkorpset var opstillet, lød Melodien "The
Conquering Hero" over til Faulknor og hans tapre Følgesvende. "Zebra" gik til Ankers paa sin Plads i Linien, og
kort efter vaiede Signålet fra Admiralskibet, at Chefen
skulde møde hos den Kommanderende. Da Jervis saa
Chefsfartøiet nærme sig, lod han alle Mand pibe op om
Bord i "Boyne", Mandskabet blev opstillet til Parade paa
Dækket, og da Kapitain Faulknor traadte over Faldrebet,
blev han modtaget af Admiralen, der i Spidsen for alle
Skibets Officerer overrakte den tapre Officer en Forfremmelse lil posL-raptain og tiltalte ham saaledes: "Kapitain
.Faulknor ! Ved Deres uforfærdede Mod er idag en fransk
"Fregat, som laa i Port Royals Havn, falden i vore Hænder,
.Jeg hal' givet Ordre til at den indlemmes i Flaaden, og
.her er Deres Kommando til den som Chef; - jeg har
.opkaldt den efter Dem selv, Sir! Den hedder "Den Ufor"fæl'dede (the Undauntedj- .
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Efter dette Angreb sendte den franske Guvernør,
Rochambeau, Parlamentær til Flaaden , og Øen overgav
sig. Efter Martinique toges St. Lucie og i April Guadeloupe,
men skjøndt Øerne sanledes ud paa Foranret vare faldne
i Englands Hænder, forandrede Situationen sig igjen til
Fordel for Franskmændene, da disse efterhaanden modtog
betydelige Forstærkninger af Skibe og Tropper. Sommeren
gik under frugtesløse og anstrengende Kampe imod Klimaet
og de franske Vaaben ; de engelske Regimenter svandt ind,
og da tilmed Admiral Jervis' Anmodninger til Regjeringen
om Hjælp og Forstærkninger ikke bleve fulgte i den Udstrækning, som de alvorlige Omstændigheder krævede det,
ha vde han den Sorg efterhaanden at se Betydningen af
sine vundne Seire tilintetgjort, idet Franskmændene lidt
efter lidt atter bemægtigede sig øerne.
I Efteraaret 1794 vare de to høistkommanderende til
Lands og til Vands, General Grey og Admiral Jervis , saa
svækkede af Sygdom og Krigens Strabadser, at de ikke
tog i Betænkning at gjøre Brug af en fra Ministeriet tidligere modtagen Tilladelse til at vende tilbage til England.
Admiral Jervis' første selvstændige Kommando var
saaledes til Ende. Uagtet Resultaterne af Flaadens Virksomhed under det 'vestindiske Felttog kun vare ubetydelige,
i Forhold til de store Ofre af Menneskeliv og Materiel,
bar Jervis' Kommando i det mindste i en Retning rige
. Frugter, idet han ved sin strenge gjennemførte Disciplin,
sin nøiagtige Overholdelse af Tjenestens Fordringer indtil
dens mindste Detailler, og den Ærbødighed og Subordination, han fordrede ufravigelig af alle, ligesom bragte en
frisk Strømning ind i Tjenesten igjen og brød med mangfoldige Uvaner og Uregelmæssigheder. I sin egen Person
gav Admiralen et Exempel paa, at han i sin Klædedragt
nøiagtig fulgte den af Admiralitetet bestemte Uniform, og
ingen Afvigelse taalte derfra af sine Undergivne. Han gav
Ordre til at ingen Officer i Tjeneste maatte komme om
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Bord i Flagsklbet , uden at han var iført sin trekantede
Hat og med Sabel ved Siden og endvidere bestemte han,
at naar en Underordnet i Tjenestesager blev tiltalt af en
Overordnet, maatte han ikke, som tidligere var Skik, vise
sin Respekt ved at bringe Haanden op til Hatten, men
skulde med blottet Hoved høre paa, hvad der blev sagt.
Ved disse og lignende Foranstaltninger, som alle havde
til Hensigt at styrke Disciplinen, lykkedes det Admiralen
at hringe en fortræffelig Aand ind i Skibenes Besætninger,
saa at hans Afløser i Kommandoen modtog en veløvet og
fortrinlig disciplineret Flaade af hans Haand,
Foruden en forbansende Evne til at faa Folk til at
lystre og gjøre deres Pligt, lagde Jervis under den vestindiske Kampagne ' endvidere en Gave for Dagen, som enhver Kommanderende har Lov til at misunde ham, nemlig
et særligt Greb paa at belønne Fortjenester og straffe
Forseelser , en ejendommelig slaaende Mande at pointere,
hvad det var, han vilde rose eller dadle, en Maade, der i
første Tilfælde gjorde en fortræffelig Virkning paa Tilhørerne, saa at enhver Mand, som var nærværende,
ønskede , at det var ham, der var Hovedpersonen, og i
sidste Tilfælde betog en vis jovial Godmodighed ofte
Irettesættelsen dens Bitterhed, medens, dog samtidigt Admiralens Ord ramte bestemt som et velrettet Kaardestød.
At Jervis tilfulde forstod den Kunst at belønne og
opmuntre, er paavist ved Beretningen om hvorledes Robert
Faulknor blev modtagen, da han kom tilbage med sin
forskudte Korvet efter Angrebet paa Fort Louis; for at
belyse den anden Side af det ovenfor omtalte Talent, som
den engelske Admiral var i Besiddelse af, skal her anføres
en lille Begivenhed, som fandt Sted medens Flaaden
under Port Royals Beleiring laa til Ankers i Bugten.
Commodore Charles Thorupson fra »Vengeance" overholdt Uniformsreglementet meget unøiagtigt for sit personlige Vedkommende, idet han ofte gik fra Borde i civil
9*
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Frakke og tillige til Jervis' Misfornøielse tillod sine Officerer
at gjøre det samme.
En Morgenstund hændte det sig, at commoderen gik
fra Borde i en lille Jolle fol' at tage sig et Bad j han val'
fol' Bekvemmeligheds Skyld iført en Seildugs Trøie og
havde taget en Straahat paa Hovedet. I dette Kostume,
som gjorde, at han pau Afstand lignede en menig Matros,
roede han agten om Flagskibet j men til alt Uheld spadserede Admiralen netop sin Morgentur op og ned af AgterGalleriet og kjendte strax Thompson. Det var en smuk
klar Morgen, stille og varmt. Flaaden laa endnu og
nød den tidlige Morgens Ro, inden Dagens Travlhed
rigtig begyndte j det var pan Dagvagten, del' blev spulet
og gjort rent ombord i Skibene, og en Fregat, som havde
faaet Ordre til at forandre sin Ankerplads, var under
Bugsering i det stille Veir af en Del af Flaadens Fartøier.
Uagtet Thorupson var den eneste commoclore, altsaa
den næstfornemste Mand i Flaaclen, undgik han dog ikke
sin Skjæbne at faa en Irettesættelse af Jervis , da denne
saa et Brud paa Reglementerne lige fol' sine Øine. Idet
Fartøiet passerede forbi, pralede Admiralen, del' lod som
om han ikke kjendte Chefen fra "Vengeance" : "I Fartøiet
"der! gaa hen og assister med Bugseringen af Fregatten!
Thompson , del' gjennemskuede Admiralen, modtog
Irettesættelsen paa en smuk og militær Mande, Han reiste
sig op i Fartøiet , rettede sig, tog Straahatten af Hovedet
og besvarede den modtagne Ordre paa sædvanlig Sømandsvis med et lydeligt: "Ei! Ei! Sir!" Og uden at
spilde et Øieblik vendte han JolIens Agterstevn til og lod
sine Folk trække paa Aarerne for at komme hen og tage
Del i Arbeidet j - men comruodore Charles Thompson
gik efter denne Dag aldrig mere ud at bade civil og med
Straahat paa Hovedet.
Admiral Jervis , del' med svækket Helbred var vendt
tilbage til England, fik imidlertid ikke nogen Tid til Ro
l.
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og Hvile efter det vestindiske Felttog, og længe førend
han havde overvundet Virkningerne af Krigens Strabadser
og et usundt Klima, modtog han til sin Overraskelse i
Som meren 1795 Ordre fra Admiralitetet om at holde sig
rede til aktiv Tjeneste.
Den engelske Middelhavsflaade havde i længere Tid
været kommanderet af Lord Hood, Han var midlertidig
bleven afløst af Vice-Admiral, Sil' Charles Hotham , en
Mand, som paa ingen Maade synes at have været sin Stilling voxen, Da Krigsforholdene og Sandsynligheden for at
Middelhavsflanden maatte komme til at spille en afgjørende
Rolle under de forestaaende Begivenheder nødvendiggjorde,
at Kommandoen blev betroet til en anden, blev Admiral
Jervis udset til denne vigtige Post, efteral først Lord Hood
havde afslaaet atter at modtage Kommandoen, idet han
angav som Grund, at Flandens Styrke var utilstrækkelig
til at magte sin Opgave.
Admiralen modtog sin Udnævnelse til denne vigtige
Kommando og heiste sit Flag i November Manned 1795
om Bord i Fregatten "Lively" , der skulde bringe ham til
Middelhavet. Den 23<1e November naaede "Lively" Gibraltar,
hvor Admiralen fandt en detacheret Eskadre af Middelhavsflanden liggende under Kontre-Admiral Mann. Efter
at have givet denne Ordre til strax at forlade sin Ankerplads og holde krydsende udfor Cadiz, seilede Jervis videre
og riaaede Corsica den 29<1e November, hvor Hovedstyrken
af Middelhavsflanden rolig "Iaa fortøiet uden at tidfolde
nogen synderlig Virksomhed.
Et Øievidne fortæller om denne Dag, cia "Lively" lod
sit Anker falde i. Bugten Saint-Florent paa Corsica og
Jervis tiltraadte sin ny Kommando, al førend Røgen fra
Saluten, der hilste Admiralens Flag, da (let blev heist om
Bord i Tredækkeren "Victory" , var dreven hort , valede
allerede Signalet del' om Bord til Flanden om at lette det
ene Anker af Fortøiningen. Enten dette lille Træk Cl'
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ganske paulideligt eller ei, Cl' det dog ved sin Tilværelse
et Udtryk for den Aktivitet og Ihærdighed i Tjenesten.
som tog sin Begyndelse i samme Øieblik Admiralen
traadte over Faldrebet, og som senere ikke sløvedes, men
Dag fol' Dag voxede i Kraft og Styrke. Den engelske
Flaade i Middelhavet, som Lord Bood havde afslaaet at
kommandere, fordi han fandt den fol' svag til at løse den
Opgave, der val' betroet den, val' ikke saa ubetydelig
endda. Tre Vice-Admiraler og en Kontre-Admiral kornmanderede under Jervis : foruden de 5 Kommandoskibe
valede hans Flag over 73 Vimpler, og Flaadens Artilleri
talte mere end 3000 Kanoner. Den Opgave, Flanden
havde at løse ; val' ingenlunde let og nødvendiggjorde tillige, al Styrken maatle deles og spr edes. Cadiz skulde
observeres, Toulon , Genua og Livorne blokeres, ~g foruden denne mølsommelige og anstrengende Tjeneste, del'
lagde Beslag paa en meget stor Del af Flandens Materiel,
skuld e der convoieres, krydses og overføres Tropper snart
hist, snart hel'. Hovedopgaven val' al blokere Toulon. l
Toulons Havn, hvorfra man antog at en fransk Expodition
skulde udgaa, laa 15 Linieskibe og en talrig Transportflaade fol' at tage Tropper om Bord; men inden dette
kunde ske, viste den engelske Admiral sig i Januar 17~G
udfor Havnemundingen, indtog sin Blokadestation og Udgangen val' spærret.
Jervis havde delt sin Blokade - Eskadre i to Dele..
hvoraf den ene, som han selv kaldte fol' "Vedetterne",
bestod af nogle Linieskibe under Trouhridge , og havde
den Opgave at kryd se nærmest Landet, medens Hovedstyrken holdt gaaende længere tilsøs. .Det var en overmaade vanskelig og anstrengende Station, men Ansvaret
var lagt i Hænderne paa Mænd, hvem Admiralen kunde
stole paa som paa sig selv, og Troubridge holdt her
krydsende med sin lille Eskadre Vinterdage, paa en stormfuld Aarstid. ofte under de fjendtlige Batteriers Ild.

-- 105 Trods disse Vanskeligheder vedligeholdt Jervis dogBlokaden af Toulon uafbrudt i GJ7 Uger, en Blokade, der
var saa effektiv, at Hovedstyrken sjelden og Vedetterne
aldrig havde Fjendens Mastetopper af Sigt{ Tjenesten var
trættende og ødelæggende for Skibene, men Jervis' Foretagelsesaand , haps Strenghed, Økonomi med Proviant og
i\Iateriel og hans Omsorg for Folkenes Sundhed udrettede
alt og beseirede alt: "Vi ere ved godt Humør", skriverAdmiralen hjem fra Stationen, "og Sundhedstilstanden i
"Flaaden er nu fortrinlig," Sundhedstilstanden i den engelske Middelhavsflaade
havde tidligere været alt anclet end god. To Sygdomme,
Skjørhug og Tyfus, hjemsøgte Skibene, og det lader til,
at hverken den daværende Overkommando eller de Sagkyndige, Lægerne, have 'taget energisk fat paa disse Onder
og for Alvor søgt at værne derimod. I alle Tilfælde klager
Jervis over Lægernes Ligegyldighed og Uduelighed, og
giver i et Brev følgende lidt smigrende Karakteristik af
dem:
"Næppe have disse Herrer", skriver han, "modtaget
.dores Udnævnelse og ere komne om Bord, førend de
.,anse det under deres Værdighed at sørge for de simpleste
..og mest nødvendige Ting, som deres Stilling medfører;
.,de tilbringe deres Dag med at blæse paa Fløite og spille
'1 tric-trac, i Stedet for at se til deres Syge."
I en Række Ordrer, som Slag i Slag udgik fra Admiralskibet, viste Jervis, hvad der kunde gjøres for at forbedre
Tilstanden. Han lod' Lægerne føle, at naar de forsømte
deres Pligt, var Admiralen ikke alene i Stand- til at handle
paa egen Haand, idet han satte sine praktiske Erfaringer
fra en 48aarig Tjenestetid under Jordens forskjellig e
Himmelegne fuldt saa høit som deres Kundskaber, men
ogsaa Mand for at faa dem til at passe deres Forretninger.
Følgen heraf blev da ogsaa, at Lægerne med Interesse tog
fat paa deres Opgave; Fløiterne blev gjemte hen, det for-
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nølelige Spil tric-trac ophørte lidt efter lidt af sig selv, og
hvad der var det bedste, Procentantallet af Syge begyndte
at dale og vedblev dermed. saalænge Jervis havde Kommandoen.
Disciplinen havde under Sir C~arles Hotham ogsaa
ladet meget tilbage at ønske, men kom nu ind i en anden
Gænge. Det varede ikke længe, førend alle i Flaaden fik
Øinene op for, at den ny Overkommando Dag tor Dag
skærpede Tjenesten og strammede Disciplinens Tøiler , og
at Straffen slog ned som .et Lyn og ramte Vice-Admiralen
og Skildvagten uden Personsanseelse med samme Ubønhørlighed. Den ny Methode, hvor gemytligt Samliv mellem
Skibene indbyrdes og Sløvhed i Tjenesten var bleven afløst af uafbrudt Aktivitet, tiltalte naturligvis hverken
Officerer eller Mandskab, og Admiral Jervis var' derfor
langtfra elsket; men alle vare paa det rene med, at den
Mand, der stod i Spidsen for Flaaden, var i Besiddelse af
ualmindelig fremragende Evner, og at den mørke, alvorlige Barenet vel var ubarmhjertig streng, men med lige stor
Interesse omfattede Fædrelandets Tarv og sine Matrosers
Vel. Folkene saa med dyb Ærefrygt paa denne mærkelige
:YIand, hvis aarvaagne Øie de følte fulgte dem overalt, og
som svingede den nihalede Kat over deres Hoveder samtidigt med at han paa egen Bekostning kjøbte Tobak til
~Iandskaberne i hele Flaaden; og Officererne kunde ikke
andet end beundre en Overkommando, hvis sikre Haand
greb ind i Tjenestens fine Traade, som saa alt og tænkte
paa alt.
I Begyndelsen af 1797 forøgedes den store Flaade
under Jervis' Kommando med en Forstærkning af sex
Linieskibe , som under Kontre-Admiral Parker stødte til
ham paa Tajoen. Den spanske Flaade, som den [ste
Februar havde forladt Carthagena, var staaet Strædet ud
og kunde ikke være langt borte, da Etterretninger fra
Cadiz meddelte, at man derfra havde haft den i Sigte; n

~.
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Linieskibe og 14 Fregatter havde man talt. Det blev nu
den engelske Admirals Hovedopgave at forhindre denne
imponerende Styrke i at slutte sig til Franskmændene i
Brest og samlede true Englands Herredømme i Kanalen,
og Jervis bestemte sig derfor som Følge af de sidst modtagne Efterretninger til at holde krydsende udfor Kap
St. Vincent, hvor han mente , at han ufeilbarlig maatte
støde sammen med Spanierne. •
Hans Beregninger i denne Retning skuffede ham heller
ikke j thi den 13de Februar stødte Fregatten "Niger" til
Flanden og indberettede, at han i tre Dage havde haft de
spanske Skibe i Sigte. Høiere op paa Dagen ankom
"Minerva" , førende commodure Nelsons Stander, og bekræftede Efterretningerne. Nelson skiftede strax efter Ankomsten sin Stander om Bord i Linieskibet "Captain", og
inden det blev mørkt, vaiede fra Admiralskibet de to betydningsfulde Signaler til Flaaden: "pre'pare for battle"
(gjør klart Skib) og "close arder" (sluttet Linie).
Ved Middagsbordet i Admiralskahytten om Bord i
"Victory" , hvor et anseligt Selskab af Officerer val' samlet,
udbragtes til Slutning følgende Skaal: "Seir over Spanierne
"i det Slag, SOlll de ikke kunne undgaa at levere os i
"Morgen", en Skaal, som med Begeistring blev tømt af alle.
Det fortælles, at Admiralen ikke gik tilkøis Natten
imellem den 13de og 14de Februar, men blev siddende
oppe i sin Kahyt og arbeidede. Vist el' det, at han underskrev sit Testamente. I Løbet af Førstevagten og Hundevagten kunde man om Bord i den engelske Flaade høre
den dumpe Lyd af Fjendens Signalkanoner, del' affyredes
med bestemte Mellemrum, og da Lyden af Skuddene i
Løbet af Natten blev tydeligere, hvad der jo var et sikkert
Tegn paa, at de to Flander nærmede sig hinanden, sendte
Jervis gjentagne Gange Forespørgsel til Dækket, 0111 Linien
var saa tæt sluttet som muligt.
Længe førend det var lyst, spadserede Admiralen op
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og ned af "Victory" s Skandse, ene med sine Tanker, og
endnu mere mørk og alvorlig end sædvanlig. Morgenen
var meget-taaget. Da Dagen brød frem, og Tangen lettede
lidt, signalerede "Lively" , som var forud paa Udkig: "en
"stærk Flaade isigte"; nu hørte man ogsaa "Culladens"
Signalkanoner, som i Skuddene fortalte, at han, det forreste
Skib i den engelske Linie, ogsaa havde faaet den spanske
Flaade i Sigte.
Den Høistkommanderende gik stadig taus og indesluttet op og ned af "Victory"s Skandse. Flaaderne nærmede sig hinanden, og efterhaanden som de fjendtlige
Seilere dukkede frem af den disige Synskreds, blev det
"Der er 8 Linieskibe.
meldt ham af Flagkapitainen:
"Der er 20 Linieskibe,
..Sir John!" - ,,1'leget vel Sir!"
"Sir John!" - "Meget vel Sir!"
"Der er 25 Linieskihe,
"Sir John!" - .,Meget vel Sir!"
"Der er 26 Linieskibe.
"Sir John!" - "Det er vel Sir! Bryd Dem ikke om det:
"Tærningen el' kastet, og om der saa var 50 Linieskibe.
"vilde jeg bryde igjennem dem", lød Admiralens Svar
skarpt og afvisende, og Kapitain Hallowell , der nu gik
paa den anden Side af den Kommanderende under denne
korte Samtale, blev saa henrykt over dette kjække Svar,
at han ganske ugenert klappede sin Chef paa Skulderen
og udbrød begeistret: "Det er Ret, Sir John! Det er Ret,
"og vi skal Gud hjælpe mig give dem en forbandet god
"Lussing." Da Klokken var 103/4, blev der heist Signal fra Admiralskibet "at danne Slagorden foran og agten for "Victory"
"og styre SSV." Taagen var i Færd med at dri ve bort.
Udover Søen var det allerede klart, og den vestlige Brise
rullede Taagebølgerne langt ind under Kysten, hvor Portugals Bjergtoppe viste sig skinnende hvide i Sollyset.
Flaaderue vare nu hinanden saa nær, at man tydelig
kunde iagttage hinanden. Fra de engelske Skibe, der i
Kjølvandsliniø stod ud fra Land, saa man forude mod
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SV. den spanske Flaade, spredt i -en stor Bue avet' Horisonten. De smukke, velbyggede Tredækkere tegnede sig
skarpt paa den hlaa Luft, Solen spillede paa Seilene, og
de svære Kolosser naiede sig majestætisk i Atlanterhavets
lange ensformige Dønninger. Det var et prægtigt Syn ,
mægtigt og imponerende, naar man tænkte paa, at over
2000 Kanoner stod klare indenfor de spanske Skibssider
til at aabne Ilden; men hvor tiltalende og malerisk end
det hele Billede var, der laa udstrakt for Øiet, var det
dog næppe det, som mest tiltrak sig den engelske Admirals
Opmærksomhed; hans øvede Blik saa langt mere i dette
Øieblik. Den spanske Flaade laa nemlig ikke samlet , et
stort aabent Rum adskilte den i to Dele, der under Force
af Seil søgte at forene' sig med hinanden. Natten havde
bragt Forstyrrelse ind i Seilordencn , Skibene vare komne
fra hinanden , havde mistet deres Pladser, og Admiralen
havde med utilgivelig Forsømmelighed undladt strax ved
Daggry at ordne de spredte Kræfter. Følgen heraf var,
at nu da Slaget ikke kunde undgaas, laa den vældige
spanske Flaade uden at indtage nogen virkelig taktisk
Opstilling, nordnot og adskilt i to ulige store Dele, medens
den engelske Flaade i den ypperligste Orden, i saa tætsluttet Kjølvandslinie, at Nokken af Skibenes Jagerbom
næsten viste ind over Formandens Agtergalleri , kom ned
for fulde Seil og som et draget Sværd skød sig ind i det
aabne Rum imellem de to spanske Divisioner.
Da Klokken var 111/2, valede Signalet fra "Victory"
"at bryde gjennem den fjendtlige Linie og angribe den
,.læ Division." Med spændt Opmærksomhed vare alles
Tanker rettede imod det samme Maal. Vilde det lykkes
de to spanske Divisioner at forene sig, eller naaede den
engelske Flaade tidsnok ned paa Kamppladsen til at forhindre det. "Cl1110den" val' forrest i Linien. Den signalerede Kurs, som dette Skib skulde styre, førte ikke mere
nøiagtig ind i AaJmingen mellem de to fjendtlige Divisioner,
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men lige ned paa to spanske Tredækkere.
Kapitain
Tronbridges Næstkommanderende kom hen og meldte
Chefen, at Sammenstød vilde være uundgaaeligt, hvis man
vedblev at holde den Kurs l som man styrede: "Det faar
"ikke hjælpe," val' Troubridges Sval' l "lad den svageste
"tage imod Stødet!"
Med hvert Minut der gik , blev Rummet imellem de
to spanske Flaadeafdelinger mindre og mindre; men samtidigt nærmede den engelske Avantgarde sig hurtigt.
Klokken var 12, og da der blev slaaet 8 Glas, gik Flaget
tilveirs under Gaffelen om Bord i alle de engelske Skibe.
r dette Øieblik var elet allerede klart, at Foreningen nu
- var en Umulighed; ;,Culloelen" var saa tæt inde paa den
fjendtlige Linie, at man tydeligt gjennem de aahne Porte
kunde se Mandskabet i det spanske Skibj paa alle tre Dæk
staa ved deres Kanoner klar til at brænde paa. Paa
dette nære Hold dreiede "C:ulloden" Bredsiden til og gav
det glatte Lag med dobbelt Skarp saa eftertrykkeligt, at
Spanieren i Forvirringen lagde sit Ror op uden at svare
med et Skue1. Da Admiral Don Jose Cordova saa sin
Manøvre tilintetgjort, gav han den luv Division Ordre til
at dreie til Vinden over Styrbord, og i samme Nu bedømte Jervis Situationen og forandrede sin Plan. Han
opgav at overvælde den svagere læ Division, da, som
Sagerne nu stod, den luv meget hurtigt vilde kunne indfinde sig paa Kamppladsen med sin store Overmagt, og
bestemte sig til at tage det op med den alene i den
Tanke, at Resten af den spanske Flaade , som var i Læ,
rimeligvis ikke vilde komme til at gribe ind i Slagets Gang.
Medens den engelske Admiral paa "Victory"s Hytte
veiede disse forskjellige Forhold imod hinanden og nu, da
han saa de forreste spanske Skibe dreie til Vinden l gav
Ordre til at heise Signalet: "Stagvender i hinandens KjølOl vand l"
gled mærkelig nok den selv samme Tankerække
igjennem Kapitain Tronbridges Panele, og saa vel havde
o
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den geniale Officer forudset Manøvren, og saa sikker var
han paa at Signalet maatte komme, at Svarflaget om Bord
i .Culloden" var .heist i Top lige klart til at folde sig ud.
Da Signalet gik op i Admiralskibet, kommanderede Chefen:
"Riv ud! Roret i Læ!" og Linieskibet luvede op. Den
store Hurtighed, hvormed Ordren val' bleven forstaaet og
sat i Værk, glædede Sil' John over al Maade: "Se, Jack"son!" raabte han til masteren, del' stod ved hans Side og
saa paa "Cullodens" Manøvre, "se paa Tronbridge der!
"han stagvender sit Skib til Angreb, som om hele Englands
,.Øine hvilede paa ham, og Gud give de gjorde det, fol'
"saa vilde de faa ham at se, saaledes som jeg kjender
.ham , og som Spanierne l'et snart vil faa ham at føle."
De følgende Skibe i den engelske Linie vendte nu det
ene efter det andet i ypperlig Orden, og kom lidt efter
lidt i den heftigste Kamp med den luv spanske Division.
Admiralen opholdt sig vedvarende paa Hytten, hvorfra
han havde det bedste Overblik over Skibene i sin Flaade.
l\Iedens han stod her, blev en Matros ved hans Side ramt
af en Kanonkugle, som knuste hans Hoved, og Sil' John
blev oversprøjtet med Mandens Blod. Kapitain Grey, som
fra Skandsen saa Admiralen bedækket med Blod, løb
derop. "Jeg er slet ikke saaret," raabte Jervis ham imøde,
idet han tørrede Blodet bort af Ansigtet; "men hør,
"George! prøv, om De kan skaffe mig en Appelsin!" En
Adjutant skaffede hurtig en Appelsin tilveie. og Admiralen
skyllede med den største Koldblodighed sin Mund ren fol'
Blod med SafLeh af Frugten.
Den spanske Admiral, som pan dette Tidspunkt val'
haardt trængt af de engelske Linieskibe . indsaa fuldt vel,
at Dagens Afgjørelse vilde komme til at afhænge af, om
det lykkedes ham at forene sig med den læ Division eller
ei. Han besluttede da at gjøre en sidste Anstrengelse for
at naa sit Maal. I Spidsen fol' de forreste af sine Linieskibe haahcde han ubemærket og skjult af Røgen at slippe
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rundt om den engelske Flaades Arrieregarde, der endnu
ikke havde udført Stagvendingen. Det saa j dette Øieblik
ganske ud, som om den spanske Høistkommanderende
skulde have Held med sig. "Santissima Trinidada-, Tredækkeren med 130 Kanoner og Admiral Cordovas Flagskib, val' allerede holdt af og styrede ned imod den læ
Division. efterfulgt af sine nærmeste Agtermænd, alle bugnende af Seildug fra øverst til nederst, og den engelske
Linie val' enten i fuld Kamp eller skulde til at udføre den
tidligere signalerede Manøvre og kunde sanledes fol' Øieblikket ikke udrette mere; - da san man pludselig det
tredie agterste Skib , som snart skulde til at vende, faldeaf og skyde ud af Linien. Det val' Linieskibet "Captain",
hvor commodore Nelson havde sin Stander vaiende ,
del' uden Ordre begyndte at handle paa egen Haand.
Nelson, del' saa , hvor farlig Situationen i dette Øieblik
var', og som nok kunde tænke, at Jervis i Røgen og Tummelen ikke kunne se den overhængende Fare, betænkte
sig ikke . paa at' handle uden Signal; hvert Minut var kostbart, det gjaldt om at komme op og spærre Veien for de
forreste spanske Skibe. "Captain" faldt af for Veiret, slap
under en ypperlig Manøvrering imellem de to agterste
Skibe i Linien, og med alle Seil til var den snart nede
for Bougen af "Santissima Trinidada, hvem det sendte en
Hilsen fra sine bagbords Kanoner.
"Captain", der saa:dristig havde standset den spanske
Admiral paa hans Vei, havde i nogen Tid kjæmpet alene
imod den kolossale Modstander og lidt meget. Da "Culladen" og "Blenheill1" nu kom til Hjælp, forandrede den
sin Stilling noget og kom under Manøvreringen paa Siden
af det spanske Linieskib "San Nicolas". "Captain" s Forstang var skudt bort, som Følge heraf var man ikke gånske Herre over Skibets Bevægelser, og de to Modstandere
Fra Bougsprydet : sprang
ragede uklar af hinanden.
Kapitain Sir Edward Berry, del' som Passager var om
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Bord hos Nelson, over i det spanske Skibs Mesansrøst
som første Mand, fulgt af de engelske Matroser; fra Fokkerøstet , der havde fat i "San Nicolas> Agtergalleri , blev
Ruderne slaaet ind, og gjennem Vinduerne til Chefskahytten
trængte Nelson personlig ind i det fremmede Skib, i
Spidsen. for en Afdeling af 69de Regiment. Efter en kort
Kamp, hvori Chefen faldt, overgav Linieskibet sig. Medens
Xelson som Seirherre stod paa "San Nicolas':' Dæk, kom
. San Josef" drivende forbi i en frygtelig medtagen Tilstand
og ragede om Bord i det; uden at betænke sig entrede
Nelson, fulgt af sine Officerer og Folk, fra "San Nicolas"
over i "San Josef", som han tog i Besiddelse uden Modstand, Skibet havde allerede strøget sit Flag, men Nelson
havde den Triumf paa Skandsen at modtage Officerernes
Kaarder fra to entrede Linieskibe.
Dagens Afgjørelse var sikker. Fire Linieskibe havde
overgivet sig, og Resten af Divisionen søgte ilde tilredt,
under en løbende Fægtning at slippe bort fra de engelske
Skibe, som forfulgte dem. KJ. var 4 om Eftermiddagen,
og den fjendllige læ Division, der kun meget lidt havde
grebet ind i Slagets Gang, havde formeret Linie og kom
op i god Orden for at understøtte sine medtagne Kammerater. Under disse Omstændigheder kaldte Jervis sine
Linieskibe sammen. fol' at tage det op med den nye Modstander; men Fjenden som saa, at Englænderne vare
parate til at begynde Forhandlingerne for fra, trak sig tilbage uden Kamp og fulgte i Kjølvandet paa den spanske
Hovedstyrke.
Slaget ved Kap St. Vincent havde været en afgjørende
Seir for de engelske Vaaben. 15 Linieskibe havde af 27
Linieskibe erobret 4 og jaget de øvrige paa Flugten, 1200
engelske Kanoner havde kæmpet imod 2300 spanske
Kanoner, og bragt dem til Taushed efter 5 Timers Skydning,
Den 16de Februar ankrede Jervis med Flaaden i
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Lagos-Bugten , hvor de Sanrede blev sat i Land, og hvor
man tog fat paa foreløbig at udbedre den Skade, Skibene
havde lidt. En mindre Eskadre blev efterladt til Observation udfor Cadiz, medens Admiralen med Hovedstyrken
satte Kurs fol' Lissabon, hvor han den 24de samme Maaned
ankrede under Befolkningens Jubel.
Admiralens Depecher ankom til London den 3die Marts
om Eftermiddagen, og Efterretningen om den store Seir
spredte sig som en Løbeild over Hovedstaden. Baade
Over- og Underhuset voterede Admiralen deres Tak for
hvad der var udrettet og gav ham en aarlig Pension af
3000 f, Nelson fik Bath - Ordenen, og Jervis og Skibs- ~
cheferne fik af Kongen en Medallle-til Erindring om Slaget.
Under sit Ophold i Lissabon modtog Admiralen endvidere
gjennem Lord Spencer sin Udnævnelse til Lord St. Vincent
og gik saa i April Manned tilsøs med hele Styrken {Ol' at
blokere Cadiz , hvor imidlertid den spanske Flaade havde
søgt Havn.
Seirsrusen fra Slaget ved St. Vincent var endnu ikke
tilende i England, da der brød Ulykker løs fra en Kant,
hvor man mindst havde ventet det. Mytterierne i Kanalflaadeu, hvor de forargeligste Optrin fandt Sted, hvor Admiralernes Flag blev strøget, og Besætningerne selv tog
Kommandoen, satte naturligvis hele Landet i Skræk. OJirørsbølgen spredte som bekjendt sine Dønninger til alle
J ordens Egne. Iwar det engelske Orlogsflag vaiede; baade
i Vestindien og ved Kap slog Mytteriet ud i Flamme, men
kun et Sled blev det halt j Fødslen og holdt nede med
ubarmhjertig Strenghed , og det var der. hvor Lord Si.
Vincent kommanderede. I Foraaret 1798 laa Admiral
Jervis enclnu paa sin Blokadestation udfor Cadiz. Det var
dette Foraar , hvor den franske Republik fattede den
dristige Beslutning, at/ føre sine seirrige Tropper over
Middelhavet. Alle vidste, at der i lVIiddelhavshavnene
koncentreredes Tropper og ophobedes Materiel; men den
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franske Regjering forstod samtidig saa ypperligt at maskere
sine Hensigter, at ingen kunde give paalidelige Oplysninger
om, hvor Slaget val' tænkt at skulle ramme.
Den engelske Admiral, der af sin Regjering var bleven
opfordret til at sende en prøvet Flagofficer ind i Middelhavet, for at holde Øie med de franske Foretagender,
havde allerede den 2den Mai afsendt Nelson med en mindre Eskadre, som senere forøgedes, saa at den blev 14
Linieskibe stærk. Nelson brugte denne Styrke, som St.
Vincent havde betroet ham, saa vel, at den franske Flaade
i Middelhavet efter Slaget ved Nilen ophørte at existere,
og udtalte selv, at Ordet Seir langtfra betegnede den
engelske Flaades Bedrift den [ste August 1798; men det
kan dog her være rigtigt at minde om, at det var Admiral
st. Vincent, der afsendte Expcditionen, fandt Manden, del'
kunde magte Opgaven, og gav ham det fortrinlige Materiel
af 14 udsøgte Linieskibe med deres prøvede hærdede Besætninger til at løse den. Det val' Nelson, som drog
Sværdet og førte det knusende Slag mod den franske
Marine j men Lord St. Vincent havde gjennem aarelangt
meisommeligt Arbeide smedet det Sværd, han brugte, og
havde lagt det fuldt færdigt og slebent i hans Haand:
I Efteraaret 1798 træffe vi Admiralen i Gibraltar, hvor
der udrustedes en Flaadeafdeling l som under Kommando
af commodore Duckworth skulde afgaa til Corsica for at
tage Øen i Besiddelse. Kort Tid forinden Expeditionen
skulde seile, ankom Sil' James Saumarez med de franske
Priser fra Slaget ved Nilen til Gihraltar, og skjønt Værfter
og Magasiner havde fuldt op at gjøre med at ekvipere og
proviantere Flaaden, der skulde afsted, gav Admiralen dog
Ordre til at sætte alle de nyankomne Skibe i Arbeide.
Under disse Forhold udfoldede St. Vincent en forbansende Udholdenhed og Arbeidsdygtighed, uagtet hans
Helbred allerede begyndte at svækkes. Han arbeidede
ofte til KI. 2 om Natten og var saa paa Færde igjen inden
10
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Dagen gryede, snart om Bord i Skibene fol' at pauskynde
Arheidet , snart paa Værftet, fol' at se om Arbeidet begyndte og Folkene mødte til den befalede Tid, og for i
Ro og uden at vække Opsigt at kunne gaa, hvor han
vilde, fik Skildvagterne Ordre til ikke at gjøre Honnør,
haar han gik forbi Vagtposterne.
• Det følger af sig selv, at . Heltene fra Nilen " bleve
modtagne med den største Udmærkelse og al den Gjæstfrihed, som Gibraltur kunde yde; men blandt de ankomne
Skibschefer val' dog Kapitain d'Esterre Dm-by, der med
Linieskibet .Bellerophon" havde kjæmpet saa glimrende
mod det franske Admiralskib .1'Orient", den, som blev
mest feteret j alle offentlige og private Kredse. Kapitain
Darby havde saa afgjort ventet, at hans Skib paa Grund
af sin forskudte Tilstand skulde faa Ordre til at gaa til
England fol' at underkastes en Hovedreparation, og glædede
sig allerede til -den forestaaende Hjeinreise, da han til sin
Ærgrelse hørte, at den Høistkommanderende havde taget
den ubehagelige Bestemmelse, at intet Skib maatte forlade Stationen, og at alle Reparationer skulde foregaa i
Gibraltar. Da .Bellerophons" Chef saa sit Haab tilintetgjort i denne Retning og uagtet sine Modforestillinger hos
Admiralen naturligvis ikke opnaaede at faa Ordren taget
tilbage, gav han paa en høist uforstandig Maade sin Uvillie
Luft, ikke alene i Samtaler med sine Kammerater , men
ogsaa i Landofficerernes Messer, hvor han udtalte sin
Misbilligelse over, at nBellerophon", del' var saa gjennemskudt, at det val' en almindelig Talemaade om Bord, at
en Postvogn kunde kjøre tvers igjennem den, skulde stikke
i Søen og tage Del i aktiv Tjeneste uden at være bleven
forsvarlig udbedret, og kritiserede skarpt den Ordre, del'
lod Folk, som havde kjæmpet saa uforfærdet for Fædrelandets Sag, gaa tilsøs i et saa medtaget Skib for at
drukne.
I saa lille en By som Gibraltar kan man nok tænke

H7 sig , at det ikke varede ret længe, inden disse Ytringer
nanede Admiralens Øre. I Begyndelsen ændsede han dem
ikke i det Haab , at de vilde dysses ned, men da dette
langtfra var Tilfældet, bestemte han sig til at skride ind
imod sin Yndling og gode Ven, Kapitain Darby , hvis
Ilandlemaade ikke stemmede med St. Vincents strenge
Fordringer til Subordination. Han satte derfor en Stopper
for hans Talefrihed og viste ham pan sin eiendommelige
Munde, venlig og bestemt, at en Ordre som Lord St. Vincent havde underskrevet, stod fast og urokkelig.
Der havde været stor Middag hos den kommanderende
General, hvor Admiralen og flere af • Heltene fra Nilen"
vare tilstede, og St. Vincent havde som sædvanlig været
yderst forekommende imod Kapitain Darby, Da Gjæsteme
skiltes ad om Aftenen, gik Admiralen hjem til sin Bolig
i Rosia, og Darby, del' beboede en Stueetage ved Havnemolen, hvortil .Bellerophon" laa fortøiet, sagde Farvel og
gik rolig i Scng. Han havde imidlertid ikke sovet længe,
førend en vedholdende Banken paa Sovekammervinduet
vækkede ham, og da han gnavent raabte ud for at
faa at vide, hvem den Uhesindige kunde være, del' saa
ugenert turde forstyrre en Linieskibschefs Nattero, hørte
han til sin Forhanselse en velbekjendt Stemme. der fra
Gaden svarede: .Det er mig, Darby! Staa op, jeg har
.,noget at fortælle Dem!"
.Er det Dem, Mylord?" spurgte Darby lysvaagen og
med et ganske andet Tonefald i Stemmen, •vi har jo sagt
.hinanden god Nat for ganske kort Tid siden."
.Jeg ved det, Darby!- lød det igjen udenfor, .men
.jeg har haft en Drøm om Dem, og jeg kunde ikke faa
~.fto, førend jeg har fortalt den. Kom hen til Vinduet og
.hør efter." Vinduet blev aabnet; indenfor sled Darby
afklædt og ude af Stand til at fatte, hvad Grunden kunde
være til dette natlige Besøg, udenfor paa Gaden stod Lord
10*
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St. Vincent i fuld Uniform med Sabel ved Siden og støttede
sig til Vindueskarmen.
.
"Jeg drømte," begyndte Admiralen i en rolig Tone,
.,at jeg var Vidne til Slaget ved Nilen, og af vore Linie"skibe var "Belleraphan" det, som mest af alle tiltrak sig
"min Opmærksomhed. Jeg saa den paa Siden af den
"mægtige ,,1'Orient", indviklet i en Kamp, som Søkrigs"historien ikke har set Mage til, og jeg udbrød: Se paa
"Darby! hvilken tapper Karl han er! Jeg drømte, at jeg
"var Vidne til, hvor haardnakket De fortsatte den ulige
"Kamp, uagtet 2 Officerer og 200 Mand af Besætningen
.Jaa dræbte eller saarede. Jeg saa Dem selv blive slaaet
"i Dækket af en Splint, og "Belleraphan" drive forbi sin
"frygtelige Modstander, og jeg raabte: Hvilken uforlignelig
"Helt er Darby ikke? - Derefter forandrede Drømmen sig.
".Jeg val' igjen her paa Klippen, og der kom nogle og for"talte mig, at da De fik Ordre til at reparere her istedet"for at gaa til Engl'and, havde De sagt, at det var aldeles
"ugjørligt, da der ikke fandtes Værfter nok paa Klippen,
"at det var faktisk, at Skibet knap kunde flyde paa Van"det, og at De ikke vidste, hvem der vilde fægte fol'
"Fædrelandets Ære, naar de, som havde kjæmpet saa tap. "pert. blev sendt tilsøs for at druknes. Og jeg svarede:
"Det kan umulig være den tappre Darby, som har sagt alt
"dette j er han bleven ængstelig og bange af sig? Det kan
"jeg aldrig tro!" . - Brændende af Utaalmodighed afbrød
den forbløffede Kapitain ham: "Gode Gud, Mylord! Hvad
"mener D~?" Men Admiralen fortsatte rolig og bestemt
uden at lade sig forstyrre: "Husk paa, det er jo kun en,
"Drøm. Saa meddelte man mig, at De ikke alene fortalte
"dette til Flaadens Officerer, men ogsaa, naar De var til"stede i Garnisonens Officersmesser, og jeg blev i Sandhed
"baade forhanset og bedrøvet. Men saa forandrede Drøm"men sig atter. Jeg syntes, at jeg var nærværende ved en
"Krigsret, og ved De hvad, Darby !" - fortsatte St. Vincent

i en Tone saa alvorlig og truende, at den ulykkelige
Kapitain, hvis Bestyrtelse val' voxet fra Minut til Minut,
stirrede sin Chef ind i Ansigtet og syntes at ville sluge
Ordene, inden de endnu vare udtalte, "d et var D e l' e s
.Kaa r d e , Sir! som laa p a a Krigsrettens Borel!"
Lord St. Vincent skød Vinduet sagte til og sagde til
Afsked: "Husk paa, kjære Darby , det el' kun en Drøm;
.men nu hal' jeg fortalt Dem l hvad der laa mig paa
.,Hjerte. God Nat!"
Kapitalnen stod alene i det halvaabne Vindue uden
at mæle et Ord. Det var ingen Drøm; han val' lysvaagen,
den. truende Slutningsbemærkning summede for hans Øre,
og i Mørket skimtede han endnu St. Vincents kjendte
Skikkelse henne paa Molen og hørte Lyden af hans Sabel
mod Brostenene. Den friske kølige Natteluft , der strømmede ind fra Søen, gjennemisnede ham og vakte ham af
hans Betragtninger; han lukkede sit Vindue og gik Lil
Sengs, hvot; han atter og atter gjennemgik den natlige
Sammenkomst i alle dens Enkeltheder, uden at falde i
Søvn indtil Morgenen brød frem.
Arbeiderne ombord i "Bellerophon" vare blevue paaskyndede. For hver Dag, del' gik, kom del' flere Haandværkere til, og Virksomheden blev daglig mere forceret:
men alligevel saa Kapitain Darby med hemmelig Glæde,
at alt endnu var saa langt tilbage, at det vilde være
umuligt at faa Skibet færdigt til den fastsatte Dag. Den
~\'Iorgen, da "Bellerophon" efter Admiralens Ordre skulde
være klar til at forlade Værftet, modtog Chefen Indbydelse
til at spise Frokost hos den Høistkommanderende. Under
Maaltidet faldt del' et Skud fra Flagskibet: ' "Dette Kanon"skud, min kjære Darby, el' Signalet til de Fartøier , som
,skulle assistere med at slæbe "Belleraphan" ud." "Men
.Mesansmasten, Mylord, el' endnu j Land og Rigningen er
"emlnu ikke modtaget fra Værftet." - "Det vil være paa
.Siden af Dem alt sammen, saasnart Skibet el' kommet
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"lil Ankers paa Bugten. Del' falder" det andet Skud efter
"Dem!" - og Skud paa Skud drønede med bestemte
Mellemrum fra Flagskibel for at pauskynde Admiralens
Ordre, indtil Linieskibet havde kastet sine Fortøminger los
fra Havnernolen. Sanledes lykkedes det virkelig Admiralen
at bringe sin Jernvillie igjenn em trods alle Hindringer, og
alle de beskadigede Skibe fra Slaget ved Nilen hlcve i kort
Tid alter bragt i kampdygtig Stand, uden at et eneste af
dem forlod Stationen.
Da Flaaden var seilklar , var Admiralens Kræfter opbrugte jAlIstrengelse , Spænding og Overarheide havde
efterhanuden faaet Bugt med hans Helbred, og han botænkte sig ikke længere paa at benytte Admiralitetets
Tilladelse til at vende hjem til England. Han overgav sin
Kommando over Middelhavsf1aaclen i Hænderne paa Lord
Keith og seilede hjem ombord i en Fregat. Efter at Flaget
var strøget paa Spilhead Rhed i August 17\1\), begav Lord
St. Vincent sig til sin Landolendom Hocbetts i Essex, hvor
han opholdt sig nogen Tid for at gjenopretlc sit nedbrudte
Helbred.
I Kanalflaadcn , som to Aar tidligere pall. en saa
sørgelig, Mande havde indskrevet sit Navn i Historien, var
Tilstanden langtfra, som man kunde ønske den. Undertrykkelsen af Mytteriet ha "de ikke udryddet den turnul. tuariske Aand blandt Besætningen, hemmelig AgitaLion,
navnlig fra Irland, pustede stadig til Flammen, og man
imørlesaa med Frygt cl nyt Mytteri i Kanalflaaden , sansnart blot en gunstig Loilighed tilbød sig. Under disse
fortvivlede Forhold kan man nok lænke sig, at Admiralitetet saa hen til Lord St. Vincent som det eneste Anker,
der kunde redde den engelske Flaade fra Forlis j men
desværre lod Admiralens Helbredstilstand påa denne Tin
ikke noget Haab tilbage om, at han snart igjen kunde
modtage nogen Kommando. Lorderncs Sekretær, Mr.Xepean , stod i 'stadig Forbindelse med St. Vincents Læge,
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Dl'. Baird ; men dennu Mands SVal' paa de mange utaalmodige Forespørgsler lød, at Admiralens Afkræftelse efter
den alvorlige Sygdom gjorde , at del' i den nærmesteFremtid ikke kunde være Tale derom.
Lord St. Vincent opholdt sig den Gang for sin Sundheds Skyld i Bath. En Morgen , da Dr. Baird som sædvanlig kom ind til sin Patient for at aflægge sit Morge nbesøg. sagde Admiralen temmelig pludselig: "Baird! Jeg
"gaar snart til Søs igjen." Og inden den forhansede Læge
kunde faa ytret mere end: "Det kan De sandelig ikke
"gjøre, Mylord!" vedblev han: "Stop Baird! Jeg ved , hvad
,.De vil indvende; men Kongen og Hegjeringen ønske det.
"og Disciplinen i den britiske Flaade kræver det. Det el'
"mig ligegyldigt, om jeg dør om Bord eller i Land. Tær.ningen er kastet! " Med denne Slutningsreplik , som St.
Vincent altid brugte, nnar han havde faLtet en afgjørende
Beslutning, afskal' han al videre Diskussion. Feta Dage
efter var naturligvis Badekuren til Ende, og Admiralen paa
Reise til Portsmouth for at tage Kommandoen over
Kanalflaaden . Han gik om Bord i Linieskibet "Kamur" ,
del' skulde bringe ham ud til Flaaden , og foruden hans
tro Ledsagere, Dr. Baird og Kapitain George Grey , fulgte
Kapitain Sil' Thomas Tronbridge ham i den ny.e Kommando som Stabschef.
.Namur- afseilede fra Portsmouth i Oktober Manned
og stødte til Flaaden udfor Ushant , hvor Flaget blev
skiftet over i Admiralens gamle Kommandoskib "Ville de
Paris" paa 110 Kanoner. Kanalflanden bestod paa den
Tid foruden Fregatter og mindre Skibe af 40 Linieskibe.
og :3 Admiralsflag valede i denne imponerende Flando
under den Høistkommanderende.
Hvad end Kommandoen over Kanalflaaden tidligere
kan have været, val' det en alt andet end behagelig StilIing, St. Vincent gik ind til. Bande Officerer og Mandskab
saa med Ulyst pan denne Forandring af Chef; alle som
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en ønskede de helst at være fri for "et nærmere Bekjendtskab med den jernhaarde Admiral fra Middelhavet. ja det
gik endog saa vidt, hvad der ikke taler til Fordel for
Disciplinen, at det hændte ved en Middag om Bord i et
af Flagskibene, kort før St. Vincent stødte . til Flaaden, at
en Linieskibschef reiste sig op og foreslog en Skaal i
følgende Ord: .Lad os øn~ke, at Middelhavs-Disciplinen
.,aldrig nogensinde maa blive indført her i Kanalflaaden. "
Naar der ved en Admirals Bord, i en Forsamling af Skibschefer, hvis fornemste Pligt det maatte være at støtte den
Høistkonnnanderende, kunde falde en saadan Udtalelse,
del' dødsdømte et System, som havde holdt Middelhavsflaaden uskadt, medens Mytterierne rasede i Kanalf1aaden,
hvorledes maa saa ikke Stenmingen have været i Flaadens
lavere Lag, blandt Besætningen, der kun skulde lystre og
kun kunde vente ved Forandringen at føle Disciplinens
Tryk yderlig forøget.
Faa Dage efter denne lille Begivenhed heiste St. Vincent sit Flag. Omstændighederne vare omtrent saa fortvivlede som vel muligt. Admiralerne og Cheferne havde
været om Bord i Flagskibet for at komplimentere den ny
Høistkommanderende, ag af deres Mine og Udtalelser stod
det ham klart, at han var dem en høist uvelkommen
Gjæst. Hvad der var hændet den omtalte Middag, umiddelbart inden hans Ankomst, vidste S1. Vincent Besked om,
og han fik et godt Begreb om den disciplinære Tilstand i
Flaaden ved den Dag at lægge Mærke til, at Underofficerer,
der ved Signal bleve kaldte ombord i Flagskibet, næppe
gjorde sig den Uleilighed at hilse den vagthavende Officer
paa Skandsen. Fol' at sætte Kronen paa Værket modtog
han samtidigt Depecher fra Admiralitetet, hvori det hed:
.,at være paa sin Post med den største Aarvaagenhed, da
.,Regjeringen var i Besiddelse af Breve, hvoraf det saas,
.at man kunde vente, at der forberedtes et nyt Mytteri i'
.Kanalflaaden" .

153 Den Kommanderende havde saaledes alt imod sig,
men tabte dog ikke Modet. Hans Sekretær, NIL'. Tucker,
som val' tilstede ved Modtagelsen af disse Depecher, fortæller, at Admiralen læste dem med den største Ro, og
da han val' færdig, sagde han, uden engang at reise sig
fra den Stol, hvori han sad: .Bring mig Ordrebogen fra
.Middelhavet!- og gav sig ivrig til at understrege i den.
)Ied' fotografisk Nøiagtighed udgik nu efter hinanden de
strenge Ordrer og Bestemmelser, som man havde imødeset med saa megen Frygt, som havde bragt Middelhavsflaaden til et Høidepunkt af Disciplin og Kampdygtighed,
og som nu for anden Gang skulde staa deres Prøve.
En effektiv Blokade af Brest val' Flaadens Hovedopgave. Hans Formand havde ikke kunnet gjøre det, ' og
selv nu, da man i England vidste, hvem rier var Chef for
Flaaden, hævede der sig alle Vegne Stemmer, som forudsagde, at det vilde være en absolut Umulighed at holde
krydsende med saa stor en Flaade i det farlige Farvand j
med Frankrigs ugjæstfri Klippekyst i Ryggen og det nordlige Atlanterhavs Vinterstorme lige paa Land, vilde det være
uforsvarligt at holde sig nær Kysten med saa mange store
Skibe, som naar en Paalandsstorm kom . paa, ikke vilde
kunne klare Landet fra sig. Sanledes lød det . overalt
mistvivlende bande i Land og om Bord, og desuagtet opgav han ikke Maalet , men gav sine korte ufravigelige
Instruxer for Blokaden. Han brød sig ikke om, hvor vidt
nogen i Verden føl' havde kunnet holde denne Blokadestation j nu skulde den holdes.
.
Brest blev altsaa blokeret. I Mai Maaned blæste en
haard Storm hele Flaaden bort fra Stationen og tilsøs.
Fol' dem, der havde forudsugt , at en Blokade af Brest
aldrig vilde kunne holdes, var det en Tilfredsstillelse at
høre, at FJaaden var bleven forslaaet ; men Glæden blev
kun af kort Varighed; thi Admiralen gav Ordre til ufortøvet at fylde Vand og gjøre seilklar i Torbay , hval'
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Flaaden havde søgt Læ, "da det var hans Agt at indtage
"Stationen igjen uden nogen Afvigelse fra de tidligere
"Ordrer. "
Som saa mange andre, blev Vandfyldningsordren hel'
i Torbay modtaget med stort Mishag; thi den befalede,
at Linieskibscheferne turvis tilligemed en subaltern Officer
og en Afdeling Marinere skulde være tilstede paa Vandfyldningspladsen 24 Timer ad Gangen fol' at holde Orden og
paase, at Arbeidet gik saa hurtigt fra Haanden som muligt.
Et Telt reist af Fartøisseil, var deres Soveplads om Natten.
Man kan tænke sig, at en saadan Tjeneste langtfra stemmede med en p ost-cap tains Fordringer til Bekvemmelighed
eller - naar han selv skulde afgjøre det - kunde være
forenelig med hans Værdighed.
En Ordre, der udgik omtrent samtidigt, og som ramte
hele Officerskorpset under Opholdet i Torbay. var den, at
intet Fartøi maatte gaa fra Borde efter Solnedgang eller
sætte af fra Land senere. Admiralen tog denne Forholdsregel af Hensyn til Mandskabet, for at hindre Desertioner
og Drukkenskab. Naar Fartøierne om Aftenen og ofte ud
paa Natten laa fol' at vente paa Officererne , del' vare i
Land, blev Besætningerne kun altfor ofte forledte til at
forlade Fartøiet i Ventetiden af den ene eller den anden
Grund, og talrige Desertioner og Udeblivelser med derpaa
følgende Katninger om Bord i Skibene havde hørt til
Dagens Orden. Nu standsede Ondet af sig selv. Vel saa
S1. Vincent kun sure og misfornøiede Ansigter .omkring
sig, men han havde den store Tilfredsstillelse, at der i et
helt Aar blandt den store Flandes Besætning kun fandt
to Krigsretssager Sted, der angik Brud paa Disciplinen,
Efter at Flanden havde fyldt. Vand og val' kornmen i
Orden igjen, indtog den sin Station. og man fik at se. at
det var en Blokade for Alvor ; thi i 120 Dage holdt man
krydsende uden i denne Tid at have Forbindelse med
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Land, og uden at del' blev uddelt et eneste fersk Maaltid
til Besætningen.
Paa Blokarlestationen udfor Brest, hvor Flaaden, som
tidligere omtalt, holdt gaaende i et farligt og sneverf Farvand, nødvendiggjorde Forholdene, at der blev vendt hver
Nat, og man vil let kunne indse, at det med en Flaarle
paa 30 Seilere i mørke, regnfulde og blæsende Nætter var
en Manøvre, der fordrede den største Agtpaagivenhed fol'
at blive udført tiltredsstillende , og Admiralen forlangte
derfor, at alle Mand skulde være paa Dækket og enhver
paa sin Post i et saadant Øieblik. .Den Høistkomman.derenc1e". hedder det i en General-Ordre, .kan ikke
"antage, at nogen Skibschef under hans Kommando ikke
"el' tilstede paa sin Skandse eller paa Hytten, naar Flaaden
"foretager en sandan Manøvre, hvad enten det er ved Dag
"eller ved NaL"
•
En mørk blæsende Novembernat med Regn, da
Flaaden laa paa sin Station, blev der som sædvanlig givet
Ordre til Signalet: .Stagvender i hinandens Kjølvand".
Sekretæren.. Ml'. Tucker , som hørte Ordren blive given og
vidste, at Admiralen pleiede at gaa op paa Dækket forat
se paa Manøvren, begav sig ind i Kahytten forat overtale
ham til ikke at staa op i det daarlige Veir og udsætte sit
Helbred. Da han traadte . ind, opdagede han at Køien
vat' tom; han kastede hurtig en Kappe om sig og ilede
op paa Dækket' forat søge efter Admiralen. Chefen, Sil'
George Grey, som han traf paa Skandsen, havde ikke set
Admiralen siden Middag. Ml'. Tueker vendte urolig tilbage
til Kahytsdøren og tiltalte Skildvagten: "Hal' Du ikke set
"Admiralen?" .Nei, Sir!" Den anden Skildvagt: "Nei,
"Sil' !" - En pludselig Angest greb Ml'. Tueker j hvor kunde
den gamle Mand være henne':' Han val' ikke i sin Køie,
ikke paa Dækket; del' inaatte være tilstødt ham noget.
Sekretæren meddelte Sil' George Grey sin Frygt, og denne
paulagde ham bestemt ikke at ytre et vl 'd derom til
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nogen, førend Skibet val' gaaet gjennem Vinden, forat del'
ikke skulde opstaa Forvirring under Manøvren, naar man
pludselig fik at vide, at Admiralen val' faldet over Bord.
Imidlertid gjennemsøgte ~1r. Tueker forgjæves alle Linieskibets Dæk og vendte tilsidst nedslaaet tilbage til den
tomme Kahyt.
Han lukkede Vinduet op til Agtergalleriot , og derude
opdagede han i Mørket den gamle Admiral j han var, iført
sin uldne Slobrok og med trekantet Hat paa Hovedet,
ifærd med at iagttage sin Flaades Bevægelser. Sekretæren
tilbød ham strax sin Kappe og bad ham indstændigt 0111
ikke at udsætte sig for Blæsten og den kolde Natteregn.
"Stille, Sir!" svarede St. Vincent, "jeg maa se, hvorledes
.Manøvren bliver udført i snadan en Nat, og jeg vil vide,
,0111 Jemrny (Kapitain James Vashon, Chef fol' Flagskibels
,Agtermand "Neptune") el' paa Dækket i Nat eller ei~"
Dette.Spørgsmaal klarede sig snart; uuui hørte nu tydeligt,
at del' blev pralet om Bord j ,Neptune", om alt var klart
til Vendingen, og St. Vincent, som havde kjendt Kapitain
Vashons Stemme, gik ind i sin Kahyt igjen med de Ord:
.Saa el' det gorlt!"
Misfornøielsen i Flaaden voxede imidlertid stadig ved
hver ny Ordre. del' udgik, og af Admiralens Korrespondance
fra den Tid fremgaar det, at han paa sin Side ogsaa
langtfra var fornøiet med sine Undergivne.
I en General-Ordre, dateret" Ville ile Paris" den 30te
September 1800, hedder det:
"Den Høistkornruanderende hm' med Forhanselse i
"l\iOl'ges lagt Mærke til at 5 Lieutenanter, SOIl1 vare
.sendte i Tjeneste, have forladt deres Fartøier imod Ordre.
.Chefen fol' Garnisonen i Brixham har faaet Befaling til
.at arrestere enhver Officer, som for Fremtiden forlader
.,sit Fartøi."
Og i et Brev til LOl'(1 Spencer skriver han sanledes
om sine Linieskibschefer : "Lad mig faa nogle af alle de
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"Mænd, som tjente under mig i Middelhavet med Iver og
"Lyst. Kapitainerne Darby, Brown og George Hope vilde
"være mig til stor Nytte nu, i Stedet for de gamle Kjæl"linger, nogle af dem i unge Folks Skikkelse, som jeg hel'
"maa trækkes med."
Selv det geistlige Element i Kanalflaaden synes efter
nedenstaaende Brev at dømme ikke engang at have været
fuldkommen ulasteligt.
"Ville dl.' Paris" ved Black Rock, 2den April 1800.

Min kjære Lord!
"Gudstjenesten bliver holdt mere regelmæssig i denne
.Flaade , end jeg har set det noget andet Sted; men vi
"have desværre nogle rone-Præster om Bord, som ikke
"skulle beholde deres Stillinger. En af dem blev overbevist
"om, at han solgte Brændevin til Folkene for 5 sh. Flasken,
"og er bleven sendt i Land uden Straf. Jeg har forlangt
"en detnilleret Rapport herom, som jeg sender til Ærke"biskoppen af Canterbury, og Deres Herlighed skal ' mod"tage en Kopi deraf."
St. Vincent.
Utilfredsheden i Flaaden med den strenge ubønhørlige
Admiral naaede sit Heidepunkt. Fra Blokadeflanden blev
i Reglen Skibene efter Tur sendt i Havn fol' at proviantere _
og faa Lønningerne udbetalte. Disse Fritagelser fol' den
ensformige og anstrengende Blokadetjeneste blev naturligvis af alle, fra Chefen og ned efter, tillige betragtet som
en Art Rekreationereiser. Officerernes Familie kom reisende
til Havnen, hvor Skibet laa , man boede i Land, morede
sig godt, og Besætningen havde udenfor Arbeidstiden en
udstrakt Landlov; kort, man gjorde saa meget ud af
Opholdet som vel muligt og lod sig aldeles ikke anfægte
af, om der kom til at medgaa nogle Dage mere end strengt
nødvendigt. St. Vincent satte en Stopper herfor og viste,
at han ikke delte denne sidste Anskuelse, idet han kun
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indrømmede et Linieskib en Frist af (j Dage til at gaa i
Havn og proviantere, og da tilmed Desertioner fandt Sted
i betydeligt Omfang, greb den Kommanderende til det
radikale Middel kort og godt at forbyde alle og enhver at
sove i Land. Ordren riaaede Admiralerne og Cheferne i
en fortrolig Skrivelse, Flandens øvrige Officerer og Besætningen i en General-Ordre. Kuren virkede, Desertionerne
ophørte af sig selv; thi ingen kunde jo tænke paa at bede
om Permission, naar de saa , at deres Chef ikke engang
kunde være en eneste Nat borte fra sit Skib; men en
Storm af Forbandelser og Mishag reiste sig ikke alene om .
Bord, men ogsaa i Land, hvor Slægt og Venner, IIustruer
og Kjærester ved et ubarmhjertigt Pennestrøg saa sig afskaarne fra deres Kjære , og i Admiralens Ordre kun
kunde se en Prøve paa det mest udsøgte Barbari; ja Forbitrelsen iblandt Damerno gik endogsaa saa vidt, at en
Officersfrue ved en Middag i en Skaal udtalte det fromme
Ønske: "at den Høistkommanderende maatte kvæles i det
"næste Glas Vin, han drak."
.
Midt i denne Storm af Had og Vrede stod Lord St.
Vincent urokkelig som en Klippe. Ordren blev ikke taget
tilbage, kun engang tillod en høitstaaende Officer sig at
handle imod den og modtog strax en Skrivelse, som betog
ham Lysten til selv i Smaating at gaa udenom St. Vincents
Befalinger.
.
"Sir!" skriver Admiralen til ham, "jeg overlader det
"til Deres egen Afgjørelse, om De, efter at have været
"meget nær ved at miste Deres vel fortjente gode Navn,
"oftere vil risikere at sætte det paa Spil ved at sove i

.Land, "
Meget forbunden
Deres ærbødige Tjener
St. Vincent.
Da Lord St. Vincent i Begyndelsen af Aaret 1801 nedlagde Kommandoen for at træde i Spidsen fol' Marinens
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. Bestyrelse som første Admiralitetslord. havde Kanalflandens
Fysiognomi ganske forandret sig, og for anden Gang havde
en enkelt Mands Energi reddet en af Englands mægtigste
Flander 'fra Undergang og hævet den til Heidepunktet af
Disciplin og Kampdygtighed.
Sheridan siger OlJl ham: ."Han val' en Helt og tre
"Gange en Helt, idet han heseirede Englands Fjender,
.overvandt Mytterierne i Flaaderne og gjorde en Ende
"paa Underslæbene og Mislighederne i Land."
Admiralen døde, gammel og affældig, i Aaret 1823 i
en Alder af næsten 90 Aar. Hans sidste Bestemmelse
nnguar hans egen Begravelse. Uden Pomp og Ceremoniel
vil han føres til sin Fødeegn i Staffordshire og kun ledsaget af en eneste Sørgekaret.
Englands store Admiral blev altsaa begravet i Stilhed.
Intet Monument kneiser paa hans Grav; n).en i Historien
har han selv reist sit Mindesmærke, og saalænge England
har \et Skib, der flyder paa Søen, maa Lord st. Vincent i
hver en Brites Øine staa som en fuldkommen Type paa
en kommanderende Admiral.
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Fædrelandshistoriske Romaner
af "P. P."

Grevens Fejde,

Peter Tordenskjold,

hist. Roman fra lste Halvdel af det

hist. Roman fra Begyndelsen af del

16 de Am-hundrede.

-t Bind, 5 Kr., eleg. indb. 8 Kr.

I

gd e Aarhundrede,

-t Bind, 5 Kr .... eleg. indb. 8 Kr.

Niels Juel,
hist. RO/lIUn fra Midten af det

Christian den Fjerde,

17 de Aarhundrede,

hist. Roman.

-t Bind, 5 Kr., eleg. indb. 8 Kr,

2 Bmd,

2

Kr. 50 Ore, indb.

~

Kr.

Jakob Danefærd,
en historisk Novelle fra det 17 de Aarhundrede,
Pris 2 Kr., eleg, indb. 3 Kr. 25 Ore.

P. P.'S fædrelandshistoriske Romaner ere ved deres kraftige, farverige
Stil og spændende, godt opfundne Handling blevne sande Folkebeger. der
allerede i en Aarrække have fundet begejstrede Læsere, navnlig blandt
Ungdommen.
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