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INDLEDNING
October 1807 afsejlede den engelske Flaade med
DDenden21.dybeste
røvede danske.
Harme og Sorg havde grebet hele Nationen
EN

ved Tabet af Flaaden, dens Stolthed, dens Værn, dens Haab,
og Beretningerne om de »Raaheder og Skændselsgerningere,
Englænderne flere Steder i Farvandene havde øvet mod
sagesløse Folk, havde yderligere skabt det mest uforsonlige
Had mod »Røverne«, den gængse Betegnelse for Englænderne
i Tale, i Skrift og i Pressen.
Med Englændernes Bortsejling var Vaabenstilstanden forbi;
og Sjælland var atter i Krigstilstand, hvorfor det danske
Kancelli under 21. October tilskrev samtlige Amtmænd paa
Sjælland: »da Englænderne den 20. var indskibede efter Forløbet af de i Kapitulationen fastsatte 6 Uger, saa er nu denne
Provins igen sat i Krigstilstand imod England ligesom Kongens
øvrige Stater«.
En betydelig engelsk Flaadestyrke var forblevet i de
danske Farvande; i Sundet og dets nærmeste Omgivelser
fandtes 2 Linieskibe. 1 Fregat, 5 Brigger og 1 Kutter under
Kaptain Fraser's Kommando. Kaptain Fraser, der var Chef
for Linieskibet Vanguard, blev med sit Skib liggende paa
København's Rhed og forhandlede jævnlig med Regeringen.
I Store-Bælt kommanderede Admiral Keat, der havde 40--50
større og mindre Fartøjer under sin Kommando fordelte
mellem Kiel og Skagen.
Alle Forsøg fra engelsk Side paa Tilnærmelse mellem England og Danmark blev afviste, og saaledes blev ogsaa Kaptain
Fraser's Tilbud til General Peymann og til Kommandanten
paa Kronborg om at lade alle Skibe under 100 Tons ladede
med Provisioner, Brænde og Tømmer uhindrede gaa til Køl
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benhavn , mod at Kronborg til Gengæld ikke forulempede
forbisejlende engelske Skibe.
De engelske Skibe i Sundet havde Tilhold ved Helsingborg
og færdedes stadig i Sundet, dels for at convojere, dels for at
forhindre Indbringelsen af kaprede Skibe til København.
Saa det end sort ud for Landet, saa viste Nationen sig
Situationen voxen ved sin Fædrelandskærlighed og sin Offervillighed ; der sattes strax Indsamling i Gang til Fremskaffelse
af et nyt Søværn, hvortil Pengene indkom rigeligt ikke alene
fra Korporationer, Institutioner, Hærafdelinger, de store Godsejere og andre Rigmænd, men Ubemidlede ydede efter Evne
deres Skærv, og Intet viser mere Offervilligheden end de
offentliggjorte Lister over de indkomne Bidrag, hvoraf man
saa, at Folk, der ikke havde Penge, gav deres Sølvtøj og
Smykker; og ved Siden af denne Indsamling indkom rigelige
Midler til de Brandlidte i København, de Saarede, de Faldnes
Efterladte og til de danske Fanger i England.
Byer, Sogne og private Folk paatog sig at bygge og udruste Krigsfartøjer, og for det ofrede Sølvtøj prægedes
de bekendte Sølvmønter tFrivilligt Offer paa Fædrelandets
Alter«.
Danmark, berøvet sin Flaade, var altsaa i Krig med England, og, hvad man allerede følte som uundgaaeligt, snart
ogsaa med Sverrig.
Marinens Virksomhed i denne Krig skulle" de følgende
Linier omhandle.

Ved Tabet af Flaaden var Danmark berøvet alt sit Søkrigsmateriel ; der var hverken Tid eller Midler til at bygge
store Skibe, og selvom saa havde været, kunde der ikke skabes
et Materiel, der i Tal kunde tage det op med Fjendens; man
maatte strax omdanne Koffardiskibe til Krigsbrug og derefter bygge Kanonbaade, Kanonjoller og mindre Fartøjer, der
sattes i Arbejde paa Landets forskellige Skibsværfter efter Tegninger fra Holmen og under Vejledning og Assistance af
derfra udsendte Skibstømrere; denne Virksomhed omtales
senere.
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Indledning.

Kanonbaadene havde en Længde af 60 Fod, Brede 15 Fod
7 Tom., Dybgaaende agter 5 Fod, for 4 Fod og 6 Tom., et
Deplacement af 1610 Kubikfod, en Besætning af 60 Mand,
armerede med 2 Stkr. 24-pundige Kanoner, en for og en
agter; de havde 2 Master, havde forskellige Seilsystemer,
men den egentlige Bevægkraft var deres 30 Aarer.
Under Krigen undergik Kanonbaadene store Forandringer;
saaledes gjorde deres Anvendel se til Konvojering, at deres
Seilføring blev betydeligt forøget, og deres Tjeneste paa de
ublide Aarstider, paa hvilke de ikke tidligere havde været anvendte, medførte Nødvendigheden af at give dem fast Dæk;
den første Kanonbaad med fast Dæk hed Prøven og sattes i
Vandet 1811; Forsøget faldt saa heldigt ud, at der fra nu af
kun byggedes Kanonbaade med fast Dæk.
Kanonjollerne havde en Længde af 36 Fod 5 Tom., en
Brede af 9 Fod 8 Tom. og et Dybgaaende af 3 Fod og 2 Tom. ;
de roedes med 18 Aarer, havde smaa Sprydseil, var armerede
med en 24-pundig Kanon agter og en 4-pundig Houbitz for.
Besætningen var 24 Mand.
I Norge byggedes tilsvarende Kanonbaade og Joller, men
samtidig flere mere sødygtige de saakaldte Kanonskonnerter
med fast Dæk og rigeligere Sejlføring.
Skær- og Skøtbaade var af samme Størrelse og Armering
som Kanonbaadene, men havde fast Dæk og Skonnertrigning
og var betydelig mere sødygtige.
Luggere var letbyggede velsejlende Fartøjer paa 36 Fods
Længde med 2 Master og 1 Pappegøje og var armerede med
Houbitzer og Falkonetter.
Morterchalupper var paa Størrelse med Kanonbaadene,
armerede med en 100-pundig Morter og 2 Stkr. 4-pundige
Houbitzer; de havde 24 Aarer, mindre Sprydsejl, men var
kun slette Sejlere.
Skøtpramme, der kun anvendtes ved København, havde
20 Stkr. 24-pundige Kanoner.
Flaadebatterier, der ligesom de foregaaende anbragtes
fast fortøjede, havde 3 Stkr. 24-pundige Kanoner.
Snekkerne paa Hertugdømmernes Vestkyst var smaa
Kofiardiskonnerter, der førte 1 Stk. 12-pundig og 2 Stkr.
8-pundige Kanoner.
1*
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MelIembaad og Kongebaad var letsejlende Fartøjer armerede med 4-pundige Houbitzer og 1-pundige Falkonetter.
Af alle disse Fartøjer var det Kanonbaadene, der under
Krigen spillede den vigtigste Rolle.
Under Krigen byggedes i Danmark 116 Kanonhaade, 16
Morterchalupper og 20 Kanonjoller.
Af søgaaende Skibe byggedes i Dan mark under den 7aarige Krig 7 Brigger, 1 Linieskib og 4 Fregatter, af hvilke
sidste kun en blev udrustet.
Endnu skal nævnes, at man i de sidste Aar af Krigen søgte at anvende Brandraketter fra dertil indrettede
Fartøjer.
I 1810 beordredes 10verkanoner og 4 Kanonerer til
Korsør for under Vejledning af Pr.-Lieut. i Artilleriet von
Schumacher at gøre sig bekendt med Forfærdigelsen af Brandraketter ; i 1811 forlægges Virksomheden til Frederiksværk,
og en lille Skonnert stilles til Raadighed for Lieut. Schumacher
for at indøve det nye Vaaben installeret ombord. Fabrikation og Indøvelse af Mandskab fortsattes i 1812, og i dette
Aar 19 /12 giver Admiralitetet Ordre til, at 6 Dækskanonbaade
skal indrettes til Raketkastning forude med Tilføjelse, at de
skulde forsynes med 2 Stkr. 12-pundige Kanoner med drejende
Raperter for ogsaa at kunne skyde til Siden; Baadene skulde
være færdige inden Udgangen af Marts 1813.
I dette Aar var Baadene udkommanderede under Lieut.
Schumacher's Kommando med en sidestillet Søofficer og havde
Station først ved Dragør og siden ved Gedser. Efter at
de var oplagte sammen med det øvrige Sømateriel, blev
3 af Baadene under Pr.-Lieut. Block's Kommando beordrede til Jyllands Østkyst, hvor de underlagdes Pr.-Lieut.
Falsen.
Skønt Baadene i 1813 flere Gange var i Engagement sammen med Kanonbaade, har det ikke været muligt i de herhen hørende Rapporter at finde mindste Omtale af Raketternes Virkning.
At man ogsaa andetsteds var inde paa Anvendelsen af
Krigsraketter, ses deraf, at den senere Tøjmester Kapt. Hensler
i 1812 blev sendt paa en Rejse til Frankrig for der at studere
Sagen. .

Indledning.
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. Marinens Officerskorps bestod af følgende: Admiralklassen
(Admiraler, Viceadmiraler, Kontreadmiraler), Stabsofficersklassen (Kommandører, Kommandør-Kapitainer, Kapitainer),
subalterne Officerer (Kapitain-Lieutenanter, Pr.-Lieutenanter,
Second -Lieutenanter og Maaneds-Lieutenanter).
Ordet »Maanedse blev undertiden anvendt foran faste
Officerers Charge ; exempelvis kan nævnes, at en Kapt.-Lieut.,
der sendtes til Vliessingen, udnævntes til Maaneds-Kapitain,
hvorved han blev Stabsofficer, en Nødvendighed for at kunne
faa Kommandoen over et
af de Linieskibe, der havde
dansk Besætning.

Marinen styredes af Admiralitets-ogCommissariats
Kollegiet, i daglig Tale kaldet Admiralitetet eller Kollegiet; dette bestod i 1807 af
Hs. Kgl. Hd . Kronprinsen
som Præses, de to militaire
Deputerede Viceadmiral J.
P. Wleugel, Kammerherre,
Kommandør Steen Andersen
Bille og de to civile DepuJ. P. Wleugel. (Som ældre.)
terede Kammerherre, Grev
F. Knuth og Generalkrigskommissair C. F . Gr01Je.
Viceadmiral Wleugel var født 1736, blev Sec.-Lieut. 1755
og var stadig udkommanderet indtil 1764, da han foretog
en Udenlandsrejse for at studere Vandbygningskunst, hvorfor
han efter sin Hjemkomst fik flere herhenhørende Opgaver.
Blandt hans senere militaire Virksomheder skal -nævnes, at han
var Flagkapitain hos Admiral Kaas paa dennes bekjendte Togt
med en Escadre tilAlgier, og senere gjentagne Gange Escadrcchef.
I 1797 blev han Deputeret i Admiralitets-Kollegiet; han nævnedes en Tid som den, der skulde kommandere Defensionen i 1801,
men til Slut blev den yngre Olfert Fiseher foretrukket; han omtales altid for sin ædle Karakter og rundhaandede Hjælpsomhed.
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Kommandør Bille var født 1751 og traadte som Officer
ind i Marinen 1768; allerede som ung Officer tiltrak han sig
Opmærksomhed ved sin resolute og modige Optræden, og
som moden Mand har han indskrevet sit Navn i Danmarks
Historie som Chef for den Escadre, der i 1797 sendtes til
Middelhavet; nogen activ Del kom han som bekjendt ikke til
at tage i Kampen d. 2den April. I 1803 udnævntes han til
Deputeret og i 1809 til Kontreadmiral.
Ved den engelske Flaades Ankomst til Sundet i 1807 blev
Bille under General Pegmann overdraget Forsvaret
mod Søsiden, und er hvilket
hans glimrende Udfald med
Kanonbaadsflotillen
den
17de August skaffede ham
store Ovationer, da han om
Aftenen steg iland paa Toldboden ; da den uundgaaelige
Kapitulation kom, nægtede
han at underskrive den og
forlangte, at der skuIde
gjøres et Udfald med alt
til Raadighed værende Materiel, og med Alle, der
vilde følge ham ; han skrev
St. A . Bille.
senere til Kronprinsen »jeg
indsaa meget vel, at mit
Forslag ikke nyttede til andet end til at skaffe mig og mine
Søkrigere, som fuIgte med, en ærefuld Død; imidlertid kunde
man have benyttet Mellemtiden til at tilintetgjøre Skibenes.
Bille var lille af Væxt og spinkel bygget, men han havde
en livlig, elegant Optræden, der støttedes af rig Erfaring,
.
gode Evner og Verdenskundskab.
Grev Knuth indtraadte som Sec.-Lieut. i Marinen 1776,
var fra 1776-82 i fransk Tjeneste og deltog i de haarde
Kampe, der dengang førtes i de vestindiske Farvande mellem
den franske og engelske Flaade.
Allerede i 1784 indtraadte han som assessor auscultans i
AdmiraIitet-Kommissariatskollegiet, søgte sin Afsked i 1787

Indledning.
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og blev 1789 Civil-Deputeret, hvad han forblev til 18] 4, men
spillede som saadan neppe nogen fremragende Rolle.
Generalkrigskommissair Grove var ligesom Knuth i 1776
indtraadt i Marinen og indlagde sig stor Fortjeneste ved
Kaartlægningen af den norske Kyst fra Throndhjem sydefter til
den svenske Grændse: men foruden dette havde han, før han i
1803 indtraadte i Kollegiet, en mangesidig administrativ Virksomhed og deltog i 1786 i Leoenern 's Grønlandsexpedition.
Det var disse 4 Mænd, som, i de syv Aar Krigen varede,
ledede Marinens Styrelse, det
energiske Kanonbaadsforsvar
og begyndte Skabelsen af en ny
Flaade; der er vel neppe Tvivl
om, at Bille var Sjælen i denne
Virksomhed ved sine fremragendeEvner,sinvækkende Indflydelse og brændende Fædrelandskærlighed. Kronprinsen
ledede hyppigt Kollegiets Forhandlinger, naar vigtige Sager
stod paa Dagsordenen, og fulgtemed stor Interesse dets Virksomhed, ligesom alle vigtigere
Ordrer aldrig savnede hans Underskrift. Efter som Konge at
have overtaget Regeringen
F. Knuth.
skrevhankorteftertilKollegiet:
»Da vi allernaadigst finde for godt at ville til sine Tider
herefter som forhen i Egen Allerhøjeste Person lede Vor
Admiralitets og Kommissariats Forhandlinger, saa byde og
befale Vi Eder til den Ende at lade Vor Kongelige Stol staa
i Vor Forsamlingssal«.
Hvis Skylden var, er det nu vanskeligt helt at afgøre, men
man maa undre sig over, saa haardt Kollegiet optraadte gentagne Gange overfor ældre, veltjente Officerer, en Optræden,
der flere Gange fik Udseende af Chicane eller Rancune, en
Optræden som Kongen et Par Gange søgte privat at mildne;
at Bille ikke var uden Skyld, tør man vist nok paastaa.
Af de to militaire Deputerede var Admiral Wleugel fulgt
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med Kronprinsen til Holsten den 12/ 8 som Chef for det i
Kiel etablerede Admiralitet, og under 15/ 8 resolverede Kronprinsen, »at i Tilfælde af at al Passage over Beltet skulde
blive stoppet, paaIigger det Admiralitetet i Kiel, saaIænge
denne Spærring varer, at sørge for:
1) Den Gluckstadt'ske Ekvipage samt de paa Elben stationerede Krigsskibe og Fartøjer.
2) Kysternes Forsvar forsaavidt Søværnet angaar, Kanonfartøj ers Postering og Bevægelser m. m., dog at de i den Henseende nødvendige Foranstaltninger træffes efter Overlæg
i Forening med den kommanderende General.
3) Lønninger m. m.
4) at afhjælpe alle Norges
Fornødenheder
forsaavidt
Transporter og Kommunikationer angaar, samt at besørge
Posternes Gang«.
Kommandør Bille var efter
Kapitulationen rejst til Kiel
for at afgive mundtlig Rapport om denne, hvorfor Overekvipagemesteren, Kommandør Kjerulff. beordredes at
overtage Kommandoen af SøC. F. Grove.
værnet under de militaire
Deputeredes Fraværelse, idet,det dog paaIagdes ham at holde
Admiralitetet a jour med, hvad han foretog.
Opgaven for ham som for General Bielefeldt, der under
General Peymann's Sygdom kommanderede iIand, var ikke
let, thi al Kommunikation mellem Sjælland og det øvrige Land
var afbrudt efter Ordre fra Kronprinsen, og alle Henvendelser
til ham forblev ubesvarede; enkelte Ordrer modtoges fra ham,
men man var uvidende om hans Anskuelser om den fremtidige Krig, og hvilke Dispositioner han havde truffet i den
ovrige Del af Landet.

Indledning.
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Den u /s havde Kronprinsen, efter at have overgivet Kommandoen til General Peymann, forladt København og efter
et kort Ophold i Odense begivet sig til Kiel, hvor Hovedkvarteret var, og hvorfra den 21 / S Krigens Udbrud bekendtgjordes
ved følgende Parolbefaling sendt til alle Autoriteter:
»Da den engelske Minister Jackson har om Eftermiddagen
den 13de hujus deklareret, at Fjendtlighederne mod Danmark
skulle tage deres Begyndelse, samt forlangt Pas for sig og
sin Suites Afrejse, saa bekendtgøres det herved, at fra nu af
anses Krigen for udbrudt mellem begge Monarkier og England,
og enhver Mand i Landet opfordres til at gribe til Vaaben
imod disse Voldsmænd. Der gøres strax Beslag paa alle
engelske Skibe og al engelsk Ejendom og Varer i hele Landet
uden Hensyn til, hvem slige maatte tilhøre. Da enhver Engelskmand er Landets Fjende, saa belægges de med Arrest,
indtil de kan blive nidsendte af Landet. De Militaire af denne
Nation, som maatte findes, anses for Krigsfanger. Alle Militaire og Civile paalægges det at udføre dette med den største
Strenghed, og at ethvert engelsk Skib, som lader sig se, skydes
paa, er en Selvfølge. Endvidere paalægges den største Opmærksomhed paa alle Fremmede, som maatte være fordægtige og kunne anses for Spionere.
Kronprinsen tog strax ivrigt fat paa Forsvarsforanstaltningerne udenfor Sjælland og støttedes heri af sin store Popularitet og Begejstringen for at kæmpe for Konge og Fædreland,
vakt ved det skammelige Overfald.
Det værnepligtige Mandskab blev indkaldt, Batterier og
Skanser paa Kysterne istandsattes og anlagdes, Kystmilitsen
kaldtes til Tjeneste - og Hærafdelingerne forlagdes til Kysterne.
Det eneste krigs-maritime Depot uden for København var
i Gliickstadt, den sankaldte »Gliickstadtske Ekvipage«, i øjeblikket kommanderet af Kapitain Mossin; her fandtes et lille
Reparationsværksted, et Tøjhus og et Proviantmagasin. I
Havnen, Udløbet af Floden Rhin, havde de der stationerede
Fartøjer Beskyttelse af Byens Fæstningsværker; her fandtes
Briggen Femern, Lieut. Donner, og af oplagte Fartøjer
Skærbaaden Vardehus og 4 Kanonbaade, og den Mossin underIagte Styrke bestod saaledes af: Vardehus med 2 lange 18-
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pundige Kanoner forude, 1 Stk. 12-pundig agterude, 10 Stkr.
6-pundige paa Siderne og 84 Mands Besætning, Briggen Femern
med 12 Stkr. 12-pundige Karonader, 2 Stkr. 6-pundige Kanoner
og 66 Mand, 5 Skøtbaade Junge Trautmand, die Liebe, die
Wohlfahrt, Christian von Gluckstad: og Las ihn so, hver med 2
Stkr. 18-pundige Kanoner, 4 Stkr. 4-pundige Houbitzer og 31
Mand. Fire Kanonbaade hver med 1 Stk. 24-pundig Kanon
for, 1 Stk. 18-pundig agter, 2 Stkr. 4-pundig Houbitzer og 14
Matroser og 60 Soldater.
En efter Forholdene ikke ringe Styrke var saaledes samlet
her af strategiske og politiske Grunde, da der langs Hertugdømmernes Vestkyst krydsede engelske Skibe hørende til Admiral Falkland's Escadre, der opbragte Skibe og særlig bevogtede Elbens og Ejderens Mundinger. For yderligere at forøge
ovennævnte Styrke beordredes 4 Kanonbaade byggede i Altona.
Telegraf blev anlagt fra Neufeld-Havn til Gliickstadt fol'
at kunne følge de engelske Skibes Bevægelser ved Elbmundingen, der som Regel bevogtedes af en Fregat og 2 Briggel' .
Et Batteri blev anlagt ved Mundingen af Stør ved Ihlenfleth for i Forening med Skibene at forsvare denne; Batteriet
blev armeret med 4 Stkr. 36-pundige og 4 Stkr. 12-pundige
Kanoner og havde en Besætning af 60 Matroser.
Kapt. Mossin. fik under 23 / B Ordre til med Briggen og
Skærbaaden at opbringe Skibe; Ant allet af disse beløb sig i
kort Tid ti153.
I Tønning kommanderede Pr.-Lieut. A. Krieger, hvem Briggen Støren, Pr.-Lieut. H alling, var underlagt; efter indhentet
Tilladelse købte Krieger en amerikansk Snau, der armeredes
med Skyts sendt fra Gliickstadt, og fik i December Ordre til
at armere et i Tønning liggende Fartøj med 2 eller 3 Stkr. 12pundige Kanoner. Batterier anlagdes ved Ejderens Munding,
og et Blankeneser Fartøj købtes og armeredes til at recognoscere uden for Ejderen.
Sec.-Lieut. Raasløf fik af Mossin Ordre til at anlægge et
Batteri paa Pelworm og lede Forsvarsforanstaltningerne ved
Husum og Nordstrand; til Forsvaret af Husum begærede
Lieut. Krieger 3 Stkr. 12-pundige, 8 Stkr. 6-pundige Kanoner
og 12 Stkr. 4-pundige Houbitzer fra Gliickstadt, noget af
Skytset at anbringe paa Fartøjer.

Indledning.
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Komd.-Kapt. Bagger i Hjerting indberettede den 15/ 1 0 til
Admiralitetet i Rendsborg:
»Da Fjendtlighederne med England var bekendtgjort, og
Søtønderne samt Kaberne for Indsejlingen til Øen Fanø indtagne, rejste jeg atter til Øen for at efterse de der i 1801 anlagte Batterier, som siden den Tid har staaet under mit Opsyn,
og fik samme hurtigst mu1ig istandsat, den kongelige Armatur
derpaa udført og alting ordnet til Havnens og Øens Forsvare,
Et nyt Batteri paa 5 Kanoner blev anlagt i Nordby Sogn
omtrent 1/2Mil nord for det forhen anlagte paa 3 Kanoner,
og 3 smaa Sognet tilhørende Kanoner udlagdes paa Landets
vestre Ende ved et der oprettet Vagthus for derfra at gøre
Signal, naar noget fjendtligt Fartøj nærmede sig Indløb et.
Paa Sønderho blev oprettet 3 smaa Batterier, det ene paa
3 og de 2 hvert paa 2 Kanoner. De 6 Stkr. 12-pundige Houbitzer, som af den kongelige Armatur endnu fandtes paa
Øen, blev indrettede til at føres paa Vogn, Strandhauge til,
det Sted, h vor de maatte behøves.
De kongelige Geværer, som 1806 skænkedes Øen, blev udleverede til Mandskabet i begge Sogne med behørig Ammunition, og Kommunikationen mellem Sognene ordnet saaledes,
at det ene Sogn paa givet Signal strax kom det andet tilhjælp.
Endelig indstilledes at forsyne Romø med Kanoner.
Ved Indløbet til Kieler-Fjord, der blev forsvaret af Fæstningen Frederiksort i Forbindelse med Briggen Fama , Pr.Lieut. Rasch, anlagdes et Batteri paa den østlige Bred ; under
Lieut. Raseh's Kommando henlagdes endvidere 6 armerede
Skibe ved Holtenau.
Til Brug ved disse Foranstaltninger beordrede Kronprinsen, at der fra den Gluckstadtske Sø-Ekvipage sendtes 12
Stkr. 12-pundige, 42 Stkr. 8-pundige og 4 Stkr. 3-pundige Kanoner til Kiel ; de sku1de føres op i Stør til omtrent ved Wilster,
derpaa paa Fragtvogn til Saxfærge ved Eideren, hvor de
lades paa Skib og derpaa gennem Kanalen til de ved Holtenau
udlagte Blokskibe under Lieut. Raseh's Kommando.
Den 5te September befalede Kronprinsen, at ingen Postsække maatte overføres til Sjælland; vigtige Breve fra Kollegierne kunde dog afsendes, naar Lejlighed gaves.
For at skaffe Søfolk til de foretagne Udrustninger, hvortil
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Trangen efterhaanden voxede stærkt, udstedtes 3l/s følgende
Rappel- og Pardondekret:
»Ved de nu udbrudte Krigs-Uroligheder befales herved, at
de Kgl. danske og norske Søemænd, som er i udenrigsk Tjeneste, uopholdelig skal søge at komme hjem til Fædrenelandet,
hvor de strax har at melde sig hos den vedkommende Indrullerings-Officer paa det Sted i de Kgl. Riger og Lande, hvor
de ankommer. Ligesom Kongen er forvisset om, at enhver
kjæk og ærekjær Mand af Hans Søefolk ikke vil mangle at
adlyde denne Indkaldelse, saa erklærer Han og herved, at de,
som enten maatte være undvegne fra Hans Tjeneste, eller,
uden Tilladelse og Pas, har taget Hyre paa fremmede Skibe,
skal (naar de inden fire Uger fra Bekjendtgørelsen af dette
Rappels- og Pardons-Patent paa det Sted, hvor de opholder
sig, indfinder og anmelder sig) vorde fritagne for den Straf,
som de, ved saadan Forseelse, har fortjent, og derhos nyder
Godt af alle de Privilegier, Friheder og Rettigheder, som, i
Følge Søe-Indrullerings-Fr, tilkommer de Kgl. Søefolk. Derimod skal de, der ikke inden foranførte Termin efterkommer
denne Indbydelse, ansees som troløse og uværdige til Kongens
Naade . Paa lige Maade, og under samme Vilkaar, indkaldes
og benaades alle de af Kongens Lands-Krigsmagt, som er
rømte fra Hans Tjeneste, naar de frivilligen kommer tilbage,
og da strax melder sig ved de Regimenter eller Corps, hvorfra
de er undvegne. Dog skal denne Benaadning for Straf, som
tilsiges samtlige Paagældende af Kongens Land- og Søefolk,
ikkun gjælde, forsaavidt deres Forbrydelse, som Rømningsmænd, angaar, saa at de, der hal' begaaet andre Misgjerninger,
ikke gjøres delagtige deri. Iøvrigt skal dette Patent kundgjøres fra Prædikestolene, og opslaaes paa alle Grændse- og
Færgesteder i begge Rigerne. «
Samtidig blev der skrevet til de danske Konsuler i Udlandet at forsyne med Pas og Penge de danske Søfolk, der
med deres Skipperes Tilladelse vilde hjem. Fra det sydlige
Udland skulde de søge Altona, fra Østersøen Kiel og fra
Sverrig Christiania, medens de paagjældende Indrulleringschefer fik Ordre til at modtage dem. Det største Kontingent
ventedes fra Holland; fra Rotterdam og Amsterdam hjemførte Lieut. Tuxen i Dagene fra den l8de til 20de October
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31 Styrmænd og 232 Matroser, og Søfolk vedblev at ankomme.
Den første Jobspost Kronprinsen fik var Øen Helgolands
Overgivelse til de Engelske 4/9, hvilken i høj Grad opbragte
ham, trods Umuligheden af at forsvare Øen med de der til
Raadighed værende Kræfter; han skrev til NI ossin under 8de
September: »at det ej maatte tillades noget Skib fra Helgoland
at sejle eller ro i Elben nær ved Grændsen, men bør opbringes
naar muligt og behandles fjendtligt«.
J10ssin fik endvidere Ordre til ikke at lade noget Blankeneser Fartøj passere uden Undersøgelse og Tilladelse, da de
sikkert bragte Post til Helgoland ; da Kronprinsen senere
fik at vide, at der alligevel fra Elbbyerne var Forbindelse
med Helgoland, fik Mossin. Ordre til at gøre Alt for at forhindre dette, hvilket mødte en uventet Hindring, hvorom
længere nede.
Da Kronprinsen den 11/ 9 modtog den for ham sønderknusende Efterretning om Københavns Overgivelse og Flaadens Udlevering, kendte hans Harme og Forhittrelse ingen
Grændser, hans første Tanke var at gaa til Sjælland med hele
Hæren, men Umuligheden heraf stod ham snart klar.
Kronprinsens Stemning belyses bedst af følgende 2 Breve:
Kiel, den 18/. 1807.

Til
Generallieutenant Baron Rantzau
Fyen.
Da det kunde være muligt, at de Engelske kan have tilbudt, at Posten igen kan passere Store Belt, for selv at benytte sig af den og paa denne Maade befordre deres Korrespondance, saa vilde Hr. Generalen i Tilfælde, at dette skulde
ske, strax træffe den Foranstaltning, at det Fartøj eller den
Baad, som maatte bringe Postsækken, paa ingen Maade tillades at anlægge.ved Fyens Kyst, ligesom ej heller ved "Øerne,
men at det alene sker paa den Maade, at naar det Fartøj
eller Baad, som bringer Posten, nærmer sig Nyborg Fæstning
eller de ved samme anbragte Kystbatterier paa Kanonskuds
Afstand, da tillades bemeldte Postfartøj ej at komme Fæst-
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ningen nærmere, og da sendes fra Nyborg Fæstning eller
Slipshavn et Fartøj ud med en Officer for at imodtage Postsækken; men under haard Straf maa ingen løse Breve, Pakker
eller være sig, hvad det vil, imodtages, ej heller tillade noget
Menneske fra fornævnte Postfartøj at gaa iland paa Fyen,
men Enhver vises tilbage til Sjælland eller det Sted, hvorfra
det kommer. Bemeldte Postsæk, som paa den foreskrevne
Maade imodtages, bringes under en Officers Opsigt i Land
til Kommandanten i Nyborg, som under ingen Omstændigheder
tillader, at den bliver aabnet, men forsegler den og afsender
den strax over Middelfart og Snoghøj her til Kiel, hvorhos
det forbydes samtlige Postmestre, at den paa intet Sted,
hvor den passerer, maa aabnes.
Ligeledes forbydes og al Korrespondance at afgaa fra
Nyborg med bemeldte Postfartøj, som maatte have bragt
Postsækken fra Sjælland.
Hvilket Alt Hr. Generalen haver at vaage over, og i saa
Henseende at træffe alle fornødne Foranstaltninger.
Frederik. K. P.
Kiel, den 14/. 1807.

Til
Generallieutenant Castenskjold
paa Falster.
Deres Brev blev igaar Nat ved Deres Adjutant overbragt mig. Generallieutenant Peumann er ingenlunde kommanderende General paa Sjælland, men blot i København,
Kronborg og den imellem disse liggende Kyststrækninger.
Han var derfor ej berettiget til at indgaa nogen Konvention
for Øen Sjælland. Men det afskyeligste af Konventionen var
at overgive Flaaden med sit Tilbehør, og da Alt af mig var
ordnet til dennes Tilintetgørelse. Klogskab byder nu at forstærke sig paa Møen, Falster, Laaland, Langeland og Fyen
og derfra med Et og med Kraft angribe vore Fjender og hellere
dø paa Stadens Ruiner end at opleve det danske Folks evige
Skændsel. For nu at bevirke dette, maa De dels ved Forskandsninger dels ved at forsænke Sundene hindre de Fjendtlige i at indløbe disse og derved afskære disse Kommunika-
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tionen imellem Møen, Laaland og Falster; blot maa de være
aabne for Deres Korps. Alle Fartøjer maa De have i Deres
Magt og lægge disse dels paa Land, dels under deres Kanoner.
Disses Antal skal jeg vist forøge saa vel som Troppernes.
Frederik.

K. P.

Lignende Breve blev skrevne til forskjellige Autoriteter,
hvori under streng Straf advaredes mod at have Samkvem
med Englænderne, eller korrespondere med dem; til General
jJ!I oltke skrev Kronprinsen, om man ikke paa Læsø eller idet
mindste paa Skagen kunde opsætte Fyr, saaledes at Fjenden
antog dem for de rigtige og sædvanlige Fyr og ved at styre
Kursen efter dem løbe paa Grund og saaledes sætte Skibene til.
Som alt nævnt vilde Kronprinsen ved Krigens Udbrud overføre Hæren til Sjælland trods den store Vanskelighed og Risico
ved Overførslen, da ~arvand ene vare opfyldte af fjendtlige
Krydsere. Under 25/~eordredes Søofficerer til alle Søfartsteder
for at undersøge disse og samle det nødvendige Materiel af
Skibe og Fartøjer. Saaledes beordredes Kapt.-Lieut. Fabricius
til Heiligenhafen, Lieutenanterne Schonheyder til Svendborg,
Cederjeldt til Kerteminde, Lous til Nyborg, Linsuno til Snoghøj, Falsen til Femern og Willemoes til Langeland.
Alle Søofficererne uden Undtagelse raadede i deres Rapporter Kronprinsen til Troppernes Overførsel; selv fra mange
civile Embedsmænd og adskillige sø- og localkyndige Folk
fremkom Tilbud om at føre Tropper over til Sjælland, men
alle disse Mænds ustyrlige Had til Englænderne og glødende
Patriotisme forledte dem til at overvurdere deres egne og
Landets Kræfter og undervurdere den Modstand, Fjenden
vilde byde dem. Kronprinsen satte vel Tropperne i Bevægelse mod Udskibningsstederne, men tøvede af flere Grunde,
og Københavns Kapitulation standsede alle Forberedelser;
de første Troppeoverførsler foregik først Natten mellem den
24/ 9 og 25/ 9 fra Langeland til Taars og fortsattes til Slutningen af December.
Alle de nævnte Officerer vare unge Mænd, der udførte
denne Tjeneste med den største Iver, og til trods for daarligt
Materiel, tidt aabne Baade, om Natten i .Mulm og Mørke, i
et Farvand, der var fuldt af fjendtlige Krydsere, overførte de
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Tropper til Langeland og derfra til Laaland uden noget virkeligt Uheld eller nogen mislykket Overfart.
Fra Midten af November forsvandt Englænderne fra Østersøen og Store-Bælt, saa at Transporterne, som nu efterhaanden
skete direkte til Sjælland, kunde udføres under gunstigere Forhold og til sidst om Dagen indtil Aarets Slutning, da der stod
25000 Mand paa Sjælland.
I denne Tjeneste udmærkede sig særlig Lieutenanterne
Falsen og Willemoes; denne var i Maj gaaet i russisk Tjeneste,
men saasnart han erfarede Englændernes Landgang ved Vedbæk, ilede han hjem og meldte sig til Tjeneste. Virksomheden med Overførsel af Tropper under de nævnte farefulde
Forhold var noget, der tiltalte Willemoes mere end at gaa
som 6te eller 7de Kommanderende i et Linieskib ; det lykkedes ham saaledes engang med en lille Samling af Jagter
paa en Nat at overføre 574 Mand fra Langeland til Taars
mellem fjendtlige Krydsere, i hvilken Anledning han modtog
følgende Skrivelse fra Admiralitetet:
»Efterat det er blevet meddelt Hs. Majestæt Kongen, at
Hr. Lieutenanten haver udmærket sig, ved med særdeles
Klogskab og Mod heldigen at transportere en stor Del Tropper
fra Langeland til Taars, har det behaget Hs. Majestæt Kongen
allernaadigst at befale, at Hr. Lieutenanten skal tilkendegives
Allerhøjstsammes Tilfredshed og Velbehag med Deres Tjeneste
og gode Forhold«.
Denne Hs. Majestæts allernaadigste Befaling efterkommer
Kollegium herved.
Knuth.
Bille.
Grove.
Falsen forfremmedes til Pr.-Lieutenant uden for Aldersordenen.
Den 3/ 9 forlagdes Admiralitetet fra Kiel til Rendsborg ;
Chefen var som alt nævnt Admiral Wleugel.
Den 27/ 1 0 indberettede Mossin til Kronprinsen:
»For at opfylde Ds. Kongl. Højheds Ordre af 20 / 9 befalede
jeg Lieut. H aysen den 25 / 9 at afgaa med Skærbanden til Cuxhafen for derfra tilligemed et Blankeneser Fiskerskib at forhindre al Korrespondance herfra og navnlig forhindre al Til-
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førsel af Proviant og Ammunition til Helgoland. Jeg forsynede ham med skriftlig Ordre og sagde ham tillige, at hvis
det franske Militair gjorde Vanskeligheder og ej vilde tillade
ham at løbe ind, ud af eller forbi Cuxhafen, skulde han strax
returnere og melde mig det. Denne Morgen kom han tilbage
og berettede, at den franske Kommandant i Cuxhafen havde
sagt, at han havde Ordre til at stoppe alle Fartøjer, der passerede Cuxhafen (der laa adskillige Blankeneser Fiskere stoppede).
Da Rygtet siger, at de Franske stoppe alle Skibe og Fartøjer paa Elben, saa maatte jeg allerunderdanigst bede om den
Foranstaltning kunde træffes, at de franske Kommandanter
og Militaire fra deres Chef bekendtgjordes, at danske Orlogsfartøjer ej bør stoppes, indtil de først indhenter Forholdsordre; ligesaavel som vi lade deres Krigsfartøjer uhindret passere, hvoraf der igaar passerede en aaben Kutter; hvis vi ej
frit kan løbe forbi og ind til Cuxhafen, naar ondt Vejr paafalder, samt tæt under Kysterne, vil det ej være muligt at
gøre nogen sand Nytte, og Fjenden gives frit Spil, da de
Franske selv ej have Skibe ved Cuxhafen.
Den franske Kommandant i Cuxhafen var iøvrigt meget
høflig imod Lieut. H aysen, som ogsaa er en Mand, paa hvis
Konduite jeg kan forlade mig.
I Haab om at Deres Kgl. Højhed bestemmer nærmere
Ordre«.

Den 30 / 1 0 forlagde Kronprinsen sit Hovedkvarter til
Odense, hvortil. han ankom den 2/11, Overkommandoen i
Holsten blev overdraget Generallieut. von During, hvem igen
den Gliickstadtske Sø-Ekvipage var underlagt.
Fra Odense udstedte Kronprinsen den ved de forandrede
politiske Forhold nødvendiggjorte Anordning:
)1) at alle Anordninger om fremmede Kaperers og Prisers
Udelukkelse fra vore Havne, hvilket er grundet paa Det
danske Monarkis forhenværende Neutralitet, maa anses hævede, saa længe Krigen med Storbritanien vedvarer, saa at
det bliver de andre Magters Kapere uforment at indføre storbritaniske Priser til alle Havne i Kongens Riger og Lande.
2
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2) at den Sætnin$ »Irit Skib frit Gods« uindskrænket bør
følges i Henseende til alle neutrale l?g venskabelige Mllgters
Skibe, som anløbe vore Havne for en Tid, uden der at losse
eller bryde Lasten, saaledes at Skibet anses at dække Ladningen, saalænge den forbliver ombord i samme; men naar
fjendtligt Gods enten omlades eller udlosses i dansk Havn
eller indstrander paa Vore Kyster, saa behandles det saaledes,
som er anordnet om andet fjendtligt Gods, der findes i Landet
uden Hensyn til, om det har været indladt i et neutralt eller
venskabeligt Skib«.

1807
20de October lød igen Holmens Klokke for at kalde
den faste Stok til Arbejde; den første Opgave, der laa for,
D
var at rydde op efter Englænderne og undersøge, hvad de
EN

havde levnet.
Holmen frembød et sørgeligt Skue, thi Englænderne havde
ikke indskrænket sig til at bortføre, hvad Kapitulationen
hjemlede dem, men mange Ting, som ikke tilhørte Staten eller
kunde henregnes til Flaaden; de havde ødelagt Værkstederne,
taget Arbejdernes private Værktøj, væltet de paå Stabel staaende Nybygninger, kort sagt udført det fuldstændigste Hærværk; exempelvis kan nævnes, at de ikke havde skaanet det
grønne Klæde paa Bordet i Konstruktions-Kommissionens
Værelse. Kapitain Popham af den engelske Marine var den,
der ledede dette Hærværk, og Samtiden kunde ikke finde
Skældsord nok til ham. Da han Aaret efter faldt og brækkede
det ene Ben, meddeltes dette i Bladet »Dagen« paa følgende
Maade: »Popham er falden paa Gaden i London og brækket
en Skurks Been«,
Et ikke ringe Antal Kanoner havde Fjenden dog efterladt,
dels fordi de var gamle, dels af Mangel paa Plads i sine Skibe,
som man havde fyldt med mere værdifulde Ting. Ifølge en
den 23 / 1 0 af Overekvipagemesteren Kommandør Kjerzliff afgivet Rapport fandtes der paa Holmen 110 Stkr. 36-pundige,
120 Stkr. 24-pundige, 392 Stkr. 18-pundige, 110 Stkr. 12-pundige, 130 Stkr. 8-pundige og 10 Stkr. 6-pundige Kanoner af
forskellig Alder og Model, 87 Caronader og 55 Morterer ligeledes af forskellig Kaliber og Model.
Af Raperter og Projectiler var der foreløbig tilstrækkelig
undtagen Kugler til de 24-pundige Kanoner, derimod var al
Haandarmatur bortført.
2*
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Paa Holmene arbejdedes nu af alle Kræfter baade Helligog Søgnedage paa at rydde op og tilvejebringe det nødvendigste til den fornyede Drift, og allerede den 24de October
kom Ordre til Holmen om Nybygninger.
Samtidig med, at Holmen toges i Besiddelse, fik Kommandør
KjerlllO Ordre af Generalkommandoen til at undersøge, hvad
flydende Materiel, der af Fjenden var sænket eller drevet iland
paa Kysten.
I den Anledning indberettede Kommandør Kjerulf] den
22 / 1 0 følgende:
)Ned at lade efterse, hvad der maatte være drevet iland
langs med Kysten indtil Taarbæk, samt i hvad Stilling det
ved Englændernes Bortsejling grundstødte Linieskib fandtes,
er det bemærket, at dette Skib efter Anseelse maa være Neptunus; dets Stænger er strøgne, Fokke- og Merseræer nedtagne,
og Klyverbommen indhalt ; det staar omtrent tværs af Skovshoved nordligste Ende henimod 1 Mil fra Land; i dets Nærhed
ligger 2 engelske Fregatter, 2 Brigger og 1 Kutter, som jævnlig
signalerer; Skibet har Varp NØ ude og synes ikke at staa
meget højt paa Grunden ; (det lykkedes ikke Englænderne at
faa Skibet af Grund, hvorfor de den 5te November brændte
det tilligemed de paa Saltholmen strandede Fregatter Thetis
og Tritton). Imellem Kastellet og Kalkbrænderiet staar paa
Land en Kongebaad, en Pram med en 100-pundig Morter og
en anden med en 60-pundig Caronade. I Nærheden af Svanemøllen staar Galejen Tønsberg med Forskibet nord efter med
fuld Takkelage og to Fartøjer agter ud. Udfor Slukefter
staar Skærbaaden Nykjøbing ,med afkappede Master. Ved
Stranden der i Nærheden staar Flaadebatteri No. 1, hvorpaa
fire fornaglede Kanoner - fem andre skal efter Sigende ligge
i Søen ved Batteriet. Paa Land ligger en efter Udseendet
engelsk Kanon ufornaglet ; samme Sted ligger paa Kysten
tre af Holmens Pramme tilligemed et sunket engelsk Landgangsfartøj. Imellem Hellerup og Charlottenlund ligger Skøtprammen Lindormen med 16 Kanoner og Kongebaaden Makrelen. Længere ude fra Kysten kan ses Masterne af en Skøtpram; norden for den ses Masterne af et sunket Fartøj og
langt øster over Masten af en Jagt. Nord for Taarbæk Rev
el' inddrevet en Skøtpram med endel Kanoner iRaperter.

1807.
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I de omtalte Skøtpramme og Skærbaaden N ykjøbing var
der hugget Hul i Bunden, og Fartøjerne sænkede paa 6 Favne
Vand.
Kanonbaaden Faaborg og en Morterchalup blev funden
drivende i Sundet med Bunden i Vejret«.
Med de til Raadighed værende Midler gik man strax i Gang
med efterhaanden åt bjerge de oven nævnte Fartøjer, og allerede den 30te October blev Skærbaaden Nykjøbing, Sec.-Lieutenant Gran, og Skøtprammen Lindormen underlagte Trekroner;
med Datidens Midler var det derimod et stort Arbejde at hæve
de sunkne Skøtpramme, hvis Kanoner først maatte udtages;
først den 20de November lykkedes det at faa Skøtprammen
Kæmpen op og indlagt paa Holmen, og den 16de December
Skøtprammen Soærdfisken.
Foruden de i Norge værende . Skibe, der senere bliver omtalte, undgik følgende Fartøjer den øvrige Flaades Skæbne,
6 Kongebaade, der befandt sig omkring i Farvandene, Briggen
Fama, der i August var sendt til Kiel, Briggen Støren Vagtskib ved Tønningen, Briggen Femern Vagt skib ved Gliickstadt, hvor der laa fire Kanonbaade, og Skærbaaden Wardøhus, Fregatten Diana, der var paa Togt i Middelhavet og
endelig den Lystfregat, som den engelske Konge Georg den
Tredie havde foræret Kronprinsen til hans Konfirmation 1785,
og som de Engelske efterlod dog efter at have røvet Inventariet.
Kommandør Olfert Fiseher udnævntes til Chef for Trekroner, hvis Besætning blev forøget og kom til at bestaa af
1 Kommandør, 1 Kapitain, 1 Kapt.-Lieutenant, 5 Lieutenanter,
4 Læger, 4 Officerer ved Soldatesken og 809 Mand.
Kommandør-Kapitain van Dockum udnævntes til Chef for
Batteriet Prøvesteen. der bestod af de 'tre Blokskibe, Elefanten, Øresund og Prinsesse Vilhelmine Caroline grundsatte
1802 ved Prøvesteen, med en Besætning af 909 Mand.
Admiralitetet, der ved den fornyede Krigstilstand frygtede
et Angreb paa København fra Søen, satte alt ind paa at forstærke Trekroner og Prøvesteen med flydende Materiel; foruden de alt nævnte Fartøjer armeredes de private Skibe
Galejerne Tensberg og Krogere og underlagdes de nævnte
Forter.
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Tre Storbaade udleverede af Asiatisk-Kompagni, armeredes og fordeltes til Trekroner, Prøvesteen og Helsingør med
følgende Ordre fra Kommandør Kjerulf]: »da den engelske
Flaade nu har forladt Sundet, er Sjælland fuldstændig i Krigstilstand med England, saa følger heraf, at naar noget engelsk
Skib kommer under vore Søbatterier, behandles samme atter
fjendtligt, ligesom før Kapitulationen blev sluttete.
For at sikre Løbet mellem Trekroner og Land anlagdes
et Batteri paa 8 Stkr. 36-pundige Kanoner paa Strandbredden
mellem Svanemøllen og Kalkbrænderiet.
Skøtprammen Lindormen beordredes at lægge sig paa
Stuhben paa Linieskibet Al ars' tidligere Plads for sammen
med Trekroner at forsvare Indløbet til København.
Kapt.-Lieut. Hohlenberg udnævntes til Chef for Kongehaaden Makrelen og fik 2/11 Ordre til at tage Post i Drogden
for at opbringe fjendtlige Skibe, men forinden et med 24pundige Kanoner armeret Batteri ved Dragør var færdigt, ikke
fjerne sig længere end beskyttet af Prøvesteens Kanoner.
Den 3die November var Kanonbaaden Faaborg udrustet
og fik under Sec.-Lieut. Pedersen's Kommando Station i Kalleboer med Ordre til at beskytte de Proviantskibe, der søgte
denne Vej, og kapre fjendtlige Skibe, der skulde komme inden
for dens Rækkevidde.
Kadetofficer, Pr.-Lieut. Skibsted fik 4/ 11 Ordre til at forestaa Armeringen af 2 Barkasser, selv overtage den ene og
sætt e en Kadet i den anden og derefter tage Station i Kalleboer for at beskytte de Fartøjer, der fra Smaalandsfarvandet søgte ind til Køhenhavn med Proviant, mod Overlast
og mulig afskære forfølgende Fartøjer. Barkasserne fik Tilholdssted ved Broen udfor Danneskjold-Samsø's Kalkfabrik,
hvor Besætningen fik Bespisning og Nattelogi.
Hermed var der gjort, hvad der st rax kunde gøres for
Københavns Forsvar fra Søsiden, medens der samtidigt arbejdedes paa Forsvaret fra Landsiden. København blev imidlertid lige saa lidt som andre befæstede Punkter paa de danske
Kyster angrebet af de engelske Skibe, medens disse, som
senere skal nævnes, øvede Hærværk mod ubeskyttede Byer
og værgeløse Boliger omkring paa Kysterne.
Den 3/ 1 1 beordres Kaptain C. A. Rotlze at tage Post paa
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Møen og Laaland og tage Kommandoen over de de~værende
Søofficerer og 100 Mand, der forventedes fra Altona; Kapt.
Rothe rekvirerer 8 Stkr. 12-pundige Karonader og 8 Stkr. 12pundige Houbitzer.
Den 9/11 beordres Pr-Lt. Skibsted at aflevere de ham betroede Barkasser, den ene til Trekroner, den anden til Prøvesteen, og samtidig indlagdes Galejerne Tønsberg og Kragerø og
desarmeredes for at benyttes som Transportskibe. Prøvesteen
tildeltes et Sejlfartøj med en 96-pundig Karonade og en Sejlpram med en 150-pundig Morter.
Den 16/u tilskrives Nyord Lodseri om at advare Skippere
for den Fare, de løbe ved at bringe Provisioner til København
paa Grund af de engelske Krydsere i Køge-Bugt, og nogle
Dage senere bekendtgøres, at et blaat Flag vajer fra Stevns,
naar ingen fjendtlige Krydsere er i Sigte.
Sec.-Lieutenant de Coninck udnævntes til Chef for en i
Kiel indkøbt Smak, der omdannedes til Kanonbaad og stationeredes i Nyborg, hvor Pr.-Lieutenant Schønheyder fik
Kommandoen. Her stationeredes endvidere Kongebaaden
Søormen.

Lieut. de Coninck, der havde faaet Ordre til at bevogte
Passagen i Store-Bælt med sin Kanonbaad og den ham underlagte Kongebaad Søormen, indberetter under 9 December, at
han har taget Station ved Slipshavn ; her fra kan Farvandet
mellem Sprogø og Langeland Nordhuk overses; da det med
.S Ø.-lige Vinde kan have nogen Vanskelighed at møde syd fra
kommende Skibe, krydser i saa fald Søormen i Bæltet.
Den 4/11 forlod Kronprinsen Od.ense paa Hjemvejen fra
Kiel og ankom til København den 6/ U'
Skabelsen af et nyt Søværn havde som alt nævnt strax
beskæftiget Kronprinsen, saasnart han havde faaet Kapitulationen at vide, men forinden de kongelige Værfter kunde
benyttes, maatte man benytte de private; de omkring i Provindserne ansatte Søofficerer fik derfor Ordre til at undersøge,
hvormeget der kunde bygges paa de forskellige Pladser; saaledes var der allerede den 25 / lO mange Steder Fartøjer under
Bygning, paa Langeland alene 12 I,$.~ nonb aade og mange
Baade bestemte til Troppetransport over Store-Bælt.
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Til Holmen gik Ordre om til Udrustning i følgende Marts
at bygge:
2 Brigger armerede med de nyeste korte 18-pundige Kanoner, 36 Kanonbaade, 12 Morterchalupper, 3 Kaagelartøjer ').
Af disse skulde paa Nyholm, foruden de alt under Bygning
værende 9 Kanonbaade, bygges 8 Morterchalupper. 3 Kaagefartøjer og 1 It 2 Kanonbaade, paa Gammelholm 1 Brig og
6 Kanonbaade, paa Bodenhoff's Plads ] Brig og 8 Kanonbaade; Østasiatisk Kompagni byggede 4 Kanonbaade.
Skibbyggere fra Holmen blev sendte til forskellige Skibsværfter, Tømmermænd sendte paa Skovhugst, og Tegninger
til Krigsfartøjer udarbejdede for at efterkomme de mange
Anmodninger, der indkom om saadanne ; da Beholdningen af
24-pundige Kanoner ikke val' stor nok til de Fartøjer, der
blev byggede, maattø der anvendes 18-pundige, men Raperterne blev konstruerede saaledes, at de senere kunde bruges
til 24-pundige.
For at sikre Flaaden det nødvendige Tømmer blev under
23 / 11 Udførsel af Egetræ og Egetømmer forbudt, og under
30te s. M. forbødes det indtil videre i Danmark og Norge at
sælge uden Admiralitetets Tilladelse Egetræ og Egetømmer,
som kunde bruges til Skibsbygning, og yderligere blev der
under 13/ 1 2 forbudt Brugen af Egetræskister, til hvilket Lig
det end rnaatte være.
Anlæg af Skandser ved Havne og vigtige Indløb eller Punkter paabegyndtes, og en Kystmilits organiseredes. (Bilag 1).
Den 9/ 11 modtog Kollegiet følgende RapPOl'L Ira Chefen
for Trekroner Kommandør Olfert Fiseher:
»Iformiddags K1. 10 blev Batteriets Barkas med Baadsmand, Kvartermester og 16 Mand udsendt for at optage den
saakaldte »Nordre Tønde s paa Middelgrunden, som efter Begæring skulde optages og bringes til Holmen; da ingen engelske
Fartøjer paa den Tid var i Nærheden, har Baadsmanden været
for sikker, og da tvende Brigger og en Kutter stak ud i ham,
drev han for langt ilæ ved at bruge Sejl istedetfor at ro stik
1) Kaagefartøjer tildeltes Kanonbaadsdelingerne og tjente til Tilberedning af disses Besætningers Mad.

1807.

25

i Vinden: han blev trods Batteriets Kanoners Ild taget af en
engelsk Brig K1. 11. Dette rapporteres«.
Man skulde tro, at ligeoverfor Helten fra 2den April var
denne Rapport bleven taget til Efterretning maaske med en Beklagelse, men Admiralitetet mente det anderledes og tilskrev
Kommandøren, hvorfor han havde udsendt et Fartøj uden Officer og udbad sig Genpart af Ordren om at optage Tønden.
Den 1°/11 svarede Kommandør Fiseher:
I)Efter Befaling indsendes vedlagte Genpart af Kommandør
KjerulU's Skrivelse af 6te d. M. om Optagelse af Tønderne;
da det var sildig paa Aaret, har jeg, hvor ubetydelig jeg ansaa
disse Tønder, villet udrettet denne Begæring; som det var
en god Dag, liden Laring af sydvestlig Vind, saa at Fartøjet
kunde sejle frem og tilbage, ingen engelske smaa Fartøjer i
Nærheden, ansaa jeg det for den bekvemmeste Lejlighed til
at opfylde denne Begæring, naar det skal gøres; om Dagen
maatte det ske for at finde Tønden.
Baadsmand Schultz, som blev afsendt til dette Arbejde,
var en flink Mand, vant til saadant Arbejde, da han havde
været ved Bradbænken; jeg formente den Tid det fuldt nyttigt
at afsende ham endog uden Officer - for at opvække og
henvende saa liden Opmærksomhed herpaa som muligt.
Uagtet 5 Sølieutenanter er kommanderede til Batteriet
foruden 3 Landlieutenanter, hvilke endog bruges ved alle
Lejligheder, hvor muligt, kan der dog være Tider, hvor faa
af dem bliver til Brug ved Batteriet, som den Dag var endog
Tilfældet, hvor af 8 Lieutenanter kun 2 var tilbage til Batteriernes Tjeneste, da 2 var komne K1. 8 fra Batteriet Prøvesteen, hvor de havde været brugt hele Natten, 2 var sendte
iland i Batteriets Forretninger, 1 havde Vagt, og 1 laa klar
med Chalup til Visitering eller andet Brug«.
Efter Modtagelsen af denne Skrivelse blev der af Kollegiet gjort følgende Indstilling til Kronprinsen:
»Kollegiet kan ej være af anden Mening, end hvor liden
Genstand det end var at indtage Tønderne, burde det i denne
fjendtlige Tid og i Sigte af Fjenden være foranstaltet under
en Officers Bestyrelse, hvormed denne særdeles ubehagelige
Omstændighed kunde formentlig være forekommet.
Vi indstille underdanigst, om Sagen maatte for saa vidt

'"

26

Sokrigen i de dansk-norske Farvande 1807-14.

bortfalde, dog at Kommandør Fiseher blev alvorlig betydet,
at han aldeles ikke maatte for Fremtiden sende noget Fartøj
Nat eller Dag ud fra Batteriet ud i Farvandet, hvor Fjender
krydser eller ligger tilankers, uden under en Officers Anførsel,
og at han i saa Fald maatte fra Kommandøren efter Omst ændighederne nøje instrueres om sit Forhold«.
Denne Indstilling blev bifaldet af Kronprinsen, og Kommandør Fiseher tilskrevet overensstemmende hermed .
Det er allerede nævnt, at de Engelske ikke havde medtaget den Lystfregat, som den engelske Konge havde foræret
Kronprinsen til hans Konfirmation, og som man nu paa
ingen Maade vilde behold e.
Allerede den 25de September havde Kollegiet tilskrevet
Generalkommandoen:
»Efter indkommen Rapport fra Holmens Overekvipagemester er det oplyst, at de Engelske, der ikke vil røre eller
tage med sig Hs. KgI. Hd. Kronprinsens Lystfregat, fordi den
er ham sendt i Present fra Kongen af England for endel Aar
siden - har spoleret adskillige Møbler og Andet ombord i
bemeldte Fregat.
Man kan som Dansk ikke hellere ønske, end at de vilde
tage Fregatten, men hertil har de ikke været til at formaa ;
imidlertid har man ikke villet undlade at berøre denne Sag
for Generalkommandoen med det Ønske, at de Kommanderende for den engelske Magt her maatte blive anmodet om
at tage fornævnte Fregat med herfra, da Ødelæggelsessystemet
allerede har været anvendt paa den«,
En Henvendelse fra Generalkommandoen til Admiral
Gambier havde intet Resultat.
Kronprinsen, der ved sin Ankomst til København, erfarede Fregattens Tilstedeværelse, vilde ikke taale den indenfor
Landets Grændser og befalede, at den strax skulde sendes .
til England, og alle Forholdsregler ta'ges for, at den ikke paa
en eller anden Maade kom tilbage.
I Midten af November fik derfor Holmen Ordre til at klargøre Skibet, der blev bemandet med engelsk Skipper Paterson,
1 Styrmand og 16 Matroser alle Krigsfanger; Skipperens
Ordre lød paa at sejle Skibet til England, ikke hejse Flag før

1807.

27

han var passeret Trekroner og ikke returnere under noget
Paaskud; han maatte ikke passere Kronborg inden for Skudvidde, da i modsat Fald ingen Skaansel vilde blive ham vist.
Samtidig skrev Kollegiet til Chefen for Trekroner:
»Da man kan tænke sig det Tilfælde muligt, at Lystfregatten med Skipper Paterson, passeret Trekroner, kunde fra
den engelske Kapitain blive sendt tilbage med et Antal danske
Matroser mod de engelske, som Lystfregatten har til Bemanding, saa paa det Fregatten, som i denne Henseende muligen
kunde returnere, ikke ifølge den Kommandøren under 21de
d. M. given Ordre skulde fra Trekroner Batteri blive beskudt,
og vore i saa Fald egne Folk blesseres eller døde, haver Hr.
Kommandøren, om De erfarer, at Fregatten kommer tilbage,
da strax at lade den gaa imøde med et armeret Fartøj for i
Tilfælde at modtage vore Folk, og naar dette er sket, da afvise
Fregatten igen, og om den endda skulde søge ind af nogen
anden foregiven Aarsag, skyde den i Sænk«,
Denne Skrivelse fremkaldte en Forespørgsel fra Kommandør Fiseher paa hvilken Kollegiet svarede den 29 / 11:
)Efter Hr. Kommandørens Indstilling under 28de d. M.
bifalder Kollegium herved i Fald det Tilfælde indtraf, at den
engelske Lystfregat kom tilbage under dansk Flag og dansk
Besætning, og ingen engelsk var paa samme, altsaa ei kunde
afvises, og Hr. Kommandøren altsaa var nødt til at lade
Fregatten ankre paa Stubben og modtage i saa Tilfælde det
danske Mandskab, at det danske Flag da stryges, og engelsk
Flag hejses, hvorpaa Fregatten skydes isænk.
Et engelsk Flag vil Hr. Kommandøren modtage fra Holmens Overekvipagernes ter«,
Alle disse Bekymringer var imidlertid unyttige; Fregatten
stod tilsøes, ankom i god Behold til England, hvor man ganske
roligt beholdt den.
En Prise, som Kanonbaaden Faaborg havde taget, og som
var kommet paa Grund ved Indløbet til Kalleboer, gav Anledning til den første alvorligere Træfning, da Englænderne
vilde tage den tilbage.
Chefen Sec.-Lieutenant O. C. Pedersen beretter herom under 17/ 11:
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»Det tilmeldes herved det høje Kollegium, at jeg i Søndags
F.M. KJ. 91 / 2 blev angrebet af to engelske Kutterbrigger, den
ene paa 20 den anden paa 22 Kanoner. Farvandet gjorde
min Stilling fordelagtig, skjøndt jeg havde en temmelig stiv
Kuling af NN0. Efter en stiv Times Attaque, hvori dog formentlig den vestligste af bemeldte Brigger var mig den drøjeste, fik jeg et Grundskud i den Styrbords Boug, som jeg
havde Vanskelighed
ved at stoppe saa
meget, at jeg kunde
blive længere ved;
efter Lodsens Sigende maatte vi snart
være ved Pynten af
en Grund agten for
os; jeg gjorde endnu 4 Skud, af hvilke
det ene gik tværs
gjennem den vestligste Brig ved hans
Fokkerøst. og jeg
saa Kuglen vandet
paa hin Side af ham;
da Kanonbaaden begyndte at røre Grunclen, besluttede jeg at
sætte clen paa Pynten
af samme for at 1'01'o. C. Pedersen.
hinclre den i at synke,
men den stærke Kuling gjorde mig det umuligt at l'aa den svajet saaledes, at jeg
kuncle besvare hans idelige Skyden ; efter at have givet mig
adskillige Lag, holdt han op med at skyde og lod sine Fartøjer hale op og bemande; da jeg formodede, at det var hans
Hensigt at entre mig og tage Prisen bort, gjorde jeg mig al
Umage for at Iaa Kanonbaaden svajet saa meget, at jeg kunde
naa ham, hvilket lykkedes mig; tillige gjorde jeg Signal for
alle de Fartøjer, der vare i Nærheden at komme ombord; af
dem vare nogle Kapere og vel armerede; men da hans Far-
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tøjer blev hos ham og formentlig ved hans Boug, formoder
jeg, at han udsatte dem for at reparere et Grundskud, som
jeg mulig kan have været saa heldig at give ham.
Den anden Brig, som jeg var saa heldig i Begyndelsen at
give et veltruffent Skud i hans Styrbords Boug, gav mig kun
to Gange sine Lag og holdt siden krydsende agten for den
anden ude af mit Skud; hans Skud rakte længer, men som
den anden formodentlig kom paa Grund paa det Sted , hvor
det var fordelagtigst at angribe mig, undgik jeg ham.
Mit Grundskud blev imidlertid saa godt istandsat, som Leiligheden tillod, og jeg arbejdede mig igjen af Grund. Imidlertid
var begge de fjendtl ige Brigger holdt af og stod ud af Søen til.
Ikkun min Baad og nogle Aarer var beskadigede og min
Styrbords Bougport bortdreven ; Mandskabet som alle vare
efter mit Ønske, er vel conserveret.
Det lykkedes mig igaar Morges at faa Prisen af Grund ;
Fjenden viste sig atter under Indvarpningen, men det stille
Vejr, som pludselig kom paa, forhindrede ham i at forurolige
os paany.
J eg ligger for Øieblikket tværs af Kalkfabrikken, men kan
for det lægeVand ikke komme længere ind, før jeg faar udlosset.
J eg haaber at kunne holde Søen med Kanonbaaden og
skal ifølge det høje Kol1egies Ordre oppebie min Afløaning«
Den 17de November blev Kapt-Lieut. Hohlenberg beordret at indlægge Kongebaaden Makrelen, der blev afløst af
Skærbaaden Nykjøbing; H ohlenberg udnævntes til Chef for
Flaadebatteriet Nr. 1, repareret paa Holmen, og naar færdig
at afgaa til Kalleboer for at afløse Kanonbaaden Faaborg.
Et Fartøj skulde ledsage Flaadebatteriet til Mandskabets Bespisning. Naar Flaadebatteriet havde indtaget sin Station,
skulde Skærbaaden Nykjøbing underlægges Prøvesteen.
Kanonbaaden Faaborg, Lieutenant Møller , blev efter endt
Reparation underlagt Kapt.-Lieut. Stephansen i Helsingør.
De fjendtlige Skibe blev efterhaanden færre og færre i
Sundet; og fra Slutningen af November maa vore Farvande
betragtes som fri for fjendtlige Skibe, skønt Efterretning om,
at saadanne var sete, stadig indkom .
Fra Aalborg meldes under 21 / 11, at der ved Skagen endnu
er stationeret nogle fjendtlige Skibe, der opbringer og anholder
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danske Skibe; disse Skibe skal være af Kaptain Fraser's
Division og bestemte til at krydse mellem Norge, Sverrig og
Skagen, saalænge Vejret tillader det; derimod var det ved Skagen af Englænderne som Fyrskib udlagte Fregatskib inddraget.
Kaptain Fraser forlod København den 24de November og
begav sig til Gothenhorg, hvorfra han med flere af de ham
underlagte Krigsskibe paa Vejen til England skulde convojere
et der samlet Antal større Skibe, hvad senere vil blive omtalt.
Admiralitetet arbejdede imidlertid ufortrødent særligt paa
Sikringen af København.
Under 24 November beordres Pr.-Lieutenant Gjødvad til
Chef for Nordre Dragør Batteri og til at føre Tilsyn med Batteriet Syd for Kastrup samt Krudttaarnsbatteriet Nord for
Dragør, hvortil kort efter kom et Batteri mellem Nordre
Dragør Batteri og Krudttaarnsbatteriet paa 4 Stkr. 36-pundige
Kanoner.
Den 24 November paabegyndtes Opmudringen af et Løb
paa 7 Fod fra Flaskekroen til Langebro.
Under 23 November rettede Kollegiet Forespørgsel til
Holmen om den bedste Anvendelse af Tømret fra de tre Skibe,
Englænderne havde væltet af Stabelen og det i Dokken staaende Linieskib Ditmarsken.
Svaret lød paa, at Tømret af de tre Skibe kunde anvendes
til et Linieskib efter Sejren's Tegning. Sejren var armeret med
26 Stkr. 24-pundige Kanoner paa underste Batteri, 28 Stkr. 12pundige paa øverste Batteri og 10 Stkr. 8-pundige paa Dækket.
Efter Forhandling med Konstruktionskommissionen ændredes Forslaget derhen, »at Skibet bygges som foreslaaet,
men armeres med 58 Kanoner istedet for 64 nemlig med 24
Stkr. 24-pundige paa underste Batteri, 26 Stkr. 18-pundige paa
øverste Batteri og 8 Stkr. 12-pundige Karonader paa Dækket«.
Om Linieskibet Ditmarsken udtalte Konstruktionskommissionen, »at dette er saa fuldstændig ødelagt ved Indhugning
og Overskæring saavel af Indtømmer som Bjælker og Stevne,
at det aldeles ikke vil kunne bringes til at flyde, men at det
ved at sammenholdes ved Surringer omkring Skibet og ved
at forsynes med Klædning udenbords der, hvor den nu er
aftaget, vil kunne bringes ud af Dokken; naar det med Om-
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hyggelighed ophugges, vil det kunne afgive endel Tømmer til
Holmens Bruge.
.
Den 8/12 gaves Ordre til at bygge 2 Flaadebatterier paa
Petersværft ; det ene skulde lægges paa den Grund, der løber
ud fra Masnedø mod Syd, det andet paa den syd for Møen
udragende Hage nord for Hestehoved-Kyst paa Falster.
Den 8/12 gaves Ordre til Kronborg Geværfabrik at levere
inden Foraaret 1000 Geværer og 1000 Pistoler og til Frederiksværk at levere til samme Tid 1000 Sabler, 1000 Entrebiler,
2000 Stkr. 24-pundige og 2000 Stkr. 18-pundige Kugler.
Der var i de første bittre Tider efter Kapitulationen ikke
nogen Hævnplan, som ikke vilde have fundet Gehør, og alle
Blade i begge Lande førte det voldsomste Sprog og fremkom
med de mest energiske Opraab til Befolkningen om at ruste
sig til Strid mod de engelske Røvere; man ejede endnu en
Handelsflaade, og ved at udruste dennes bedste Sejlere vilde
man kunne ramme England og give dets Krydsere nok at
bestille med at beskytte dets østersøfart. T middelbart efter
Krigens Udbrud havde derfor flere søgt den kommanderende
General om Tilladelse til at udruste Kapere, men denne turde
ikke paa egen Haand udstede Kap erbreve, og først i de sidste
Dage af October fik man officielt meddelt det allerede under
14/ 9 udstedte Kaperreglement, hvorefter General Peymann
udstedte følgende Bekendtgjørelse: »Da Hs. Majestæt allernaadigst har udstedt et Kaperreglement, saa anmodes Enhver
om at virke til Udrustningens Fremme«.
Den 5/11 forlod de to første Kapere København. Vel
hævede sig enkelte Stemmer mod Kaperiet som umoralsk,
men disse forstummede i det almindelige Raab om Hævn, og
Kaperiet hlev gjort til en patriotisk Bedrift, hvormed man
ikke alene kunde gøre Fjenden Skade, men til samme Tid
tage Folk til at indløse de fangne danske Matroser i England;
Udrustning af Kapere blev drevet med Ihærdighed, og alle
større Byer udrustede- saadanne.
Regeringen understøttede ivrigt Kaperiet ved at udlaane
Skyts og Ammunition til Kaperkaptainer, der yderligere paa
Henvendelse til Holmens Over-Ekvipagemester kunde faa
Artilleriunderofficerer til at instruere deres Mandskab i
Skytsets Betjening. Endvidere udgav Regeringen SignalI
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Bestemmelser, hvorefter danske Kapere kunne søge og erholde
Beskyttelse under Land saavel om Dagen Rom om Natten.
Paa Bornholm, der var helt afskaaren fra al Forbindelse
med Hovedstaden, udstedte Amtmanden den 3/ 11 et Kaperreglement og udnævnte ligeledes en Priseret; først den 18/ 11
modtog Amtmanden Kaperreglementet af u /g, og da var der
allerede gjort Priser til en Værdi af 350,000 Rbdl. Under
hele Krigen fortsattes et meget virksomt Kaperi fra Bornholm, som gjorde den svenske og engelske Handel stor Skade.
En stor Støtte havde Kaperiet i Christiansø, i hvis Havn
Skibene altid kunde finde Plads og Beskyttelse under Fæstningernes Kanoner.
Det er indlysende, naar man ser de Millioner, der tjentes
ved Kaperiet, at det gjorde den fjendtlige Handel stor Skade,
og at det tilførte særlig Norge Varer, som det manglede og
vanskelig kunde faa paa anden Maade, men det udrettede
intet Godt for Moraliteten, Sparsommeligherlen, Arbejdsomheden og for Lysten til pæn og honnet Fortjeneste. Krigen
gjorde mange Rige til Stoddere, og Kaperiet gjorde mange
ret uværdige til Rige, der ødslede med den uvante og let fortjente Rigdom og forargede ved "hele deres Optræden.
Ifølge Kaperreglementet kunde omtrent Enhver, enten han
var Navigatør eller ej, udruste en Kaper, og var der ikke samtidig blevet oprettet Priseretter -med Admiralitetet som Appelinstans, havde man etableret det fuldstændigste Sørøveri.
Priseretter oprettedes i Svendborg, Nakskov, Aalborg, Aarhus, Ribe, Slesvig, Kiel, Christiania, Christiansand, Bergen,
Throndbjem; Retten, der var lste Instans, hestod hvert Sted
af en Søofficer og en local Dommer. Overpriseretter oprettedes i København og Christiania.
En af de virksomste Byer for Udrustning af Kapere var
Helsingør, der i sit velorganiserede Færgelaug havde et udmærket Stof baade ved sit Personel og Materiel; den i denne
By kommanderende Søofficer, Kapt.-Lieut. Stephansen mente,
at Lauget burde bruges til Angreb paa fjendtlige Krigsskibe,
naar det blev udrustet og militairt commanderet, men saa i
Kaperiet en Hindring herfor; han indsendte til Kollegiet under
30/ 11 Forslag om, at der ikke tildeltes Færgelauget flere Kaperbreve, og at det skulde overlades ham at meddele saadanne,
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hvis han fandt Anledning dertil. Kollegiet gik ind paa den
militaire Organisation, men sendte den øvrige Deel af Forslaget til det Danske Kancelli; dette svarede under 4/12, at
det neppe kunde gaa ind paa den foreslaaede Tildeling af
Kap erbreve, men »at Kaperreglementet af 14 / ø, som er den
eneste gældende Lov for alt Kaperi, foreskriver, hvorledes og
af hvem Kaperbreve alene skal udfærdiges; enhver anden
Bemyndigelse til at drive Kaperi bliver ulovlig, og den, der
benytter saadan, at anse saavel af Private som af Fjenden
for Sørøvere, hvorfor Kancelliet anmoder det Kgl. Admiralitets- og Kommissariats Kollegium om behagelig at ville advare Kapt.-Lieut. Stephansen mod Udfærdigelse af deslige Tilladelser til at drive Kaperi«.
Forslaget blev ogsaa meget ilde set af Færgelauget, saavel
hvad Kaperbrevene som den militaire Organisation angik, og
Kollegiet tilskrev derfor Stephansen, »at da Færgelauget gør
Vanskeligheder ved dets Organisation til militaire Expeditioner,
indskrænkes Ordningen dertil, at de Færgebaade, der i et givet
Øjeblik er tilstede i Helsingør Havn med eller uden' Kaperbreve,
uvægerlig skal adlyde den der kommanderende Søofficer«.
Under 24 / 1 2 udtalte Kancelliet »at det maa blive ved sin
forhen yttrede Mening, at anse det rigtigt, at Færgelauget i
Helsingør ikke paalægges andre Indskrænkninger eller Baand
end saadanne, som alle andre Kystbeboere ifølge Anordninger
er underkastede, da det modsatte muligen vilde medføre den
Ubehagelighed, at Hensigten med at anføre dem imod Landets
Fjender, naar de først var organiserede til et Korps og sku1de
adlyde deres Foresattes Ordre, ikke vilde lykkes fuldt saa vel,
som. naar enhver af Lauget, drevet af privat Fordel, ligesom
hidtil, kunne udruste Kaperskibe og paa denne Maade gøre
Fjenden al mulig Afbræk i sin Handel og Skibsfart.
Kancelliet har al Grund til at tro, at naar Færgelauget
ikke bliver indskrænket i sine nuværende Privilegier og Rettigheder, vil det jo baade udvise Lyst og Mod til at udføre
enhver Expedition, som maatte forlanges af det, naar kun
Interessenterne i Lauget blev opfordrede hertil og opflammede
af duelige og kyndige Søofficerer«.
Overensstemmende hermed blev Kapt.-Lieutenant Stephansen til skrevet.
3
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Nogen større militair Virksomhed blev der ikke Leilighed
til for' Færgelauget, men Kaperiet blev drevet med en saadan
Ivel', understøttet af den i Helsingør tilstedeværende Roflotille, at det gjorde Fjenden stor Skade. Vanskeligheden bestod i at bringe Priserne til Kjøbenhavn, da dette paa Grund
af de fjendtlige Krydsere kun kunde ske i mørke Nætter,
hvorfor der blev anlagt et Batteri ved Kysten for at forhindre,
at de fjendtlige Krydsere skulde erobre dem tilbage, og i December stationeredes Kanonbaaden Faaborg ved Helsingør.
En stor Deel fjendtlige Skibe blev ogsaa tagne af Marinen,
efterhaanden som Kanonfartøjerne blev byggede, og af Batterier paa Kysten særlig fra Trekroner og Prøvesteen, hvorfor
Regeringen, der ivrigt tilskyndede denne Virksomhed, gav
Bestemmelser om, hvorledes der skulde forholdes med Priser,
tagne paa den sidstnævnte Maade.
Under 15 December udkom følgende Kgl. Resolution:
1) »at fjendtlige Skibe, som ved Fæstningers eller Batteriers Kanoner bringes til Overgivelse, betragtes som om de
vare tagne af et dansk Orlogsskib.
2) Besætningen paa den Fæstning eller det Landbatteri,
som erobrer et saadant fjendtligt Skib, skal nyde de fastsatte
Prisepenge, men skulde Besætningen være nødt til at bruge
Andres Hjælp for at sætte sig i Besiddelse af et saadant Skib,
saa bør disses Andel af Prisepengene nærmere bestemmes ved
Resolution eller ved Priserettens Kendelse.
3) Fjendtlige Skibe, som indstrande eller tages i Besiddelse
i en dansk Havn uden nogen Medvirkning af Krigsskibe eller
Batterier, maa al' den først angivne Aarsag i Henseende til
Ladningen ogsaa underkastes Prisedom, men iøvrigt umiddelbart tilfalde Hs. Majestæt«.
Aviserne berettede stadig om Kaperbedrifter, og mange
modige og dristige Handlinger udførtes, men til' Krigsbedrifter
kan de dog ikke regnes, da de var dikterede af Vinde- og
Havesyge; enkelte hæderlige Undtagelser var der dog, og som
saadanne maa nævnes Kaperkapitainerne Bache, Lind og
Wulffsen, hvilken sidste, som senere nævnt, erobrede en engelsk Kanonhaad og derfor udnævntes til Ridder af Dannebrog.
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Medens her paa Sjælland alle Forberedelser til den fortsatte Krig tilsøs, og Skabelsen af et nyt Søværn først kunde
'begynde efter Englændernes Bortgang, var dette ikke Tilfældet i Norge, hvor der strax blev taget fat, saasnart Efterretningen kom om den engelske Flaades Ankomst til Sundet
og dens Hensigt der. For at forstaa Begivenhederne, maa
vi derfor gaa tilbage til det nævnte Tidspunkt.
l det søndenfjeldske Norge kommanderede dengang Prins
Christian August til Slesvig-Holsten-Augustenborg-Sønderborg,
der i Modsætning til de kommanderende Generaler i Bergen
og Throndhjem, begge ved deres Alder uskikkede til activ
Tjeneste, var 39 Aar, altsaa i sin kraftigste Manddomsalder
og dertil meget driftig, almindelig afholdt og den danske
Kronprins meget hengiven.
Det i Norge hjemmehørende Sikringsmateriel indskrænkede
sig til et Par Skærbaade, 5 Kanonbaade og 4 Kanonjoller oplagte i Frederiksværn ; desuden befandt sig i Norge de to
Linieskibe Prins Christian Frederik og Lovise A ugusta tilligemed Briggen Lougen ; siden 1801 havde der altid været oplagt
i Christiansand et Linieskib og en Fregat, dels for ved Krigsbrud at have en Styrke til Stede, dels og vel navnlig for at
kunne nedbringe det udskrevne Mandskab til Danmark. Fregatten Triton var om Foraaret ført ned til Danmark, men
endnu ikke remplaceret.
Prins Christian Frederik ført af Komd.-Kapt. Sneedorff, havde i 1807 været paa Togt med Kadetterne med Briggen Lougen,
Pr.-Lieut. P. WulU, som Tender; efter endt Togt løb Skibene den
1°/ 8ind til Christiansand for at afløse Lovise A ugusta, der skulde
nedsendes til Eftersyn, men forhindredes, efter at have modtaget Prins Christians Besætning, ved sydlig Vind i at løbe ud.
Den 14/ 8 laa Linieskibet og Briggen klare til Afsejling, da
der om Eftermiddagen indløb Efterretning om den engelske
Flaades Ankomst til Sundet for at tvinge os til Udleveringen
af Flaaden. Admiralitetet havde over Hals og Hoved afsendt
Kapt.-Lieut. L. Fabricius med en af de bekendte Søllingske
Kuttere til Christiansand med mundtlig Ordre til Sneedorff
om ikke at sejle til København men til Frederiksværn. Den
sydlige Vind, der havde forhindret Skibenes Afsejling, bragte
Kutteren op til Norge; havde Vinden staaet nordlig, var
3*
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Skibene afsejlede og havde uadvarede ankret paa Helsingør
Rhed midt imellem de engelske Skibe.
Det almindelige første Indtryk Efterretningen gjorde paa
de tilstedeværende Officerer var alt andet end Forbauselse
og ængstelig Tvivl; 2den Aprils Erindring var endnu saa
levende iblandt dem, at ingen Frygt for Flaadens Sikkerhed
kunde opstaa.
Der blev strax af Generalkommandoen udstedt Ordre til
at lægge Beslag paa de engelske Skibe i de norske Havne, og
Prins Christian lod i det søndenfjeldske Norge Fæstningerne
sætte i Forsvarsstand, Tropper indkalde og alle Krigsforberedelser træffe. Ved mundtlig Ordre overdroges det SneedortJ
og Chefen for Frederiksværn Værft J. S. Fabricius at træffe
de fornødne Foranstaltninger tor Marinens Vedkommende.
Efter Ordren afgik Lovise Augusta og Lougen den 16/ 8 til
Frederiksværn ; de første Dage efter Ankomsten hengik i
spændt Forventning, da ingen sikre Efterretninger fra Danmark indløb; først den 19/ 8 indløb Efterretningen om Fregatten Frederiksværn's Flugt fra Helsingør og dens Erobring
af Englænderne i Kattegat.
SneedortJ drog strax Omsorg for at skaffe Forbindelse med
Danmark, da Postrouten over Sverrig var bleven afbrudt
ved Blokaden af Sjælland, og Norge saaledes uden Forbindelse
med Regeringen i Kiel. Fire af de bekendte velsejlende
SoUingske Kuttere, der laa ubenyttede i Frederiksværn, blev
bemandede, og med dem aabnedes en Forbindelse med Jylland, som vedligeholdtes den paafølgende Vinter.
En anden Sag af største Vigtighed var Skibenes Proviantering. Skibene var kun forsynede for sex Uger, og Beholdningerne i Norge var ringe, og disse skulde ogsaa benyttes
til de indkaldte Tropper, til det andet Linieskib og Skærgaardflotillen. Provianteringen blev imidlertid drevet saa
virksomt, at SneedortJ allerede den 25 / 8 kunde melde Admiralitetet, at han til Lovise Augusta og Lougen havde Rug, Malt
og Brændevin for 6 Maaneder; af Fedevarer var derimod lidet
at opdrive, hvorfor SneedortJ indtrængende anmodede Regeringen i Danmark om Forsyning.
Samtidig varetog SneedortJ alle de øvnge Pligter, som
Kommandoen over Søværnet paalagde ham. Lodser blev
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daglig udsendte for at advare danske Skibe fra at søge Sundet
eller Bælterne. Briggen Lougen blev sendt til LangesundFjord for at afvæbne nogle engelske Skibe , der gjorde Mine
til med Magt at ville modsætte sig Beslaglæggelsen. Linieskibets Besætning afgaves til Roflotillens Udrustning og Batteriernes Montering, medens Sneedorff samtidig arbejdede sammen med Fabricius paa Planerne til hele Landets Sødefension.
Den 24de August modtog Sneedorff ,de første paalidelige
Efterretninger om Krigens Udbrud og lidt senere den kongelige
Udnævnelse af en Regeringskommission for Norge saalydende:
»Hans Majestæt anordner under nærværende Omstændigheder en interemistisk Regjeringskommission for Norge, bestaaende af Generalmajor Prins Christian August af Augustenborg, der fører Præsidium, saa ofte den ham overdragne militaire Myndighed tillader ham at være tilstede, Stiftamtmanden
over Aggershus-Stift, Kammerherre Grev Gebhardt Moltke, og
J ustitiarius i Aggershus-Stiftsoverret, Etatsraad Falsen, og
har derfor tillagt denne Kommission Ordre om under eget
An- og Tilsvar, at afgjøre Alt, hvad den til Landets Tarv
anseer fornødent, og hvortil der ej betimelig kan forhverves
speciel Kongelig Resolution , samt befalet, at alle Over- og
Underøvrigheder i Norge uden Undtagelse skal indhente
Forholdsordre fra denne Kommission«.
Kammerherre Rosenkrantz, Amtmand i Smaalenenes Amt,
blev kort efter tilforordnet Kommissionen.
»Hegjeringskommiseionen bemyndiges til at bestemme
hvilke Sager, der kunne henlægges under Stiftsbefalingsmændene at afgjøre, ligesom og Kongen har tillagt Kollegierne og
Departementerne Ordre til at meddele Kommissionen alle
fornødne Oplysninger i saa Henseende . Da Hensigten med
Regjeringskommissionen alene er, at den i alle paatrængende
og for Norges Tarv vigtige Tilfælde skal være i Besiddelse af
den Myndighed, at kunne iværksætte Alt, hvad Kongen ellers
gennem sine forskjellige civile Col1egier og Departementer
lader foranstalte, saa vedkommer dens Forretninger ikke den
egentlige Kommando, som er overdraget vedkommende Generaler, hvilke derimod i deres Instruktioner er beordrede til
at henvende sig til Regjeringskommissionen i alle de Tilfælde,
hvor Forsvarsvæsenet og det Militaire maatte kræve Foran-
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staltninger af det Slags, som Befalingsmændene ej ere bemyn
digede til at iværksætte«.
Regeringskommissionens Medlemmer, hvem dette vanskelige Hverv overdroges, var alle udmærkede Mænd, der nød
almindelig Agtelse og Tillid.
Lidt senere modtog Sneedorf] fra Kronprinsen Udnævnelse til Højstkommanderende over saavel Skibene som Roflotillen under Prinsen af Augustenborgs Overkommando.
Ved Ankomsten af den engelske Flaade var Norge bleven
helt afskaaren fra Danmark, som det i materiel Henseende
var helt afhængig af og havde ringe Hjælpemidler til at føre
Krig; det havde Mangel paa Provisioner og forskjellige vigtige
Fornødenheder foraarsaget ved Blokeringen af Landets Kyster,
hvortil efterhaanden kom den finansielle Misere skabt ved
Tabet af Handelsflaaden, ved Beslaglæggelsen af Skibene i de
engelske Havne og senere ved Kaperiet ; endelig maa nævnes
en daarlig Korn- og Høhøst i 1806 og 1807; Kommissionens
Opgave syntes derfor næsten uløselig.
Prinsen udstedte en patriotisk, værdig og begejstrende
Proclamation, der overalt i Norge fremkaldte den største Indignation over det skammelige Overfald og Had til dets Udøvere men en urokkelig Forsvarsvillie og Hævnlyst.
Allerede under 6te September indgav Sneedorff og Fabricius til Regeringskommissionen Forslag om, at Christiansund,
Arendal, Øster-Risør, Langesund-Fjord, Laurvig, Tønsberg,
Christiania, Moss, Frederikstad og Frederikshald skulde gives
Anlæg med det sværeste Skyts; Prins Christian Frederik, hvis
Udrustning allerede var beordret, skulde være Delensionsskib
i Christiansand og Bygning af Kanonbaade fremmes af al
Kraft. 5 Søofficerer berejste Kysten fra Frederikshald til
Stavanger for at give Forslag til yderligere Foranstaltninger
og sætte Forsvaret i Gang. Regeringskommissionen bifaldt
Forslaget; vel havde Kronprinsen i Skrivelse til Sneedorff
udtalt Ønsket om, at han skulde gaa tilsøs med Skibene,
overladende ham iøvrigt at undlade det, hvis Omstændighederne gjorde det utilraadeligt, og bifaldt senere de Grunde,
som Regeringskommissionen saavel som Sneedorff angav for
at holde Skibene i Havn.
Mandskab indkaldtes til Roflotille og Batterier; de største
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Vanskeligheder fremkaldte som alt nævnt Tilvejebringelse af
Proviant, der kun kunde opnaas i Smaapartier.
Kanoner og Ammunition manglede man til de Kanonbaade, der skulde bygges, hvorfor Jernværkerne i Laurvig og
Mass fik Ordre til saa hurtig som mulig at levere 24-pundige
Kanoner, og Krudtfabrikkerne opfordredes til at forøge deres
Virksomhed. Kystsignalvæsenet blev ordnet, saa at de vigtigste militaire Efterretninger kunde meddeles
fra Station til Station
langs Kysten fra J æderen til Hvaløerne.
De 34 yngste Kadetter afgik fra Lovise Augusta til Christiania,
h vor der oprettedes et
midlertidigtAcademie,de
14 ældste blev udnævnte
til Maanedslieutenanter
og fordelt paa Skibene;
desuden udnævntes endel Skibskapitainer til
Maanedslieutenanter.
Til Chef for Linieskibet Prins Christian udnævntes Meddommeren
paa Lovise Augusta, Kapitain Jessen, og den øvG. W. Jessen.
rige
Officersbesætning
dannedes af nogle Kadetofficerer og Indrulleringsofficerer ;
allerede i den første Uge af September laa Skibet fuldt
taklet i Christiansand vestre Havn tværs for Lobet et Par
Kabellængder udenfor Fæstningen paa Laugmandsholrnen.
Denne Fæstning dækkede Linieskibets Flanker, uden dog
ganske at beherske Indløbet, og et Batteri i Sandvig med
svært Skyts laa: ogsaa saaledes, at det kunde beskytte Skibets Stilling, men dog for langt tilbage for med Virkning at
bestryge Indløbet udenfor ; man havde desuden i Østerhavnen, hvor Kapt.-Lieut. Stibolt havde Kommandoen, tre Flaade-
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batterier under Udrustning, og af disse skulde 2 have Plads
ved Prins Christian, et for og et agter, i lige Linie med det
og tværs for Indløbet; man imødesaa derfor et Angreb
med Ro.
For Christiansand var dannet en særlig Defensionskommission af følgende Medlemmer: den kommanderende General Tobiesen, Stiftamtmand Thygesen, Kommandør og Indrulleringschef Birck, Oberst Arenjeldt, Major Dietrichson af
Artilleriet og Kapt.-Lieut. Stibolt ; ved sin Ankomst til Christiansand tiltraadte J essen Kommissionen.
Den 11/ 9 var Prins Christian ekviperet; det havde faaet
et fortrinligt Mandskab, men der var Mangel paa Underofficerer, som var vanskelige at skabe af det indrullerede Mandskab. Soldatesken bestod af 40 Mand under Pr.-Lieutenant
Soland, og det lykkedes at engagere tre Kirurger.
Samtidig var ny Batterier paabegyndte ved Frederikstad,
Frederiksværn og Langesund ; ogsaa i det nordenfjeldske var
Batterier anlagde ved Bergen, Throndhjem og Christiansund,
hvor imidlertid Manglen paa svært Skyts var følelig.
Udrustning af Kapere, der blev stærkt tilskyndet af Regeringen, havde i Begyndelsen mange Vanskeligheder, dels
Mangel paa Skyts, dels manglende Kendskab til Sagen, men
som efterhaanden kom.
Ikke faa fjendtlige Handelsskibe passerede derfor i længere
Tid aldeles uforstyrret baade Frederiksværn og Christiansand
saavel som hele Kysten.
Ingen Fjende var endnu set under Kysten, men Lodsbaade berettede, at to Linieskibe krydsede under Skagen og
den 6/ 9 meldtes til Frederiksværn, at man troede at have set
et Linieskib udenfor. Sneedorf stod strax tilsøs med Lovise
Augusta og Lougen, men fik, kort efter at være kommet udenfor, en trerebet Mærsejlskuling af SV., der bragte Linieskibets
Sejl og Takkelads i en saadan Forfatning, at Sneedorff strax
maatte søge tilbage til Frederiksværn. Et Held var det, at
Skibene ikke fik Lejlighed til at fjerne sig mere fra denne
Havn, thi paa den norske Kyst krydsede to Eskadrer, den
bestaaende af 1
ene mellem Christians and og Frederiksvæ
Linieskib, 1 Fregat og ] Brig, den anden af 2 Linieskihe, 2
Fregatter, 3 Brigger og J Kutter i den førstes Nærhed. Det

1807.

.;

.

41

42

Søkrigen i de dansk-norske Farvande 1807-14.

var klart, at denne Styrke ikke var tilstede for at opbringe
Handelsskibe, men at deres Hovedopgave var at ødelægge de
to danske Linieskibe, og at disse nemt kunde blive deres
Bytte saameget mere, som deres Chefer ikke anede de
fjendtlige Skibes Antal.
Den kommanderende General Prins Christian tilkendegav
SneedortJ sin Misbilligelse af et Togt, der nemt kunde have
havt de sørgeligste Følger for Skibene.
Det varede imidlertid ikke længe, før man fik Englændernes Hensigt at vide.
Den 9/9 viste de første fjendtlige Skibe sig udfor Christiansand, og den 12/ 9 ankrede i Flekkerø-Havn 1 Linieskib,
1 Fregat og 1 Brig, der kommanderedes af Commodare Sir
Robert Stop/ord; efter at have taget Kastellet, der i mange Aar
havde været forladt, i Besiddelse, udsatte Englænderne deres
Fartøjer, recognoscerede Indløbene til begge Havne og gik
iland paa Bragdø for nøjere at betragte Havnen. Nogle Skud
fra Prins Christian holdt Fartøjerne i behørig Afstand.
Stiftamtmand Thygesen meldte strax Fjendens Ankomst
til Prins Christian August og sluttede sin Skrivelse med at
udtale, at »hvis Lovise Augusta og Lougen fremdeles vedbliver
at være separerede fra Prins Christian, saa varder denne
og Christiansand et sikkert Offer for Fjendens Anstrængelser«.
Fra Prins Christian's Topper kunde man se over Bragdø
og holde 0je med Fjendens større Bevægelser, og desuden
holdtes en stærkt bevæbnet · Brandvagt af Barkasser og
Travailler ude i »Dybingen«, for ved Poster iland paa
Bragdø at iagttage de mindre Fartøjers Bevægelser i Skjul
af denne 0.
Den 13de var denne Brandvagt om Middagen netop vendt
tilbage for at lade Folkene skaffe, da der blev meldt, at fjendtlige Fartøjer kom frem bag Bragdø; Brandvagten holdt ud
imod et fjendtligt Fartøj, som roede ind efter Havnen med
dansk Flag for og engelsk Flag agter; man forstod ej Betydningen af denne Maade at tilkendegive sig som Parlementair,
og da flere Fartøjer formodedes i Baghold, skete Oproningen
imod det engelske Fartøj med forceret Fart, Lunterne parate
ved Houbitzerne, og Vaabnene sigtede til Angreb. Alarmeret
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herover, sprang den engelske Officer op i sit Fartøj, svingede
med Hatten og holdt et Brev op med den anden Haand, idet
han raabte, at han havde et Brev til Gouvernøren. Vore
nedlagde da Vaahnene, lod det engelske Fartøj ro imellem
sig og ledsagede det saaledes til Siden af Prins Christian, hvor
Jessen lod Officeren komme ombord og gik efter en kort Sam':'
tale med ham i Skibets Chefsslup ind til Toldboden, fulgt af
det engelske Fartøj. Efter at have afleveret Brevet til den
kommanderende General, vendte den engelske Officer tilbage
fulgt ud i Dybingen af den danske Brandvagt.
Englænderne opnaaede ved denne SendeIse at faa nøjagtig Kundskab om alle Fæstningsanlæg,' en militair Uforsigtighed fra vor Side, som dog i dette Tilfælde ingen Følger fik.
Hen paa Eftermiddagen skulde Svar udsendes paa det
modtagne Brev, og hertil beordredes Pr.-Lieut. H. B. Paludan,
hvis udførlige Optegnelser skyldes disse og følgende Oplysninger om Linieskibet Prins Christian 's Virksomhed og Skæbne.
Strax da den danske Parlementair kom i Sigte fra det engelske Linieskih, hvis Navn var Spencer, blevet Fartøj sendt
ham imøde med en Officer, der betød ham at gaa over i sit
Fartøj, og lade Parlementairbaaden følge efter. Da Lieut.
Paluden kom op, blev han ved Faldrebet modtaget af Chefen
og Officerer, Vagten stod i Gevær, Musikken paa Hytten spillede, og Chefen førte ham ind i Kahytten. Her afleverede
Paludan Brevet, der var et Afslag paa Stoptord's Opfordring
om, at Flekkerø's Indvaanere maatte vende tilbage til deres
forladte Boliger, »da han ikke paa nogen Maade vilde molestere fredelige Indbyggere«. Brevet var saalydende:
Min Herre I
Jeg har havt den Ære at modtage Deres Højædle Velbaarenheds Skrivelse af D. D., som sikrer mig for, at .int et
Individ af det under Deres Kommando staaende Militair, vil
·for Fremtiden tillade sig saadanne Voldsomheder, som de der
under det engelske Flags Beskyttelse i de seneste Dage er
udøvede her paa Kysten.
Det gjøl' mig imidlertid ondt, at jeg efter Pligt maa for-
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sikre Dem, at efter den af den engelske Regering mod Danmark brugte Fremfærd, vil ingen Normand endnu kunne træde
tilbage .til sin fredelige Syssel.
J eg har den Ære etc.
Thygesen,
Civilgouverneur.
Christiansand, 18/.1807.

.

Efter at have forklaret dets Indhold vendte Paludan. under
de samme Ceremonier tilbage.
Den 16/ 9 blevet Flaadebatteri halet fra østre- til Vestrehavn for at placeres paa Prins Christian's Side, bugseret af
dettes Fartøjer. Da Englænderne iagttog dette, udsendte
de 7 bevæbnede Fartøjer for at erobre Flaadebatteriet. Man
lod dem roligt komme paa Skud, hvorpaa Flaadebatteriet
brugte sine Kanoner saa vel, at Baadene trak sig tilbage og
maatte se paa, at Flaadebatteriet lykkelig bragtes i Havn;
et af de fjendtlige Fartøjer, mente man, var skudt isænk.
Endnu samme Nat gik den engelske Fregat og Brig under
Sejl og stod i klart Maaneskin ind imod Odder-Ø og tværs over
Østrehavn, formodentlig for at recognoscere om flere Flaadebatterier skulde føres rundt. Slige Lejligheder, og naar Fjendens Fartøjer nærmede sig paa Skud, benyttedes af Prins
Christian til ved enkelte med Omhu rettede Skud at give
Mandskabet Øvelse.
Imidlertid begyndte man i Christiansand at føle sig foruroliget ved Englændernes -Nærværelse og under 14 / 9 meddelte General Tobiesen i en Skrivelse til Prinsen »hvorledes
bevæbnede engelske Slupper krydsede omkring Øerne og
Landet for at røve Kreaturer, og hvad de ellers forefandt,
hvorledes den deraf nødvendiggjorte Vagttjeneste af udsendte
Tropper trættede Garnisonen, hvis hjemmeværende Deel tilligemed Borgerskabet maatte holdes i Beredskab Dag og Nat,
saa længe de fjendtlige Skibe vare tilstede, og at det var højst
nødvendigt at faa nogle Kanonbaade for at bortjage disse
Slupper, der forulæmpe Kyst og Øer; først naar de indkaldte
Kompagnier indkommer, kan Forsvaret blive mere hensigtsmæssigt, og Mandskabet skaanes mere«,
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I Anledning af at Stiftamtmand Thygesen havde udtalt til
Prinsen det ønskelige i, at Lovise Augusta blev forenet med
Prins Christian, opfordrede Prinsen Sneedorff til at udtale sig
om Sagen. Sneedorff talte imod Foreningen og motiverede
det med den store Styrke af fjendtlige Skibe, der var tilstede
paa Kysten, og som vilde kaste sig over Lovise Augusta, inden
Prins Christian kunde komme det til Assistance, da den Vind,
hvormed det første skal sejle ind, forhindrer det' andet fra
at komme ud af Havnen. Prins Christian havde dertil aldrig
havt et Sejl los, og Mandskabet var ikke øvet nok til at møde
en stærkere og vel øvet Fjende, og endelig havde Kronprinsen
sanktioneret, at hvert Skib blev for sig. Efter at Prinsen
havde lagt Afgørelsen i Kommissionens Hænder, besluttede
Sneedorff sig til at blive i Frederiksværn og sendte Kapt.-Lieut.
Søren Bille til Christiansand med 3 Kanonhaade, 2 JolIer og
en Skærbaad.
Den engelske Fregat og Brig krydsede daglig østen for
Indløbet indtil den 18de om Aftenen, da en stærk Ild saas
udbryde med en Explosion over Flekkerø; det var Kastellet,
Englænderne havde stukket i Brand, hvormed man beroligedes for den Frygt, man havde næret, at de skulde armere det
og sætte sig fast der.
Næste Morgen saa man, at Stop/ord havde forladt Havnen
med sine Skibe, og ved følgende Undersøgelse viste det sig,
at den hele af Englænderne anrettede Skade indskrænkede
sig til Afbrændingen af nogle inde i Kastellet staaende forfaldne Træbygninger, hvilket imidlertid havde kostet en Kadet
og 2 Matroser, hvis Lig fandtes, Livet; de var sandsynligvis
dræbte ved Uforsigtighed under Antændelsen af Minen.
Jessen benyttede Tiden til at anlægge et Batteri paa det
yderste af Odder-Ø, hvortil man under store AnstrængeIser
transporterede 4 Stkr. 24-pundige Kanoner op ad det stejle
Fjeld.
Imidlertid indløb Efterretningen om Københavns Kapitulation, og den Stemning, den satte Alle i, lader sig ej beskrive. J essen sammenkaldte sit Mandskab, meddelte det den
sørgelige Efterretning og erklærede højtideligt aldrig at ville
lade sit Skib falde i Fjendens Hænder, hvilket besvaredes af
Mandskabet med et enstemmigt Hurra.
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At Fjendens Fraværelse var foreløbig, stod Jessen klart;
han ventede hans Genkomst og Angreb, men frygtede ikke
samme, thi Fjenden maatte for at angribe passere Odder-Ø
Batteri og dernæst foretage Indsejlingen under langskibs Beskydning fra Linieskibet, Flaadebatteriet Nr. 12, SandvigBatteriets 12 Kanoner, og den 23/ 9 kom Kapt.-Lieut. 11/ . Bille
med sin Kanonbaadsdeling, hvorved forhindredes en Blokade
af Flekkerø-Havn. Kanonbaadene fik Plads i Østrehavnen.
Den 25de saas Commodore Stop/ord krydsende tæt under
Land med 2 Linieskibe, 1 Fregat og 2 mindre Skibe, og den
27de ankrede Escadren i Flekkerø-Havn og sendte en Parlementair ind til Christiansand, som" blev modtaget i Dybingen med Anmodning om der at afvente det forlangte Svar.
Parlementairen bragte en Opfordring til Kapitain Jessen om
at udlevere sit Skib, ledsaget af en Afskrift af Kapitulationen
for København og desuden følgende Brev dateret d. 25de og
adresseret til H. E. the Governor of Christiansand. Det lød
i Oversættelse saaledes:

»Min Herre! Staden København og den danske Flaade er
overgiven til Hs. britiske Majestæts Krigsmagt. Den danske
Flaade gøres klar til at gaa tilsøs, og en Deel af den britiske
Arme er allerede indskibet. Jeg venter en Division af den
her for Christiansand hvert Øieblik. Førend den ankommer,
ønsker jeg, at Ds. Ex. vil laane Øre til Menneskelighedens
Stemme og befrie Staden Christiansand for et Angrebs Rædsel
og den visse Undergang. Jeg har Ordre fra min Admiral, at
forlange udleveret det danske 70 Kanonskib, som ligger i
Christiansand.
Dersom Batterierne gøre Modstand og fyre paa mine
Skibe, naar de løbe ind i Havnen, maa Staden underkaste sig
sin Skæbne, og al privat Eiendom vil blive confiskeret ; men
dersom de afholder sig fra at gøre Modstand, der kun kan være
forgjæves imod 2 britiske 74 Kanonskibe. skal Staden og al
privat Eiendom forblive urørt og respekteret, hvilke er Vilkaarene for København og den danske Flaades Overgivelse.
De Danskes Ære er altfor vel bekendt og grundfæstet til,
at det skulde være nødvendigt at give nye Beviser derpaa paa
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Staden Christian sands og dens Indvaaneres Bekostning ; thi
deres fuldkomne Ødelæggelse vil sikkerIigen blive deres
Skæbne, skulde Fjendtlighederne engang begynde.
Jeg har den Ære etc.

Robert Stop/ord,
Captain og Commodore.

Dette Brev besvarede Christians ands Kommandant paa
Dansk saaledes:
»Min Herre. Hans Kongelige Danske Majestæts her i Havnen liggende Orlogsskib staar ikke under min Kommando som
General og Kommandant i Christiansand, og jeg er saaledes
ikke istand til at besvare Ds. H. Vbhds. meget ærede af 25de
ds, for saavidt bemeldte Orlogsskib angaar.
Hvad derimod angaar britiske Skibes Indløb her i Havnen,
da kan samme aldeles ikke indvilliges, og skulde der desuagtet
gøres Forsøg derpaa, saa skal jeg vide at forhindre og tilintetgjøre samme, ved de Midler, som min Konge i den Henseende
allernaadigst har anbetroet mig.

J eg har den Ære etc.
Tobiesen.

Jessen's Svar paa den ham stillede Opfordring var paa
Engelsk og lød kortelig: »at Kapitulationen for København ej
kunde indbefatte hans Skib, og at det var hans Pligt at forsvare det til det Yderste«
Umiddelbart efter at Parlementairen var kommet tilbage,
lettede den engelske Escadre med en østlig Bramsejlskuling,
stod øster over og vendte for at lægge Vesterhavnen op. Om
det, der nu skete, anføre s ordret, hvad Lieut. Dahlerup beretter:
»Det var en Søndag; Vejret var smukt med Solskin, og
Kulingen, der om Formiddagen havde været temmelig frisk,
løjede hen paa Eftermiddagen af til en laber Bramsejlskuling.
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Prins Christian hejste det aftalte Signal til Fæstningen for
et forventet Angreb, Generalmars ehen blev slaaet i Byen, og
Alle ilede til deres Poster. Kanonbaadene laa i Østerhavnen
og roede ud langs med Odder-Ø.
Begge de fjendtlige Linieskibe efterfulgte af Fregatten nærmede sig nu Dybingen. Allerede var de passerede Odder-Ø
Batteri, uden at dette havde ladet sig høre. Sandvig-Batteri alene afbrød den almindelige Stilhed ved et enkelt Skud,
nu og da, til Prøve. Prins Christian og Flaadebatteriet derimod løsnede ikke et Skud for at bevare deres Ild til det rette
Øjeblik var kommet.
Om det ikke har været Stoptord's Alvor at lade det komme
Lil Angreb, eller han pludselig har forandret sin Beslutning
ved det nærmere Syn af, hvad der var i Beredskab til hans
Modtagelse, det kan vel nu Ingen give sikker Oplysning om;
men - allerede saa nær inde, at en sagte Utaalmodighed efter
at faa Lov til at brænde paa , begyndte at yttre sig paa Prins
Christian - pludselig saa man ham vende ud efter fulgt af
de andre Skibe, og i samme Øjeblik lød Kanonhaadenes Skud
paa den anden Side af Odder-Ø. Aldeles uvidende om disses
Nærværelse, lod det, som der overkom Fjenden en panisk
Skræk ved Synet af dem, og det ene Linieskib, Dejence, der
var dem nærmest, affyrede 2 glatte Lag efter hinanden paa
dem, heldigvis i saadan Hast, at Kanonbaadene ingen Skade
kunde lide, paa den Afstand de var i. Kækt vedblev vore
Kanonbaade at ro udefter, indtil de var i Sigte af Prins
Christian, og hele Escadren saas nu for Alvor at staa tilsøs,
beskudt af Kanonbaadene saa længe, der var Haab om at
række. Nu først lod Odder-Ø-Batteri, der havde kostet saa
megen Møje, sig høre. Aarsagen til dets ubegribelige Taushed
var et eller andet indtruffet Uheld, der forhindrede at bruge
Kanonerne, og inden dette blev hævet, forløb Tiden, og Fjenden var passeret baade frem og tilbage.
Ombord i Prins Christian havde der i de forventningsfulde
Øjeblikke hersket den største Stilhed. Mandskabet stod ved
Kanonerne klar til at give Ild, naar Ordren lød. J essen havde
gaaet Batterierne igennem og, idet han passerede, sagt nogle
opmuntrende Ord til Mandskabet, der besvarede det med et
Hurra, kort, livfuldt men roligt, hvorpaa han begav sig paa
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Dækket for derfra at iagttage Fjenden. Og Jessen viste aldrig
større Kulde og roligere Bestemthed end da, ligesom der i
Skibet herskede en Stemning saa fast, alvorlig og tillidsfuld,
som vilde have gjort de mest prøvede Veteraner Ære.«
Efter denne Begivenhed indsendte General Tobiesen følgende Rapport til Prins Christian August:
»Siden sidste underdanigste Rapport er dette indtruffen.
at idag viste den engelske Escadre sig for 0ster- og VesterIndløbet til Christiansand, og ved Middagstid indsendte en
Parlementair til Kommandantskabet af følgende Indhold,
Bilag Nr. 1, hvorpaa jeg fandt mig beføjet til at give saadant
Svar, som min Kopi Bilag Nr. 2 udviser.
Ds. Højfyrstelige Durchlautighed vil heraf naadigst erfare,
at Orlogsskibet Prins Christian Frederik, istedetfor at bidrage
til Christiansand Bys Forsvar, er det Bytte, som de engelske
.Krigsskibe søge, og at Byen staar største Fare for at blive
afbrændt og ødelagt : I Overensstemmelse med de øvrige
Medlemmer af Defensionskommissionen har jeg tilraadet Kapitain Jessen at tage Position i Aalefjær-Fjord, hvor han ikke
sandsynlig kan angribes til Lands eller Vands.
At tilraade ham at sejle til Frederiksværn, hvor han i
Forening med Orlogsskibet Lovise Augusta og den øvrige derværende stærke Defension er ganske sikker, tør jeg ikke vove,
fordi Fjenden krydser i Nærheden, men maa lade det ankomme
paa ham selv som Sømand og som den, Skibet er betroet.
Deres Højfyrstelige DurcWautighed ansøges underdanigst at
afgive en bestemt Ordre i denne Anledning, som for Byens
Frelse er af yderste Vigtighed«.
Jessen lod Aalefjær-Fjord undersøge, men erklærede sig
bestemt mod at oplægge Skibet der; hans Beslutning var nu,
da Skibet var saavidt organiseret, at man kunde tænke paa
. at gaa tilsøs med det, at benytte den første gunstige Lejlighed
til at løbe ud og forene sig med Lovise Augusta i Frederiksværn. Hertil havde han erholdt Sneedorff's Tilladelse tilligemed Løfte om det fornødne Antal Kystlodser for i Tilfælde
af Forfølgelse at kunne løbe ind allevegne underveis.
Stemningen i Christiansand var imidlertid bleven en saadan, at man ansaa Orlogsskibet for Byens Ulykke. Uvillien
mod Skibet gik saa vidt, at Ingen vilde understøtte det med
4
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Provisioner uden for rede Penge, og mange af Byens Indvaanere flyttede ud af Byen paa deres Landsteder,
Den 29 / 9 om Middagen, da de begærede Lodser alle var
ankomne, begyndte man ombord i Prins Christian i al Stilhed at gjøre Alting klart til at kunne gaa Seil, saa snart Mørket
faldt paa. Vinden var nordlig med frisk Kuling og graat
Vejr ; der var ikke længer noget Maaneskin , saa at Omstændighederne for at slippe uopdagede ud var gode. Fregatten
og en Brig krydsede tværs over Bugten men med aflands
Vind og ved at knibe Østerlandet nær, var der Haab om at
undgaa at blive set af dem. For ikke at røbe Hensigten for
Fjenden udenfor, gjordes kun saadanne Forberedelser, som
ingen Opsigt kunde vække . . Da det blev mørkt, lettedes Ankrene, og omtrent KI. 9 gjordes Seil, og Prins Christian løb
ud med Alt, hvad den kunde føre. I de første Timer var
Alle i Spænding, og det skarpeste Udkig blev holdt, ikke alene
for de fjendtlige Seilere men ogsaa for Landmærkerne, da det
gjaldt om at tage Østerlandet saa nær som muligt; de mange
Lodser havde nær været til lige saa meget Hinder som Gavn,
idet der paa Grændserne af Distrikterne opstod Strid imellem
dem, dels om hvilke Lodsmærker man kunde skimte, dels om
Øieblikket, naar den ene Lods skulde aftræde Lodfiningen til
den næste. Alt gik imidlertid godt, og med Natten voxede
Tilliden mere og mere. Kulingen friskede, og Skibet, som
ikke var besværet med nogen Last af Proviant, sejlede godt.
Ved Daggry var ingen Fjender at se, og lidt over Eftermiddag
løb Prins Christian med en brækket Bergineraa ind til Nevlunge-Havn. Den følgende Morgen lettede Skibet herfra og
var faa Timer efter til ankers i Frederiksværn. Glæden over
Foreningen var almindelig, og Jessen høstede fortjent Ros for
sin kjække og veludførte Beslutning.
Efterretningerne fra Danmark gav imidlertid Grund til at
frygte et alvorligt Forsøg af Fjenden paa at tilintetgøre den
danske Styrke, hvortil den fra Sjælland snart tilbagevendende
Magt vilde kunne anvendes, og man forudsaa Muligheden af,
at Fjenden vilde sætte Tropper iland; Højderne omkring
Frederiksværn kunde falde i Fjendens Hænder, og denne
derfra tvinge det mod Landsiden svage Sted til Overgivelse.
Den 24de September indløb en Ordre fra Kronprinsen til

51

1807.

SneedortJ om at træffe saadanne Foranstaltninger, at Fjendens
Planer om Skibene i Norge blev gjorte til Intet; denne Ordre
var grundet paa en Efterretning om, at Fjenden vilde anvende
en Magt af 7 Linieskibe til at tage de danske Skibe. Sneedorff
fik derfor af Generalkommandoen Ordre til at være betænkt
paa at søge et andet Tilflugtssted for Skibene, hvor deres Position, forstærket med opkastede Batterier iland, kunde give
dem Styrke til at afslaa Angreb fra Søsiden, imedens de fra
Landsiden var sikrede ved Localiteterne og en passende
Styrke af Landtropper.
Valget faldt paa Frederikstad. hvis dybe, snævre Indsejling kund e forsvares, foruden af Skibene selv, af det paabegyndte Fort Huth, og hvor endelig et af Fjenden landsat
Troppekorps kunde med Fordel mødes af vore Landtropper,
hvis Sammentrækning paa dette Sted, med Henblik paa den
Tvivl, man endnu stedse nærede imod Sverrig, ogsaa var
mere tilraadelig end paa noget længer fra Grændsen fjernet
Punkt. Da Prinsen havde bifaldet Valget af Frederikstad,
afsendte Sneedorff den 28/ 9 2 Kanonbaade, 2 Kanonjoller og
3 Skærbaade i Forvejen og ventede nu blot paa Prins Christian's Ankomst for selv at folge efter; dette ankom som alt
nævnt den 1/10' og efter at have ventet paa gunstig Vind afsejlede begge Linieskibe og Briggen den 7de om Morgenen fra
Frederiksværn og ankrede samme Dags Middag i Frederikstad.
Prins Christian fik Plads i det smalle Indløb til Havnen
paa den østre Side af Fort Huth og fortøjedes tværs paa
Løbet, hvilket en lang Strækning udefter er saa smalt, at kun
eet Skib kan passere det ad Gangen; Lovise A ugusta lagdes
et lille Kanonskud længere inde, hvor det kunde bestryge
Løbet vest om Huth-Ø og tillige beherske de nærliggende
Højder paa Krager-ø, der mod øst indeslutter Havnen;
Briggen Lougen fik Plads inderst i Havnen i Nærheden af
Lovise Augusta; den blev holdt i .seilklar Stand for at kunne
udsendes i paakommende Tilfælde, medens Linieskibene derimod strax gik i Værk med at stryge Stænger og Underræer,
kort sagt oplægge Skibene, hvad Rejsningen angik, som i
Krigstid. 200 Mand fra hvert af Linieskibene blev sendte
iland til Arbejde paa Batterierne paa Ruth-Ø, og allerede
den 10de kunde man begynde at montere 10 Stkr. 24-pundige
4*
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Kanoner, som toges fra den ene Side af Lovise Augusta's
underste Batteri. Kapt.-Lieut. Fasting med 2 Lieutenanter
under sig fik Kommandoen over Fortet. Et andet Fort paa
3 Stkr. 24-pundige blev opført paa den anden Side af Løbet
paa en lav Pynt paa Krager-ø. Til disse Forsvarsforanstaltninger kom endnu 4 Kanonbaade og nogle med Falkenetter
armerede Skærbaade under Lieut. Lund's Kommando, og
samtidig var 4000 Mand sammentrukne iland. Fra Danmark
ankom Kapt.-Lieut. Acheleye med 12 Lieutenanter, der stilledes
til SneedortJ's Raadighed.
Kapt.-Lieut. Bille havde faaet Ordre til at afgaa med sine
Kanonbaade til Frederikstad, da SneedortJ ønskede at have
den hele Styrke af Krigsfartøjer samlet paa et sikkert Sted,
i det Tilfælde at Englænderne paa Hjemturen fra Sjælland
skulde forsøge et Angreb; først i Slutningen af October udfriedes man af Uvisheden i saa Henseende, da sikker Efterretning indløb, at den engelske Flaade var passeret vester efter.
Bille kom imidlertid ikke til Frederikstad. Ved hans
Ankomst til Frerleriksværn viste en fjendtlig Brig sig udenfor;
den blev forfulgt men undløb, og Dagen derefter fik man
Underretning om, at den var løben ind i Langesund-Fjord.
Bille begav sig dertil med 2 Kanonbaade og 2 Joller og ankom
om Natten den 24de. Halvdelen af sin Styrke under Lieut.
Dorn efterlod han i Mundingen af Fjorden; med de to andre
Baade roede han indenfor Briggen og angreb den saaledes
nord fra, da det begyndte at dages, idet paa samme Tid en
Kommando af 36 Jægere under en Lieutenant Nordgreen. fordelagtigt posterede iland, skjød ned paa Briggens Dæk. I
største Hast kappede den og kastede los, og uagtet Jægernes
Kugler flere Gange drev Folkene fra Mersefaldene, lykkedes
det den at gaa Sejl og med en frisk Brise at undslippe efter
i Udløbet atter at have modtaget en varm Hilsen af de der
posterede Baade. Et Par afskudte Kanonporte, hvorpaa fandtes
Navnet iVightingale, og mange Splinter, der flød paa Vandet,
vidnede om, at den ikke var sluppet uskadt fra dette Møde.
Vanskelighederne ved at tilvejebringe den fornødne Proviant til Skibsmandskaberne blev endnu større her i Frederikstad, dels ved Stedets afsides Beliggenhed og faa Ressourcer,
dels ved den Mængde Landtropper, der her var samlede. Vel
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ankom nu og da et Fartøj med Fødemidler, opsendt fra Jylland paa Sneedorf'« Rekvisition til Amtmændene der, men det
lykkedes aldrig at indsamle mere over det daglige Forbrug,
end at Skibene som oftest laa med kun for en Ugestid af de
vigtigste Artikler i Forraad; der maatte fortsættes med Opkøbet en detail med forøget Anstrengelse, og flere af Officererne fra Skibene blev sendte til de nærliggende Byer for at
opkøbe Levnetsmidler og slutte Accord om Bagning og Brygning. Provianteringen gav ogsaa den reducerede Besætning
i Skibene nok at bestille, og da den kolde Aarstid begyndte
at indfinde sig, og Savnet af Vinterklæder blev føleligt, opkjøbtes Klæde af alle Sorter, og Skræddersale oprettedes haade
iland og ombord .
Den 26de October ankom Kommandør Lorents Fisker til
Frederikstad paa sin Vej fra København til Christiania, hvor
han var beordret til at forrette Tjeneste som General-Adjudant hos Prinsen.
Kommandør Fisker var en af Marinens intelligenteste, dygtigste og mest sympathetiske Officerer. Som 16aarig Yngling
udnævntes han 1767 til Sec.-Lieutenant og var indtil 1777 altid
paa Togt særligt til fjerne Farvande ii sidstnævnte Aar gik
han tilligemed 8 andre Søofficerer 'i fransk Tjeneste; her blev
han beordret ombord i den Escadre, der Aaret efter afgik til
Nord-Amerika, hvor den underlagdes Admiral d'Estaing, hvis
Escadre derved forøgedes til 24 Linieskibe, og Fisker kom
saaledes med til Indtagelsen af den engelske ø Grenada og
den efterfølgende Kamp mellem den franske og engelske
Flaade ; han deltog i det mislykkede Forsøg paa at erobre
Savannah og vendte atter tilbage til Antillerne i en Escadre
paa 6 Linieskib e under Admiral la M otte Piquet, der fik Station
ved Martinique og havde adskillige Træfninger med Englændern e. Fisker, der var alt tidligere forfremmet til lieutenant
de vaisseau, overgik i 1780 til Admiral Grev Barra's Stab og
deltog i han s Virksomhed paa den nordamerikanske Kyst, der
imidlertid var uden st ore Resultater. Først da den franske
Flaade var bleven forstærket, grebes Offensiven med Kraft
og i Forening med Generalern e Washington og la Fayette indeslut tedes Byen Yorktown. Da man ved Belejringen af denne
By savnede Ingeniørofficerer, paatog Fisker sig Tjeneste som
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saadan og var med ved Byens Overgivelse. Søkrigen trak
sig herefter Syd 'paa til Ant illerne, og Fisker deltog i de Kampe,
der her udkæmpedes mellem Englændere og Franske. Til
Slut gjorde han Tjeneste som Næstkommanderende paa en
fransk Fregat, ombord paa hvilken han overværede men ikke
deltog i Slaget ved Dominique, hvor Franskmændene led
Nederlag, et Nederlag der havde sin Andel i, at Freden blev
sluttet i Versailles 1783.
Kort efter denne blev Fisker hjemkaldt; foruden sin Forfremmelse modtog Fisker som Anerkjendelse for sin gode
Tjeneste Ordenen »pour le merite militaire«, som han imidlertid
ifølge kgl. Befaling maatte aflægge 1793.
Ved sin Hjemkomst blev han udnævnt til tjenstgjørende
General-Adjudant og fik desuden en mangesidig Anvendelse
som Skibschef, paa Besejling, som Medlem af flere Kommissioner og i flere Aar overdraget Opmaaling og Beskrivelse af
danske Kyster; som Chef for Fregatten Thetis paa Togt til
Middelhavet i 1796 medbragte han Thorvaldsen til Italien;
sin Opgave at slutte Fred med Tripolis løste han ikke, nærmest fordi han ikke havde den tilstrækkelige Styrke under
sig, og han afløstes af Komd.-Kapt. Bille; mellem denne og
Fisker var Forholdet stadig spændt, maaske fremkaldt ved
Følelsen af, at de gjensidig stod hinanden ivejen. Bille lod
ham ialtfald stadig føle sin Uvillie og ikke mindst, da Bille
indtraadte i Admiralitetet, hvad senere berøres.
Endnu maa nævnes Fisker's Fortjeneste af Oprettelse af
Stationer for optiske Telegrafer og hans Organisation af Kanonbaadsflotillen og Øvelser med den i 1806.
Hverken 1801 eller 1807 fik Fisker nogen Kommando, og
det kom det sidste Aar til stærke Rivninger mellem ham og
Bille angaaende dennes Sikringsforanstaltninger for København fra Søsiden.
I Fortvivlelse over sin Uvirksomhed skrev han et Brev til
Kronprinsen, hvor han fremdrog Norges forsømte Kystforsvar
og tilbød sig at organisere det.
Brevet blev naadigst modtaget, og Fisker sendt til Norge.
Fisker's Ansætt else hos den Højstkommanderende maatte
nødvendigvis forandre Sneedorff's hele Stilling; han stod vel,
endskjøndt Højstkommanderende over det hele Søværn i

1807.

55

Norge, under Prins Christian' s Kommando, men dette hverken
fritog Sneedorff for Ansvaret eller berøvede ham Raadigheden
i Dispositionerne af den ham underlagte Styrke. Dette maatte
imidlertid ophøre med Ansættelsen af en ældre Officer som
Generaladjudant, hvem Kronprinsen ogsaa kort efter gav Kommandoen over Kongeriget Norges Søforsvar ; da paa samme
Tid Ordre indløb fra Kronprinsen, at Skibene skulde løbe ud
og krydse, saa faldt det af sig selv, at Kommandoen over
Kanonfartøjerne og det øvrige loeale Søværn ikke længer
kunde føres af Sneedorff, som nu, da Skibene var i Frederikstad, var adskilt fra sin Kollega i Sødefensionskommissionen, Kapt. Fabricius.
Sneedorff indgav under 27de Oetober Begæring til Prins
Christian om at blive fritaget for anden Kommando end den
som Eseadreehef over de 3 Skibe, hvilket bevilgedes. Af den
Overlevering, som Sneedorff gav Kommandør Fisker, skal her
meddeles følgende Uddrag:
I)Da Kapitain-Lieutenant Bille, strax efter at Prins Christian havde forladt Christiansand, som ovenfor nævnt, blev
kaldt bort med sine Kanonbaade, indgav Byens Defensionskommission en Forestilling til Prinsen af Augustenborg om
Nødvendigheden af at bygge nogle Kanonfartøjer til Stedets
Forsvar og tilføjede, at 2-10 strax kunde sættes paa Stablen
der, da der fandtes baade Byggeplads og Materialer dertil.
Stiftamtmand Thygesen tilbød, at der for hans Regning byggedes 4 Kanonjoller.
Samtidig hermed indsendtes til Kronprinsen Indstilling
om at bygge 30 Kanonfartøjer, hvoraf de 20 skulde være Joller.
Tanken var med en Kanonbaad, der stod paa Stablen i Frederiksværn, de 5 Kanonbaade og 4 J olIer under Kapt.-Lieut.
Bille's Kommando, de 4 JolIer byggede af Stiftamtmand
Thygesen tillagt disse 30, at faa 45 Kanonfartøjer til de 5
Defensionsdistrikter-) eller 3 Kanonbaade og 6 Kanonjoller
l) Disse 5 Distrikter, hvori Kyststrækningen nu var delt, var:
1) Fra Christiania, langs Fjordens østre Side til Frederikshald ; 2) fra
Christiania, langs Fjordens vestre Side til Laurvig; 3) fra Laurvig til
Arendal; 4) fra Arendal til Manda); 5) fra Mandal til Stavanger.
Denne Inddeling var strax gjort ved Krigens Udbrud, og en Søofficer
sendt til hvert Distrikt for at. undersøge LocalCorholdene.
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til hvert, dog at disse Fartøjer paa Generalkommandoens
Ordre kunde beordres at virke, hvor det var hensigtsmæssigt.
Kronprinsen bifaldt Forslaget under 17 / 1 0'
I Henhold til det approberede Forslag byggede man da 4
af Stiftamtmanden tilbudte Joller og 2 for kongelig Regning;
en af disse 6 er afløbet, de øvrige 5 afløbe en hver sjette Dag
derefter. Idag har jeg beordret Lieut. Lous, som forestaar
Bygningen i Christiansand, at sætte snarest mulig 3 Kanonbaade paa Stablen, samt Kapt.-Lieut. Stibolt, der har paataget
sig at gjøre Seil, Rundholter og Inventarium, at aftale det
Fornødne med Lieut. Lous, for at denne jo før jo hellere kunde
rejse til Frederiksværn, hvor hans Nærværelse ved Lieut.
Schiiter'» Afrejse vil være fornøden, da jeg formoder, at med
de nu nogenlunde uddannede Tømmermænd, den øvrige Bygning i Christiansand kunde drives under Kapt.-Lieut. Stibolt's
Tilsyn.
I Frederiksværn staar, foruden den før Krigen opsatte
Kanonbaad, der nu er klar til Afløbning, en Kanonjolle paa
Stabelen. Der er Plads til at sætte alle resterende Fartøjer
paa Stabelen paa engang; men der haves ikke assorteret Tømmer uden højst til 1 eller 2 Fartøjer; i Christiansand derimod
til 5 Kanonbaade og 10 Joller. For at faa dette Tømmer er
Lieut. Grove beordret til Arendal med Tegninger og Skabeloner, hvor han ogsaa kan skaffe andre Materialer og Tømmermænd; samtidig er Pr.-Lieut. Liuken sendt til København for
at rekvirere 40 Tømmermænd med nogle Kvartermænd fra
Holmen opsendte til Norge søværts, og er det min Hensigt
med det tilbagevendende Fartøj, at nedsende Kadetterne, der
hidtil have været installerede i Christianias.
Om de Vanskeligheder Provianteringen foraarsagede meddelte Sneedorff sin Afløser:
»Fra det Øieblik Krigen anedes og med den første Baad,
der begyndte Paketfarten, sendte jeg Lieut. Wiegelsen til sin
Fader, Stadthauptmand og en af de første Kjøbmænd i Aalborg, med Bestilling af 6 Maaneders Proviant for Orlogsskibet
og Briggen. Da Prins Christian og Kanonflotillen kom til,
blev disse Bestillinger, saavel til bemeldte Købmand som til
Admiralitetet i Rendsborg forstørrede. Under mit Ophold i
Frederiksværn købte jeg imod Anvisning paa Admiralitetet,
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Alt hvad jeg kunde komme over, deriblandt 600 Tdr. fransk
Rug, hvoraf en Deel endnu er i Behold paa Laurvig Magasin,
forresten - en detail - Kød, Smør, Flæsk, Ærter, Malt;
men Alt var kun at faa i smaa Kvantiteter, og Frederiksværn's
Bagnings- og Brygningskræfter absorberedes af Tropperne,
saa at jeg om Øl maatte henvende mig til Laurvig, hvorfra
jeg endnu kan vente 20 Fade Øl og successive Brød.
Da jeg gik hertil, modtog jeg af Stiftamtmand Pentz der ligesom Amtmand Blom i Hjørring, er af Kollegiet overdraget at sende Provisioner til Norge, - til Frederiksværn
opsendt Skib med omtrent 350 Tdr. Rug og 200 Tdr. Malt,
hvilket blev henlagt her paa Magasinet. Maltet, hvoraf Intet
kunde faaes her, er allerede udleveret til Brygning for Orlogsskibene og den herværende Kanonfiotille og kan, som jeg
igaar den lill gav mig den Ære at melde, 19 Dages Øl, men
blot for Orlogskibene, ventes deraf. Af Rugen, hvoraf jeg
siden min Ankomst endnu hal' faaet 100 Tdr. er 276· Tdr.
udleverede til Maling og Bagning, imod den her sædvanlige
Accord, at 100 Pd . haardt Brød leveres for en Tønde Rug
uden at betale noget for Bagning, Malning og Konsumsionsafgift ; men af dette er det endnu ikke præsteret bagt af de
forskjellige Leverandører, da det er under Maling.
Der kan ventes fra Aalborg og Randers fra Stiftamtmand
Pentz og Amtmand Blom Proviant opsendt til Søetaten, hvis
ej Fartøjerne bliver tagne af Fjenden; Blom har jeg Skrivelse
fra af 25de f. M., hvori han melder, at efter .min Begjæring
har han forhyret en Skipper, Anders Hjorth, direkte til Frederikstad med 200 Tdr. Kød, 157 Tdr. Flæsk, 20 Tdr. Gryn og
12 Tdr. Smør, som han haaber allerede er ankommet ; ifald
denne Ladning ankommer, er det den første klækkelige Tilførsel
af Fødevarer. Jeg har været saaledes i Knibe Ior Kød og Flæsk,
hvoraf Intet var at Iaa her, og jeg har formaaet Lieut. Henne
i Fladstrand til at sende mig noget over i smaa Dæksbaade.
I Christiansand er, som vedfølgende Proviantextrakt viser,
Beholdningen ogsaa kun ringe; dog har Kapt.-Lieut. Stibolt
aldrig klaget for mig. Han har skrevet til mig, at han salter
Kød ned. Rug, ved jeg, Stiftet skal være vel forsynet med .
)Ialt tror jeg ogsaa haves der, men Ærter og Lys er der, som
overalt, stor Mangel paa.
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Hvorledes det gaar Skærgaardsflotillen i Frederiksværn,
ved jeg i dette Øieblik ikke, men da Kapt. Fabricius har været
chargeret med at føde Tropperne i de første Par Maaneder til
Magasinerne blev forsynede, saa har han kun havt liden Tid
og ingen Midler til at sørge for Andet end de øjeblikkelige
Fornødenheder.
Den Deel af Flotillen, som er her, har jeg for en Deel ladet
anskaffe sig selv Proviant for Penge, hvorfor ogsaa Lieut.
Lund har hævet et Par Tusind Rigsdaler hos mig, hvilket var
begyndt før min Ankomst, og da Priserne var taaleligere, end
jeg kunde tvinge det til. Nu derimod i de sidste Tider, da
adskillige Artilder som Malt, Ærter og Smør aldeles ikke er
til at faa, har jeg maattet overlade Flotillen Proviant af 01'logskibenes Beholdning. Det vil være nødvendigt, at en Bestemmelse for den eller Anst alter til dens Proviantering andetsteds fra end fra Orlogskibene snarest mulig tages«.
Den 28de October ankom Prinsen af Augustenborg til
Frederikstad for at inspicere ; han meddelte Sneedorfj Kronprinsens nylig ankomne Ordre, at begge Linieskibe skulde gaa
tilsøs for at agere offensivt imod de i Farvandene tilbageblevne
Fjender; der er Grund til at antage, at denne Ordre ikke har
været ubetinget, men som ved tidligere Leilighed var Tilfældet, har været overladt Prinsen og Sneedorff, om det efter
de dem nærmere bekjendte Omstændigheder, fandtes gørligt.
Sneedorff kjendte imidlertid Ordren før Prinsens Komme og
havde sammen med Jessen udarbejdet en Forestilling, sigtende til at bevirke en Forandring i Ordren for Skibene, hvilken
blev overrakt Prinsen. De udviklede heri, at Skibenes Tilstand baade med Hensyn til Mangelen paa Proviant og Vinterklæder til Mandskabet og Lovise Augusta's usødygtige Forfatning gjorde et Vinterkryds utilraadeligt. Især med Hensyn
til den sidste Omstændighed var en Adskillelse at befrygte i
den første Storm, der indtraf, og vor lille Styrke var da adskilt og udsat for at angribes af en overlegen Fjende. I deres
nuværende Stilling var Skibene i Sikkerhed, og naar Isen
lagde til, kunde den største Deel af Mandskabet permitteres
til Foraarets Komme.
Prinsen tog ingen Bestemmelse, men den 31/ 10 modtog
Sneedorfj en Skrivelse fra General-Adjudant Fisker, at Prinsen
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nu havde bestemt sig til, at begge Linieskibene, provianterede
for 6 Uger, skulde gaa tilsøs og krydse. Tiltaklingen af Skibene
begyndte strax, Officerer udsendtes til de nærliggende Byer
for at paaskynde Provianteringen, og Forfærdigelsen af Klædningsstykker forceredes. De ilandbragte Kanoner toges ombord, Lovise Augusta lagde ud ved Siden af Prins Christian og
Kapt. Fasting, der havde kommanderet Fortet, gik ombord i
Lovise Augusta.
Briggen Lougen og Kanonbaadene afsendtes til Frederiksværn med Ordre at underlægge sig Kapt.-Lieut. Bille.
Den 17de November var Alt ombord, og Linieskibene klare
til at sejle, kun Bramstænger og Underræer var ikke omhoug
for at holde Afsejlingen hemmelig.
Den 18/ 11 lettede begge Skibe og stod tilsøs med nordlig
Vind og godt Vejr.
Sneedorff'« Ordre for dette Togt var undertegnet af Prinsen
og lød paa at holde krydsende imellem Christiansand og
Øster-Bisøer, hvor man havde Efterretning om, at enkelte
fjendtlige Krydsere havde taget Station. Alle Kanonfartøjer
var nu forenede under Kapt.-Lieut. Bille, der var beordret
at bevogte den samme Kyststrækning indenskærs og saa meget
som mulig holde Forbindelsen med Linieskibene vedlige. Med
Ordren for Togtet fulgte en forseglet hemmelig Ordre, som
skulde aabnes 14 Dage efter Afsejlingen; denne Ordre lød paa,
at naar Skibene havde holdt krydsende 14 Dage eller 3 Uger
paa den befalede Station, skulde de søge til Sundet eller Bælterne; hvilken af de to Veje, der skulde vælges, maatte bero
paa de Efterretninger, man havde om Fjendens Styrke, idet
Prinsen agtede 3 Gange om Ugen at meddele Bille og Kystsignalstationerne, hvad han vidste i saa Henseende.
Skibene indtog altsaa deres Station. Den 2°/11 tiltog
Kulingen af osa. til en Storm, som om Natten skagede om
til SV. og blæste meget haardt den følgende Dag, og snart
begyndte Lovise Augusta's brøstfældige Tilstand at vise sig.
Om Natten knækkede Jernkrydsholterne til Store Hals, og
Sejlet skørede; næste Formiddag brækkedes bagbords Botelur,
og Fokken blæste bort under Bjærgningen; om Eftermiddagen
brækkedes Bergineraaen og Brogen paa Fokkeraaen, Stroppen til Store-Mersedreiereb sprang. Om Natten den 22 / 11 be-
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dagede Vejret sig, Vinden trak sig til VNV., og den næste
Dag var det Bramsejlskuling med smukt Vejr.
Fra Prins Christian blev anmodet om Tilladelse til at jage
nogle i Sigte værende Sejlere, men dette blev afslaaet af Sneedorff, da han havde Ordre til at holde sig østen for Næsset
og ikke skille Skibene fra hinanden.
Begge Skibene søgte nu ind til Frederiksværn, hvor Lovise
Augusta strax gik igang med at udbedre de lidte Havarier,
assisteret af Mandskab fra Prins Christian.
Ved Ankomsten modtog Sneedorff følgende Ordre af 14/ 11
fra Kronprinsen:
»Da Beltet i nærværende Øieblik er ganske fri for fjendtlige Skibe, saa anser jeg det nu for ufornødent, at De anløber
Beltet. Men som her paa Rheden og i Farvandet mellem
Helsingør og Dragør opholder sig et fjendtligt Orlogsskib, 2,
Fregatter og nogle Brigger, paa saa lang Afstand, at man
ingen Skade kan gøre dem fra Batterierne, vilde jeg, at De,
istedetfor at komme hertil med Deres anfortroede Orlogsskib,
kom herned med begge Orlogsskibene og Briggen og med denne
Magt søgte lige op, hvor Orlogsskibet ligger for med Kraft
og dobbelt Ild at bemestre Dem samme samt hvad andet,
der siden maatte forefindes i dette Farvand. For at udføre
dette er det nødvendigt, at De ikke opholder Dem ved Smaating enten paa Nedrejsen i Søen eller i Sundet. .
Et Rygte har sagt, at der ved Gothenborg skal have været
set et eller to fjendtlige Skibe; men som De har i Deres Magt
at gaa vesten om Øerne, vil De ved Deres gode Konduite let
kunne undgaa disse, om de skulde være Dem overlegen. Denne
Deres Ordre anmelder De til Hs. Durchlautighed, Prins Christian af Augustenborg«,
De Efterretninger om Fjendens Styrke, Sneedorff modtog
her, lød forskelligt; men et Brev af 21 / 11 fra Generalkommandoen sagde med Bestemthed, at ved Vingø laa en Transportflaade paa 50 Skibe næsten uden Eskorte; denne ventede paa
en større, lignende ved Helsingborg, som skulde forene sig
med den, og hvis Eskorte var et Linieskib, en Fregat og
maaske nogle Brigger.
Den 25 / 11 var de værste Havarier udbedrede, men stormende sydlig Kuling tvang Skibene til at blive i Havn, uagtet
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deres Ordre om uden Ophold at søge Sundet, og først den
3°/11 bedagede Vejret sig, og Skibene stod tilsøes. Til Briggen
Lougen, som laa i Christiansand havde SneedortJ sendt Ordre
om at støde til Linieskibene, men da den ej var ankommen,
vilde han ikke afvente den.
Skibene holdt ad Kattegat til bidevind med Force af Sejl;
ved Midnat pejledes Marstrand Fyr i ø.t.S. 3 1 / 2 Mils Afstand,
og Kursen sattes Kattegat ind. Om Morgenen KJ. 8 ved Daggry opdagedes fra Prins Christian, der var forrest pludselig
Land forude; det var Læsø. Der blev strax vendt, og Loddet
gav 6 Favne; Vind og Vejr tillod lykkeligvis Skibene at staa
ud igjen; da Vinden kort efter gik mere sydlig og efterhaanden
trak sig til Sydvest, hvilket forbød at sejle Kattegat ind, stod
SneedortJ over under Skagen for at opsøge den Fregat, som
efter Forlydende skulde ligge der som Fyrskib; de sejlede langs
med Revet uden at opdage nogen Fregat, og da Mørket faldt
paa, drejede de til Vinden NV. over.
Om Natten omtrent KJ. 1 den 2den December saas pludselig fra Prins Christian et Skibsfyr om Styrbord i Læ, som
i faa Øieblikke blev opseilet og viste sig at være en Orlogsbrig
med tændt Merselanterne. Officeren paa Bakken meldte det
strax agter og var neppe kommen tilbage med Vagtchefen til
Styrbords Faldreb, før Briggen var tværs af Fokkerøstet, og
engelsk Kommando hørtes tydelig der ombord. Et Par andre
Sejlere, Koffardiskibe, saas tæt samlet om Briggen. Vagtchefen sendte strax Lieutenanten ned at purre Chefen og lod
imidlertid den største Stilhed herske ombord for ikke at røbes
for Fjenden. Kapitain Jessen's Spørgsmaal var, hvor Lovise
Augusta var, og da han hørte, at den var tæt til Luvart og
følgelig maatte lige saa godt kunne se Sejleren som Prins
Christian, svarede han »Nej: paa Spørgsmaalet, om der skulde
gjøres et Par Kanoner paa øverste Batteri klare; han kom
strax derefter paa Dækket og stod en kort Tid ved Styrbords
Faldreb og betragtede Briggen, der nu sakkede mere. Endnu
før nogen Beslutning var tagen, blev der prajet fra Lovise
Augusta, »at vi vare inde i en Convoj, og vi skulde derfor
vende, for at staa ud, til det blev Dag«. Ved to Gange at
negte at vende, da der intet Storsejl havdes til, og der var lidt
Næsesø, kom Prins Christian fra Lovise Augusta. Endelig
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blev der vendt, og efter en Times Adskillelse var Skibene atter
forenede. Et Par andre Fyr blev sete til Luvart, saa der
ikke kunde være Tvivl om, at Skibene var faldne ind med
endel Sejlere; som ogsaa Journalen udviser, maa det have
været tykt og usigtbart Vejr, siden Skibene saa pludselig befandt sig inde i en Konvoj. For Briggen, der saa de to danske
Linieskibe sammen uden Fyr, kunde det neppe være tvivlsomt, skulde man tro, hvad de vare, idetmindste at de ikke
hørte til Konvojen. I SneedortJ's Ordre af 14/ 11 var der Tale
om 2 Linieskibe, der laa ved Gothenhorg, og som han skulde
søge at undgaa ved at gaa vesten om øerne. Der var altsaa
flere Linieskibe i Farvandet, og muligt er vore blevne antagne
for dem, siden det lod som Mødet ikke vakte videre Opmærksomhed; der skete ialfald ikke det ringeste kendelige Tegn
paa Allarm i Konvojen.
Begge Linieskibene stod nu øster over med ringe Fart til
KJ. 5 om Morgenen, da der atter blev vendt vester over, og
man vedblev at staa saaledes til hen imod Middag, uden
at nogen Sejler blev set.
Den om Natten mødte Konvoj var den ovenfor omtalte
Konvoj af de sidste engelske Krigsskibe, der forlod de danske
Farvande, deriblandt Linieskibet Vanguard.
Krænkende maa det have været for SneedortJ siden at erfare, at denne Konvoj, som et uheldigt Sammenstød af Omstændigheder lod ham gaa glip af, netop var den, han var
nedkaldt fra Norge for at angribe. Det er vel tvivlsomt, om
noget Stort vilde have været udrettet, om ogsaa Konvojen
den næste Morgen var bleven opdaget, med et Skib som Lovise
Augusta, der var i saa slet Tilstand paa Sejl og Rejsning, at
det umulig kunde have iværksat nogen forceret J agt.
I sin Rapport til Admiralitetet udtaler SneedortJ: at hans
Ordre for Sejladsen om Natten havde været at gøre et Par
lange Slag, for at være under Skagen ved Dagens Frembrud;
at da to andre ,Fyr var i Sigte langt oppe til Luvart, maatte
han antage, at der var flere Skibe i Følge, og han vilde derfor
gøre et Slag for at komme op til dem, og være til Luvart ved
Dagningen; dette var der saa meget mere Grund til at vente
ikke vilde have Vanskelighed, som Konvojens Fart maatte
være ringe, efter den Hastighed, hvormed vore Skibe havde
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opsejlet den. Saalænge ikke flere Sejlere var sete, maatte
Briggen og de to Koffardiskibe regnes til de Smaating, hans
Ordre bød ham ej at opholde sig efter. Om Natten tillod
Vejret desuden ikke at gøre Noget, og i Mørke at indlade sig
med en Styrke, man ikke kjender, vilde være uklogt især med
et Skib, hvis Sejl var i en saa maadelig Forfatning som Lovise
Augusta's, og i Betragtning af den Efterretning om, at 2 andre
Linieskibe foruden Vanguard befandt sig i Farvandet; den
øvrige Deel af Konvojen, hvor stor denne end var, vilde derved
kun gøres opmærksom og erholde Leilighed til at undfly ved
Hjælp af Natten. Det var efter Overlæg med en eller flere
af de ældre Officerer, der stod hos ham, at han af disse Grunde
besluttede sig til at gøre en kort Bout for at komme op til
de sete Fyr. Ved Daggry var ingen Seilere at se, uagtet vore
Skibe fra Kl. 5 havde staaet samme Kurs som de. Han antog.
da, at Konvojen, der neppe kunde have holdt Luven saa godt
som hans Skibe, var kommen i Læ, rimeligvis ved at sløre
op under Norge, for at komme i Kyststrømmen, hvorfor han
ligeledes slørede med en Streg eller to i Sejlene, indtil han mod
Middag fik Land i Sigte.
Efter at vore Skibe havde ligget med Stille udfor den
norske Kyst omtrent ved Troms Kirke, fik de Vind af ONO.
og stod Syd paa. Om Natten friskede det, hvorved Lovise
Augusta atter havde Sejlhavari. Om Middagen passerede
Skibene Skagen prisende den svenske Kyst.
Noget senere opdagedes flere Sejlere forude. Kl. 3 blev
givet Signal til klart Skib og til at jage. Blandt Sejlerne
opdagenes en Orlogsbrig, som fattede Mistanke og gjorde
Signaler, og da disse ikke blev besvarede, vendte den og holdt
med Pres af Sejl vest om Anholt. Jessen maatte imidlertid
opgive at forfølge den for ikke at blive skilt fra Lovise A ugusta, og da Mørket faldt paa. En halv Snes Koffardiskibe
fortsatte, uden Frygt deres Kurs, og Fartøj blev ikke udsat
for at undersøge dem, da Vinden friskede og gik til Vest.
Kl. 6 om Morgenen ankrede begge Linieskibe udfor Hornbæk,
hvor en Officer blev sendt iland for at hente Lodser, forhøre
om Ordrer i Kronborg, og om hvor den engelske Styrke laa.
Kort efter Ankringen, da det blæste en rebet Mærseils
Kuling, gik Lovise Augusta i Drift og havde raget ombord i
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Prins Christian, havde denne ikke i sidste Øieblik kappet
Touget, og Skibene holdt derfor under Sejl, til Officeren kom
tilbage, hvorefter de stod Sundet ind modtagne med rungende Hurra fra Kronborg's Volde.
Med den tilbagevendte Officer fik Skibene Underretning
om, at Englænderne havde forladt Sundet og Ordre til at gaa
til København, hvis ingen fjendtlig Styrke var mødt, der
skulde forfølges.
KJ. 2 om Eftermiddagen ankrede Skibene udenfor Trekroner. Med oprigtig Glæde hilste man Ankomsten af den
frelste Rest af den danske Flaade, men Glæden vilde have
været større, hvis den paa sin Nedsejling havde havt det
Held at tilføje Fjenden nogen betydelig Skade. I ForbittreIsen
over det lidte Overfald og Tab var det kun naturligt, at Na.tionens Haab vendte sig til de to Skibe; faa kunde vide, at
Lovise Augusta var af saa svag Styrke i artilleristisk Henseende,
og i en saa daarlig Forfatning, at dette Skib derfor var ligesaa
uskikket til at gaa i Kamp mod Fjenden som mod Elementerne.
Neppe var Skibene ankrede, før Adjutant, Pr.-Lieut. Wilde
kom ombord med mundtlig Ordre til SneedortJ om strax at
gaa til Østersøen for at opsøge en Konvoj, der formentes at
være under Opsejling; men da Kuling og Vind ikke tillod
Skibene at komme under Sejl og Drogden ud, før det blev
mørkt, maatte de blive liggende efter at have prøvet paa at
lette.
Om Aftenen modtog SneedortJ følgende Skrivelse fra Admiralitetet:
»Kollegiets mundtlige Ordre ved Pr.-Lieut. Wilde, som blev
Hr. Kommandør-Kapitainen tilbragt, just som De var ankret,
haver De uopholdelig at iværksætte, og som samme ikke idag
er bleven udført, ved man, at den imorgen bliver iværksat.
Med to Ankre tror man, at Chefen fqr Orlogskibet Prins
Christian uden Risico kan gaa, mim skulde et af de to Ankre
mangle noget, faar dette Skib at blive tilbage, og skal det da,
om muligt, fra det Asiatiske Compagnie blive hjulpet med et
Anker.
Den omtalte Konvoj skal kun være bedækket af en Brig
og et armeret tremastet Fartøj; den søges taget, forfulgt eller
tilintetgj ort.
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I det Tilfælde, at Orlogskibet Prins Christian følger med,
og Vinden vedbliver at være nordvestlig, haver De at lade
det anløbe Christiansø for derfra at modtage alle de Skibe,
som vil hertil under Konvoj«.
Næste Dag den 5/12 gik Skibene under Sejl krydsende syd
paa med en stiv Kuling af VSV.; lidt over Middag knækkede
Lovise Augusta først Krydsraaen og derefter Store-Merseraaen, og Skibene maatte ankre.
Samme Dag modtog Sneedorff følgende Ordre:
»Efter indkomne Rapporter fra Trekroner erfares, at Orlogskibet Lovise Augusta skal idag have havt Havari paa sine
Rundholter, og som den befalede Expedition at opsøge fjendtlige Skibe under Stevns og siden at hidbringe Skibene fra
Christiansø intet Ophold taaler, saa haver De i det Tilfælde,
at Deres Havari er af den Beskaffenhed, at det udkræver
Tidsspilde for Expeditionen, ikkun at beordre Orlogskibet
Prins Christian at afgaa paa de førnævnte Expeditioner, hvorefter De i dette Tilfælde haver med det Dem anfortroede Skib
at søge Deres første Ankerplads i Nærheden af Trekroners
Batteri.
Holmens Chef er beordret at sende ud til Trekroners Batteris
Havn 2 Ankre og 2 Sværtouge til Orlogsskibet Prins Christian,
som det ved endt Expedition strax afhenter derfra«.
Den 7de lettede Skibene, men kom først den 8de Drogden
ud og stod syd efter til under Falsterbo, hvor Prins Christian detacheredes til Christiansø. Vinden gik om Natten til
NO. tiltagende til Storm, som vedvarede til den lOde, da
Prins Christian, efter at have været i Sigte af Bornholm, holdt
tilbage til Falsterbo med nogen Skade paa Sejlene. Skibene
holdt krydsende Resten af Dagen og den følgende Dag; adskillige Sejlere blev undersøgte, men var alle neutrale. Talrige Rygter hørtes . om engelske Krydseres Tilstedeværelse i
Østersøen, men nøjere Undersøgelse godtgjorte deres Upaalidelighed.
Om Aftenen den 11/12 gik Vinden til Nordvest, Prins
Christian blev atter sendt til Christiansø, medens Lovise Augusta efter Ordre gik til København for at aftakle.
Efter en Dags Ophold ved Christiansø, hvor 3 Koffardiskibe stødte til, afgik Prins Christian til København. Under
5
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vedholdende stormende Kuling drev Skibene om i Østersøen;
stærk Kulde kom til med den deraf følgende Overisning, og
2 Gange var Prins Christian i stor Fare for at drive iland paa
den pommerske Kyst; først den 25/ 12 ankrede Prins Christian
ved København medbringende det ene af de tre Skibe; de
to andre var tabte i Storm og Snevejr, men kom siden lykkelig frem.
Kort efter at være ankret modtog Kapitain J essen følgende Ordre :
»For at sikkre Kommunikationen mellem Jylland og
Norge, der efter indkomne Rapporter bestandig forulempes af
nogle fjendtlige Kapere, der dels opholder sig ved Gothenborg, haver Hr. Kapitainen, efter at De med al mulig Drift
og Activitet har indtaget Proviant og andre Fornødenheder,
som strax ved Holmen vil blive Dem tilsendt, at afsejle herfra
til Skagen, for derefter at holde det krydsende imellem Jylland og Norge samt Omegnen af Gothenborg alt for at beskytte
vore Proviantskibe imellem Jylland og Norge samt for at gøre
Fjenden al mulig Skade, hvor han end maatte være at finde.
Naar Hr. Kapitainen finder det nødvendigt at søge Havn, bør
det altid ske øst for Næsset, og hvor der er Fæstninger eller
sikkre Landbatterier. Foruden et Skib, der er ladet med
Munderingsstykker til den norske Arme, og som tages under
Konvoj, bliver der endnu nogle andre Sager af samme Natur,
som modtages i Deres anfortroede Hænders Skib, hvilket Alt
vil med største Hast blive ombord sendt.
løvrigt har Hr. Kapitainen at føre saadan Konduite og
vise saadant Sømandskab og Soldatskab, som det egner en
kæk og forsøgt Søofficer«.

Imidlertid fortsattes i Norge Forsvarsforanstaltningerne
under Lorents Fisker's energiske Ledelse; foruden at være General-Adjutant hos Prins Christian August tildelte denne ham
efter Kronprinsens Ordre som alt nævnt Kommandoen af
Norges Søforsvar; Fisker var meget virksom. Paa sine mange
Rejser opfordrede han til at yde Bidrag til Kanonfartøjers
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Bygmng og Udrustning, ledede Indsamlingen, paaskyndte
Udførelsen, sørgede for Batteriers Anlæg paa Kysterne og
Armatur og Ammunitions Tilvejebringelse. Hans Virksomhed lammedes imidlertid meget ved Uvillie og Hensynsløshed
fra Admiralitetets Side; uden at meddele ham det, hjemkaldtes hans Secretair, og trods hans Erklæring, at han med
sin store Korrespondance ikke kunde undvære en saadan,
nægtede Admiralitetet haardnakket at opsende ham igjen. I
dette Tilfælde skyldes Uvillien Bille, thi i et Brev til Admiral
Wleugel skriver han: »Lorenis Fisker, som er kommanderet til
Norge for at være hos Prinsen, har forlangt og faaet Raven
med sig. Gud ved hvorfor I Prinsen (Kronprinsen) har lovet
mig at skrive op og befale ham ned igjen«.
Senere skrev Fisker til Kronprinsen: »Blot en Ting naadigste Prins vover jeg at anmode om, nu da jeg ved Secretair
Raven's Bortrejse har liden eller ingen Hjælp til at bestride
en uhyre Korrespondance, at mig forundes en Secretair fra
Søetatens Revisionscontoir. Man har vedtaget her at lade
alle Udgifter for Kystdefensionsværnet flyde gjennem mine
Hænder, og jeg har hverken Tid eller Bevanthed til Regnskabsførelse, da jeg - som det muligen er Eders Kongelige Højhed
bekjendt - er en ruineret Mand, vil Hs. Majestæts Kasse altsaa ingen Erstatning kunne faa hos mig for Regnskabsuordener, som kunne møde«,
I Throndhjem tog den kommanderende General-Lieutenant
Krogh sig ivrigt af Forsvaret; foruden hans Foranstaltninger
for Hærens Vedkommende, indberettede han allerede under
27/ 1 0 til Kronprinsen om Anlæget af et Kystbatteri paa 4 Stkr.
12-pundige og 8 Stkr. 8-pundige Kanoner og at have sendt
Indrulleringschefen Kommandør Grib 10 Stkr. 8-pundige Kanoner til Flaadebatteriet i Christiansund, hvis Kystværn han
agtede at forøge. Under 4de December indberettede han, at
frivillige Gaver til Kanonfartøjer indkom rigeligt, og at saasnart Tegning til saadanne blev ham sendte tilligemed en
duelig Skibbygningsmester, vilde der blive taget fat paa Arbejdet; ligeledes anmodede han om, at tvende Søofficerer,
som var vel øvede i Evolutioner med disse Fartøjer, maatte
blive stillede til hans Raadighed.
I Bergen ledede den gamle og svagelige men aandfriske
5*
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Generallieutenant H esselberg Forsvarsforanstaltningerne assisteret af Oberst Holieldi. Strax ved Efterretningen om Englændernes Ankomst til Sundet sammenkaldte han et Krigsraad, efter hvis Beslutning Batterier anlagdes paa Laxevaag
og i Dokken. Kystmilitsen forsynedes med Vaaben, saa langt
Forsyningen strakte til, og to Piketfartøjer patrouillerede hver
Nat fra Tappenstreg til Reveille mellem Hagranæs og Karven,
hvilken Foranstaltning senere reddede Byen for det eneste
Overfald, der skete.
Til Kanonfartøjer indkom rigelig med Penge, 13120 Rbd.,
men paa Grund af Mangel saavel paa Materiale som paa Skibsbyggere kunde man ikke begynde Bygningen før det følgende Aar.
Med de Foranstaltninger, der var trufne for Hærens Vedkommende i Forbindelse med, hvad ovenfor er nævnt, var
der ved Slutningen af October gjort Alt, hvad der med de
forhaanden værende Midler kunde gøres for Byens Sikkerhed.
En uventet Forøgelse fik den norske flydende Defension,
ved at norske Lodser traf drivende i Nordsøen de tre danske
Kanonbaade Nysted, Holbæk og Næstved, som var bortdrevne
under Sejladsen til England med den røvede Flaade; de indbragtes til Christiansand, hvor de modtoges som en velkommen Forstærkning af Byens Forsvar.

Paa alle Maader gjaldt det i Statshusholdningen at anvende den strengeste Øconomi, og allerede den 10de November
havde Kronprinsen tilskrevet det danske Kancelli »da det nu
nærmer sig Vinteren, saa kan intet betydeligt Angreb mere
befrygtes; desaarsag befales det herved, at Kystmilitsens
Tjeneste saasom Vagter og Patrouiller paa Kysterne ophæves
indtil videre, hvilket Kancelliet vil behage at tilkjendegive
alle vedkommende Øvrigheder i Danmark til Efterretning«.
Samtidig faar Lieutenant Rasch Ordre til at oplægge Briggen Fama i Kanalen og overtage Batterierne ved Holtenau,
og Lieutenant H alling til at oplægge Briggen Støren.
Fra Admiral Wleugel fremkom et Forslag om, hvorledes
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Forretningerne mellem Admiraliteterne i København og
Rensborg skulde deles, hvilket Forslag blev bifaldet; det har
ikke været muligt at oplyse, hvorledes Forslaget motiveredes,
men det maa antages og navnlig efter yngre Officerers Breve;
at det har været motiveret ved Trangen til en bedre Forretningsgang; de Underordnede kunde faa Ordre fra flere Overordnede, og Kronprinsen selv gav direkte Ordre, saa at man
kunde se den tjenstlige Uregelmæssighed, at Underordnede
indberettede til Overordnede, at de havde faaet den eller den
Ordre af Kronprinsen.
Kapitain Mossin beder i et Brev en Ven undskylde, at
han saalænge ikke har hørt fra ham, men Grunden er den,
at han har saa mange Overordnede, der sender Ordrer og
Skrivelser, han maa besvare, og i et Brev skriver Admiral
Wleugei til sin Underordnede Lieut. Krieger, at det vilde
være ham kært at erfare de Ordrer, han har faaet fra København.
Fra Midten af December begynder Oplægningen af det
flydende Materiel ved København, Fartøjerne i Kalleboer forbliver der, Kanonbaaden Faaborg oplægges i Helsingør, og samtidig oplægges alt flydende Materiel paa Elben, og den største
Del af Mandskabet permitteres, kun en nødvendig Vinterstyrke holdes inde.

Danmarks udenrigspolitiske Stilling efter det engelske
Overfald er saa udførlig behandlet i den historiske Literatur,
saa at den her kun skal nævnes i al Korthed.
Da Kronprinsen den 11/ 9i Kiel modtog Efterretningen om
Københavns Kapitulation, afsendte han den næste Dag Udenrigsminister Bernstorff og Generaladjudant Major 'D. Biilou: til
Marschal Bernadotte i Hamborg, som kommanderede hele det
Troppekorps, der stod langs den sydlige Elbbred, for at meddele ham Københavns Kapitulation og anmode om hans Bistand mod Englænderne; de to Afsendinge blev meget venligt modtagne af Marchallen.
Samme Dag afsendte Kronprinsen sin Generaladjudant af
Søetaten med en Skrivelse til Kejser Napoleon; Kejseren
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modtog Lindholm paa den elskværdigste Maade, udtalte sin
Beklagelse over, hvad der var vederfaret Danmark, og ytrede,
at Englænderne skulde faa det betalt. Den 11 /10 var Lindholm atter tilbage i Kiel med det Resultat, at Kejseren lovede
Danmark sin Understøttelse og var villig til en offensiv og
defensiv Alliance, saa snart de dertil befuldmægtigede Personer kom tilstede, og Traktaten blev underskrevet den 31te
October i Fontainebleau af den danske Minister Dreyer og
den franske Minister Champagny.
Fra engelsk Side gjordes Skridt til igen at komme paa
en venskabelig Fod med Danmark, og der forhandledes foreløbig med den danske Minister Rist i London for at forberede
den danske Regering, inden den engelske befuldmægtigede
Minister sendtes hertil for at forhandle med den danske Regering. De engelske Forslag gik ud paa, at Danmark skulde
vælge mellem Neutralitet eller Alliance med Storbritanien;
forkastede Danmark disse Forslag, vilde England lade Sverrig
erklære Danmark Krig, idet det tilføjedes, at Kongen af Sverrig var villig til at virke sammen med den engelske Regering,
som muligvis kunde blive nødt til at holde ham skadesløs
ved Erhvervelsen af Norge.
Forslagene blev afviste af den danske Regering.
De engelske Trusler gjorde, at den danske Regering affordrede den svenske en Erklæring om dens Hensigter, men fik
kun et undvigende Svar, og paa en fornyet Henvendelse udtalte
den svenske Regering under 21 / 1 2, »at dersom Hans Majestæt
havde anset det fornødent at besætte Sjælland i Forening med
sin Allierede, saa havde han gjort det, og Kongen ønskede,
at han aldrig maatte faa Anledning til at fortryde, at han
havde handlet saaledes«. Havde den danske Regering tvivlet,
saa havde den nu faaet officiel Besked om Sverrig og Englands
indbyrdes Forhold og deres Planer lige overfor Danmark.
At en Krig var uundgaaelig, stod nu Alle klart.
Det skal her nævnes, at da den røvede danske Flaade stod
Sundet ud, overværede den svenske Konge og Dronning paa
en temmelig ostensiv Maade Forbipassagen fra Helsingborg
Havn; den engelske Admiral og General var iland for at gøre
Majestæterne deres Opvartning og hlev indhudte til deres
Frokosttaffel.
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Det svenske Hof var det eneste, der ikke over for den
danske Konge udtalte sin Deltagelse i Anledning af den Landet
overgaaede skammelige Handling, som det engelske Overfald var.
Særlig Deltagelse vistes Danmark af Rusland, som den 7de
November erklærede England Krig og udtalte, at ingen Forstaaelse kunde genoprettes, før England havde gjort Danmark Fyldest, men heraf fulgte, at Sverrig som Englands
Allierede maatte blive Danmarks Fjende.
Ved Aarets Slutning stod Danmark altsaa som Forbundsfælle med Europa's to mægtigste Stater, men Danmark havde
mistet sin Flaade, hvad der var ødelagt i København løb op
til mange Millioner, og store Tab var tilført Landet. ved den
delvise Ødelæggelse af dens Handelsflaade og hvad dermed
fulgte.
Forbundet med Frankrig og Rusland kunde snart skaffe
Oprejsning, men det skulde ikke ske - 1807 blev Indledningen
til en Række tunge Aar for Landet.
Vore vestindiske Øer St. Thomas og St. Croix havde kapituleret til Englænderne henhold svis d. 22/12 og d.. 25 / 12 .

1808
nævnt Pag. 66 havde Linieskibet Prins Christian Frederik, da det den 25 / 12 ankrede i Renden, faaet Ordre til
snarest mulig at gøre sig klar til at afgaa til Norge for dertil
at konvojere en Brig og en Galease ladede med Munderingssager- og Krigsmateriel til Armeen. En Sum Penge, 200000
Rigsdaler, og nogle Pakker Stempelpapir til Regeringen i
Norge var desuden bragte ombord paa Prins Christian, og
den lste Januar var alt klar til Afsejling ; Forhindringer af
forskellig Slags gjorde, at Skibene først kom Sundet ud den
5te. Den 7de ankom de til Frederiksværn, hvor Briggen
Lougen blev underlagt Jessen.
Allerede i sin første Rapport klagede Jessen over det
slette Tougværk, hvormed han var bleven forsynet fra Takkelloftet ; det var saa slet, at det sprang ved første Brug, og han
var nødt til at iskære de tidligere kasserede løbende Ender.
Aarsagen var, at da Magasinerne var tømte af Englænderne,
havde man været nødt til at købe Tougværk hos Private, og
dette var af det slette russiske Gods, som havde henligget
lang Tid og forbrændt i Oplaget.
Den Il/l løb Prins Christian og Briggen Lougen ud paa
et Kryds medtagende en Koffardibrig, som de konvojerede til
Skagen. Krydsende i Skagerak fik de den 14de en overhændig
Storm af SO.; endel Sejl skøredes og fløj fra Ræerne, og
Briggen Lougen kom bort fra Linieskibet. Den 17/ 1 var Prins
Christian dreven helt vester ud under Næsset, og da Vejret
bedagede sig, stod Jessen østerefter og ankom den 18/ 1 til
Frederiksværn, hvor han den 24 / 1 fik Underretning om, at
Lougen var indkommen til Christiansand med endel Havarier. Linieskibets Takkelads havde paa dette Kryds lidt betydeligt, og Mandskabet begyndte at blive sygeligt.
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Efter en ny Krydstur kom Prins Christian den 6/2 ind til
Frederiksværn, hvor Skibet frøs inde. Paa denne Tur havde
man om Morgenen den 5te Februar opdaget en stor Sejler,
som antoges for en fjendtlig Fregat; den blev jaget ind under
Vingø, hvor den søgte ind i Skærgaarden; senere erfaredes,
at det var den engelske Fregat Quebeck med 200000 æ Subsidiepenge til Sverrig, og at man derombord havde næret
Frygt for at blive erobret. Begivenheden vakte stor Bestyrtelse
i England og havde til Følge, at der strax afsendtes den lille
Eskadre under Parker, som senere tilintetgjorte Prins Christian.
Indtil den 2°/2 laa Jessen indefrossen i Frederiksværn, da
han gik ud at krydse, og den 29 / 2 løb ind til Christiansand,
hvor han den 4/3 fik Ordre at gaa til København;' først den
1°/3 tillod Vinden ham at komme afsted, og den 11/3om Aftenen
ankrede Prins Christian ved Hornbæk. Ved Kronborg den
næste Dag modtog J essen Ordre til at blive paa Helsingør
Rhed, da Isen endnu laa ved København.
Om Mandskabets Sundhedstilstand rapporterede Jessen
strax, at han ved Afrejsen fra Christiansand havde landsat
25 Mand, i hvis Sted han havde faaet Folk fra Kanonbaadsflotillen. Siden var atter 60 Mand blevne syge, Overchirurgen
var efterladt syg i Christiansand, og Lougen's Chirurg kommen i hans Sted.
Linieskibet blev fortøjet under Kronborg's Kanoner, men
samme Nat, medens Varpene endnu stod ude fra Fortøjningen, kom Drivisen og førte Skibet bort fra dets Plads;
saaledes gik det flere Gange, og det idelige Arbejde med Fortøjningen var højst anstrængende for det daglig svagere
Mandskab. 60 Mand blev sendte iland til Hospitalet i
Helsingør, næste Dag atter 50, som indlagdes i lejede smaa
Huse i Hospitalets Nærhed; to af Sø-Etatens Stabslæger blev
sendte til Helsingør og beordrede Alle, der havde Symptomer
til Sygdommen at føres iland; nyt Køjetøj blev sendt fra
København, og Udluftning og Røgning i Skibet foretaget .
Det var hele Tiden sydostlig Vind og streng Frost; Landisen
laa langt ud, saa at Ilandbringelsen af de Syge var besværlig
og ofte umulig.
Denne ondartede Sygdom, der berøvede Linieskibet 200
Mand af dets bedste Folk, var en Tyfus, som gik under Navnet
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Skibsfeber og i Almindelighed begyndte med Delirium og
hyppigt endte med Døden. Af de syge Officerer blev en
sendt syg iland, medens to blev ombord, Brødrene Dahlerup.
170 Mand nyt Mandskab blev sendt fra København, samtidig med at der gaves Ordre til den i Helsingør liggende
Kanonbaad at afgive indtil sidste Mand til Kompletering;
hermed var imidlertid Besætningen ikke fuldtallig, thi af Rapporterne om den kort efter følgende Kamp ses, at den kun
var 576 Mand, og heraf var 36 syge.
Størstedelen af det nye Mandskab var Usøvante, og Alle
var uøvede Folk, til hvis Dressur vel den korte Frist benyttedes med største Iver, men det vil indses, hvor uheldig det
var at gaa i Kamp to eller tre Dage efter med Trediedelen
af Besætningen bestaaende af ny, uøvede Folk, fremmede for
deres Kammerater og for deres Officerer.
Samtidig med, at Regeringen i dette Øjeblik forberedte
alt for at kunne fra Fyen til Sjælland overføre franske Tropper
til Landgang i Skaane, viste der sig pludselig et Par fjendtlige Krydsere i Store-Bælt for at forhindre Overførslen.
I denne Anledning fik Jessen følgende allerhøjeste Ordre
dateret l8de Marts:
»Fra Beltet meldes, at en engelsk Fregat paa 36 Kanoner
har taget Post ved Sprogø. Som det er af yderste Vigtighed
at faa denne Fregat forjaget fra Beltet, haver De til den Ende
strax at gaa Sejl for at opsøge bemeldte fjendtlige Fregat og
om muligt erobre den. Det tillades Dem efter Vindens Beskaffenhed, at søge Beltet enten nord eller syd om Sjælland
alt efter Omstændighederne, men som De kan vente at møde
Drivis, maa De paa bedste Maade søge at bjerge Deres Dem
anfortroede Skib ved god Manøvre. Admiralitetet har meldt
mig, at foruden de 60 Mand, har det endvidere ladet sende
Dem 110 Mand ned over Land idag. Skulde De endnu have
Mangel i Deres Bemanding, kan Kapt.-Lieut. Stephansen give
Dem indtil den sidste Mand af Kanonbaadens Besætning.
At denne Expedition skeer hastigt og bliver hemmelig, er
nødvendigt. J eg forlader mig iøvrigt paa Deres gode Konduite i at udføre dette samt at sørge for Skibets bedste Konservat ion. Lige -saa hastig dette er fuldbragt, søger De her
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tilbage.. Kommer de syd fra hertil, stopper De i Kongedybet
under Trekroners Batteri for at erholde nærmere Ordre, og
om De kommer nord fra, ankrer De under Kronborg ligesom
før. For en overlegen Force i Beltet kan Slipshavn søgesc.
Frederik. R.

Ulykkeligvis kom Jessen ikke under Sejl før den 21de, og
udentvivl tabtes Hemmeligholdelsen med Linieskibets Bevægelser overfor den ligeoverfor liggende aarvaagne Fjende, og
det er derfor at beklage, at man ikke opgav at udsende vort
sidste Linieskib, desorganiseret ved Tabet af Trediedelen af
dets Mandskab, og Sejl og Takkelage medtaget efter en haard
Vinterkampagne.
Havde J essen efter Modtagelsen af Kongens Ordre, rimeligvis om Aftenen den 18de, kunnet lette, da havde Expeditionen sikkert faaet et andet Udfald, men det var Mangel paa
Folk og Proviant, der gjorde, at Jessen ikke strax kom afsted.
Skibets Officershesætning var ved Afgangen følgende:
Kapitain Jessen Chef, Kapt. C. A. Rothe Næstkommanderende,
Pr.-Lieutenanterne Top, Ferry, Fontenay og Willemoes, Secondlieutenanterne Krieger, S. W. Dahlerup, H. B. Dahlerup, O.
Liitken, Kadet-Maanedslieutenanterne Braag, Thostrup, Kadetterne Wulfj, Weidemann, Liitken, Pr.-Lieutenant Soland af
Landetaten, Overchirurg Martinius.
Linieskihets Skæbne var desværre allerede faa Timer efter,
at det havde lettet Anker, let at forudsige, thi en halv Time
efter, at det havde passeret Nakkehoved, ankrede mellem
Hornbæk og Høganæs tre engelske Linieskibe.
Den danske Regering var uvidende om, at da Prins Christian den llte Marts passerede Vingøsund, blev den observeret
af den engelske Eskadre under Parker, bestaaende af Linieskibene Stately, flT assau, Vanguard og nogle Fregatter; denne
Eskadre, der nylig var ankommen, laa indefrossen, men besluttede ved Synet af Prins Christian snarest muligt at gaa
til Sundet. Dette lykkedes først den 21 / 3, og da de tre Linieskibe kom til Ankers ved Høganæs, fik de Meddelelse om, at
Prins Christian var gaaet til St.-Bælt, hvorfor Stately og N ass aa
strax lettede for at opsøge den, medens Vanguard blev liggende
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for at forhindre Retraiten til Sundet. Syv Fiskere i Hornbæk,
der havde set de to engelske Linieskibe lette og efter deres
Kurs formodede, at de vilde søge Store-Bælt, afsejlede den
22de om Middagen for at indhente Prins Christian og bringe
det Meddelelsen om Linieskibene ; dette lykkedes dem imidlertid ikke, men deres kække Handling blev paaskønnet saa
meget af Kongen, at hver af dem senere af Majestæten modtog 1 Riffel og 2 Pistoler.
Da J essen den 21 / 3 lettede .fra Helsingør, stod han med
østlig Vind syd paa, men allerede ved Hveen var Vinden
blevet SO., og han besluttede sig da til at gaa nord om Sjælland. Kl. 1 1 / 2 samme Dags Eftermiddag opdagedes to tremastede Sejlere, som snart viste sig at være Orlogsmænd.
KI. 3 passerede Prins Christian mellem Sjællands-Rev og
Hastens-Grund og kneb da op bidevind mod Sejrø og ankrede
i Mørkningen imellem denne ø og Revsnæs. De to fremmede
Sejlere ankrede tværs af Revsnæs en god Mil fra Prins Christian.
Natten over laa alle Skibene til Ankers. Kl. 8 lettede de
fjendtlige Skibe, der nu saas at være 2 Fregatter og gjorde
nogle Slag for at komme Hattergrunden foroven; Vinden maa
derfor været gaaet noget østligere end den foregaaende Dag.
En halv Time senere lettede Prins Christian og stod nord
over. De fjendtlige Skibe forcerede, hvorimod Prins Christian førte magelige Sejl, da Storsejlet, der var betydelig
skøret ved Tilsætningen, maatte repareres.
Det var Jessen's Hensigt at trække Fregatterne ud af
Bæltet for at gøre Overfarten for Tropperne fri og at angribe
dem i det mere aabne Farvand.
Kl. 12 saas en tredie Fregat komme nord fra med engelsk
Flag, og da hans Signaler forblev ubesvarede, flygtede han
vest efter og forenede sig med de to andre. Nu var den største
af Fregatterne i Prins Christian's Kjølvand i 1/ 4 Mils Afstand,
hvorfor denne vendte for at angribe den, men den flygtede
strax plat for Vinden. Prins Christian holdt da strax nord
over og syntes at sejle bedre end Fregatterne.
Omtrent Kl. 2 opdagedes to svære Sejlere at komme for
Vinden mellem Lysegrund og Anholt, og snart kendtes de at
være Linieskibe. Prins Christian, som var helt nordlig i Farvandet, tværs eller endog nord for Hastens-Grund, holdt nu
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omtrent 3/4 Time rumskøds efter østenden af Sejrø. Fra
København var der sendt Linieskibet en i Bæltet bekendt
Mand som Lods. Der var Tale om at holde inden om Sejrø
for enten at søge Ankerplads ved Nexelø eller med denne
Højde i Farvandet at strække Bæltet ind og forsøge at naa
Nyborg; den bekendte Mand vilde ikke tage Skibet igennem
Løbet inden om Sejrø, gjorde allehaande Vanskeligheder ved
at søge ind i Bæltet og tabte ganske Hovedet, et Bevis paa,
hvad Nutiden har forstaaet, hvor vigtigt det er for Søofficeren
selv at være nøje kendt i vore vanskelige Farvande. '
Jessen, der nu saa sig forfulgt af den ham langt overlegne
Fjende, sammenkaldte et Krigsraad bestaaende af de ældste
Officerer. Ved at søge ind i Bæltet vilde Prins Christian
upaatvivlelig trække den hele Sværm af Fjender efter sig og
saaledes forøge Hindringerne for Troppeoverførselen ; ved at
staa nord over havde man endnu Haab om ved sin større
Lokalkendskab at kunne knibe Grundene nærmere end Fjenden, og med den nu mod Nord skagende Vind at kunne naa
ind i Sundet.
Jessen besluttede sig altsaa til at gaa Fjenden imøde og
forsøge paa, under en løbende Fægtning begunstiget af Mørket
mulig at kunne komme tilbage under Kronborg's Kanoner;
der blev da vendt nord over og knebet til Vinden. De to
Linieskibe, der var til Luvart og sejlede rumskøds, halte
stærkt ind paa Prins Christian, og da denne ved Pejling saa
at kunne gaa' Sjællands-Rev foroven, vendtes SO. hen.
Af Kapt. Rothe's Rapport gengiver vi følgende:
I>Omtrent Kl. 5 1 / 2, da vi netop kneb Sjællands-Rev foroven, var Linieskibene omtrent en halv Mil fra os og jagede
med al den Fordel, som deres Højde i Vinden og Farvandet,
der forbød os at flygte rumskøds, gav dem. Fregatterne arbejdede sig nu af alle Kræfter op til os. Vinden var SO., saa
at vi netop kunde sejle langs Østsiden af Sjællands-Rev; da
den gik lidt sydligere, maatte vi vende nordost over og stade
saaledes omtrent 3/-1 Time, hvorpaa Vinden gik noget østligere, og vi vendte SO. over. Kulingen løjede imidlertid til
noget mindre end Bramsejlskuling, hvilket ikke var til Fordel
for vor Sejlads, saa at de fjendtlige Skibe nærmede sig os.
Kl. 71 / 2 , da et af de fjendtlige Linieskibe var i Kølvandet
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og paa Skud, og det andet 2 Kabellængder vest for ham,
gjorde vi adskillige Skud med Kanonerne i Arkeliportene,
hvoraf et traf i Fjendens Boug og et blesserede hans Bramstang. Omtrent 1/ 4 Time efter vort første Skud fik vi det
nærmeste Linieskibs glatte Lag agter ind paa Styrbords Laaring og faa Minutter efter ogsaa fra det andet. Vi gave Lag
igen til Begge, ved at gjøre Affald for at faa Siderne til at
bære. Saaledes fortsattes med Lag og i Almindelighed næsten
paa Pistolskuds Afstand. De fjendtlige Skibe anvendte al
Kunst 'for at undgaa vor Ild og give os deres Lag saaledes,
at de vovede mindst. Overalt skete det hele Angreb med
liden Dristighed fra Fjendens Side. Vi som saa, at vi ikke
kunde ende denne Kamp mod saa stor en Overmagt til vor
Fordel, sejlede noget rumt mod Landet, i den Hensigt at
tabe Skibet, men undgaa at blive Fjendens Bytte.
Omtrent Kl. 9 var Fjenden uagtet sine Fordele og sin
forsigtige Maade at attakere paa, saa forskudt, at begge Skibene lode sig sakke og holdt op med deres Ild for at reparere,
og vi havde en Stilstand af omtrent 1 1 / 2 Kvarter. Vor Takkelage var saa meget sønderskudt, og af vore Topsgaster var
saa mange døde og saarede (i Store Mers 3 Døde og 3 Saarede),
at det, vi kunde istandsætte tilvejrs, var utilstrækkeligt,
Skildpadden til Ratlinen var skudt itu om Styrbord, saa at
vi ikke kunde bruge Rattet. Rorstammen var gennemskudt paa 2 Steder, saa at Styring med Grundtallien ogsaa
var vanskelig; adskillige Kanoner paa begge 'Batt erier var
demonterede; et betydeligt Antal al' Mennesker var faldne og
saarede; desuagtet bleve begge Sider brugte efter Omstændighederne, da de fjendtlige Skibe kom op mod os igjen og
fortsatte Attaken, og vi holdt Kurs, saavidt Styringsmidlerne
og Takkelagen tillod det, ind imod Landet, undtagen naar
deri skete Forandring for at anbringe vor Ild 'paa Fjenden.
KJ. 93 / 4 saa vi Landet og vare da omtrent 1 1 / 4 Kvartmil derfra.
Kl. 101/ 4 ved det sidste Lag, som Fjenden gav, blev jeg
blesseret og maatte forlade Dækket. Lieut. Top var ligeledes
før sat ud af Aktivitet, Lieutenanterne Willemoes og W.
Dahlerup samt Lieutenant Soland var faldne; 61 Mand var
faldne og 84 haardt saarede. Det ene af de fjendtlige Skibe
sejlede derefter paa Bagbords Boug og det andet paa Styr-
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bords Laaring og deres Hensigt var udentvivl efter at have
givet deres Lag, at lægge os ombord, hvilket i den Tilstand
Skibet og Takkelagen var i, ikke fra vor Side kunde forhindres.
Fregatterne vare tæt ved os. Der blev fra det Linieskib, som
laa agter paa Laaringen, raabt om Overgivelse, og Flaget blev
da strøget.
Skibet havde allerede været paa Grund, men var gledet
af og flot igen. Da en engelsk Officer fra Linieskibet the
Stately kom om Bord for at tage Skibet i Besiddelse, lod han
Ankeret falde, og idet Skibet svajede op derfor, stod det paa
Grund med Agterenden og huggede strax temmelig meget.
Agterskibet var da en liden Kabellængde fra Land. De fjendtlige Linieskibe og Fregatter ankrede 3-4 Kabellængder udenfor os. Kapitain Jessen blev strax bragt ombord i Linieskibet Stately, og de af Besætningen, som ikke var saarede,
blev, saa hurtigt som det lille Antal af Fjendens Chalupper
kunde bestride det, bragte ombord i Skibene, uden at det
tillodes Folkene at, tage deres' Klæder med sig. De saarede
Officerer og Mandskah forblev ombord og blev røgtede, saa
godt som det kunde ske af vor egen Overchirurg, som kun
havde een Underchirurg til Hjælp, da Anden-Chirurg var syg.
De fjendtlige Skibe kunde ikke sende Hjælp af Chirurger, da
de sagde, at have dertil for meget Arbejde med deres egne
Saarede. Sejlene paa vort Skib kunde ikke blive beslaaede,
da alle Gaardinger og Givtouge var overskudte ; endeel af
Sejlene blev desaarsag slaaede fra Ræerne.
Den 23de blev Lieutenant Top og jeg bragte ombord i
Stately; de andre Saarede og Syge bleve lidt efter lidt bragte
ombord i de fjendtlige Linieskihe.
Denne Transport medtog hele Dagen, da kun meget faa
Fartøjer kunde bringes tilveje dertil. Stately havde kun et
eneste Fartøj, der kunde bruges, de andre var skudt itu. En
Parlementair blev sendt imod Land fra den Højstkommanderende, for at tilbyde at lande de saarede af vor Besætning,
imod at et lige Antal engelske Krigsfanger skulde blive
løsladte; men Chaluppen, som skulde bringe dette Ærinde,
kunde ikke lande paa Grund af Brænding.
Om Aftenen, da alle Saarede var bragte fra Skibet, blev
det af Fjenden sat i Brand og brændte tilligemed Officerernes
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og Mandskabets hele Ekvipage paa lidt nær. Fjenden kunde
af Mangel paa Fartøjer ikke bjerge noget af nogen Slags fra
Skibet.«
Prins Christian Frederik førte 28 Stkr. 24-pundige og 30
Stkr. 18-pundige, 4 Stkr. 8-pundige Kanoner og 6 Stkr. 18pundige Karonader. Bemandingen var 576 Mand, hvoraf 36
Syge.
De fjendtlige Linieskibe var the Stately, Kapitain Georg
Parker, armeret med 26 Stkr. 24-pundige og 28 Stkr. 18-pundige Kanoner, 12 Stkr. 32-pundige Karonader paa Skandsen
og 2 Stkr. 8-pundige Kanoner paa Bakken, bemandet med
491 Mand. Det andet Linieskib 'var N assaa (det tidligere
danske Holsten), Kapitain Robert Camp bell, armeret og bemandet ganske som det første. Fregatterne vare Quebeck, 44
Kanoner, og 2 mindre Fregatter. Hele Eskadren var under
Kapitain Parker's Kommando.
»Begge de fjendtlige Linieskibe havde lidt meget mere, end
vi kunde formode. Stately, hvor jeg var ombord, havde under
Akt ionen kastet 12 Mand overbord ; i de tre følgende Dage
ligeledes 11 Mand, som i den Tid vare døde af deres Saar,
og den 1ste April havde han endnu 27 haardt saarede paa
sin Sygeliste. Alle hans 3 Master vare saa forskudte, at han
maatte lægge Skaaler paa dem. Stormasten fik 4 Skaaler,
og desforuden et Stykke af et Spir paalagt for at kunne tjene.
Paa Bugsprydet maatte ogsaa lægges en Skaal, Storraaen var
halv gjennemskudt og maatte repareres. Storstangen var
saa forskudt, at den maatte tages ned. Alle hans Fartøjer
var utjenlige, undtagen den J olle, som hang paa Siden om
styrbord. Det bagbords Galleri var næsten bortskudt, foruden hvad Skroget ellers havde lidt, og der maatte anvendes
4 Dages strengt Arbejde for at bringe Skibet i den Stand,
at det kunde komme Sejl for at søge Gothenborg. Den 25de
forlede Fregatterne Eskadren og gik formodentlig til StoreBælt.
Resultatet af Kampen var altsaa, at Linieskibet Prins
Christian Frederik var tabt, dog tabt med Ære. Der vandtes
foruden Fjendens Agtelse, at af en fjendtlig Magt, bestaaende
af 2 Linieskibe og 3 Fregatter bestemt til at forhindre Troppernes Overgang over Store-Bælt, blev Fregatterne forhindrede
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i 3 Dage og Linieskibene i 2 Uger i at kunne udrette noget
for denne Bestemmelse, og at altsaa kun en liden Fregat og en
Brig var i Bæltet, som kunde modsætte sig Overgangen, hvilket er at haabe, at en saa ringe Magt ikke er istand til«,
Saavidt Kapitain Rothe's egne Ord.
Willemoes blev truffen af en Kanonkugle, da han stod paa
Karonaden ved Faldrebet for at se efter Fjenden; han sprang
ned og greb Rothe under Armen, som førte ham et Stykke
hen ad Skansen til Trappen, hvor han segnede om og var
død. Rothe blev haardt saaret i venstre Arm ved det sidste
Lag, Fjenden gav. Top havde mistet Benet, og Soland var
haardt saaret i Underlivet og begge Ben af en Skraasæk og
døde kort efter. Dahlerup var død paa Stedet.
Kapitain Jessen og de øvrige Officerer saavel raske som
saarede blev som nævnt bragte ombord i Stately, der den
26 / 3 sejlede til Gothenborg, hvor Isen laa saa langt ud, at det
først den 1°/ 4 var muligt at bringe de Saarede iland; de raske
var allerede den 1/ 4 sendte iland over Isen og blev indkvarterede i Huse l Mil fra Byen; under det 8 Dages Ophold i
de engelske Skibe havde Folkene lidt meget af Kulde, da de
af Mangel paa Plads og Køjetøj havde havt deres Leje paa
det blotte Dæk og ovenpaa Vandfadene i Lasten; mange fik
Hænder og Fødder forfrosne, og paa adskillige maatte Lemmer
afsættes.
Vore Officerer blev som Fanger meget liberalt behandlede,
og Folkene, skønt indesluttede, havde det godt.
Den engelske Flaade under Admiral Saumarez ankom imidlertid til Gothenborg ledsaget af en talrig Transportflaade,
der førte en Hær paa 10000 Mand under den siden saa berømte John M oore.
Admiralen lod et Fartøj indrette til at hjemsende de
Saarede af Prins Christian's Besætning. Kapt. Rothe, Lieut.
Top og saa mange af de Saarede, der kunde taale Transporten, blev sendte til København.
I de sidste Dage af Maj kom endelig Ordre til at sende
de danske Fanger til England; den 30te Maj indskibedes paa
3 Transportskibe 370 Mand, deriblandt Lieutenanterne Krieger,
H . Dahlerup, Lutken og Thostrup samt Kadetterne WulO og
Weidemann. Kapt. Jessen , Lieutenanterne Ferry og Braag
6
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samt .Proviantforvalter Moller, der alle var angrebne af Feberen, blev tilbage og udvexledes i Slutningen af Juni fra Danmark.
Ved Ankomsten til England blev de danske Matroser indespærrede paa de saa sørgelig berømte Prisen-Skibe. Officererne blev sendte til den lille By Reading i Berkshire, hvor
de forefandt 300 Landsmænd, Koffardikapitainer og Styrmænd; de levede her under streng Indskrænkning i Friheden
og med kun 11 / 2 Shilling om Dagen; i den følgende Januar
blev de udvexlede og vendte hjem med et Koffardiskib over
Norge.
Fra den i Kystmilitsdistriktet ved Sjællands-Odde kommanderende Oberst Holsteen modtog Admiralitetet en Kasse
med endel Papirer Linieskibet tilhørende samt Signal- og
Taktikbøger, Øconomi- og Brev Copi-Protocol.
Pr.-Lieut. Sommerieldt beordredes af Admiralitetet til Strandingsstedet for at tage sig af Vraget, og hvad der kunde bjerges,
samt de Faldnes Begravelse.
Om denne indsendte Sommerjeldi følgende Rapport:
»1 allerunderdanigst Følge af Hs. Kgl. Majestæts allernaadigste Befaling af 29de f. 1\1. saalydende: »at de fra Linieskibet Prins Christian Frederik paa Kysten opdrevne Lig,
som kendes at være af vore egne brave Sømænd, skal i Betragtning af deres udviste Mod og Tapperhed begraves med
Ceremoni og gives derved vore Landtropper sædvanlige militaire Honneur«, foretoges denne Begravelse igaar. Efterat
Begravelsens Tid var blevet anmeldt, indfandt sig Amtmanden
over Holbæk Amt, Hr. Kammerherre Baron Adler, alle i Nykjøbing værende Embedsmænd og Borgerskabet, en talrig
Forsamling af de her i Egnen kantonnererende militaire Officerer og Egnens Embedsmænd og Godsejere; Dagen før havde
jeg i Henhold til min underdanigste Rapport af 3die ds. ladet
transportere de opdrevne Lig af 21 Matroser og 4 afskudte
Been indpakkede i Køjer; efter at Graven var bleven garneret
nedlagdes de i en Hob, iblandt hvilken Kisterne med Lieutenant Willemoes og den anden Officer - som jeg bestyrkes i
maa være en af Brødrene Dahlerup efter Anmeldelsen i de
offentlige Blade - placeredes prydede med Ruinerne af den
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Vimpel, under hvilken de saa hæderlig stred for Konge og
Fædreland. Hr. Inspektør Trøyel's agtede Familie med flere
af Egnens ædle Piger trodsede den ublide Aarstid og rejste
ad ubanede Veje 3 Mil for med Krandse af Laurbær og Myrther
at hædre de Faldne; før og efter Jordpaakastelsen blev af
hine afsunget de to sidste Vers af Kapt. Abrahamson's hekjendte Gravsang, en passende Tale holdtes af Oddens Præst
Hr. Magister von Haven og med Vemod forlod Selskabet,
efterat Høje og Lave havde tilkastet Graven, dette Hvilested
for Landets brave Søkrigere, hvis Minde evig vil haves i taknemlig Erindring for det Mod, de viste i en lige saa ulige som
hæderfuld Kamp for Dannerkongens hidtil stedse uplettede
Dannebrog.
.
Til at bære de to Officerer var Ryttere blevne tilsagte,
men de medbragte Tømmermænd og Matroser tillode det ikke,
selv vilde de bære deres Officerer, af hvilke Willemoes var
dem personlig bekendt.
Overby Præstegaard, den 8de April 1808.

Underdanigst
Sommerjeldi.
Den Mængde Køjer, Køjetøj, Kitler, Randsler, som fandtes
paa Stranden, sendtes til Rørvig til Anvendelse i de der stationerede Krigsfartøjer. Af de forefundne Fartøjer kunde kun
J ollen istandsættes.
I Stormen fra den 1 / 4 _ 3 / 4 skiltes Vraget fuldstændig.
Af al Kraft var der i Danmark i de sidste Maaneder af
1807 arbejdet paa den nye Flaade, og med samme Kraft fortsattes i det nye Aar; paa alle Skibsbyggere blev der Landet
over lagt Beslag, tilstrækkelige Midler stilledes til Admiralitetets Raadighed, og de frivillige Bidrag kom rigelig ind.
Flere Byer og Privatmænd skænkede Kanonbaade fuldt udrustede, adskillige Regimenter sendte betydelige Summer, ligeledes flere Laug, Marinens Lieutenanter gaven Kanonjolle,
der fik Nr. 5 og dertil Navnet Sejr eller Død, Fattige og
Rige ydede deres Skærv, medens mange Penge samtidig kom
ind til de andre i 1807 begyndte Indsamlinger, kort sagt den
6*
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patriotiske Aand var usvækket. Allerede inden den 1ste
April havdes 20 nye Kanonbaade til Raadighed, alle byggede
i København, i Provinserne gik Bygningen langsommere.
Efterhaanden som de nye Fartøjer sattes i Vandet, udnævntes Maanedslieutenanter til disses Chefer, da det faste
Officerskorps ikke kunde afgive det store Antal Chefer, de
mange smaa Fartøjer udfordrede, og inden Aarets Udgang
havde man i Danmark og Norge over 200 Maanedslieutenanter
til Tjeneste; Handelsflaadens Uvirksomhed gjorde, at man i
de mange ledige Kapitainer og Styrmænd fandt en fortrinlig
Rekrutering til hine.
Foruden Kanonbaade byggedes, som alt nævnt, Kanon. joller, Morterchalupper og Flaadebatterier, men Kanonbaadene
var under hele Krigen fra 1807 til 14 det Vaaben, der kom
til at spille den vigtigste Rolle.
2 Kanonbaade skulde altid optræde sammen, og den ene
af dem kommanderes af en fast Officer, den anden af en
Maanedslieutenant; to Kanonbaade udgjorde en Peleton, 2
Peletoner en Division og 3 Divisioner en Bataillon.
Kanonbaadene inddeltes i 10 Serier fra A til H med 12
i hver og blev altsaa betegnede f. Ex. A Nr. 3 eller E Nr. 7;
de andre Krigs-Fartøjer betegnedes med Numre, men samtidig kunde samtlige Fartøjer gives et Navn, naar der var
Anledning til at mindes Giveren, enten denne var en Person,
en Institution, en Kommune o. s. v.
Med den største Aktivitet arbejdedes paa de i 1807 paabegyndte Skanser og Batterier paa Kysterne og ved Indløbene
til Sunde og Fjorde. Den overvejende Del af de projekterede
Anlæg var færdige i Foraaret 1808 og ses af Bilag 1, der viser
de i 1809 existerende. Hæren og Kystmilitsen afgav som
Regel Besætning til de fortifikatoriske Anlæg, men Hæren var
desforuden kantonneret langs Kysten for at forhindre Landgangsforsøg.
Sjælland og Øernes Kyster deltes i 17 Kystmilitsdistrikter,
Jyllands og Hertugdømmernes i et lignende Antal; i Spidsen
for hvert stod en Stabsofficer.
Allerede i Midten af December havde Vinteren indfundet
sig, og Isen skabt Vanskeligheder i Farvandene. I de første
Dage af Januar indlagdes alt det flydende Materiel ved Køhen-
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havn. Besætningerne paa dette, paa Skanser og Batterier
permitteredes indtil Indkaldelse om Foraaret. Den 14de Januar
var Nyborg-Fjord tillagt, og al Trafik over Bæltet foregik med
Isbaade.
Den i December til Guvernør over Bornholm og Christiansø
udnævnte Kommandør, Generaladjudant C. A. Koefoed, afgik
den 14de Januar med Kongebaaden M akrelen til Rønne, kom
i Sigte af Byen, men blev slaaet tilbage af østlig Storm og
naaede med stort Besvær ind til Stubbekøbing, hvor 3 Syge
indlagdes paa Hospitalet, hvoraf en med Tabet af flere Tæer.
Først den 21!I kom Koefoed atter afsted og naaede Rønne
efter en haard Rejse, hvor Besætningen atter havde lidt meget
af Kulde; der var kun 2 Køjer i Fartøjet, saa at Følget maatte
ligge paa Sildetønder i Lasten, hvortil Lugerne kun aabnedes
en Gang om Dagen.
Den 5/1gaves Ordre til at udskrive 5000 Mand til Flaaden,
hvoraf 1500 Mand i Hertugdømmerne, deraf igen- 700 paa
Øerne i Vesterhavet; trods det, at der stadig vendte Sømænd
hjem fra Udlandet, var Mangelen paa disse saa stor, at der i
Udskrivningsordren gaves den Bestemmelse, at der intet Hensyn skulde tages til Befarenhed men kun, »at den, der udskrives er sund og rask og besidder de til strengt Arbejde
nødvendige Kræfter«.
Den 14 / 2 sattes Kanonbaadene A l-A 6, den 18/ 2 A 7 og
A 8, den 1/3 A 9 og A 10 i Vandet.
Imidlertid arbejdedes paa Holmen med de forestaaende
Udrustninger til Foraaret; at sikre København og Herredømmet i Smaalandsfarvandet, hvor de engelske Brigger det
foregaaende Aar havde huseret, var de første Opgaver, hvorfor
Omø og Agersø fik Batterier og militair Besætning.
Kommandør Olfert Fischer var Chef for Trekroner, og ham
underlagdes efterhaanden Blokskibet Hester Maria, der udlagdes paa Stubben og var armeret med 22 Stkr. 18-pundige
og 16 Stkr. 8-pundige Kanoner, Skøtprammen Sværdfisken
samt to Flaadebatterier, der bemandedes fra Trekroner og
placeredes mellem dette o~ Lynetten.
Kommandør van Dockum vedblev ligeledes som Chef for
Batteriet Prøvesteen, og ham underlagdes Skøtprammene
Kæmpen og Lindormen.
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Paa Københavns Inderrhed udlagdes Linieskibet Lovise
Augusta med Kom.-Kapt. J. C. Krieger som Chef, hvem den
flydende Defension i Sundet underlagdes, efterhaanden som
den blev udrustet.
Flaadebatteriet Nr . 1 blev den 26/ 3 udlagt paa Kastrup-Knæ.
Blokskibet Arveprinsen, armeret med 24 Stkr. 12-pundige
og 12 Stkr. 8-pundige Kanoner, udlagdes indenfor Linieskibet.
Lieutenant Hohlenberg fik atter Kommandoen iKalIeboer
over de der liggende
Fartøjer.
Af deto ved PetersværftbyggedeFlaadebatterier Nr. 4 og 5
lagdes det ene under
Kapt. Juel paa Grunden syd for Møen,
det andet under Kapt.
Thurah. ved Vordingborg.
DetreFregatskibe
Anne Jacobine, Prins
Frederik og Samuel,

overladte Marinen af
det0stasiatiske Kompagni, blev armerede,
J. C. Krieger.
men forblev i Flaadens Leje.
Kom.-Kapt. F. C. Fisker fik Kommandoen over Batterierne
paa Amager.
Ved Helsingør stationeredes under Kapt.-Lieut. H. Stephansen efterhaanden 4 Kanonbaade og 2 Morterchalupper.
Posten til og fra Norge havde om Vinteren gaaet sin uforstyrrede Gang, og trods den ublid e Aarstid gjordes under
Englændernes Fraværelse de største AnstrængeIser for at føre
Provisioner til Norge fra de fleste Havne i Kongeriget og
Hertugdømmerne, i hvilken Anledning flere Fyr blev tændte,
men disse Forhold skulde snart forandres.
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Den 7de Februar meldtes fra Skagen, at fjendtlige Skibe
begyndte at vise sig, og samme Dag fra Nyborg, at Bæltet
var isfrit, men kort efter tog Kulden fat igen, saa at f. Ex.
de Fartøjer, Holmen skulde have sat i Vandet i Begyndelsen
af Maaneden, først blev det i dens Slutning, og fra Norge
meldte Lorents Fisker, at der til Gothenborg fra England var
kommet to Linieskibe, som nu var indefrosne tilligemed de
to, der alt var der.

Som Chef for Søekvipagen i Ghickstadt vedblev Kapitain
Mossin. under Generalmajor Bechtolsheim som Kommandant
i Fæstningen.
De paa Elben værende Fartøjer var alle oplagte inden
Midten af Januar, Briggerne Femern og Støren samt Skærbaaden Vardøhus i Altona Havn, de øvrige i Ghickstadt med
Undtagelse af Skøtbaaden Christian von Gliickstadt, der blev
stationeret ved Brunsbiittel.
Admiral Wleugel paaskyndte Bygningen af Kanonbaadene
i Hertugdømmerne, og i Kiel udfoldedes under Kapitain Johansen en stor Virksomhed. Af Kanonbaadene byggedes 1 i
Niibbel ved Rendsborg, 3 i Eckernførde, 2 i Flensborg, 1 i
Sønderborg, 1 i Apenrade, 1 i Slesvig, 4 i Gliickstadt, 2 paa
Langeland og 13 i Kiel foruden 4 Morterchalupper, ialt paatænktes at bygge 28 Kanonbaade og 4 Morterchalupper. Forsyning med Skyts til disse Fartøjer skete fra Gliickstadt og
nødvendiggjorte en meget besværlig Transport over Land; fra
Arsenalet i Rensborg gaves Tilsagn om, efterhaanden som
Fartøjerne blev klare, at afgive 1520 Geværer, 620 Pistoler
og 640 Sabler.
De i Hertugdømmerne byggede Kanonbaade skulde betegnes E l-E 12, F l-F 12, G 1-G 2.
I Kiel paabegyndtes Bygningen af en Brig, og Lieut.
Scheby i Husum forestod Ombygningen af de to HamborgJagter N orstrand og Husum til Kanonbaade med en 12-pundig
Kanon for og 2 Stkr. 6-pundige agter.
Da Kapitain Mossin intet Svar havde faaet paa sin Beret-
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ning om, hvorledes den kommanderende franske Officer ikke
tillod de danske Krigsskibe at passere Cuxhafen (se S. 16-17),
tilskrev han den 2den Februar Generalmajor Bechiolsheim,
som følger:
)Den 27de October f. A. tilskrev jeg H. K. H. Kronprinsen
saaledes, som indesluttede Kopi udviser; siden den Tid har
der to Gange været kgl. Krigsfartøjer ved Cuxhafen paa Krydsning og villet passere det, men blev det nægtet af den del'
kommanderende franske Officer, som endog har sagt, at han
maatte skyde paa dem, om de ville passere ud; da Orlogsbriggen Femern sidst for at hente Krudt fra Altona passerede
Twillenfleth, skød man derfra adskillige skarpe Skud efter den;
for at faa den sande Aarsag hertil at vide og for at forebygge
alle slige Ubehageligheder, som kunde møde, niaaske af ikke
velforstaaede Ordrer, vil jeg rejse til Hamborg, for igennem
vor charge d'affaires at erfare den franske Marchal Prinsen
af Pante Corvo's udgivne Ordrer for Cuxhafen, og tvivler jeg
ej om at faa det bragt i Rigtighed, da han efter ; at det var
meldt ham om de skarpe Skud ved Twilenfleth, strax gav
Ordre til at respektere de danske Krigsskibe, naar de passerede, som ogsaa derefter sketes.
Under 16de Februar skrev Mossin atter til General Becktolsheim som følger:
»Ifølge min sidste Rapport af 2den d. M. har jeg været i
Hamborg og talt med vor Charge d'affaires Hr. Kammerjunker
Leuietzau, som sagde mig, at han strax efter min Rapport til
Hs. Kg!' Hd. Kronprinsen af 27/ 10 f. A. havde faaet Ordre til
at tale med Prinsen af Ponte Corvo; at denne havde svaret,
at han ikke kunde befale nogen fransk Kommandant i Cuxhafen at lade noget Fartøj udpassere, at han dog ej tvivlede,
at han gjorde det ved vore Orlogsfartøjer. Jeg forestillede
ham derpaa, at det ej skete, og at de franske havde sagt, at
de med Magt maatte forbyde at gaa forbi Cuxhafen, om vi
vovede derpaa. Han talte derfor med den franske Minister
og andre Vedkommende, men de erklærede, som Kopien af
vedlagte Brev udviser, at denne Tilladelse at passere Cuxhafen maatte komme fra Paris. Hr. Kammerjunker Lewetzau
har derfor sagt at ville tilmelde det udenlandske Departement
Sagen.
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Da vi ikke uden at passere Cuxhafen og søge Havn der,
naar Storm og ondt Vejr ej tillader Skibene længere at være
paa Elben, kan holde Kommunikation med Eideren eller de
nordlige Havne mellem Eideren og Gliickstadt, tør jeg ej
andet end gøre Hr. Generalen opmærksom paa, at det vil være
højst vanskeligt at undgaa Ting med ubehagelige Følger, at
denne Sag bringes i Rigtighed med de Franske før Fartens
Aabning, og udbeder jeg mig til den Tid Forholdsordre«.
Den 7/ 3 meldtes Elben delvis fri for Is, den 15 / 3 blev det
permitterede Mandskab indkaldt, Udrustningen af de oplagte
Skibe paabegyndt, og den 4de April havde alle de under Søekvipagen hørende Skibe indtaget deres Station.
Som alt nævnt var der til de forestaaende Udrustninger
Mangel paa Befarne og ligeledes paa ikke Befarne, og Udskrivningschefen Kapt. Waltersdorff maatte i Aarets Løb
mange Gange erklære sig ikke istand til at udføre de indkommende Rekvisitioner paa Mandskab, og som i det Følgende
vil ses, maatte Fartøjer gaa med reduceret Besætning, og der
maatte overalt forsøges, hvor Folk kunde spares. Saaledes
skrev under 18de Februar Admiral Wleugel. til Kronprinsen:
~Paa Føhr og Amrum er alle Indvaanere ved Kystmilitsen
henholdsvis 588 og 69; heraf er 260 forsynede med Geværer
og øvede i Vaabenbrug. Da de vanskelige Beseilingsforhold
gjøre usandsynligt, at Øerne angribes af Englænderne, mere
sandsynligt Røverier fra Helgoland anført af Helgolænder, er
de Bevæbnede tilstrækkelige til at imødegaa disse; der kan
altsaa godt udskrives 100 Mand.«
De danske Ministre og Konsuler i Udlandet gjorde deres
Bedste for at hjælpe de hjemvendende Søfolk, saaledes skrev
det Danske Kancelli den 2°/ 2 til Admiral Wleugel:
»Den danske Gesandt Kammerherre Schubert har hertil
indberettet, at ifølge de af ham trufne Foranstaltninger, har
134 danske Søfolk den 21de f. M. begivet sig paa Rejse fra
Livorno til Fædrelandet. Ved frivillige Bidrag af Gesandten
selv og andre patriotisk sindede Danske, ved at overtale de
danske Kapitainer til at bevilge deres afskedigede Mandskab
2 Maaneders Hyre til Rejsepenge og ved et frivilligt Tilskud
af nogle af Sømændene selv, har Gesandten bevirket, at de
inddelt i fem Peletoner under Anførsel af Skibskaptain H. J.
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Klyvert kan foretage Rejsen uden nogen Bekostning for den
kongelige Kasse, hver Peleton med sin Underanfører. De er
forsynede med Passer fra en fransk General Reille, som kommanderer i Livorno og erholde paa Vicekongen af Italiens
Befaling frit Nattekvarter indtil yderste Grændse af Tyrole.
De nævnte 134 Mand ankom til Altona den 10/ 3 og blev
af Waliersdorff sendte til Kiel; mindre Grupper af Søfolk ankom jævnlig fra Udlandet, tidt efter at have lidt meget paa
Hjemrejsen, hvor de havde solgt, alt hvad de ejede, for at
betale Rejsen; men Ankomsten stoppede pludselig, thi under
lade Marts meldte Kommerce-Kollegiet: tjat samtlige Konsuler
i Hollandske, Franske, Spanske, Portugisiske, Italienske og
ovrige levantinske Havne havde Ordre til ufortøvet at befale
samt lige danske Styrmænd og Matroser, som opholde sig i
deres respektive Konsulats-Distrikter uden Ophold at afgaa
over Land til den franske Fæstning Vliessingen, og der melde
sig til de kgI. Officerer«.
Under 14/ 3 indberettede Waliersdorff, at Udskrivningen i
Holsten kun havde givet 450-500 Mand.
Den 7/ 3 er hele Kieler-Fj ord tilfrossen, men den 14/ 3 lykkes
det Pr.-Lieut. Rasch at slippe ud med Briggen Fama, med
hvilken han ankom til Nyborg den 15 / 3,
Den 8/ 3 fik Kapt. Johansen Ordre til, efterhaanden som de
i Kiel byggede Kanonbaade blev klare, at sende dem til
Nyborg, men endnu den 13/3 hindrede Isen at sætte de færdige
i Vand et.

Arbejdede man ivrigt i Danmark paa den nye Flaade,
stod man ikke tilbage i Norge, og Offervilligheden her var
storartet trods alle de Krav, der stilledes, og alle de Savn og
Mangler, som Krigen medførte her i en langt højere Grad end
i Danmark.
De tre Mænd, de alt nævnte General Krogh, General H esselberg og Kommandør Fisker, var utrættelige i deres Anstrængelser for at skabe den ny Flaade.
Fisker, der havde foretaget en Inspektionsrejse langs Ky-
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sten, hvor han havde virket baade i Ord og Gerning, indberetter den 8/ 1 til Prins Christian:
»Selvig's Batteri er i Orden; af Øconomi er den faste Besætning indskrænket till Officer, 1 Cadet og 30 Mand, Kystværnet skal betjene Kanonerne og exerceres nu og da; Valø
'Salt værk bør have et Batteri paa 10 Stkr. 24-pundige Kanoner
til Beskyttelse og for at danne et Retraitepunkt for Roflotillen. Kragerø og Risør bør have smaa Batterier, og Borgervæbningen uddannes til Kanonbetjening. Et Batteri anlægges
ved Arendal, hvilken By udviser en levende Forsvarslyst. I
Christiansand vil der foruden de i Nordsøen fundne Kanonbaade snart være 10 Kanonbaade og 3 J olIer klare.
Porsgrund og Skien bygger hver 2 Kanonjoller.
I Frederiksværn bygges 2 Kanonbande og 9 Joller, og med
de havende 5 Kanonbaade' og 4 Joller vil der i det 'søndenfjeldske senest i Marts haves 21 Kanonbande og 30 Joller til
Raadighed.
.
Langesund-Fjord og Tønsberg bygger 8 Kanonjoller.
Batteri maa anlægges ved Torgauten ved Indløbet til Frederikstad og Batteri ved Svalerødkilen for Indløbet til denne
og Svinesund ; til alle disse Batterier mangler Kanoner og behøves 80-100; naar de nødvendige til Flaaden ere støbte,
indstilles, at der støbes 60 til Batterierne ikke mindre end
18-pundige.
Sex Sogne i Christiansand Stift leverer hvert en Kanonbaad, og 2 Private hver en Kanonjolle.
Bragnæs Sogn giver 14000 Rbd. til en Brig.
Kysten er inddelt i Kystmilitsdistrikter.
General Krogh melder, at i Christiansund er et Flaadebatteri klar med 10 Stkr. 8-pundige Kanoner, og at der i Throndhjem, er samlet 14000 Rbd. til Kanonhaade, men at man
mangler Skibsbyggere og Søofficerer til at lede Arbejdet og
organisere Fartøjerne.
General H esselberg melder Ankomsten af en Kanonbaad
fra Christiansand, og at det gaar rask med de 4 Kanonbaade
paa Stablen, at han har nok af private Førere, mens han
mangler en Søofficer til at sætte det Hele i Gang.
"Der er i Norge betydelig Mangel paa Proviant, som maa
afhjælpes ; der behøves i det mind ste 2 Søofficerer, en i Bergen.
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og en i Throndhjem, for at organisere Forsvaret og lede
Skibsbygningen. Der er Mangel paa Krudt; med Held er man
begyndt at fremstille Salpeter, og hvis det kniber med Bly,
vil man ty til Kirketagene«.
Admiralitetet, der som sædvanlig ikke var meget imødekommende mod Fisker, erklærede ikke at kunne sende de to:
Søofficerer, gik ind paa hans øvrige Forslag og erklærede, at
der gjordes det mulige for Proviantforsyningen, og at Krudt
maatte laves i Norge.
Med Hensyn til Betegnelsen af de Krigsfartøj er. der 'byggedes i Norge, bestemtes ved kgl. Resolution, »at Kanonbaadene
gives Navn efter Giveren, og haver denne givet flere, da nummereres de med hans Navn og med Nr. 1, 2 o. s. v. Alle andre
Baade og Joller gives blot deres Nummer«.
Fra Admiralitetet havde Fisker faaet Ordre til at nedsende
Kadetterne og de til Maanedslieutenanter udnævnte Kadetter;
han meddeler, at hvis de nedkaldes, vil han mangle Chefer til
ialt 44 Fartøjer og anmoder indstændig Prins Christian om, at
Kadetterne ikke maa blive nedkaldte og fortsætter:
»Skal derimod Anførerne for Norges Kystforsvars Fartøjer
næsten i det Hele tages fra Koffardifarten, saa frygter jeg, at
al Militairiskhed ej alene sent men tillige vanskeligt vil være
at anbringe; hvilken Aand, der da almindelig kan ventes at
blive den herskende i Norges Forsvarsflotille, derom min naadigste Prins behøver jeg vel Intet at anføre til den Herre,
som saa fuldelig er bekjendt med Maaden og Opdragelsen,
det Individium skal gives, hvoraf Kongen kan forvente sig
en ærefuld Kriger.
Det kunde anses for en rigtig Bevæggrund for at nedkalde
Maanedslieutenanter af Kadetkorpset og Kadetter til Køhenhavn, at deres Moralitet der bedre kunde haves under Tilsyn;
det synes mig i den Anledning underdanigst at tilmelde, at
jeg fra den Side med faderlig Omhu har sørget for, at de alle
tjenstlig er fordelte W at være under agtpaagivende Tilsyn.
Ikke kan den Undervisning, som de endnu mangle i det
academiske, blive en Grund for at nedkalde dem; i krigsførende Tider dannes Søkrigeren bedst paa Søkrigstheatret«.
Kadetterne blev derefter beordrede at forblive i Norge.
Den 15 / 2 indberettede Fisker under en Inspektionsrejse til
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Prins Christian: 1 ) »Kystværnet i Frederiksværn Distrikt ordnet,
gaar nu i Gang med Bragnæs Distrikt; Roflotillen deles foreløbig i to Flotiller, den østlige under Kapt. M otzteldt, den vestre
under Kapt.-Lieut. S. Bille, Kystsignalerne bliver betimelig
organiserede og vil være til stor Nytte; der er Mangel paa
Officerer og Kadetter til Roflotillen, og Antagelse af Maanedslieutenanter er nødvendig; en Proviantforvalter er nødvendig
paa Grund af den spredte Virksomhed paa Kysten; i Bergen,
hvor saa meget gøres for Søforsvaret, er en Søofficer paatrængende nødvendige.
Den 14/ 3 indberetter Fisker: »at have indrettet smaa Depoter langs Kysten og sørget for, at Mandskabet paa Baadene
faa et varmt Maaltid hver Dag, naar de er i Havn.
. Kysterne er efterhaanden forsynede med Batterier paa de
vigtigste Punkter, og her kan Flotillerne paaregne Understøttelse. Kystværnet bemander Kystbatterierne ; ved frivillige
Bidrag kan flere Steder sættes Kystfartøjer under Bygning.
l Frederiksværn og Christiansand sættes en Kanonbaad under
Bygning, naar Tømmermændene er færdige med Reparationsarbejder. Morterchalupper paabegyndes saasnart haves Tegninger. Den 24 / 3 vil Christiansand være saa vel forsvaret, at
der vil udfordres en overordentlig AnstrængeIse fra Fjendens
Side for at tvinge Byen til Overgivelse. Kanoner er sendte
til Bergen og Throndhjem, men begge Steder maa jeg beklage
Mangelen af ledende Officerer. Den .beordrede Brig skal paabegyndes, naar Tegninger foreligge, og Materialer er samlede«.
Endnu havde de større engelske Skibe ikke vist sig paa
Kysten, kun en Brig krydsede vest for Næsset og havde ved
Hitter-Ø borttaget nogle tomme Fartøjer, i hvilken Anledning
Fisker beordrede Lieut. P. F. WulU med Briggen Lougen,
naar denne var repareret, at udløbe fra Christiansand, sejle
vester efter mod Hitterø og derfra, hvis han mødte Englænderne, ved en forstilt Retraite at lokke ham ned til et Baghold, som Øst for Hitter-Ø var arrangeret, bestaaende af den
vestlige Flotilles Rofartøjer.
1) I Januar havde Admiralitetet skrevet til Fisker, at trods det,
at han var direkte underlagt Prins Christian, onskede det at modtage
Genpart af hans Beretninger til Prinsen.
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Kun med vestlige Vinde blev denne Manøvre anvendelig;
Lieut. Wultf angreb alligevel den engelske Brig med SO. Vind
og indsendte om Aflairen følgende Rapport, dateret tilsejls
under Hitter-Ø den 15/ 3 KJ. 9 FM. 1808:
»Strax efter, at jeg havde afsendt min sidste Rapport,
dateret den 14/ 3 mellem Listersten og Hitter-Ø, blæste det op
til en rebet M.S. Kuling af SO.; for ej, da Strømmen løb meget
haardt Nord paa, at drive fra min Station, løb jeg ind til
Rasvaag og ankrede der K1. 1 Eftermiddag.
K1. 5 observeredes en fjendtlig Brig uden for Havnen jagende en Galease vester efter; jeg lettede .st rax og stod ud
af Havnen; inden jeg naaede ham, havde han bemægtiget sig
Galeasen, besat den og ladet den staa tilsøes.
Jeg holdt rumt ned paa Briggen, var den paa Siden KJ. 7,
gav ham Laget, som han strax besvarede; vi vedblev saaledes
med en vedholdende Ild til KJ. 11, da han ved slet Manøvre
fik et Lag ret forind paa Pistolskuds Afstand, hvorpaa han
holdt plat af med an, hvad trække kunde; jeg forcerede øjeblikkelig efter ham, men havde den Sorg at se, at han i denne
Sejlads tog strax fra os.
KJ. 11/ 2 FM. den 15de havde han naaet en svær Sejler,
som jeg ved Udsejlingen af Havnen havde set tilsøes, og som
jeg da allerede havde mistænkt for at være en Orlogsmand.
Da Briggen i 21 / 2 Time havde taget omtrent 3/4. Mil paa
os, drejede jeg til med smaa Sejl, men han blev holdende
V.t.S. hen med Force af Sejl og var mig snart ude af Sigte.
Det er mig en kær Pligt at anbefale Lieut. W igelsen, som
en udmærket kæk og brav Officer. Lieut. Haven og Schmidten
har jeg ligeledes den højeste Aarsag at være tilfreds med;
hele Besætningen har opført sig, som det sømmer sig Danske
og Norske.
Takkelagen har lidt endel: 2 Hovedtouge, 4 Barduner,
Braser, Givtouge, Toplenter e.t.c. blev afskudte, men det
meste er alt igen repareret.
Sejlene ere meget beskadigede ikke alene af Kugler og
Skraa men ogsaa af Søm og Jernstumper; næsten alle hans
Skud gik meget højt over vore Hoveder, saa det er med den
største Fornøjelse, jeg melder, at ikke en eneste Mand er
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skudt eller blesseret. Skrog, Master og Rundholter har ingen
Skade lidt«.
Fisker bemærker ved Fremsendelsen af Rapporten: »Det
er hæderligt, at en dansk Brig, som kun fører 18-pundige korte
Kanoner, har jaget en engelsk Orlogsbrig paa Flugten, som
jeg bestemt ved at have indskudt Kugler paa Landet, som
befandtes at veje 291 / 2 Pund, og som skal være bevæbnet
med 22 Kanoner.«
Ifølge et Brev fra England kom Briggen, der hed Childers,
i Havn der i synkefærdig Tilstand med mange Døde og Saarede og mellem disse Chefen, der havde mistet begge Ben,
og som erklærede, at han var blevet taget, hvis ikke hans
Skib havde sejlet bedst.

Den Syd for Elben kommanderende franske Marchal Bernadotte, Hertug af Pante Corvo, havde af Kejser Napoleon
Iaaet- Ordre til at holde sig klar til at occupere Skaane, og
efter Forhandlinger i Paris havde Kronprinsen indrømmet
Frankrig fri Passage gennem Danmark for en Hær paa 2030000 Mand og samtykket i at stille 6000 Mand til Marchallens Raadighed. Den franske Hær bestod af 2 franske
Divisioner ialt 12500 Mand, 2 spanske Divisioner ialt 14,300
Mand og en hollandsk Division paa 6000 Mand. Den franske
Hær rykkede, som senere nævnt, ind i Holsten i Begyndelsen
af Marts og forplejedes fra samme Dag af Danmark, hvilket
medførte en maanedlig Udgift af 600,000 Rbd. Kurant. Hæren
blev ikke stillet til Danmarks Raadighed, og Marchallen selv
kunde ikke foretage sig Noget uden Ordre fra Paris.
Angrebet paa Skaane skulde udføres forinden den engelske
Flaades Ankomst til vore Farvande, samtidig med at et norsk
Korps paa 5000 Mand skulde gaa imod Gothenborg. I Midten
af Februar traf den danske Regering alle Forberedelser til
Troppetransporterne over Lille-Bælt, Store-Bælt og Sundet.
Under 18/ 2 tilskrev Kronprinsen Kommandør Steen Bille:
»Da det kommer an paa at hjælpe de Franske over Bælterne til Sjælland og videre, saa befales følgende:
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1) Ved Nyborg og ved Snoghøj samles saa mange Fartøjer,
at 4000 Heste kan overføres over Lille-Bælt og Store-Bælt.
2) I Svendborg samles Fartøjer fra Fyn, Taasinge og
Langeland.
3) I Orø-Sund samles Fartøjer saavel fra Flensborg, som
Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.
4) I Kjerteminde samles Fartøjer for 3000 Mand Infanteri.
Endelig paalægges Dem endnu følgende:
1) At Søofficerer placeres paa hvert af disse Overgangssteder.
2) At Skibene, som er i Vejle og Fredericia, tages med til
Hjælp.
.
3) At Søofficerer heordres til at sammendrive Skibe til
fynske Kyster.
Alt iøvrigt overlades til Dem, da De ene kjender Hensigten,
som er at angribe Sverrig og om muligt, forinden Englænderne
komme.
Der maa hastes med at bringe vort Søværn istand, og
skulde man end give Douceurer til Mandskabet, det er saa
vigtigt.«
Deres hengivne
Frederik, K. P.

Den 19 / 2 skrev ' Kronprinsen til Admiraliteterne iRensborg
og København:
)1 Havnene paa Ærø, i Sønderborg, Eckernførde, Flensborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle og
Horsens og i alle Havnene paa Fyn, Langeland og Taasinge samt paa den vestlige Kyst af Sjælland har jeg ladet
tage alle til Transport af Mandskab, Vaaben og Heste brugbare Fartøjer i Rekvisition, og følgelig maa det til disse
Skibes Bemanding behøvende Mandskab ej ved Udskrivning
borttages til anden Tjeneste, forinden denne Transport-Expedition er tilendebragt, thi da kan disse Søfolk igen udskrives.
Lieut. H edemann, som er bevilget Rejsetilladelse hertil, har
jeg idag befalet strax at berejse ovennævnte Havne for at
eftersee og optage de brugende Skibe, samt at bestemme til
hvilke Havne, de skal afgaa, og paadrive deres Ekvipering
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m. m.; naar han har tilendebragt disse Forretninger, er han
beordret at returnere til sin Post i Tønningen.
Lieut. Schonheyder af Søetaten, som ligger med Søormen
i Flensborg, har jeg beordret at afgaa fra dette Fartøj og
strax begive sig til Svendborg, hvorfra han skal lede Troppetransporten til Sjælland .
Lieut. E. Krieger af Soetaten skal gaa ombord paa Soormen
og føre den til Nyborg; naar han har udført dette, vender
han tilbage til sin Post, derom vilde Kollegiet tillægge Lieut.
Krieger fornøden Ordre, hvilket herved tilkendegives Kolle.giet til Efterretning«.
Frederik, K. P.

De kommanderende Søofficerer fik Ordre overensstemmende hermed, men Kulden lagde foreløbig Hindringer i
Vejen for Udførelsen.
Den kommanderende Officer paa Fyn var Kapt. Baron
Holsten ; til de forestaaende Troppetransporter blev Pr.-Lieut.
Schenheqder og Sec.-Lieut. Bille, de Coninck, Grove, Holsten
og Cederjeld: stillede til hans Raadighed.
Pr.-Lieut. Rasch fik Ordre til at afgaa med Briggen Fama
fra Kiel til Nyborg naar sejlklar, og Admiral Wleugel anmodedes om, efterhaanden som de i Hertugdømmerne under
Bygning værende Kanonbaade blev klare, at sende dem til
Nyborg.
Samtidig forberedtes Overgangen fra Sjælland til Skaane.
Den 27/ 2 indberetter det Danske Kancelli til Admiralitetet,
at Strækningen fra Vedbæk til Dragør kunde afgive 15 Galeaser, 21 Jagter og 56 Baade, der ialt kunde tage 3786 Mand,
og at Strækningen fra Gilleleje til Rungsted kunde afgive
215 Jagter og Baade, der kunde tage 3700 Mand, alt under
Forudsætning af godt Vejr.
Overgangen skulde ske samtidig fra Helsingør, Nivaa og
København og understøttes af Linieskibet Prins Christian,
5 armerede Koffardifregatter, 20 Kanonbaade og endel mindre
Fartøjer; man paaregnede fra de tre nævnte Udskibningssteder tilsammen at kunne overføre 20000 Mand og 3000
Heste.
7

98

Sokrigen i de dansk-norske Farvande 1807-14.

Med stor Iver arbejdedes for at tilvejebringe de fornødne
Fartøjer til Troppetransporterne, men Kulden lagde, som
nævnt, ikke saa faa Hindringer i Vejen; den 25 / 2 melder Kapt.
Holsteen, at han har 24 Bæltbaade klare, men Nyborg-Fjord
er tillagt, den 24 / 2 melder Kapt. Johansen i Kiel, at de der
rekvirerede Fartøjer er isede ud og ligger i Yderkanten af
Isen for at tage Ballast, den 28 / 2 meldes fra Helsingør, at
Sundet i Nat er helt tilfrossen til den svenske Kyst med saa
stærk Is, at Baadene neppe kan ises igennem; samme Melding
fra Trekroner, den 2/3meldes fra Vordingborg, at 15 Galeaser
eller J agter tilbageholdes i Vordingborg af Isen, og Færge-·
farten Korsør-Nyborg er spærret af Is.
Den 28/ 2 indberetter Kapt. Holsteen, at han fra den ved
Generalkvartermesterstaben i Hamborg ansatte danske Officer
havde modtaget Meddelelsen om, at ingen Transport skal
foregaa fra Aarøsund og Svendborg, hvorfor han havde ladet
Skibene gaa til Nyborg og Snoghøj og givet Pr.-Lieut. Schonheyder Kommandoen i Lille-Bælt med Sec.-Lieut. Cederieldt i
Middelfart og Rosenørn i Snoghøj , men at Lille-Bælt var spærret
af Is, saa Færgefarten kun foregik med Besvær.
I de første Dage af Marts aftog Kulden, og 6/ 3 beretter
Holsteen »en Skov af Skibe ses komme, saa jeg kommer ikke
i Forlegenhed« og 1°/3 »at efter Rapport fra Snoghøj og Kærteminde er Alt i Orden«.
Den 3/3 sættes Kanonbaadene A l1-A 12 og 2 paa Bodenhoff's Plads i Vandet.
Den 23 / 3 udkom en kongelig Kundgørelse, efter hvilken en
Desertør, som gribes, straffes med Galgen.
Den 29 / 2 erklærede Danmark Sverrig Krig; Sverrigs Forhold til England, de aabenlyse fjendtlige Hensigter mod Danmark-Norge og de resultatløse Bestræbelser for at faa Sverrig
til sammen med Rusland at gaa imod England havde skabt
et Forhold, for hvilket Krig var at foretrække.
Samtidig med Meddelelsen om Krigserklæringen modtog
Autoriteterne følgende af Kronprinsen udstedte Befaling af 12/ 3:
»Ved Modtagelsen af denne min Ordre haver De strax at
bekendtgøre, at al Passage fra dansk Kyst til Sverrig herved
forbydes, samt i Hs. Maj. Kongen s Navn tilkendegive alle
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Vedkommende, at hvem som efter denne Befalings Publication
understaar sig at føre Personer, Breve, Varer o. s. v. fra dansk
Kyst over til Sverrig eller selv ogsaa gaar derover, skal have
sit Liv forbrudt.
Baade eller Fartøjer, som ankomme fra Sverrig, kan vel
sætte deres Passagerer iland, som dog maa betydes, at de ej
kan komme tilbage igen, men slige Baade maa strax forlade
den danske Kyst, uden at have Kommunikation med Nogen,
ligesaa lidt som Breve og Pakker maa medgives dem tilbage
til Svorrig.
At denne min Befaling i alle Maader nøjagtig overholdes,
derfor staar Vedkommende militaire og civile Øvrigheder mig
til Ansvar«.
Den umiddelbare Følge af Krigserklæringen var, at svenske
Kapere viste sig i Farvanclene til stor Skade for Norges Providering.
Den 13 / 3 døde Kong Christian VIl i Rensborg, og Kronprinsen besteg Thronen som Frederik VI.
Med Længsel ventede man den franske Hærs Indmarch af
Frygt for, at den ikke skulde naa frem inden Vinterens Ophør,
men Kejserens Ordre til at sætte sig i Bevægelse lod vente
paa sig; endelig meddelte Marchallen de ved hans Stab ansatte danske Officerer, at Indmarchen sku1de begynde den 5/3,
paa hvilken Dag ogsaa den franske Hær satte sig i Bevægelse.
Marchallen rejste i Forvejen for at begive sig til København,
men modtog allerede i Nyborg en kejserlig Ordre, der traf ny
Dispositioner for Hærens Marchorden og dens Fremrykken,
saa at han maatte give Ordre til at standse Marchen.
Natten mellem 15/ 3 og 16/ 3 kom Bernadotte til København;
om Morgenen den 16de kom Efterretningen om Kongens Død
til København, og samme Dags Eftermiddag begav Bernadotte, der havde faaet anvist Bolig paa Frederiksberg Slot, sig
til Byen for at gøre den ny Konge sin Opvartning; den Glæde,
hvormed man havde imødeset Marchallens Ankomst, forvandledes hurtig til Sorg, da han meddelte at have modtaget
en Kurer fra Kejseren med Befaling om at standse det franske
Korps March, idet han dog udtrykkelig tilføjede, at der kun
var Tale om en Opsættelse ikke om, at Expeditionen var opgivet.
7*
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Ordren til at fortsætte den standsede March kom hurtigere,
end man ventede, thi saa snart Kejseren erfarede, at Russerne den 21/ 2var faldne ind i Finland, havde han strax sendt
Bernadotte Ordre til at iværksætte det paatænkte Angreb paa
Sverrig.
Det var for sent - den 16/ 3 ankrede en engelsk Fregat
ved Sprogø, Meddelelsen .herom vakte den største Bestyrtelse
i København, og Kongen gav den S. 74 gengivne Ordre, hvis
Udførelse kostede Linieskibet Prins Christian.
Den 21/ 3 kom Bernadotte tilbage til Korsør Ior at sættes
over til Fyn, men da de engelske Krigsskibe, der yderligere
var ankomne, holdt krydsende i Bæltet, var Overfart umulig;
han bød 500 Rbd. for at blive sat over til Nyborg, men forgæves. Prinsen maatte derfor gaa til Skelskør for derfra over
Vordingborg, Møen og Laaland at naa Fyen; Lieut. Plevke
beretter fra Taars den 26 / 3, at da Prinsen ikke derfra kunde
komme iland paa Langeland, gik han direkte til Sønderborg.
Indtrykket af Overfartens Vanskeligheder paa Prinsen, i
Forbindelse med at Forudsætningen for Expeditionen, at
Bælterne vilde tilfryse, bristede, gjorde, at han ansaa denne
for umuliggjort.
Den franske Hærs March blev standset indtil nærmere
Ordre, men paa Fyn befandt sig allerede, ifølge Indberetning
fra Pr.-Lieut. Schonhefder, overført fra Snoghøj 2 franske og
2 spanske Infanteri-Regimenter, 1 fransk og 1 spansk Kavalleriregiment foruden spansk og fransk Artilleri.
De forskellige Ordrer Bernadotte modtog fra Kejser Napoleon viste Ubest emt hed og Vakkelvaamhed, og endelig under
l5de April befalede Kejseren Marchallen at overtage Generalkommandoen over Holsten og Forsvaret af Hansestæderne og
Cuxhafen; samtidig paalagdes det Marchallen at vaage med
stor Agtpaagivenhed over de spanske Tropper og saa vidt
mulig at isolere dem; om Expeditionen til Skaane var der ikke
mere Tale, kun paalagdes det Marchallen at gøre det mest
mulige for at forsvare Sjælland mod Englænderne.
Overensstemmende med denne Ordre bestemtes efter Forhandling med den danske Regering at overføre 3500 Mand
spanske Tropper til Sjælland; Fyn, Langeland og Jylland fik
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ligeledes spanske Tropper, medens de franske Tropper fra
Begyndelsen af Juni havde forladt Øerne og trukket sig ned
i Hertugdømmerne.
.
De nævnte spanske Trop per tilligemed 2 Batailloner af
lste jydske Regiment overførtes fra Nyborg og Kerteminde
'til Sjælland uden Uheld , ligeledes de til Langeland bestemte,
der overførtes fra Taasinge, og inden Udgangen af Maj var
de spanske Tropper paa deres Bestemmelsessted j alle Fæstninger, Skanser og Batterier i de af de fremmede Tropper besatte Distrikter beholdt samtidig dansk Garnison.
Disse bestandige Troppetransporter og Forflytning af
Tropper fordrede et stort og kostbart Personel og Materiel og
berøvede Flaaden endel Søofficerer, som den havde haardt
Brug for, særlig paa Grund af det, extraordinaire Krav, Udrustningen af Skibene i Vliessingen stillede. Vel blev, efter
at ovennævnte Troppetransporter var udførte, og største Delen
af de til disse rekvirerede Fartøjer tilbagegivne deres Ejere,
endel Søofficerer disponible, men disse var der Anvendelse
nok tor, efterhaanden som Nybygningerne sattes i Vandet,
thi disse fortsattes med uforandret Energi .
Paa Holmen blev foruden Kanonhaadene et Antal Kanonjoller og 4 Morterchalupper færdige og 2 i Aarhus byggede
Kanonbaade blev, under Lieut. Fontenay's Kommando, stationerede ved Samsø og underlagte den der kommanderende
Oberst Tidemann. Ved Begyndelsen af Juni fandtes ved København foruden de allerede nævnte Skibe 21 Kanonhaade
og 12 Morterchalupper, af hvilke 6 Kanonbaade i Midten af
Maj detacheredes til Dragør under Pr.-Lieut. Liitken's Kommando , ved Trekroner og Prøvesteen Flaadebatterier og Stykpramme, iKalleboer 1 Flaadebatteri, 1 Division Kanonhaade
og 2 Kanonjoller, hvoraf den ene kommanderet af Sec.-Lieut.
Buhl. l Nyborg laa under Pr.-Lieut. Schonheyder, der var
afløst af Pr.-Lieut. Scheidemann, 16 Kanonbaade og 2 Morterchalupper, i Kiel en Division Kanonbaade, i Eckernførde og
Heiligenhafen en Peleton Kanonbaade, Isefjord's Styrke blev
forøget med 2 Kanonjoller. Stor Opmærksomhed skænkedes
Smaalandsfarvandet for at være sikker paa Forbindelsen med
Laaland og Falster j det er allerede nævnt, at Agersø og Omø
ved Anlæg af Skanser var dragne med ind i Forsvaret, medens
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østerude havdes Skanser ved Grønsnnd, Guldborgsund. Masned ø og Dyrefod foruden de alt nævnte to Flaadebatterier :
det bevægelige Søforsvar bestod af 2 Kanonbaade under Pr.Lieut. WnZO's Kommando. J Køge stationeredes Flaadebatteri Nr. 9 under Pr.-Lieut. Kaas, der var underlagt Oberst
Hviid.
Ved Isens Bortgang paa Hertugdømmernes Vestkyst blev
Alt bragt i Orden til dennes Forsvar; saaledes melder Pr.Lieut. Krieger fra Tønning den 4/4' at Ejderen er isfri, at
Briggerne Støren og Tonning er klare tilligemed de 3 i Husum
til Kanonbaade omdannede Everter fra Blankenese, men at
det er ikke mulig at give Fartøjerne fuld Besætning.
For at forsvare det nordre Indløb til Fanø Havn var anlagt
2 Batterier med 6 Stkr. 8-pundige og 2 Stkr. 4-pundige Kanoner
og paa Øen uddelt 200 Geværer; desuden havdes Vogne klare
til at transportere 6 Stkr, 12-pundige Houbitzer, hvor disse
kunde være al' mest Virkning.
I Kiel og Altona havde man fra Begyndelsen af April
samlet de til Vliessingen bestemte Matroser (se S. 90), som
imidlertid ikke kunde komme afsted af Mangel paa Officer
til at ledsage dem. Udskrivningschefen Kapt. WaZtersdortJ
jamrede sig til Admiralitetet over, at disse med Møje samlede
Folk begyndte at forsvinde, da de blev engagerede af de
Franske, imod hvilken Fremgangsmaade man Jod den danske
Charge d'affaires ved Hansestæderne Kammerjunker Leuietzau
protestere.
Den 17/ 4 ankom Pr.-Lieut. Sonderup, tog Kommandoen over
de tilstedeværende 304 Mand og ledede Rejsen til Vliessingen .
For at vise, hvilke Vanskeligheder al Færden i vore Farvande frembød, anføres her en Rapport fra Pr.-Lieut. Halling,
der var beordret med Mandskab til Vliessingen :
»28. April. Afrejste fra København med det paa indesluttede Liste anførte Mandskab, der følger med mig til VJiessingen.
29. April. Kl. 8 FM. ankom til Korsør, hvor jeg ved Hr.
Pr.-Lt. Trampe's Foranstaltning fik 3 Isbaade, hvormed jeg
121 / 2 afgik fra Korsør for at gaa langs Agersø og Omø over til
Langeland - ved Nyborg laa 1 Linieskih og l Brig og ved
Sprogø en dansk J agt, som af Fjenden er armeret. Da vi
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Kl. 4 EM. var omtrent 2 Mil nord for Omø, fik i Sigte en
J agt, der kom stikkende over fra Langeland og en Brig kommende syd fra, hvilken jeg tydelig kunde kende at være Orlogsbrig; jeg gik derfor iland paa Omø for at se, hvad Vej
Briggen vilde tage; imod Mørkningen gik den tilankers omtrent 1/ 2 Mil sy for Omø; J agten befandt vi at være en af
de store Langelands-Baade, som gik til Skelskør. Vinden
blev om Aftenen vestlig, og jeg vovede ikke paa at krydse
over om Natten, da der ingen Rimelighed var for at kunne
naa Langeland inden Dagen. Om Natten imellem Kl. 1 og 2
saa adskillige Gange Fyr ovre ved Langeland, og i Dagningen
saa en Brig, der i Nat var passeret her forbi, og som søgte
op til Linieskibet ved Nyborg.
30te April. Om Formiddagen passerede her forbi syd fra
et Linieskib og en Fregat eller maaske kun 2 Fregatter og
en J agt, der 'tilligemed den i Nat passerede Brig gik tilankers
ved Nyborg; da Vinden i Morges var NV., gik jeg ud med
Baadene i Haab om at st række over til Langeland saa langt
til Luvart af den i SV. herfra liggende Brig, at han ikke
skulde kunne naa mig, men da jeg var omtrent 1/ 4 Mil fra
Land, blev Vinden igjen vestlig, jeg fik da to Skibe, som kom
syd fra, i Sigte og søgte Landet igjen. I Nat frisk VSV. Kuling,
og jeg kunde af samme Aarsager som sidste Nat ikke gaa ud.
I Eftermiddag kom fra Korsør, Lieutenant Recke med den
2den Afdeling af de til Vliessingen bestemte Søfolk i et stort
Fartøj og en Isbaad, . men da Fartøjet ikke er hekvemt at
gaa over til Langeland med, især om Stille skulde paakomme,
saa lod vi det gaa tilbage igjen til Korsør og haaber at kunne
faa Mandskabet over i de Isbaade, vi have med Tillæg af en
fra Nyborg, som ligger her paa Retour, og en Baad, som hører
til Garnisonen her paa Landet.
Den 1ste Maj. Vind og Stilling den Samme; i Morges passerede tæt forbi Langeland syd fra en Kuf og en J agt nord efter.
I Eftermiddag kom et Fartøj fra Briggen, som ligger her,
nærmede sig Landet og gik langs Sydsiden paa 1/ 1 Mils Afstand; da de 4 Isbaade gjorde J agt paa den, stak den ud fra
Landet og søgte Briggen.
Ved Solens Nedgang gik Vinden til NV. med laber Kuling;
gik ud med 5 Isbaade og den militaire Besætnings J olle;
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krydsede Sundet op imellem Agersø og Omø, for naar vi kunde
gaa den sidste foran, at staa over til Langeland.
Den 2den Maj. KJ. P / 4 om Morgenen, da Vinden var gaaet
vestlig, og vi ikke med alle Fartøjer kunde gaa Øen Iorom,
og det begyndte at dages vendte tilbage og landede fo~ ikke
at blive observeret af bemeldte Brig. Lieut. Recke, hvis Isbaad
var lettest og sejlede bedst, stak sig om Natten til Luvart af
os, saa langt, at han kom ud af Sigte, og da han i Dagningen
ikke var at se, haaber jeg, han er sluppen lykkelig over.
laf ten fordelte jeg min Afdeling af Mandskab i 4 Baade,
som vare de bedste til at ro og sejle, og stak over ad Langeland; jeg havde forrige Nat overbevist mig om, at Baadene
ved at tage begge Afdelinger, blive baade Ionneget ladte og
belemrede: jeg efterlod derfor Lieut. Recke's Afdeling for at
være sikkrere paa at komme over med min.
K1. 12 om Natten naaede jeg med frisk Kuling af SO.
Langeland, lossede Baadene og afsendte dem øjeblikkelig igjen
til Omø, og jeg kan ikke tvivle om, at de jo lykkelig kom over
inden Dag , og kan altsaa ved første Leilighed bringe en anden
Transport over. Ved min Ankomst til Langeland fandt jeg
Lieut. Recke der, som tilligemed 3die Delen af sin Afdeling
lykkelig var kommen over.
Fra Langelands Nordpynt sat t e jeg imorges over til Hesselager, hvorfra jeg over Land er ankommen hertil iaften.
Imorgen tidlig gaar jeg til Assens og derfra over Lille-Bælt. «
Underdanigst
Faaborg, den 3die Maj 1808.
Aften Kl. 11.

W. Halling.

I Midten af April var de i . Kiel byggede Kanonbaade
E Nr. 1-2-3-8-9 klare og afsendtes med halv Besætning til
Flensborg og Ekernførde for at modtage deres Artilleri fra
Rensborg, medens samtidig indberettedes, at der, saavel til
disse som de i Kiel snart færdige Baade, manglede 376 Mand,
og af disse manglede endnu den 2den Maj 190 Mand.
4 Kanonbaade, der stationeredes ved Frederiksort. blev
hovedgagelig bemandede med Soldater.
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Til Chef for de 4 Morterchalupper, der byggedes i Kiel,
udnævntes Pr.-Lieut. Berg.
Den s/s angrebes og demoleredes Batteriet ved Cuxhafen
af en engelsk Fregat og 2 mindre Skibe, der efter Affairen
ankrede ved Allenbrook. Kapt. Mossin fik i den Anledning
Ordre til at bemande de 4 Kanonbaade, der var byggede i
Gliickstadt, i hvilken Anledning 250 Søfolk stilledes til Raadighed, men da Englænderne kort efter forlod Elben, blev
disse Søfolk sendte til Kiel og Kapt. Mossin beordret at indøve Soldater til Baadenes Besætning; Soldaterne skulde afgives fra den i Gluckstadt garnisonerende Bataillon; kort efter
beordredes de 4 Baade satte paa Land.
Englænderne viste sig kort efter igen paa Elben, og den
lI/S fik Mossin atter Ordre fra København til at udruste de
4 Kanonbaade. Ordren udtalte endvidere: »1 Tilfælde af, at
Baadene alene skulle agere defensivt som for at forsvare Havnen, tror man, at De ikke behøver mange Folk, og til de
offensive Operationer formener man, at De ved et eller andet
Arrangement eller Foranstaltning vil kunne tilvejebringe det
nødvendige Mandskab; da de 36 Mand, som Hl'. Kapt. har
modtaget fra Kapt. Waliersdorff, er højlig behøvende til de i
Kiel udrustende Kanonbaade og Morterchalupper, saa haver
De strax at sende dem til Kiel.
Kanonbaadene underlægges General Diiring.s
Man ser, hvorledes Admiralitetet skyder Spørgsmaalet om
Mandskabs Tilvejebringelse fra sig og lader Mass in . klare
sig selv.
Den 16/ 5 rejste Admiral Wleugel til København, og dermed
var Admiralitetet i Rensborg hævet, sikkert til Glæde for de
forskellige Stationschefer vest for Store-Bælt, der saaledes fik
een mindre til at give dem Ordre.
Den 21 / 5 meddelte Admiralitetet Kapt. Mossin, at man
havde paalagt den danske Gesandt i Paris, Gehejmeraad
Dreyer, at forebringe den franske Regering, hvorledes den
danske Marine paa Elben blev forhindret i at foretage de den
paa Elben befalede Krydsertoure, der har til Hensigt at afskære Fjenden, som har besat Helgoland, Kommunikation
med Elben, .samt hvorledes den danske Minister i Hamborg
forgæves havde søgt hos den Højstkommanderende for de
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franske Tropper paa Grænsen af bemeldte Flod at gøre en
Undtagelse for danske armerede Skibe i det af den franske
Regering givne Forbud mod Elbens Besejling, hvorpaa førbemeldte Højstkommanderende havde henvist Sagen til den
franske Kejsers Afgørelse, uden hvis Ordre han ej turde tillade den i denne Henseende forlangte Undtagelse for danske
armerede Skibe. Gesandten skulde søge at faa udvirket den
ommeldte Undtagelse, saa meget mere som Hensigten dermed
var at forhindre den fælles Fjende fra Kommunikation med
Fastlandet paa dette Punkt.
Efter derom sket Henvendelse til den franske Udenrigsminister, der strax forelagde Sagen for Kejseren, modtog den
danske Gesandt følgende Svar fra Ministeren Champagny dateret Bayorme 15 / 4:
»Jeg har den Ære at meddele Hr. Baronen, at H. M. Kejseren, for hvem jeg har forelagt Deres ærede Skrivelse, har
resolveret, at de givne Forholdsordre med Elbens og Wesers
Besejling ej udstrækker sig til de allierede Magters Krigsskibe,
der altid skulle finde sikker Tilflugt i de af de franske Tropper
paa disse Grændser besatte Havne. Efter H. M. Ordre har
jeg communiceret Hs. K. Hhd. Prinsen denne Resolution, der
fuldkommen opfylrler det mig i Deres Hofs Navn tilkendegivne Ønske.
.J eg har den Ære .... «,
Allerede under

7/5 havde Mossin modtaget følgende Brev:

Monsieur le Commandant.
Je m'empresse d'avoir l'honneur de Vous prevenir que
Sa Majestå Imperiale et Royale ayant decide, que l'interdiction de la navigation SUl' I'Elbe et le Weser ne s'etendrait pas
sur les båtements de guerre des puissances alliees, je viens de
donnar. des ordres aux officiers de marine commandant des
stations francaises a l'entree de ces fleuves-pour qu 'ils laissent
passes tous les håtiments de guerre de Sa Majestå Danoise,
lorsqu'ils se sont faits reconnaitre.
J e suis d'autant plus satisfait de cette decission, que les
communications entre la marine francaise et la marine danoise
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deviendront plus frequentes .dans les parages, et que nous
aurons souvent l'occasion de vous prouver, combien nous
avons de plaisir a avoir des relations avec des officiers d 'un
corps, qui nous a inspire une profonde estime pendant le sejour,
que nous avons fait en Danemark.
Recevez, je vous pris, Monsieur le Commandant l'assurance
de la haute consideration, avec laquelle j'ai l'honneur de vous
saluer
de Moncabrie,
commandant la marine francaise dans
le gouvernement des villes ansiatiques.

,

Saaledes endte denne fra fransk Side ret dumme Affaire,
der paa den anden Side viser Frygten for ikke ordret at udføre
Kejserens Ordre.
Briggen Støren faar nu Ordre til at krydse paa Ejderen for
at iagttage Fjenden og forhindre al Forbindelse med Land,
og noget senere faar Briggen Femern Ordre til Mundingen af
Elben, saa man fra Toppen kan se Helgoland. 1 Skøtbaad
lægges paa Nordre-Watter for at forhindre Snighandel og
Korrespondance med Fjenden, 1 Skøtbaad ved Brunsbuttel,
1 paa Storen, Skærbaad Wardøhus bliver Vagt skib ved Gliickstadt, medens de 4 Kanonbaade under Pr.-Lieut. Klaumann
holdes krigsberedte med kort Varsel, og hvis nødvendig bemandes med Soldater, der øves i Roning og Artilleriets Betjening.

Situationen var højst alvorlig for Danmark, der havde
erklæret Sverrig Krig i Haab om Hjælp, og nu stod alene i
Norge og paa Sjælland udsat for et forenet engelsk-svensk
Angreb.
Kejser Napoleon. udrustede en Flaade i Vliessingen bestemt
til Nordsøen eventuelt Østersøen, og opfordrede Danmark til
af denne at bemande 2 Linieskibe ; hvor ringe Lyst Kongen
havde dertil, og hvor god Brug Danmark selv havde for sine
Søofficerer og Søfolk, fulgtes dog Opfordringen; som Chefer
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for de 2 nævnte Linieskibe beordredes Kapitainerne Rosen'Vinge og Baron v. Holsten at afgaa til Vliessingen, hvortil man
senere sendte 12 Officerer, 11 Kadetter og Mandskab, og hvortil
de danske Konsuler i Udlandet, som alt nævnt, beordredes at
dirigere de Søfolk, der henvendte sig til dem for at blive
hjemsendt.
Da denne Episode, der strakte sig over il Aar, ikke falder
ind under dette Arbejdes Ramme, henvises til den derom
foreliggende udførlige Skildring. 1)
Noget senere indløb fra den russiske Regering Anmodning
om at erholde nogle danske Søofficerer til at vejlede en russisk
Escadre, der mulig vilde blive sendt til vore Farvande; de
skulde være særlig kendte ~ed Kendingssignalerne for at
passere vore Batterier. Til denne Tjeneste beordredes at afrejse til St. Petersborg Komd. Herbst, Komd.-Kapt. von Berger
og Kapt. von Thun. Pr.-Lieut. Liaken. attacheredes de nævnte
Officerer.
Den 14/.1faldt de Svenske ind i det søndenfjeldske Norge,
den norske Hær under Anførsel af Prins Christian A ugust
kæmpede med stor Tapperhed og tilføjede de Svenske en
Række Nederlag, og den lOde Juni trak de Svenske sig tilbage
til Sverrig.
Samtidig med at Frederik V I tænkte paa Skaanes Erobring, lagde Gustav IV Planer for Sjællands Erobring, og anmodede England om Hjælp hertil. Allerede under 6/ 2 afsluttedes en Konvention mellem England og Sverrig, ved hvilken
den svenske Konge forpligtigede sig til mod en maanedlig
Subsidie af 100,000 Pund i 12 Maaneder at mobilisere sin Hær
og Skærgaardsflaade til Brug mod den fælles Fjende, men
den engelske Regering satte som Betingelse, at de til Raadighed stillede Tropper skulle blive under deres egne Befalingsmænd, ikke maatte anvendes langt fra Havet, og ikke maatte
kæmpe sammen med Svenskerne. Gustav IV svarede den
engelske Regering, at han ikke kunde gaa ind herpaa, at
Tropperne maatte stilles under hans umiddelbare Befaling,
og at han vilde bruge dem til sammen med sin Hær at angribe
Sjælland.
l) O. Liitken: De Danske paa Schelden.

København 1885.
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Forinden herpaa indløb Svar, ankrede d. 18/ 4 paa Gothenborg Rhed en engelsk Escadre bestaaende af 4 Linieskibe, 4
Fregatter og 200 Transportskibe med 10000 Mand' ombord
under General 11loore; dennes første Anmodning til Kong
Gustav om Tilladelse til at landsætte sine Tropper, der havde
lidt meget paa Overrejsen, blev afslaaet, og da Generalen efter
sine Instruxer hverken kunde eller vilde følge Kongen i hans
forskellige Planer, afsejlede den engelske Escadre til England
efter et Ophold paa Gothenborg Rhed af 44 Dage, og saaledes
var denne Fare for Danmark fjernet.
Den 5/3 var Søormen ankommen til Nyborg og overtaget
af Sec.-Lieut. Lous; den blev tilligemed Briggen Fama og
Kanonbaaden de Coninck lagt ud ved Slipshavn for at forhindre Overrumpling af de der liggende Skib e.
Inden Marts l\Jaaneds Udgang var de 10 først e Kanonbaade af Serierne A og B, og de 4 først e af Serie C sat te i
Vandet tilligemed Flaadebatterierne N r. 2, 3, 6 og 7 og Morterchalup Nr. 1, alle byggede paa Holmen.
Flaadebatteriet N r. 1 blev den 7/ 4, efter at være istandgjort, beordret til Rørvig under Kapt.-Lieut. Flensborg, og samtidig beordredes de to paa Falster byggede Kanonbaade D 8-9
under Pr.-Lieut. Chr. Wultf's Kommando til i Forening m ed
Batterierne paa Dyrefod og Masnedø og 2 Kanonbaade fra
København at vogte Passagen Gaabense-Vordingborg. 2 Kanonbaade sendtes til Rørvig. 2 til Taars, 2 til Rudkøbing, 2
til Taasinge og 2 til Faaborg. 6 Kanonbaade og ] Morterchalup underlagdes Komd. Krieger paa Københavns-Rhed, 4
Kanonbaade sendtes til Helsingør.
Linieskibet Vanguard, der havde ligget til ankers ved Hornbæk siden den 21 / 3, kom den 3°/3 følgende den svenske Kyst
tilligemed 1. Brig Sundet ind og ankrede ved- Raa, der ligesom
det foregaaende Aar blev Station for de engelske Krigsskibe,
der bevogtede Sund et og dets Omgivelser: den 14de April
fandtes i Sundet 4 Linieskibe, 1. Fregat og 2 Brigger: de i
Sundet stationerede Skibe kommanderedes af Admiral Sir
Samuel Hood, medens samtlige Skibe i de danske og norske
Farvande kommanderedes af Viceadmiral Saumarez, dPI' jævnlig havde Station ved Raa.
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I Store-Bælt i April Maaned indfandt sig eIterhaanden
under Admiral Keat's Kommando det samme Antal engelske
Krigsskibe som det foregaaende Aar; efter deres Ankomst i
Bæltet beordredes igen som det foregaaende Aar Indsendelse
af alle Beretninger til København i Duplikat, det ene over
Korsør det andet over Laaland.
Den besværlige Posttjeneste lededes af Søofficerer; den
23 / 3 beordredes Pr.-Lieut. Dodi at afrejse til Laaland for at
besørge Overfarten af Posten, Estatetter og Kurerer fra Nysted, Taars eller Kramnitze, en Post, der ofte fordrede megen
Koldblodighed og Snarraadighed. Ledelsen af Postens Befordring og Overførsel over Store-Bælt betroedes Kapt. Holsten
paa Fyn, Pr.-Lieut. Trampe i Korsør, Pr.-Lieut. Uldall paa
Langeland og Pr.-Lieut. Krieger paa Femern eller Heiligenhafen.
Ifølge Forordningen af 22 / 1 1808 blev de ved Nyborg og
Faaborg stationerede Krigsfartøjer underlagte General-Lieut.
v. Ranizau, de ved Taasinge og Rudkøbing General-Lieut.
Ahlefeldt, de ved Albu og Taars Oberst Karendorff, Roflotillen
paa Isefjord under Kapt.-Lieut. Flensborg Oberst Kardorff og
Stationerne Kiel og Gliickstadt General-Lieut. Dnring , medens
Pr.-Lieut. Grodtschilling, der kommanderede Søstyrken ved
Helsingør, blev tilskrevet, at da der ingen Divisionsgeneral
fandtes paa Sjælland, vilde han modtage sine Ordrer direkte
fra Admiralitetet; dog kunde Kommandanten paa Kronborg i
enkelte Tilfælde (Forsvaret af Kronborg) give Roflotillen Ordre.
Kapt. Baron Holsten blev i Fyen afløst af Kapt.-Lieut.
Linstow.
Hele det nyskabte Søværn var meget aktivt og formaaede
i Forening med de mangfoldige Kapere at gøre vore Farvande
saa usikre, at Englænderne stadig søgte at samle de engelske
Handelsskibe, der skulde til Østersøen, i større eller mindre
Grupper, der da blev konvojerede, og var disse Konvojer store
og de konvojerende Skibe spredte, tilføjedes der ofte Konvojerne store Tab, naar Stille faldt paa, hvor Kanonbaadene
havde Bevægkraften i deres Aarer, medens Fjendens store
Skibe laa ubevægelige. Stor Virksomhed udfoldede Flotillen
ved Helsingør, naar Stille standsede Skibene i det smalle
Farvand, og mange Priser gjordes ogsaa fra Trekroner og
Prøvesteen.
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Landbatterierne mellem København og Helsingør var ogsaa
ofte i Virksomhed og hyppigt med Held, naar Englænderne
vilde opsnappe de til Helsingør indbragte Priser, der førtes til København.
I de svenske Sundbyer Landskrona, Malmø og Helsingborg
fandtes nogle og tredive Kanonbaade, som sjelden viste sig
udenfor Havnene, endnu mindre gik agressiv-t tilværks, men
med hvis Tilstedeværelse, der dog altid maatte regnes.
Foruden, at den danske Søhandel var fuldstændig standset
ved de engelske Skibes Nærværelse, blev. Forbindelsen med
Norge meget vanskelig, hvorved store ' Mængder af Korntilførseler til de norske Havne blev Fjendens Bytte, ligesom
Postbaadene tidt var Genstand for Forfølgelse og flere Gange
blev tagne.
Skandaløst førte Englænderne sig ofte op i vore Farvande;
de større Øer som Langeland og Samsø kunde ved deres Kystmilits værge sig for deres Angreb, men de mindre som Drejø,
Avernakø, Strynø eller Thunø faldt strax i Begyndelsen- af
Krigen i Fjendens Hænder, og hvis de ikke stadig holdtes i
Besiddelse, var de idelig Genstand for Røverier.
Fra Regeringens Side toges alle Foranstaltninger for at
gøre slige Røvertogter saa lidt inJbringende som mulig dels
for Indbyggernes Skyld, dels for den Hjælp Fjenden fik ved
at røve Kvæg, Fjerkræ o. s. v.
Under 21/s udkom følgende Forordning: »De i Havnene
oplagte Skibe saasom Jagter, Galeaser samt Baade skal aldrig
ligge ved Strandbredden, uden at de er enten bevogtede af
armerede Folk, eller ogsaa at Ror, Sejl og Aarer er dem fratagne og oplagte iland, og Baadene maa desuden bores Huller
i med løse Tolle, som i en Hast kan udrives, for naar det behøves at lade dem løbe fulde af Vand. Endvidere skal alle
paa Land staaende Fartøjer og Baade vel bevogtes. Denne
Vor Befaling maa imidlertid ej gøre nogen Hindring i Fiskeriet, der som forhen skal være tilladt dog under den Advarsel,
at der om Natten ej maa fiskes længere fra Landet, end at
Fiskerne kan, om de blive fjendtlige Fartøjer var, redde sig;
men naar der i mørke Nætter eller taaget Vejr er fjendtlige
Fartøjer 2 Mil nær Kysten, saa bør det ej tillades Fiskerne
at gaa at fiske i aaben Sø.«
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Ved Forordn. af 28h blev det forbudt alle, »der bor ved
Strandkanten, at have Lys tændt om Natten i de Værelser,
der er saaledes beliggende til Søsiden, at Lysningen derfra
kan ses af de fjendtlige Skibe, med mindre Vinduerne i deslige Huse og Gaarde er forsynede med Skodder eller bedækkede saa tæt, at Skin af Lys ej ude fra kan bemærkes.
Fol' 3die Gang at forsynde sig herimod el' Straffen Arbejde
i Forbedringshuset fra 2-6 Maaneder.«
Endvidere kom Kancelliplakat af 9/ 6: »Vi erfare daglig, at
Fjenden bortrøver 1\væg, Svin, Faar og andre Kreaturer paa
de smaa 0er, som ej er besatte af Vore eller den med Os
allierede Armes Tropper. Dette bør saavidt mulig forebygges,
da det ej alene kan blive til betydelig Tab for vore kære
Undersaatter, der hebo slige Smaaøer, men endog til Fordel
Ior vore Fjender, hvilke paa den Maade erholde, hvad de
ellers vilde mangle til Livets Ophold. Desaarsag befale vi
lierved allernaadigst, at det Kvæg, Svin, Faar og andre spiselige Kreaturer, som befind e sig paa alle Smaaøer, der ej er
besatte med Tropper af vore Egne eller den med os allierede
Arme, skal, forsaavidt disse Kreaturer ikke bruges til ahsolut
Underholdning for Beboerne af disse 0er, foranstaltes bortførte til de nærmeste Steder, som er besatte med Vore eller
Vor Allieredes Tropper og altsaa kan være under Beskyttelse
mod fjendtlig Ran, og saafremt der for disse Kreaturers
Underholdning og Opsyn, der hvor de henføres, skulde betales
Noget, saa ville Vi heller lade denne Udgift efter lovlig Taxation falde Vor Kasse til Last, end taale at Vore kære Undersaat t er udsættes for Plyndring og Tab«.
København fik sin meste Brændeforsyning fra Skovene i
Nord-Sjælland, hvorfra Brændet ad Esrom-Kanalen førtes til
Kysten; for at beskytte det derværende Oplag anlagdes ved
Kanalens Munding 2 Skanser.
Da en engelsk Brig i længere Tid havde holdt krydsende
mellem Taars og Langeland og aldeles forhindl'et Postfarten.
fik Pr-Lieut. Chr. Wzllfj i de sidste Dage af Maj Ordre til, naar
Lejligheden tilbød sig, at angribe den med de 4: ham underlagte Kanonbaade. KOI,t efter modtog Admiralitetet folgenrle
Rapport:
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»Jeg har at melde det høje Kollegium, at jeg med de 4
Kanonbaade under min Kommando har erobret den engelske
Orlogsbrig The Tickler armeret med 12 Stkr. 18-pundige Karonader, 2 Stkr.18-pundige Kanoner i Bougen og en Besætning
af 50 Mand.
J eg gik i Morges d. 4/ 6 K1. 7 under Sejl fra Fejø, Vinden
OSO. Mersejl Kuling; jeg holdt Fejø-Sund ud og var Kl. 9 1 / 2
Ohnse-Vig tværs, fik da en Sejler i Sigte, som stod bidevind
ud fra Landet. Jeg kendte snart, at det var en fjendtlig Orlogsbrig. Saasnart Briggen fik os i Sigte, holdt den strax af
og styrede SV. med Force af Sejl. Kl. 31 / 2 , da vi var Landet
ved Taars tværs, var Briggen omtrent 3 Mil fra i SSV.; det
løjede paa samme Tid af til næsten Stille, og jeg besluttede
at indhente Fjenden med Aarene. Lieutenant de Coninck kom
paa samme Tid ud fra Taars med sine to Kanonbaade, og
besluttede strax at følge mig. Vi roede nu alle 6 Kanonbaade
mod Fjenden, som laa i Stille roende og sejlende fra os. Lieutenant de Coninck's Kanonbaade, dog i Særdeleshed hans egen,
der var en forandret J agt, kunde uagtet hans kraftige og vedholdende Anstrængelaer, aldeles ikke følge min Division ; jeg
forcerede fra ham, og Kl. 5 1 / 2 var jeg den fjendtlige Brig paa
Kanonskuds Afstand. Jeg blev paa samme Tid en fjendtlig
Fregat var i Synder omtrent 21 / 2 Mil, med hvilken Briggen
signalerede og skød adskillige løse Skud; da det var Stille,
frygtede jeg ikke denne Fjende, men engagerede Briggen med
de 4 Kanonbaade stillede i Frontorden.
Briggen, som havde sin Styrke i Bougen, søgte og holdt
under hele Aetionen denne imod os. En meget stærkStrøm
og liden Brise af NNV. saavelsom hans Aarer, hvormed han
bestandig skaadede, gjorde, at han kunde udføre denne meget
vanskelige Manøvre.
En temmelig stærk Dønning gjorde i Særdeleshed i Begyndelsen, at Kanonbaadenes Skud var meget usikkre; jeg avancerede imidlertid nærmere ind paa Briggen indtil godt Skraaskuds Distance, og endskjøndt jeg vel kunde spore Virkningen
af vore Skud paa Briggens Rejsning og i hans Boug, saa frygtede jeg dog, at den ved tiltagende Kuling skulde undløbe;
jeg besluttede derfor at entre den og lod Kanonbaadene slut8
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tede i den tætteste Linie ro med Force imod Briggen under
bestandig Skyden med Skraa; da jeg var paa Geværskuds
Afstand, vinkede Fjenden og raabte, at Skibet var overgivet:
jeg gik ombord og tog det i Besiddelse. Klokken var da 7l /;l'
og vi pejlede Gulstav Fyr i VSV. og Kabbel Kirke paa Lolland i O.t.N.
Chefen Kapitain John Watson Skiner er dræbt af en Skraakugle i Hovedet, 7 Mand ere blesserede.
Briggen er kun 3 Aar gammel, Master, Rundholter og
Takkelads har lidt betydeligt, Bougen er i Splinter, og kun
et Anker er tilbage, hvoraf Læggen er helt. overskudt.
Jeg skal ifølfge Krigsartiklets Bydende lade optage Besigteisesforretning over Skibet og Takkeladsen med mere og da
underdanigst sende det høje Kollegium samme.
Jeg har havt det besynderlige Held i denne Action, som
varede i mere end 3 Timer og næsten bestandig paa Skraaskuds Afstand, ej at miste en Mand dræbt og kun Een blesseret, men denne Ene maa jeg med den bittreste Smerte melde
det høje Kollegium at være den gode, brave Lieutenant G.
Grodtschilling, som ved sin modige og konduitefulde Adfærd
under Aetionen saa meget bidrog til dens lykkelige Udfald ;
han har faaet en Skraakugle eller Splint igennem den højre
Arm, saaledes at det er meget usikkert, om den ej maa afsættes. Hvad, der meget har bidraget til dette Held, er, at
Fjenden bestandig skød for højt. Kuglerne vandede 2 a 3
Kabellængder agten for os. Skraakugler fløj ofte midt iblandt
os, men Ingen blev truffen; paa Kanonbaad D Nr. 8 er Stor. vantet overskudt af Skraa.
Maaneds-Lieutenanterne Stæhr og Fisker har ej alene vist
Mod og Konduite, men den kraftigste Nidkjærhed for at bruge
deres Baade mod Fjenden.
Mandskabet paa alle Kanonbaadene under min Kommando har vist sig værdige at kaldes danske Matroser og Søkrigere. Det høje Kollegium vil se, med hvilken AnstrængeIse
de har arbejdet fra KJ. 12 1 / 2 til 71/ 2 og saaledes, at Lieutenant
de Coninck's Baad, som vel val' meget slet, men hvor dog alt
muligt blev anvendt for at bringe den frem, var, da Bataillen
ophørte, 1/ 4 Mil agter ud, og Lieutenant Groth's kun saa nær,
at den havde skudt et enkelt Skud.
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Endelig maa jeg anbefale til det høje Kollegium helbefaren
Matros af Taars Johan Andreas, som saavel under Aetionen
har vist sig udmærket brav, som og ved siden at lodse Prisen
i Behold ind i Nakskov-Fjord med Bestemthed og Sikkerhed
i Natt'ens Mørke.
Saasnart jeg faar ordnet det fornødne ved Prisen, vender
jeg tilbage til min Station.«
Briggen The Tickler, bugserende indefter til Nakskov,
den 4de Juni 1808.

Underdanigst
C. WulU.

For denne Affaire modtog Lieut. WulU en Skrivelse om
Hs. Maj. Kongens Paaskønnelse og med Udnævnelse tii Chef
for den erobrede Brig, naar den var bleven repareret, idet han
dog beholdt Kommandoen over Stationen ved Gaabense-Vordingborg.
Ifølge kgI. Resolution skulde Briggen saavelsom eventuelt
senere erobrede Skibe beholde deres Navn. De Kanonbaade,
der senere blev erobrede, blev paamalede Prise Nr. 1, 2 o. s. v.
Fra Chefen for den flydende Defension paa KøbenhavnsRhed, der i flere Dage havde holdt skarpt øje med en stor
Konvoj paa Malmø-Rhed, modtog Admiralitetet følgende
Rapport:
.Den engelske Konvoj paa Malmø-Rhed, bestaaende af 73
Sejlere, hvoriblandt 1 Fregat, 4 Brigger og adskillige armerede
Skibe, gjorde den 9/ 6 om Eftermiddagen KI. 2 Sejlbevægelser.
Jeg lagde ud med Roflotillen bestaaende af 21 Kanonbaade,
7 Morterchalupper inddelt i to Batailloner og 1 Reserve samt
1 Bombarder-Division; saaledes anførte: Kapt. -Lieut. L. F abricius 1ste Bataillon, Sec.-Lieut. F. Lsuken. 2den Batail1on,
Sec.-Lieut. Pedersen 3die Bataillon og Pr.-Lieut. J. J. Suenson
Bombardererne. Vinden NNV. stiv Kuling og haardt norden
Vande med saa lidt Haab om at kunne virke, at jeg af Frygt
for, at Stykprammene skulde drive af, beordrede de indtil
videre skulde blive liggende tilankers. Kl. 3 var Konvojen
under Sejl, og paa Roflaaden maatte indtil Kl. 5 anvendes
8*
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muligste AnstrængeIser for med den at naa op imod SaltholmGrund, hvor jeg med Kanonbaadene formerede Frontlinie i
ONa. og SSV., østre Fløj, paa hvilken Reserven var placeret, støttet til Saltholm søndre Grund. Bombarder-Divisionen i en Linie norden for. De fjendtlige Krigsskibe .havde
imidlertid holdt det krydsende paa Malmø-Rhed for at samle
Konvojen og styrede nu rumskøds SV. ud for at passere
vest om Lillegrund ; jeg lod Bombardererne kaste imellem
Konvojen og første Bataillon strække sig vester ud og attakere, hvilket blev udført af Kapt.-Lieut. Fabricius med hans
sædvanlige Iver og Nidkærhed. Lieut. Hedemann avancerede
ind med sin Division paa Orlogsbriggen The Turbulent, imedens
den anden Division engagerede de armerede Skibe. Vi søgte
af alle Kræfter at avancere ind med Kanonhaadene, men da
Konvojens Fart var stærkere end Roflaadens, og jeg ikke
kunde strække den venstre Fløj saa vestlig ud, som den forreste Del af Konvojen, besluttede jeg med koncentreret Kraft
at attakere Bagtroppen; ved denne Manøvre blev 11 Koffardiskibe afskaarne, Lieut. Lutken. kom op med sin Bataillon,
hvorved Lieut. Seidelin fik Del i Engagementet mod den før
omtalte Brig, som førtes af Kapitain Wood, var armeret med
12 Karonader og 2 lange Kanoner, bemandet med 56 Mand;
den strøg K1. 8 og blev overtaget af Lieut. Liuken, der med
sin Kanonbaad var den nærmeste.
For at conservere de afskaarne Skibe, lod jeg den Fregat,
som sluttede Konvojen, attakere og forfølge af 8 Kanonbaade,
hvilket blev udført med- megen Raskhed og Konduite; jeg er
overbevist om, at denne Fregat har lidt meget, dens Agterspejl og den ene Chalup nedskudt og taget., og neppe skulde
Fregatten have undgaaot at blive taget, dersom ikke den paafaldende Nat og Forsigtighed havde budet, ikke at fjerne mig
længere fra Dragør, hvorfra jeg ialt var 21 / 2 Mil, helst jeg ikke
kunde skjelne, hvad den svenske Kanonflaade, som bestod af
21 Kanonbaade, foretog sig. Det var af disse Aarsager, at .
jeg beordrede Skøtprammene, som ved Kulingens Slapning
var gaaet under Sejl og arbejdede sig op imod Konvojen, at
de før Mørke skulde søge Nord efter for at dække Roflaaden,
om den svenske Roflaade, efter hvad jeg billig kunde formode, søgte at afskære mig fra Batterierne paa Amager. Jeg
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beklager iøvrigt, at disse Pramme næst en ikke kan forenes
med mere Sejlbarhed, da de ellers ved deres Flid og kraftige
Stræbsomhed vilde have virket til betydelig Skade for Fjenden.
Chefen for Bombarderchalupperne. Lieut. Suenson, og Maaneds-Lieut. Pedersen har kraftigen understøttet mig og bidraget alt dem muligt til den retfærdige Sags Fremme.
Attakken begyndte KJ. 6 og varede til KJ. 11 ; Kanonbaadene have gjort mellem 70-80 Skud.
Af de afskaarne Skibe blev 5 og Orlogsbriggen indbragte
af Kanonbaadene,. 1 af Kaperkapitain Bøtker efter at have
strøget for Roflaaden; 5 kom paa Grund paa Lillegrund, hvoraf
jeg lod brænde 4, iblandt disse 1, hvis Ladning var vurderet
til 300000 Rbd . ; den 5te tilbød jeg Kapt. Bøtker's Folk at
prøve, om den kunde bringes af, men som det ikke lykkedes,
er den idag brændt.
3 af disse Skibe er ladte med Salt, de øvriges Ladning er
mig ubekendt, da Mandskabet var flygtet iland paa den
svenske Kyst, hvilket bidrog til at mindske Fangernes Antal,
som er: 2 Officerer, 3 Midshipmen, 8 Officianter, 1 svensk
Kronelods og 71 Matroser dels Engelske dels Preusere.
Med sand Glæde maa jeg bemærke det ubeskrivelige Held
hverken at have Saarede eller Døde.
Paa den engelske Orlogsbrig befandtes 1 haardt og 2 let
saarede.
KJ. 2 i Nat ankom jeg til Dragør med Roflotillen og de
gjorte Priser.
Alle Officerernes udviste Mod og Iver overgaar min Anbefaling, og Mandskabet har ved denne Leilighed vist at
være ærekære Danske.«
Dragør, den 13de Juni 1808.

Underdanigst
Krieger.

. Briggen The Turbulent blev ført til København og efter endt
Reparation underlagt Linieskibet Lovise Augusta som Tender
med Sec.-Lieut. F. Lutken som Chef. Under 18/ 7bestemtes, at
Briggen i 4 Uger skulde benyttes som Kadetskib og holde
Øvelser i Farvandet indenfor Trekroner ; de Kadetter, der
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tjente paa Roflotillen, ankom om Morgenen til Briggen og
afgik om Eftermiddagen efter endte Øvelser til deres respektive Fartøjer.
Kommandør Krieger's Part i de ovennævnte Priser androg
24000 Rbd.
Den 11/ 6 afsendtes Pr.-Lieut. Bagger som Parlamentair til
den højstkommanderende Admiral ved Gothenborg med et
Brev fra Admiralitetet, hvori foresloges en Udveksling af
Fanger, nemlig, at de Engelske udleverede os Officerer og
Mandskab fra Prins Christian Frederik, hvorimod vi tilbageJeverede alle engelske Krigsfanger, som opholde sig i Danmark
og Norge.
Dette Forslag blev afslaaet af Viceadmiral Saumarez med
Tilføjelse, at det var efter Konference med sin Regering, og
den 16/ 6 afgik Prins Christian's Officerer og Mandskab til
England, ialt 370 Mand. Paa Grund af Sygdom blev som
alt nævnt tilbage i Gothenborg Kapt. Jessen, Pr.-Lieut. Feny
og Braag, Proviantforvalter 111øller, Overchirurg M artini og
47 Mand, af hvilke sidste 3 døde og 9 deserterede; iforvejen
v ar 32 deserterede.
Andre Anskuelser gjorde sig imidlertid gældende senere,
t hi i Løbet af Aaret skete ved Parlamentairer flere UdvexJinger ved Helsingør fra Helsingborg, ja den 20 / 12 gør den
engelske Admiral Bertie, der har afløst Sir Samuel Hood Admiralitetet opmærksom paa, at der ved Udvexlirig af Fanger
er 28f> i hans Disfavør,
Tabet af Briggen The T'ickler besluttede Englænderne at
hævne med at erobre de to ved Taars under Sec.-Lieut. de
Coninck's Kommando liggende Kanonbaade; de Coninck havde
ikke faaet Ordren om, at to Kanonbaade altid skulde blive
sammen, og var med sin Baad gaaet til Nakskov for at faa
den renset i Bunden. Den anden Baad, E Nr. 3 Maaneds-Lieut.
Groth, laa altsaa alene indenfor Batteriet ved Taars Færge
og fik den 11/ 6 om Natten Raketsignal fra det paa Brandvagt
sendte Fartøj om, at Fjenden nærmede sig. Groth samlede
strax sine Folk, fik kun Tid til at skyde et Skud, angreb es
af 5 Fartøjer med Skraa fra Karonader og entret. Mandskabet forsvarede sig med Sabler og Geværer i lang Tid, men
maatte tilsidst overgive sig med et Tab af 5 Døde og 11 Saa-
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rede; 12 Mand sprang overbord efter Overgivelsen. Groth
havde begaaet den Uforsigtighed, skønt han havde set de
Engelske udsætte deres Fartøjer, at lade 2 Trediedele af Besætningen gaa tilkøjs i Logibaadene.
Englænderne bugserede Baaden ud, Chef og Mandskab
toges til Fange, og de to Jagter, der havde tjent Kanonbaadene
til Logi og Kaagebaad, blev brændte. Fra Batteriet skal der
være fyret, da de roede ud.
Til alle Stationer blev strax sendt Melding om det passerede til Advarsel for det Tilfælde, at Englænderne skulde
benytte den erobrede Baad.
Mod Lieut. de Coninck gik Admiralitetet strengt frem, forflyttede ham til Vordingborg under Pr.-Lieut. WulO og afsendte Sec.-Lieut. Grau med to Kanonbaade for at afløse ham;
de Coninck bad sig stillet for en Krigsret og blev frifunden;
med Hensyn til Lieut. Groth besluttede Krigsretten at afvente
med Tiltale, til den erfarede, om han var ilive,
Den 14/ 6ankom en engelsk Fregat ud for Nyborg og sendte
med en Parlamentair de Saarede iland.
Den 14/ 6blev Kanonjollen Nr. 5, Sejr eller Død, bygget, som
alt nævnt, for Penge sammenskudte af Flaadens Lieutenanter,
under Maaneds-Lieut. Bluhme sendt til Kalleboer og underlagt
Kapt.-Lieut. H ohlenberg.
Ved Faaborg var stationeret 2 Kanonbaade under Sec.Lieut. P. U. Bruun, den samme som under Kampen paa Rheden
i 1807 sprang i Luften med Kanonbaaden Stubbekøbing; den
2°/ 6 om Morgenen, da han krydsede i Farvandet, observerede
han 2 engelske Brigger, der holdt ned mod ham, hvorfor han
gik i Læ af den nordre Pynt af Bjørnø, for der at modtage dem,
hvis de vilde forsøge at løbe ind, da Kulingen forhindrede ham
i at angribe dem i aaben Sø. Begge Brigger styrede i en
balv Mils Afstand fra hinanden ad Indløbet til. Bruun. roede
med sine 2 Baad e mod den forreste Brig, der allerede var
kommen ind imellem Grundene, og netop, som han var kommet den paa Skud, løb paa Grund og blev nu angrebet af
begge Baade. Den anden Brig kom imidlertid op, og efter at
være ankret, beskød den Baadene med Kugler og Skraa i
Forening med den grund stødte, der var svajet op med Bredsiden til. Trods Overmagten fortsatte Baadene Kampen fra
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Kl. 41/ 2 til 9 om Aftenen, paa hvilket Tidspunkt der ej havdes
mere end 18 Skud tilovers pr. Kanon; da det ikke var muligt
noget Sted i Nærheden at faa Ammunition, og Entring var
umulig med den ringe Styrke, trak Bruun sig ind under Land,
haabende næste Morgen at forny Angrebet med 2 Kanonbaade,
der ventedes fra Svendborg. Briggen, der stod paa Grund
var meget medtaget; et af dens Fartøjer ladet med Gods, der
var udkastet for at lette den, blev skudt i Sænk, og et andet
meget medtaget.
Næste Morgen kom Sec.-Lieut. Cederjeldt fra Svendborg med
2 Kanonbaade; Strøm og Vind havde gjort ham det umuligt
at komme før; Fjenden var da allerede ude af Sigte, thi Vandet
var om Natten steget 3 Fod, og Briggen kommet af Grunden.
Vort Tab var kun een saaret, og den ene af Baadene havde
Iaaet et Grundskud i Forstævnen.
Den 21/ 6 afløste Pr.-Lieut. A . C. Lutken Pr.-Lieut. Grodtschilling som Chef for den ved Helsingør stationerede Division
Kanonbaade.
Medens de paa Holmen byggede Morterchalupper og Kanonjoller tilligemed SkøtprammenHvalrossen efterhaanden udlagdes paa Inderrheden under Kommandør Krieger, bestræbte
Admiralitetet sig for at forøge den flydende Søstyrke i Smaalandsfarvandet under Pr.-Lieut. WultJ og i Store-Bælt, under
Pr.-Lieut. Schonheyder med Kanonbaade .
Saaledes afgik Sec.-Lieut. Ravn den 16/ 6med 2 Kanonbaade
for at underlægge sig Pr.-Lieut. WultJ og d. 22 / 6 Pr.-Lieut. Suenson med 4 Kanonbaade til Store-Bælt; undervejs havde han,
forstærket med 2 i Køge liggende Kanonbaade, d. 26 / 6 i KøgeBugt en Kamp med et engelsk Linieskib, der efter en Times
Forløb maatte flygte.
Om denne Kamp indberettede Kapt.-Lieut. Kaas i Køge:
»Eft.er at Lieut. Suenson havde lettet ved Køge med 6
Kanonbaade d. 26 / 6 Kl. 91/ 2 EM. fik han Kl. F / 2 FM. med
OSO. Vind et engelsk Krigsskib i Sigte 11/ 2 Mil til Luvart,
som holdt nord over med smaa Sejl. Kl. 21 / 2 saas det holde
plat af ned paa vore Kanonbaade, som roede og sejlede deres
Kurs. Han saa, at det fjendtlige Skib var et Linieskib, og
Lieut. Suenson. besluttede at formere en Frontlinie saa nær
Landet som mulig, og der at oppebie Fjendens Angreb, hvilket
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fulgte umiddelbart derpaa Kl. 31 / 2 • og blev da en levende
Kanonade vedligeholdt fra begge Sider i 65 Minutter. Suenson
havde det Uheld, at hans Baad, idet han vilde svinge i Linien,
kom til at staa ubevægelig paa en Sten, men ved at udføre
begge sine Ankre lige mod Fjendens Kugler og Skraa, hvilket
ikke anfægtede hans raske Folk, fik han Baaden meget snart
flot igjen; imidlertid havde han ikke kunnet undgaa at modtage hele Ilden fra Bredsiden af det fjendtlige Skib; han søgte
nu at virke agterlig paa samme, og dette lykkedes saavel, at
det strax drejede til Vinden nord over, formodentlig for at
gjentage sin første Manøvre, men nu blev det mere løjt, Suenson gav da Ordre til at avancere, og vedblev vore Kanonbaade
at beskyde det fjendtlige Skib agter ind, idet samme blev
forfulgt 1/ 2 Mil tilsøes.
Endskøndt vore Kanonbaades Ild var vel rettet, er det
dog ej muligt at sige, hvad Skade Fjenden har taget.
En af Baadene, ført af Maaneds-Lieut, Skandsgaard, blev
ved et Grundskud sat ud af Aktion Kl. 41 / 4 , men ved dens Førers
gode Konduite blev den, efter at den efter Suenson'« Ordre
var landsat paa Mandehoved i en Times Tid repareret saaledes, at den Kl. 6 kunde følge Divisionen. Suenson's og en
anden Baad har faaet nogen Skade, men paa hele Flotillen
er ikke een Mand dræbt eller saaret«.
Suenson indkom d. 1/ 7 med sine to Baade til Korsør for
at reparere, medens de 4 andre Baade under Sec.-Lieut. Wahrendorff gik til Skelskør for derfra at krydse i Farvandet omkring Omø og Agersø.
Den 28/ 8 skete et større Avancement, idet Hohlenberg og
L. Fabricius blev Kapitainer, Schønheyder, Winckler paa Fanø,
J. J. Suenson, Trampe og A. Krieger Kapt.-Lieutenanter.
En Fjende, der var vanskeligere at bekæmpe end Englænderne, havdes i den voxende Finansnød. Allerede ved
Krigens Udbrud var Finansernes Tilstand slet, og nu skulde
der pludselig skahes et nyt Søværn, ydes Tilskud til Genopførelsen af, hvad Bombardementet havde ødelagt i København
af Bygninger, dække Udgifterne til den store Hær, der maatte
holdes under Vaaben .og endelig til den fransk-spanske Hær,
der ikke havde udrettet det mindste; samtidig aftog Statens
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Indtægter - Øresundstolden tog af paa Grund af den mindskede Skibsfart, Toldafgifterne gik ned paa Grunrl af den
Standsning i Handelen, der fremkom som en naturlig Følge
af Krigen. Regeringen greb til flere fortvivlede Midler blandt
andet den store Udstedels e af Sedler, der faldt i Værdi fra
Aar til Aar, indtil det Hele endte i Statsbankerotten.
En af de største Bekymringer, Staten havde, var Norges
Forsyning med Korn og Levnedsmidler (Provideringen), paa
hvilken der, som alt nævnt, strax toges fat efter Krigens Udbrud, men stadig var meget vanskelig, udsat for Tab ved de
engelske Krydsere. Da den engelske Escadre i Slutningen af
1807 forlod vore Farvande, fort sattes Provideringen uforstyrret af denne, men de smaa Fartøjer, der brugtes i denne
Fart, havde nu de svære Vinterstorme og Kulden at kæmpe
imod, og flere Fartøjer med deres uforfærdede Sømænd forsvandt i Bølgerne.
I Foranret 1808 regnede man en Tilførsel af 211000 Tdr.
Korn til det søndenfjeldske Norge, men nu udbrød Krigen
med Sverrig, og svenske og engelske Krydsere og Kapere
skabte Tilførselen de største Vanskeligheder. Paa Grund af
de saaledes hyppige Tab ved Fjendens Erobring af Kornskibene,
beordredes Kapt. Risbrick at overtage Ledelsen af Indskibningen i Jylland, hvorved alle Autoriteter beordredes at være
ham behjælpelig. For at undgaa Krydserne i Kattegat foretoges
Indskibningen en Tid paa Jyllands aabne Vestkyst fra Skagen
. til Løkken, ja undertiden helt ned til Ringkøbing, hvilket
udkrævede dygtige og modige Sømænd. Paa samme Maade
forholdtes med Postbaadene. Den i Fladstrand kommanderende Søofficer Pr.-Lieut. Henne, bør nævnes her for sin
Iver og Omsigt ved Proviantskibenes og Postbaadenes Afsendelse.
Det nordenfjeldske Norge var heldigere stillet end det søndenfjeldske, da Korntilførselen hertil skete l'et uforstyrret fra
Archangel.
Men trods alle Bestræbelser var der i det indre søndenfjeldske Norge Proviantnød ; den 9de Juli skrev Prins Christian A ugust til Kongen: »Til October er vi aldeles udtømte;
Nøden begynder i en høj Grad at vise sig i flere Egne, saa at
jeg ser mig nødsaget til at komme Beboerne til Hjælp fra de
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militaire Magasiner, i Haab om ny Forsyninger i September.
Flere af vore Proviant- og Postskibe er tagne af Fjenden, og
for at sikre Provianttransporten har jeg ladet armere 4 a
5 Koffardiskibe med 12 il 16 Kanoner og Kanonerne dertil
støbe«.
Alle Kongens Bestræbelser og Løfter om Tilførsel til Norge
syntes ikke at føre til noget stort Resultat, da de, formedelst
Englændernes Blokering af Danmarks og Norges Kyster ikke
kunde opfyldes; Under 18/ 11 skriver Kongen til Prins Christian
August:
. . .. »Alt skal gøres for at skaffe Korn og Fødemidler til
Norge; Skibe ere dertil satte i Rekvisition, i Hertugdømmerne,
i Jylland og Fyn. . ... I de sidste 4 Uger maa over 60 Skibe
være afgaaede med Korn fra J ylland«,
l Danmark var man i flere Henseender ikke bedre faren
end-i Norge, saaledes manglede man fuldstændig Kul. Kongen
maatte derfor under 23 / 11 tillade den Kommission, der skulde
forsyne København med Brændsel, trods Forbudet om ikke
at have nogen Forbindelse med Landets Fjender, at slutte
Kontrakt med Gruberne ved Høganæs om Levering af Kul,
og man saa derfor svenske Fartøjer under svensk Flag uanfægtede passere Kronborg og Københavns Batterier.
Paa Grund af de til Norge sparsomt ankommende Provisioner ved Statens Foranstaltning maatte den kommanderende
General appellere til det private Initiativ og den private Godgørenhed ; betydelige Summer indkom i Norge saa vel som fra
Danmark, men den private Tilførsel af Proviant hæmmedes
endel ved Parolbefalingen af 12te August, rimeligvis foranlediget ved Spaniernes Oprør: »Det forbydes herved paa det
Strengeste, at ingen Kapere, andre Fartøjer eller Baade maa
afgaa fra Sjælland eller Øernes Kyster, og naar enkelte Stafetter eller Kurarre skal afgaa til Provinserne, da maa disse
ligeledes stoppes, med mindre de er forsynede med Bevis fra
vor tjenstgørende Generaladjudant under hans Navn og Generaladjudantstahens Segl«,
Fra Begyndelsen af Juli benyttedes allerede det opmudrede
Løb til Langebro. paa hvilket til Tider 7 Muddermaskiner
havde arbejdet, af Galeaser, Jagter og Nordbaade.
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Ven Udgangen af Juli var Søstyrkens Fordeling følgende:
KanonMorterSkøtFlaadebaade chalupper pramme batterier
2
ved København . .. . 27
4
.4
Helsingør .. . . . . 4
2
1
Rørvig . . . . . . .. . 2
*
2
Korsør .. . . . .. "
*
Nyborg . . . . . . . . 12
4
Nakskov .. . . . . . 2
*
6
Vordingborg .
1
Køge . .. . . .. . . . 2
»
Samsø . . . . . . . . . 2
2
Kalleboer . , . .. .
»
Gaabense . . ... .
1
Kallehave . . . . . .
Grønsund . . . . . .
1
Kastrup-Knæ . .
»
1

Kanonjoller

*

2

»
1
»
3
3

l Hertugdømmerne var foruden de alt nævnte Fartøjer 2
Kanonbaade ved Femern. Af de ved Nyborg stationerede
Fartøjer var for en Tid 4 Kanonbaade og 4 Morterchalupper
detacherede ved Svendborg og Faaborg. Nybygningen paa
Holmen fortsattes stadig med samme Ihærdighed.
Da Englænderne ikke vovede sig ind i Smaalandsfarvandet,
besluttede Admiralitetet at gaa mere agressivt tilværks i St .Bælt og beordrede Pr.-Lieut. WultJ med sine Baade at underlægge sig Kapt.-Lieut. Schønheyder, der som alt nævnt kommanderede den der stationerede Styrke. WultJ gaar den 1/ 7
med sine 3 Peletoner til Taars, men træffer ikke Schønheyder,
gaar nordpaa og forener sig i Farvandet mellem Omø og
Agersø med Schønheyder og Wahrendorff, Der tilbyder sig
imidlertid ingen Aktion, og Schønheyder skriver til Admiralitetet, at da Fjenden efterhaanden har erfaret Styrkens Nærværelse ved Agersø, anmoder han om Tilladelse til at gaa til
Taars, hvorfra idelig ankommer Meddelelse om, at Fjenden
søger at stoppe al Postforbindelse, og Pr.-Lieut. Dodt indberettede, at da Fjenden selv om Natten bevogtede Kysten med
Baade, afgik han fra Taars til Rødby for derfra at besørge
Posten. Inden Svar herpaa indløb, lykkedes det Schonheyder,
ved at angribe en Konvoj, at udskære 4 Skibe, der blev indbragte til Nyborg.
Den 1/ 8 forenede Schonheyder, Suenson og WahrendortJ sig
(ialt 20 Kanonbaade) for at angribe en Brig, der i længere
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Tid havde ligget ved Knudshoved; den 2/ 8 lettede Briggen
og ankrede ved Agersø Kl. 5 1/ 2 om Eftermiddagen; da det
henad Aften løjede, besluttede de at angribe Briggen og roede
ud imod den. Angrebet begyndte K1. 10, og K1. 103 / 4 strøg
Briggen, blev bugseret til Nakskov og ankrede den næste
Formiddag K1. 11 ved Trelleø, 1/ 4 Mil fra nævnte By. Et i
Nærheden liggende Linieskib gav flere Signaler, men kom
eller naaede ikke at
komme til Assistance.
Briggens Navn var The
Tigress Kapt. Greensuood, var armeret med
10 Stkr.18-pundige Kanoner og 2 Stkr. 68pundige Morterer og
havde 45 Mands Besætning; den havde 2
Døde og 6Saarede, hvoraf 1 haardt, og Skrog
og Rejsning var meget
medtagne. Briggen var
bestemt med Depecher
til Admiral S aumarez,
men dissevar blevne kastede overbord før Overgivelsen. Kanonbaadene havde hverken Døde
eller Saarede; deres
U. A. Schonheyder.
Mandskab havde kæmpet og roet i 16 Timer.
Admiralitetet bifaldt Schønheyder's Indstilling om at gaa
med Baadene til Albuen og gav samtidig Ordre til at sende
to Kanonbaade til Svendborg for at forstærke den syd for
Fyen 'un der Pr.-Lieut. P. U. Bruun's Kommando liggende
Styrke; samtidig paalagdes det Schønheyder at foranledige, at
Kapere i St.-Bælt ikke krydsede paa Postbaadenes Route for
ikke at· tiltrække fjendtlige Krydsere paa nævnte Strækning.
Det var i Foraaret 1808, at Spanierne rejste sig til Kamp
mod N apoleon; hvormeget end den franske Regering ha vde
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søgt at forhindre, at Begivenhederne i Spanien skulde komme
til de i Danmark værende spanske Troppers Kundskab, fik
disse dog Underretning herom gennem de i de danske Farvande
krydsende engelske Krigsskibe, som bragte General Romano og
hans Officerer Breve og Aviser ihænde, og Saumarez aftalte med
Generalen en Plan om at føre Spanierne tilbage til deres
Fædreland. Efterhaanden blev saavel Befalingsmænd som
Menige vidende om Tilstanden i Spanien, Tegn paa Misfornøjelse begyndte at vise sig, og dens første Udslag var, at de
paa Sjælland staaende Regimenter gjorde Oprør; dp blev afvæbnede og sendte til København.
Hele Fyns Kyst fra Kerteminde syd efter over Svendborg
og op til Bogense var besat af spanske Tropper; af danske
Tropper fandtes paa Fyn kun 9 Kompagnier Landeværn og
ingen franske; de spanske Tropper kunde derfor uhindret den
8/8 udføre den dem af General Romano givne hemmelige Ordre,
at begive sig dels til Nyborg og dels til Svendborg; de til
Svendborg dirigerede bemægtigede sig alle der liggende Fartøjer, satte over til Taasinge og gik derfra til Langeland, hvor
der med de der alt værende samledes 2280 Spaniere.
Allerede den 7!8 havde de Spanske besat Batterierne ved
Faaborg ; de der stationerede Kanonbaade flygtede strax til
Bjørnø; deres Chef Pr.-Lieut. Bruun og endel af Besætningerne,
som var i Land, blev holdt e tilbage, og Ingen blev af Spanierne
tilladt at forlade Faaborg. En Forpagter Schmidt, forklædt
som Bonde, bragte Efterretningen herom til Pr.-Lieut. Berg,
der laa ved Svendborg med 2 Kanonbaade og 4 Morterchalupper; Berg saa strax den Fare, han udsatte sig for, hvis Batterierne paa Taasinge og ved Bjørnemose faldt i Spaniernes
Hænder, og at han yderligere kunde beskydes af spansk Musketteri, hvorfor han strax flygtede med sine Fartøjer til
Lehnskov-Pynt; efterat de Spanske senere havde forladt
Taasinge og var gaaede til Langeland, vendte Berg tilbage til
Svendborg.
Efterhaanden ankom de til Nyborg designerede spanske
Tropper i og omkring nævnte By, til hvilken General Romano
alt var ankommet den 5/ 8 og strax havde anmodet den i Nyborg i Øjeblikket kommanderende Søofficer, Pr.-Lient. Rasch,
Chef for Briggen Fama, at sørge for, at alle de i Nyborg Havn
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liggende Fartøjer strax gjordes sejlklare, idet han foregav at ville
føre sine Tropper over til Sjælland eller Langeland. Lieut. Rasch
nægtede ikke alene at udføre denne Befaling, men tilføjede,
at han af sin Stationschef, Kapt.-Lieut. Schenheuder, havde
faaet Ordre til at paase, at alle Skibe blev liggende i Havnen,
hvorfor han agtede at skyde paa ethvert Skib, der forlod
Havnen uden hans Tilladelse.
Samme Dags Eftermiddag modtog Lieut. Rasch en Skrivelse fra Kommandanten i Nyborg, Generalmajor v. Guldencrone med udtrykkelig Befaling til at lade de spanske Tropper
indskibe og uhindret passere . Skrivelsen, der var bilagt med
en kongelig Ordre, ifølge hvilken de i Nyborg liggende Skibe
var Kommandanten underlagte, endte saaledes: »at det i al
Fald var raadeligt, ej at modsætte sig Overmagten, da ellers
letteligen Krigsskibene og maaske endog Koffardiskibene, der
i modsat Fald ufeilbarligen vilde blive tilbageleverede, vilde
vorde et Offer«, Lieut. Rasch nægtede at adlyde Kommandanten med den Motivering, at den oversendte Genpart af
den kongelige Ordre ej var ham meddelt, og at han havde
Ordre fra Admiralitetet at underlægge sig Kapt.-Lieut. Schonheyder's Kommando, og denne havde befalet ham at passe
paa Koffardiskibene, der laa ved Nyborg og Holckenhavn,
og Rasch gjorde Briggen Fama og Kongebaaden Søormen klar
til Kamp; disse Skibe førte henholdsvis ] 4 og 8 Kanoner og
Besætninger af 54 og 40 Mand.
Efter Aftale med Romano var en engelsk Escadre ankret
ud for Nyborg og sendte la. 6 1 / 2 EM. ind mod Havnen Briggen
K ite, to Bombeskibe H ound og Devastation, 3 Kanonbaade og
2 armerede Fartøjer, hele Styrken under Kommando af Kaptain M'Namara fra Linieskibet Edgar. En Parlamentair indsendtes, som opfordrede de danske Krigsskibe til at overgive
sig. Svaret var et bestemt Afslag.
Kort efter begyndte en haard Kamp for de danske Skibe,
der blev heskudte foruden af de engelske Skibe af de af de
Spanske besatte Landbatterier : de Danske kæmpede uforfærdet, og først efter en Times Forløb, da Fama havde mistet
Besætningen ved 3 Kanoner, faaet Stormast og Pumper gjorte
ubrugelige, 3 Grundskud og mange Skud i Skroget, strøg
Rasch for at skaane Menneskeliv; Lieut. Rosenorn paa Soormen,
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der havde kæmpet ligesaa uforfærdet som Rasch, fulgte dennes
Exempel og strøg; hans Fartøj var meget forskudt.
Paa dansk Side havdes 2 Døde og 14 Saarede, hvoriblandt
Kadet Dichmann ombord i Fama, der blev saaret i Hælen af
en Skraakugle. Englænderne mistede 1 Officer og 10 Mand
foruden de Saarede, hvis Antal ikke kendes.
Pr.-Lieut. Rasch og Rosenørn med de Raske af Besætningerne toges tilfange, de Saarede sendtes iland.
Rasch, Rosenørn og Dichmann udnævntes ved Ordensfesten 28de Juni 1809 til Riddere af Dannebrog.
Den IO /S · om Morgenen hejste Admiral Keat sit Flag paa
Bombarderskibet Hourul i Nyborg-Fjord og sendte Kommandanten følgende Brev:
SirI
»Deres Excellence vil indsee, at jeg ikke ved nogen Lov
eller Krigsbrug er forhindret i at udøve Fjendtligheder eller
respektere Indbyggernes Eiendom, eftersom man har fjendtlig
modsat sig Indgangen til Nyborg Havn. Omendskøndt en
engelsk SøofficersÆresord er Enhver tilstrækkelig Borgen, saa
vil Deres Excellence dog indsee, at den spanske General under
nærværende Forhold har Brug for adskillige smaa Fartøjer i
Havnen, og dersom Skibenes Eiere og Bemanding ikke vil
hjælpe til med at ekvipere og føre Skibene, saa staar det ikke
i min Magt at beskytte dem mod Fornærmelser. Skulde de
derimod dertil være beredvillige, saa indestaar jeg for, at de
skulle blive beskyttede mod Vold, og tillige efter Afbenyttelsen, som kun vil være kort, blive meddelt Pas for uhindrede
at vende tilbage«.
Trods Admiralens Trudsler var det ikke mulig at forskaffe
dansk Besætning til de i Nyborg Havn liggende Skibe, og
disse, hvis Antal var 57, besattes med engelske Matroser; paa
nævnte Skibe blev Natten mellem 10de og llte August indskibet Artilleri, Bagage og Train, hvorefter de den llte førtes
til Slipshavn ; her indskibedes samme Dag uden Vanskelighed
hele den tilstedeværende spanske Arme og førtes ud syd
for Sprogø under de engelske Linieskibes Beskyttelse. .
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Inden de Spanske forlod Nyborg, fornaglede de alle Batteriernes Kanoner og ødelagde Materiellet; de ved Nyborg indskibede Spaniere , ialt 4700 Mand, blev den 13 / 8 landsatte paa
Langeland, hvor der nu fandtes 7600 Spaniere. De i Jylland
liggende spanske Rytterregimenter ialt 1200 Mand samledes
i Aarhus, hvor de bemægtigede sig de der liggende Koffardiskibe, paa hvilke de indskibede sig den 1°/ 8, efterladende deres
Heste, og blev optagne af engelske Krigsskibe, der bragte dem
til Langeland den 13 / 8, hvor Antallet af Spaniere nu udgjorde
ca. 8800 Mand.
Den 14/ 8 blev alle Skipperne paa de i Aarhus tagne Skibe
kaldte ombord til den engelske Admiral, som lovede dem Tilladelse til at sejle hjem; den 15/ 8 blev alle Skibene nummererede
og mærkede med, hvor mange Folk de kunde tage, og da Skipperne saaledes saa, at de skulde sejle videre, deserterede de
i en J olle til Fyn ladende alt i Stikken; denne Flugt skyldtes
sikkert Frygten for de berygtede Fangeskibe i England.
Udfor Gulstav samlede Englænderne de til Hjemførslen af
Spanierne bestemte Skibe, og den 21 / 8 fandt Indskibningen
Sted paa en Flaade bestaaende af 95 Skibe, nemlig 1 Tredækker, 5 Linieskibe, 4 Fregatter, 5 Brigger, 2 Kuttere, 8
Kanonbaade, 51 Jagter, 13 Galeaser, 4 Brigantiner, 1 Bark
og 1 Slup. Flaaden førtes af Admiral Sir Samuel Hood. Ingen
af de laante Baade blev trods Løfte tilbagegivne.
Kadet Dichmann, der blev indlagt paa Nyborg Lazareth,
modtog fra Admiralitetet Ordre til at afgive en Rapport om,
»hvad passeret med Briggen Fama samt De Oplysninger, De
kan give om Seermens.
Den afgivne Rapport lyder saaledes:
»Ifølge det høje Kongelige Admiralitets Ordre til mig af
20de dennes kan jeg ikkun underdanigst indberette, at den
9/ 8 om Morgenen Kl. 8 blev fra Briggen observeret, at Søbatterierne ved Nyborg tilligemed andre af danske Militaire
besatte Poster blev af de Spanske afløste og besatte. En
spansk Officer kom strax ombord paa Briggen; hans Ærinde
var mig ubekjendt, hvorefter de omliggende Koffardiskibe
hurtig blev forhalede inden for Briggen og fortøjedes iland,
ligesom og Briggen og Søormen førte Varp agter ud, og halede
9

,
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bagbords Side tværs for Indløbet af Fjorden. Flere skriftlige
Tilmeldelser blev Chefen meddelte fra Land ved en dansk
Landofficer, men fra hvem disse var, saavelsom deres Indhold
var mig ubekendt. Middag KI. 12 blev af Chefen Mandskabet
tilkendegivet de Spanskes Hensigt nemlig: at de vilde gaa
ombord til de Engelske, og at han var opfordret til at overgive Briggen og Søormen, hvilket han havde afslaaet, men
vilde derimod forsvare det ham allernaadigst anbetroede Skib
indtil det yderste, hvortil Enhver indenbords fandtes villig.
Kl. 3 gik paa et Linieskib nær de under og nord for Knudshoved liggende engelske Krigsskibe under Sejl, krydsende sig
med nordvestlig Vind laber Kuling op for Indløbet af Fjorden.
KI. 7 afgik en Parlamentair fra et tremastet Armship og efter
at have været iland paa Slipshavn, styrede ind efter Briggen.
Lieut. Rosenørn og jeg blev af Chefen beordrede at gaa ham
imøde, og da han opfordrede Chefen til at overgive de under
hans Kommando liggende tvende Krigsskibe, blev han efter
Ordre igjen afvist. KI. 7.40 var den fjendtlige Brig samt
fire Kanonbaade paa Skud nær, og da den første drejede bagbord over vendende Bredsiden til, gav vi ham vort glatte Lag;
Soormen gav ligeledes sit, hvilke strax blev besvarede fra den
engelske Brig, Kanonbaadene, det saakaldte Avernakke Batteri, Holmens Batteri og tillige fra tvende Steder paa Nyborg
Fæstningsvolde, hvortil kom, efter at nogle Lag var givne,
det førbemeldte tremastede Armship. Affairen varede til
Kl. 8.8, da Chefen fandt det uhensigtsmæssig at opoffre flere
Folk, strøg han og overgav sig til de Engelske. Midt under
Affairen havde jeg det Uheld at blive saaret af en Skraakugle
i den højre Hæl og maatte forlade Dækket, men saavidt jeg
har kunnet erfare, bar Briggen lidt betydeligt baade paa
Skroget og Takkelagen; flere Steder var Bastingagen gennemskudt, Fokkemasten havde faaet tvende Kugler, og tre Kanoner paa bagbords Side var demonterede. Af Mandskabet var
1 Død, 10 Mand blev sendte iland mel' eller mindre saarede,
bvoriblandt Proviantforvalteren og jeg befandtes; to af disse
er senere døde af deres Saar. Chefen blev let saaret af en
Splint paa det bøjre Øre; Cbirurgen samt 3 Mand var ogsaa
let saarede og maatte tilligemed det øvrige Mandskab forblive
hos de Engelske.
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Kongejagten Seormen havde efter den iland komne Lods
og den med ham følgende saarede Mands Udsagn faaet to
Grundskud, ligesom og Skraaget og Takkelagen havde lidt
betydelig; een Mand havdes død. Lieut. Rosenarn. tilligemed
hans øvrige Mandskab kom ubeskadigede ombord til de Engelske. Ved Overgivelsen var der betydeligt Vand i Skibet,
men ved de Engelskes Anstrengelser blev det pumpet læns
og samme strax tilligemed Briggen varpet ud mellem de
engelske Skibe:
De Engelske skal have lidt en Del, de skal have en Lieutenant dræbt og tillige endel Saarede. Briggens Skrog har lidt
betydelig.
Jeg kan kun til denne min underdanigste Rapport tilføje,
at jeg selv tilligemed 7 Matroser befinder os her paa Søetatens
Lazareth under Hr. Doktor Schonnemann's Kur og Pleje. Proviantforvalteren har indlogeret sig her i Byen, men erholder
Lægemidler af Hr. Schennemann.c
Nyborg, 23. August 1808.

underdanigst

F. C. Dichmann.
Øvrige Rapporter se S. 182.
Kommandanten i Nyborg beklagede sig til den kommanderende General paa Fyn over Pr.-Lieut. Raseh's Forhold i
Anledning af Affairen ved Nyborg. Med en Rapport indsendte
Generalen denne Klage til Kongen, som i en Svarskrivelse paa
denne Rapport udtalte:
.... »Vi se dog med Forundring, at han i sin Rapport laster
Sølieutenant Raseh's Forhold, fordi han som kæk og brav
Mand har med den Magt, ham var anbetroet, modsat sig
Fjendens Indseiling i Nyborg-Fjord, thi derved har han som
en Mand, der har opfyldt sin Pligt, erhvervet sig vor Tilfredshed« ....
Den 8/8 erholdt Bernadotte, der opholdt sig i Travemunde,
Meddelelse om Spaniernes Oprør; han ilede strax nord paa,
beordrede Spaniernes Forfølgelse, begav sig selv til Fyen,
hvortil overførtes i Dagene den 11/ 8 og 12/ 8 41/ 2 Bataillon
franske og 2 Batailloner danske Tropper, men Spanierne var
9*
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som bekendt allerede borte. "Admiralitetet havde ogsaa strax
Laget Affaire, sendt Kapitain Rothe til Kiel for at afløse Johansen, der fik Ordre til at melde sig ved Bernadotte's Stab
for at være behjælpelig ved Troppetransporter; Admiralitetet
maa have tænkt sig Muligheden af Troppetransporter fra
Hertugdømmerne, thi Schonheuder anmodedes om at sende
8 a 10 Kanonbaade til Holsten, hvis han kunde und være dem.
Da det saaledes ikke var lykkedes at naa Spanierne paa
Fyen, besluttedes det at angribe dem paa Langeland, og at
Expeditionen skulde udgaa fra Svendborg. Den 19/ 8 var her
samlet 140 Transportskibe, der skulde overføre de franske
Tropper og eskorteres af 13 Kanonbaade og 4 Morterchalupper.
Natten mellem den 19de og 20de blev Spaniernes Bivuak
mellem Egelykke og Trellervig bombarderet af 2 Kanonbaade
og 2 Morterchalupper, et ret meningsløst Foretagende, hvis
eneste Resultat var, at 3 Spaniere dræbtes og nogle Huse
ødelagdes.
Da Spanierne den 22de var indskibede, bortfaldt det projekterede Angreb paa Langeland, og Franskmændene forlod
atter Fyn og gik til Hertugdømmerne.
Et Rygte, der naaede den danske Regering, meddelte, at
det var Spaniernes Hensigt at bemægtige sig Laaland; skønt
Regeringen ikke skænkede Rygtet megen Tiltro, fik Schenheyder dog Ordre til strengt at bevogte Smaalandsfarvandet
og selv tage Station paa Nakskov-Fjord, hvorfor han afsendte
WlllU til Dyrefoden og Masnedø med 7 Kanonbaade. Den 8°/ 8
fik imidlertid alle Kanonbaadene Ordre til at indtage deres
Lidiigere Stationer, hvilket særlig gjaldt de i Hertugdømmerne
stationerede, og alle i de fynske Havne rekvirerede Skibe
hjemsendtes.
Den 25 / 9 indberettede Schonheyder, at da den engelske
Flaade stod nord paa med de spanske Tropper ombord, observeredes Briggen Fama og Kongebaaden Søormen imellem
Skibene.
De paa Sjælland afvæbnede Spaniere blev i fire Hold sendte
Lil Hertugdømmerne og afleverede til de der kommanderende
franske Officerer, l Hold over Kallundborg til Nyborg, 1 Hold
over Korsør til Nyborg, 1 Hold over Nakskov, Langeland til
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Femern, 1 Hold over Rødby til Femern; alle Kanonbaadene
fik Ordre til at følge Overføringen med Opmærksomhed og
assistere hvis nødvendig; kun 120 overførtes ad Gangen. Disse
Overførsler, der alle lykkedes uden Uheld, blev stærkt bevogtede af de engelske Krydsere, saa at den sidste først sket e
den 14 /10 fra Taars til Langeland.
Den 3/ 9 udnævntes Kapit. Rothe til Vicegouvernør paa
Bornholm med Station paa Christiansø paa Grund af Gouvernøren Kmd . Koefoed's vaklende Helbred.
Den 6/ 9 fik Admiralitetet Melding om, at to engelske 01'logsbrigger var blevne angrebne af Kapt.-Lieut. Schønheyder i
Forening med Pr.-Lieut. Suenson og VVulU, ialt 21 Kanonbaade,
at Briggerne var flygtede nord paa stærkt beskudte og stærkt
medtagne efterladende en Kanonbaad med en 24-pundig
Kanon og en Karonade. En af Baadene havde 2 Døde og
2 Saarede. Rapporten om denne Kamp findes- ikke.
En engelsk Beretning lyder saaledes:
»Den 3/ 9 for Anker ved Sprogø Kl. 10 om Aftenen saa vi
os indesluttede i en Hal vcirkel af danske Kanonbaade 22 til
24 i Tallet. Kanonbaaden M inx, som var i Følge med os,
kappede og satte Sejl. Vi som var nærmest Nyborg, hvorfra
de Danske kom, maatte udholde hele deres Angreb især i det
Øieblik, vi først bemærkede dem. De aabnede en skrækkelig
Ild imod os især med Drueskud fra deres hele Linie af 3die
Division. Af vort Mandskab var næsten Halvdelen fraborde
(hvoraf nogle paa Priserne og Resten med de nyligtagne
Fanger i Kanonbaaden, med hvilke sidste, der maatte holdes
Øie). Det øvrige .Mandskab besatte desuagtet Kanonerne og
blev i nogen Tid ved at fyre, men da vi fandt det umuligt
at modstaa en Styrke, der i det Mindste var syv Gange større
end vor, blev vore Ankertouge kappede. Vort Skib kunde
ikke styre af Mangel paa Vind, og Fjenden, som var os paa
Musketskud nær, traf os med hvert Skud, de fyrede. Skibet
blev læk, og Takkelagen var tillige saa forskudt, at endel af
Sejlene faldt ned paa Dækket. Vor Stilling var nu den mest
farlige, man kan tænke sig, da en let Kuling til vor Lykke
rejste sig ; en af vore Kanonbaade, hvorfra det var lykkedes
at faa Mandskabet reddet, og som man havde ladet drive,
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kom nu uheldigvis for vor Boug og hindrede Skibet i at komme
i Vinden. Kugler, Splinter og Skraa fløj omkring os i enhver
Direktion. Skibet blev mere og mere læk, da Fjenden halede
ind paa os fra flere Sider, dog stod endnu vore Master og
Raasejl. Den første Lieutenant, den eneste, der var ombord,
sprang nu som vor sidste Redning med nogle brave Folk ned
i Kanonbaaden og var saa lykkelige at faa den klar, hvilket
strax satte os i Stand til at komme i Vinden . Fjendens Ild
blev umaadelig stærk, da vi tog vort Mandskab fra Kanonerne
for at klare Sejl; Vinden friskede imidlertid, vore Folk kom
igjen til Kanonerne, og da Røgen noget fordelte sig, blev
de istand til at tage bedre Sigte. En af de fjendtlige Kanonbaade med 70 Mand blev skudt isænk ved v0r:.e Kanoner paa
Skandsen, og Fjenden som troede, vi havde sendt Folk i
Kanonbaaden, rettede nu sin Ild mod den med saa megen
Kraft, at den sank. Det var til stor Nytte for os, at vi gav
Slip paa den, thi med den Vind vi fik, var vi saa lykkelige
at komme et godt Stykke fra dem. De satte efter os i nogen
Afstand under bestandig Ild, men nu havde vore Folk kun
at passe Kanonerne, derved blev vor Ild mere levende og
gjorde Fjenden betydelig Skade. K1. 10 1 / 2 gav Fjenden Signal
til at vende tilbage, men vi var ikke istand til at forfølge
ham. Vi satte Kurs efter et engelsk Linieskib. som laa 12
miles borte og ankrede i dets Nærhed.
Ved Dagbrækningen fandt vi vort Skib at være et fuldstændigt Vrag; vi havde 2 dræbte og 13 saarede, hvilket var
1/:1 af Mandskabet, 6 svære Skud igjennem Stormasten, D
igjennem Topsejlet og i Skroget altror mange til at vi kunde
tælle dem. Storbommen var overskudt og laa lige over Dækket,
og i Skibet var en stor Mængde Vand. Under hele Træfningen
havde vi 18 danske Krigsfanger ombord fra Træfningen ved
Nyborg, hvortil udfordredes Folk for at hindre dem i at
komme op og hjælpe deres Landsmænd.«
Den danske Beretning om Kampen findes som nævnt ikke,
men saa meget kan siges, at Historien om de to Kanonbaade,
der blev skudt isænk, er ren Fantasi; den omtalte engelske
Kanonbaad med en 24-pundig Kanon og en Karonade blev vort
Bytte, vore Baade havde lidt ringe Skade, og vort Tab var 2
Døde og 2 Saarede. Kanonbaaden blev betegnet Prise Nr. 1.

1808.

.

135

Under 8/ 9• indberettede Schønheyder, at den d. 3/ 9erobrede
Kanonbaad er indbragt til Svendborg til Reparation, og at den
ikke kan ro med vore, men at den sejler bedre; han udbeder
sig den sendt til Nyborg, naar repareret.
Under IS/ 9 bestemtes, at de paa Holmen under Bygning
værende Brigger skulde kaldes Samsø og Alsen, de i Kiel
under Bygning værende Brigger Kiel og Langeland.
Briggen The Turbulent blev efter endt Reparation armeret
med 12 Stkr. 18-plmdige, 2 Stkr. engelske 9-pundige og 2 Stkr.
8-pundige Kanoner.
Admiralitetet var efterhaanden istand til at forstærke flere
Stationer, saaledes sendtes 2 Kanonjoller til Aarhus for at
beskytte de Skibe, der paa Grund af deres Dybgaaende maatte
lade paa Rheden, 2 Kanonbaade og 4 Kanonjoller fik Station
ved Fladstrand, 2 Kanonjoller sendtes til Gaabense, 2 Kanonbaade stationeredes inden for Hals-Skanse som Forsvar om
Natten for Providerings-Fartøjer, og paa Københavns-Rhed
afløstes den gamle Sketpram Lindormen af den nybyggede
Søløven.
Den 12/ 1 0 inspicerede Kongen Sødefensionen i Køge; ved
denne Lejlighed befalede Kongen, at to Feltkanoner og 2
transportable Houbitzer skulde henlægges ved St.-Hedinge til
Sikkerhed for Fartøjer, der søger Landet her.
Da Admiralitetet i den første Halvdel af October havde
faaet Meddelelse om, at en stor engelsk Konvoj var ankommen
til Malmø, og at under Indsejlingen flere Skibe var komne
paa Grund, hvilke blev dækkede af den svenske Roflotille,
beordredes Komd. Krieger til Dragør med hele den ham underlagte Roflotille.
Om det der forefaldne modtog Admiralitetet følgende Rapport fra Komd. Krieger, dateret Dragør den 21 /10:
»Igaar den 20 / 1 0 Kl. 12 om Middagen ankom jeg til Dragør
med Roflotillen og forefandt, at den ankomne Konvoj var
indløbet til Malmø, og de paa Grund staaende Skibe under
den svenske Kyst var dækkede af den svenske Roflotille.
Et engelsk Linieskib, Afrika, var paa Bugten og styrede
Kurs for at søge ind til Malmø. J eg besluttede da at attakere
det fjendtlige Linieskib og derefter at forsøge at opbrænde et
Skib, som stod ved Middelgrunden inden for Saltholm-Grund;
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da det fjendtlige Linieskib bemærkede, at han af Roflotillen
var afskaaren fra Malmø og ikke kunde undgaa Attakke,
vendte han sydefter.
Roflotillen vedblev at forfølge ham indtil KIA om Eftermiddagen, da Linieskibet var nødsaget til at vende for Falsterbo-Rev, hvorved Attakken fra Roflotillen begyndte og vedvarede uafladelig til K1. 61 / 2 , da Mørket bød mig at samle
Roflotillen for at gaa tilbage til Dragør, hvor jeg ankom med
hele Roflotillen Kl. 11 om Aftenen; fandt da, at de Svenske
selv havde sat Ild paa de paa Grund staaende Skibe.
At det fjendtlige Linieskib har lidt meget var øjensynligt.
Roflotillen har 28 Døde og 36 Blesserede, hvoriblandt
Maaneds-Lieutenanterne Kieruli] og Gjedde, der begge udviste
i Attakken at være fortjente Mænd. De samtlige Søofficerer
og Mandskab udviste Iver for Hans Majestæts Tjeneste og
Flagets Ære overgaar min Anbefaling.«
Kapt.-Lieut. Kaas i Køge indberettede den 21 / 1 °' »at efter
Rapport fra Lodsen, som har Udkig paa Mandehoved har det
fjendtlige Linieskih, som var i BatailIe med de danske Kanonbaade i Gaar Eftermiddag lagt sig tilankers 1/ 2 Mil fra Land
ved Mandehoved ; Skibet er meget forskudt. Fokkemasten er
skudt af under Merset, Gallionen er bortskudt, Bugsprydet er
afskudt paa Midten, hele Agterspejlet skudt sammen og endelig
alle Sejlene sønderskudt. Ingen flere fjendtlige Sejlere i Sigte.«
Af den engelske Beretning om Kampen fremgik, at Afrika
havde 20 Døde, 41 haardt saarede, og at Skibet var fuldstændig Vrag.
Den omhandlede Konvoj afsejlede under saa stærk Beskyttelse og Vejrforhold, at Krieger indberettede, at der var Intet
at foretage.
Den russiske Flaade var den 26/ 8 søgt ind til Port Baltique
forfulgt af den forenede svenske og engelske Flaade; da den
russiske Flaade kort efter aftaklede, blev de ombord værende
danske Officerer hjemkaldte og ankom til København i Midten
af November. De fire Officerer modtog hver af Kejseren en
Ring med Diamanter, den, Komd. Herbst modtog, bar yderligere Kejserens NavnechifTer; endvidere modtoge de 2984
hollandske Dukater til Afholdelse af Hjemrejseudgifter.
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Klagen over manglende Proviant i Norge blev mere og
mere indtrængende, og fra Regeringens Side gjordes de største
AnstrængeIser ; til de mange Skibe fordredes Besætninger, og
da det var umuligt at faa de tilstrækkelige Søfolk, desarmeredes Krigsfartøjer. Den 17/ 10 indlagdes Linieskibet Lovise
Augusta; Sec-Lieut, N, Tuæen og Kohl berejser Jyllands østkyst for at paaskynde Istandsættelsen af de Fartøjer, der
skulle besørge Proviant til Norge efter Kapt. Risbrieh's Anvisning; i November oplægges 4 Morterchalupper i Nyborg,
og Officererne stilles ligeledes til Kapt. Risbrieh's Raadighed;
6 Morterchalupper oplægges i København, og de Kanonbaade,
der var stationerede ved Dragør, hjemkaldes og erstattes af
en Barkas med en 12-pundig Kanon, vel nærmest for at tage
Priser. Før Baadene ved Dragør blev inddragne, blev der
til Prins Carl af Hessen som Gouvernør i København fra Admiralitetet den 14 / 11 afsendt følgende Skrivelse, der bedst
viser, hvorledes Situationen var :
»Til at overføre Proviant til Norge er af vedkommende
Autoriteter hleven sat en Hoben Skibe i Rekvisition. Til
disses Bemanding udfordres cirea 1000 Matroser. Hans Majestæt Kongen har befalet, at Admiralitetet skal afgive det
fornødne Mandskab; som vi allerede har, dels til Norges Proviantering og dels til Brændetransport her til Byen, afgivet
circa 500 Mand, saa har vi i nærværende Øiehlik ikke Folk
nok for at opfylde den Fordring; men som der paa denne
Aarstid altid mere end almindelig skyder sig Banker for
Dragør Havn, som gør den Division Kanonbaades Leje mere
vanskelig end forhen i Henseende til deres Ud- og Indløbning,
saa er man af den Formening, at den Division nu derfra kunde
undværes. Ved at lade den indlægge, vilde man for Øieblikket vinde 240 Mand, men forinden man tager nogen Resolution desangaaende skulde man skyldigst forhøre, om Deres
Durchlautighed har noget mod dette Forslag, og som man
tør formene, at der vil blive nogen Tid inden, at alle de fornødne Matroser skal afgives, skal vi til Hans Majestæt gøre
allerunderdanigst Forslag til, hvorledes man paa bedste Maade
kan faa de øvrige Folk anskaffedes,
Prinsen svarede herpaa, at han ikke var kompetent til at
afgøre Sagen, men at denne maatte stilles til Admiralitetets
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Afgørelse, og dette indstillede da til Kongen, at Baadene
inddroges, hvad, som alt nævnt, ogsaa skete.
Fra Kapt. Kohl, Kommandanten paa Christiansø, modtog
Admiralitetet følgende Rapport dateret Christiansø den 25/ 1 0:
»Den 23de dennes om Eftermiddagen Kl. 5 kom en Escadre
NØ. af og laa sydover, Vinden SV. og VSV.; den bestod,
saavidt man kunde se, af 2 Linieskibe, 4 Fregatter, 1 Kutterbrig og 1 Kutter; hele
Natten gav disse Signaler. Den 24de om
Morgenen i Dagbrækningenkomhele Escadren Syd af mod Fæstningen, Vinden VSV.,
klar Luft, laber Bramsejlskuling.
Klokken
6 1 / 4 kom 3 Bombarderfregatter, der førte hver
foruden 10 å12 Kanoner
2 Morterer paa 100 og
150 Pund og lagde sig
til ankers i ØSø. fra
Fæstningen paa circa
4000 Alens Distance,
hvor der var over 50
Favne Vand. Saasnart
J. H. Kohl.
de havde ankret, udsatte de strax deres smaa Fartøjer; de øvrige Skibe af Escadren laa alle 3/ 4Mil Sø. fra Fæstningen for smaa Drivsejl. Klokken 63 / 4 begyndte Bombarderfregatterne at kaste Bomber og
Brandkugler til Fæstningen; man observerede, at 3 Bombarderer gjorde i 8 Minutter 10 til] 2 Vurl. I Førstningen kastede
de over Fæstningen og ud paa Græsholm, men det ene Linieskib
gav da strax Signal, og skete da en Standsning i Kastningen
omtrent 15 Minutter, og derefter faldt Bomberne i Fæstningen
og de fleste paa Frederiksholm ; Bombardementet blev da saaledes uopholdelig ved til Klokken 113/ 4, Klokken 93 / 4 kom de
øvrige Skibe af Escadren for deres Mærssejl og holdte med Driv-
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sejl mellem Bombarderorne og Fæstningen nord efter og gav i
Forbisejlingen nogle Gange det glatte Lag paa Østsiden af Fæstningen, hvilke blev uopholdelig og rask besvarede af Batterierne
paa denne Side af Fæstningen; da de havde passeret, lagde de
sig nord for Fæstningen for Drivsejl. Der blev da givet Signal
fra det ene Linieskib, som blev besvaret at den ene Bombarder,
hvorefter de alle tre lettede og styrede til Escadrøn ; derefter
gik det ene Linieskib og en Bombarderfregat for. smaa Sejl
NV. efter, Kutterne gik med forceret Sejl Vest efter, de øvrige
af Escadren gik NØ. efter. Klokken 4 kom Fregatten øst
af og boldt mod Fæstningen, men efter at have Iaaet nogle
Skud, drejede den af igjen og kastede NØ. efter.
Ved dette Bombardement er 6 svenske Krigsfanger blevne
dræbte af en Bombe, der faldt ned i deres Arresthus, en Soldaterkone er ligeledes ihjelslagen, 7 af Besætningen, 2 Skippere og 1 Skipperkone er mer eller mindre blesserede. Kl. 10 1 / 2
var jeg saa uheldig at faa et stærkt Slag paa mit venstre Ben
af et Stykke af en Bombe, som sprang i Nærheden af Coucheron 's Batteri; da jeg var forbunden, lod jeg mig strax
igjen bære op ved Møllen, hvor jeg kund e overse det Hele.
Over Bygningerne paa Fæstningen, der have taget betydelig
Skade, skal saasnart mulig blive det høje Kollegium en Besigtigelses-Forretning tilstillet.
En Morter, som stod paa Møllebakken. sprang ved det
første Vurf i Stykker, uden at den gjorde nogen videre Skade.
Et Batteri, hvor en anden Morter var placeret, blev af en
anden fjendtlig Bombe demoleret, men kan igjen istandsættes.
I Krudtmagasinet er ligeledes faldet en Bombe uden at tænde
eller anrette nogen videre Skade.
J eg kan ikke noksom berømme alle Officerernes udviste
Activitet, Kækhed og Mod, i Særdeleshed den brave SecundaKommandant Hr. Kapitain von Krieger, som da jeg af min
Blesur og en stærk Feber var sat ud af Stand til længere at
komme saa hastig overalt, som jeg ønskede, førte en rosværdig
Konduite i sin Kommando.
Det var en sand Glæde, at se den Kækhed og Mod, hvormed
Enhver af Besætningen efterkom sine Pligter. En Underkanoner Hans Ude, uagtet at have blevet betydelig blesseret
paa den venstre Arm, dog ej vilde forlade Batteriet.
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Jeg anbefaler allerunderdanigst til Hans Majestæt og det
høje Kollegium alle Officererne saa vel som den hele Besætning. Med min allerunderdanigste Forsikring at Enhver har
vist, hvor højt de elskede vor dyrebare Konge og Fædreland«.
De engelske Skibe forlod efterhaanden Østersøen, saaledes var der den 25 / 1 0 samlet udfor Korsør 1 Tredækker, 3
Linieskibe, 2 Fregatter og 6 Brigger, hvoraf nogle kort
efter stod nord paa. Fra Skagen meldtes, at en engelsk
Fregat laa tilankers 1 Mil øster ude og viste Lanterne hver
Nat.
Paa Øen Anholt havde Kystbefalingsmand Peter Justesen
indordnet de vaabendygtige Indbyggere i en Kystmilits paa
!J6 Mand og i 1807 som i 1808 med Vaaben modsat sig Landgang af fjendtlige Fartøjer.
Den 13/ 8 strandede paa østrevet en engelsk Kutter, der
for at komme flot kastede 7 Karonader med Rapperter og
Slæder overbord ; efter at Kutteren var afsejlet, bjergede
Justesen de 7 Karonader og anbragte 3 ved Fyrtaarnet og 4
paa den vestlige Ende af øen. Den 4/11 opankredes ved Enden
af Østrevet den engelske Fregat Proselyte paa 32 Kanoner, der,
for at tjene som Fyrskib, viste en stærk Lanterne om Natten;
fra denne Fregat sendtes flere Gange Fartøjer, som forsøgte
Landgang, men som hver Gang blev standsede af Kystmilitsens Ild. Ved et af Forsøgene lettede Fregatten for at understøtte Fartøjerne, men trak sig tilbage, da Justesen beskød
den med Karonaderne ved Fyrtaarnet; Justesen maatte af
Mangel paa Kugler bruge Sten, der ikke gav stor Skudsikkerhed eller Rækkevidde, og Fregatten blev vel neppe ramt, men
denne opgav dog Nærkamp og vendte tilbage til sin Ankerplads.
Den sidste Træfning i dette Aar forefaldt den 11/ 11, da
Schønheyder med sine Baade angreb 1 Linieskib og nogle
mindre Fartøjer, der laa tæt sammen tilankers nord for
Sprogø. Schønheyder beretter, at de fjendtlige Kanonbaade
besvarede Ilden med en særdeles Art Granater, der alle, idet
de sprang i Luften, kastede en Mængde Skraa. Affairen var
ganske kort, da Kuling tvang Baadene til at vende hjem:
disse havde intet Tab.
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Ved Helsingør havde som alt nævnt Kanonbaadene vedblivende hyppigt smaa Træfninger med Fartøjer fra de ved
Raa liggende Krigsskibe, naar de gik ud for at gøre Priser
eller for at forhindre, at danske Skibe blev tagne.
Til en dansk Parlamentair, der i de første Dage af November
var sendt ombord i det engelske Admiralskib i Anledning af
Udvexling af Fanger, udtalte Admiral Keat: »at han havde
al Agtelse for de danske Kanonbaade, og at disse drillende
Tingester gjorde ham meget af hans Kahyt ubrugelig, da han
deri maatte have 2 Stkr. 24-pundige Kanoner staaende for at
kunne blæse fra sig agter ud, naar de kom«.
De to nybyggede Brigger Samsø Kapt.-Lieut. J. Krieger og
.Alsen. I\apt.-Lieut. Lerche lagde ud henholdsvis den 24 / 11 og

3°/11 ,
Vejret var meget st ormende, og i Midten af November
meldte Vinteren sig allerede; Roflotillen indlagde stadig Fartøjer; det paalagdes Olfert Fiseher at sørge for, at de paa
Stubben posterede Skøtpramme ikke frøs inde, men de skulde
paa den and en Side blive ude, saa længe som muligt, og den
3°/11 indberettede Hohlenberg, at Drivis i Kallehoer havde sat
Flaadebatterierne paa Grund, og at syd fra kommende Skibe
maatte opgive at naa København den Vej.
Den 12/ 12 er Briggen The Tickler og Pr.-Lieut. WultJ's Kanonbaade ind efrosne paa Nakskov-Fjord, Pr.-Lieut. Fontenay
maa forlade Samsø med sine 2 Baade og søge Aarhus, Flaadebatterierne i Grønsund oplægges, men Nr. 5 kan for Is ikke
naa Vordingborg, men maa gaa til Stubbekøbing, og den 19/ 12
oplægges Roflotillen i Isefjord.
Den 23 / 1 2 strandede paa Bornholm Briggen Eama, den
samme som den 9/ 8 blev erobret i Nyborg af Englænderne.
Inventariet og Kanoner blev reddede, men Skibet var Vrag.
Af Besætningen bestaaende af Chefen Lieut. Tapping, 1 Master,
2 Kadetter og 50 Mand omkom Chefen og 2 Kvinder, Resten
blev gjort til Krigsfanger.
.
Vinteren tiltog i Strenghed; den 21 / 1 2 anmoder Korrid.
KjerultJ om 200 Indrullerede tilIsningsarbejde, og den 22/12
indlægges de sidste Fartøjer af Roflotillen i Sundet.
Den 22/1 2 afgik de fleste engelske Skibe i Sundet til Gothenborg, og den engelske Fyrfregat ved Skagen inddrages, men
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endnu saa sent som den 21 / 12 melder Pr.-Lieut. Henne fra
Fladstrand. at 2 Linieskibe, 1 Fregat og 1 Kutter krydser ved
Skagen og hindrer Afsendelsen af Proviantskibe til Norge.
Den 27 / 12 er alt Roflotillens Materiel oplagt paa de respektive Stationer, kun Schønheyder's to Divisioner ved Nyborg
holdes endnu udrustede. Folkene lider meget af Kulde, hvorfor
Schønheyder den 15 / 1 2 rekvirerer 660 Køjetæpper og beder om
Tilladelse til at skaffe et varmt Sted for Folkene, naar Baadene
er ved Land.
Den 3°/1 2 saas endnu engelske Skibe i Bæltet, og samtidig
konvojerede et svensk Linieskib paa 74 Kanoner Skibe
til Helsingborg.

Under

16/ 4

indberettede Lo-

rents Fisker: »Hovedstyrken af

Kystforsvaret dækkerChristiansand og Frederiksværn og bevogter Grændsen ogChristianiaFjord; alt, hvad er tiltænkt
at frembringe, er bevæbnet og
bemandet paa et Par af de
Lorents Fisker.
mindste Fartøjer nær, som om
faa Dage vil blive det, og da
vil mindre betydelige Havnes Forsvar dermed blive forstærket.
Styrken ved Bergen vil om faa Dage ikke ubetydeligt være
tilvoxet; jeg har givet Pr.-Lieut. Bjelke Kommandoen der og
instrueret ham (l.
Under 12/ 5 indberettede Fisker fra sin Station ved nordre
Kant af Hval-Øer:
»Formedelst indesluttede Extrakt af det østlige Kystforsvars Dagbog, vil det Kongelige Kollegium erfare, hvad med
samme er foretaget, siden Kampagnens Begyndelse indtil Dato.
Ved de andre Afdelinger er intet Mærkværdigt forefaldet.
Kystflotillen her vil, naar de reparerede JolIer igjen komme
tilstede, komme til at bestaa af 10 Kanonbaade og 16 JolIer;
den anføres af Kapt. Motzfeldt dog under min personlige Over-
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kommando, saalænge dens Operationer staa i Forbindelse med
Landarmeen.
Frederiksværn har 2 Kanonbaade og 6 J aller. Pr.-Lieut.
H enslev har Kommandoen under Kapt. Fabricius.
0ster-Risør har 2 Kanonjoller, og 2 Joller bygges privat.
Arendal har 1 Kanonbaad og 2 J olIer. 1 Kanonbaad bygges privat.
Christiansand har 8 Kanonbaade og 9 J olIer.
Desuden bygges i Stavanger 2 J aller, Tvedestrand 1 Kanonbaad og Drammen 1 Kanonbaad og 1 J olle; i Christiansand
og Frederiksværn bygge Folkene i ledige Timer 1 Kanonbaad.
Til de ny vordende Fartøjer kan jeg ikke forinden Juni
Maaneds Udgang bekomme Kanoner; helt vanskelig vil det
blive at faa Krudt; men ligesom jeg savner paalidelige Tillidsmænd paa de private Værfter, saaledes vil jeg ogsaa komme
til at savne Officerer til at anføre Fartøjerne; blandt KoffardiSøfarende har jeg fundet gode og villige Mennesker, men sandelig kun enkelte, hvorpaa jeg i mindste Maade kan forlade mig.
Bergens Sødefension, som snart vil voxe til 10 Kanonbaade,
alle byggede for privat Regning, har blot til Overanførsel
Pr.-Lieut. Bjelke af den kgl. Søetat ellers Maaneds-Lieutenanter.
Til Throndhjem er over Land sendt 4 Kanoner, men 2000
Rbd. samlede ved frivillige Bidrag for at forskaffe et Søværn
ligge ubenyttede for Mangel af Skibsbyggere og Officerer;
Generalkommandoen der har beæret mig med Anmodning om
Assistance. Jeg har svaret ikke at kunne, jeg er uformuende;
jeg har beordret Lieut. Lous at didsende den bedste af de
Christiansandske Mestre, det eneste jeg kan.
Paa Smør nær er i Magasinerne Forraad for Roflotillen til
Aarets Udgang; Besætningerne er for denne Artikel sat paa
1/ 2 Ration mod Godtgørelse i Penge.
.
Signalvæsenet er nu paa Kysten etableret og i god Gang;
fra Hitter-Ø til Christiania sendes Meddelelser paa lidt over en
Time.
Jeg er det kgl. Kollegium højlig forbunden for Kancellist
Schroder's Hidsendelse ; saaledes ser jeg mig befriet for et Ansvar, som var saa meget mere trykkende og byrdefuld, som
det blev mig aldeles umuligt at overse og overkomme de didhen
hørende Pligter.«
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Uddrag af Kystdelensionens østlige Afdelings Dagbog fra

12/ 4_5/5'.

»Allerede fra Udgangen af Marts var samlet en Del af Skærfartøjerne i Sandø-Sund for at dække Christiania-Fjord.
En bevæbnet Dækslodsbaad havde jeg ladet tage Station
mellem Hval-Øer; denne skulde ved etablerede Signaler give
mig tilkende i Sandø-Sund, om noget fjendtligt, svensk flydende indfandt sig ved Grændsen. Generalkommandoens
Hovedkvarter var dengang i Moss; jeg laa klar til at dække
for Overrumplinger fra Søsiden.
Den 12te April indløb mig de første Efterretninger om
fjendtlige bevæbnede Fartøjer ved Strømstad ; samme Dag
detacherede jeg en Division Rofartøjer med behøvende Fornødenheder under Pr.-Lieut. MiUler's Kommando til GravlingSund.
Fra 12te-17de April blev Mandskabet daglig øvet; intet
fjendtligt mærkedes.
Sidst anførte Dato indløb til mig Generalkommandoens
Befaling -at forurolige og give Fjenden jalousi mod Grændsen;
den Dag saavelsom den 18de-19de medgik til at lade indskibe et Detachement af 60 Mand og 1 Feltkanon fra Brigaden
ved Laurvig, samt til at samle en Flotille af 10 Kanonbaade
og 17 Joller ved Hval-Øer.
Den 20de om Morgenen gjorde jeg et Tog med Flotillen
til Strømstad, en Landgang paa Zelåtre ; jeg fandt intet flydende Forsvar; alle Mennesker flygtede fra Kysten og Strømstad ; denne Stads Skæbne var aldeles i min Vold; jeg kunde
have indtaget den, men uden Haab til at soutenere; at afbrænde eller plyndre den, frygtede jeg, vilde blive en Adfærd,
som altfor fuldelig kunde gengældes paa Norges mange ubevæbnede Byer langs Kysten; jeg lod mig derfor nøje med at
opsnappe endel Lodser og Strandsiddere, ~om jeg lod paa
tvende nær gaa hjem igen, da de havde enstemmig underrettet
mig om:
»at svenske Skærflotillen daglig var ventet, at Garnisonen
i Strømstad blot bestod af 150 Mand, at kun faa var posterede
ved Grændsen ved Svinesund, at næsten alt øvrigt var sendt
til Armeen, som var indbrudt i Norge«,
Den 21/ 4 tillod Vejret Intet at udrette.
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Den 22 / 4 mod Aften saas en Andel af den svenske Skærgaardsflotille at komme til Strømstad syd fra; denne Omstændighed hindrede mit Forsæt at besætte Koster-øer samme
Nat, men jeg lod derimod en Division Rofartøjer under Pr.Lieut. Muller's Anførsel indtage de 60 Infanterister samt et
Antal vaabenøvede Matroser under Pr.-Lieut. Hagensp's Anførsel. Denne Division blev beordret at lande i Nærheden
af Svine-Sund; den blev medgivet en Vejviser, og Anførerne
instrueredes om at overrumple de fjendtlige Kvarterer.
Dette Tog blev i alle Henseender mesterlig udført; om
Morgenen K1. 6 bragtes mig en Underofficer og 17 Mand med
deres Vaabcn af det Elvsborgske Regiment.
Saavel den 24de, 25de og 26de tillod Vejrliget mig Intet
at foretage uden smaa ForuroligeIser paa den svenske Kyst,
hvilke alle overbeviste mig om, at Fjenden var bleven aarvaagen og nu maatte have trukket Forstærkninger til denne
Kant; altsaa var Hensigten opnaaet, nemlig at trække hans
Tropper væk fra Norge. Den 26de bedrede Vejret sig, Natten
blev skøn, ingen Underretninger kunde jeg bekomme. J eg
besluttede at hente dem selv.
Den 27 /4. om Morgenen var jeg med hele Flotillen ved
Solens Opgang udfor Strømstad ; 5 Kanonfartøjer havde posteret sig i det smalle Indløb op til Staden, de kunde ikke
nærmes med en større Front end den, de selv occuperede. J eg
burde formode, at Siderne af Passet var garnerede med dækket
Infanteri, muligen ogsaa at Artilleri kunde være posteret til
de fjendtlige Fartøjers Forstærkning; jeg fandt det derfor
næsten ugørligt med aabne Fartøjer og udækket Mandskab at
angribe Fjenden i sin Stilling. Jeg lod formere en Frontlinie
i den ydre Havn og kanonerede i lidt over en Time paa temmelig nær Distance; jeg saa de to fjendtlige Fartøjer aldeles
at retirere, men tillige næsten hvert Øieblik en af de norske
Kanonjoller at trække sig tilbage, og jeg havde den Ubehagelighed at blive rapporteret, at 13 af dem var ved egne Skud
blevne satte ud af Stand til at slaas, da deres Raperter ikke
havde kunnet udholde Trykket af Kanonerne.
Flotillen fik 7 Mand døde og 4 kvæst ede, deraf de 9 paa
Kanonbaaden Niels Anker, de to paa Kanonbaaden Præstø.
Jeg trak mig nu tilbage til Hval-Øer og afsendte øjeblikkelig
10
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de 13 J olIer til Frederiksværn for at blive reparerede. At
GruAden til deres Raperters Svaghed for endel kan søges i
Vinterarbejdet, bør jeg indrømme, men at det fornemmelig
skyldes Mangel af paalidelige Tilsynsmænd ved Bygningerne,
derom har jeg lige saa liden Tvivl som Anledning til at bebrejde mig selv noget.
Jeg anser det imidlertid for en stor Lykke, at denne Opdagelse blev gjort ved en Lejlighed, hvor det ikke kunde paadrage Kystflotillen nogle ubehagelige Følger. Med Jollerne
blev Infanteri-Detachementet afsendt til Laurvig igen.
Den 28/ 4 _ 3 °/ 4 var Vejret blæsende; jeg concentrerede
Kanonbaadene og etablerede Folkenes Kvarterer saa taalelig,
som de paa disse Udøer er at bekomme; Fartøjerne blev completterede med Proviant. Efterretning indløb mig fra Frederiksværn, at Jollerne der var ankomne, og at de med Reparation og Forstærkningsmidler snart igen vilde blive tjenstdygtige.
] ste Maj bleve de Faldne begravede.
Saavel foregaaende Dage som 2/5 og 3/ 5 blev gjort adskillige Forsøg paa at give Jalousie paa Kysten og at indhente
Efterretninger ; jeg fandt alle Steder Fjenden aarvaagen, det
blev ugørligt at opsnappe nogen Mand.
Natten mellem den 3/5 og 4/5 lykkedes det mig at faa en
bosat Mand i Strømstad taget i den ydre Havn. Han berettede mig, at Garnisonen i Strømstad var forstærket til 300
Mand, og at Gaardene i Nærheden desuden havde stor Indkvartering; at de svenske Kanonbaade ved Kanonaden den
27/ 4 var blevne meget beskadigede, og at de af Døde og Saarede havde 30 Mand ; at den geteborgske Flotille hvert Øieblik
var ventet, og at to engelske Krigsskibe skuld e komme Strømstad og Flotillen til Hjælp.
J ust i samme Øieblik saa jeg to engelske Orlogsfregatter
mellem Koster og Strømstad.
Da min Styrke var svækket, min Stilling ved GrævlingsSund anfaldelig saavel af side- som stævnbevæbnede Krigsfartøjer, da jeg ikke her ubemærket af Fjenden kunde trække
Forstærkninger til mig fra Frederiksværn. besluttede jeg
endnu samme Aften i Mørkningen at tage en anden Stilling
i Holme- eller Arids-Løbet paa Nordkanten af Hval-Øer; jeg
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iværksatte min Beslutning og ankom i denne nye Position
den 515 om Morgenen, hvor en af de reparerede Joller mødte
mig, og hvortil jeg nu om faa Dage kan vente mig de øvrige
hensend te«.
En norsk Søofficer, der har deltaget i de foranstaaende
Begivenheder og spillet en fremtrædende Rolle i disse, har
efterladt følgende mere detaillerede men ogsaa kritiske Beretning :
»1 Midten af April 1808 havde Norge en Styrke af 16
Kanonbaade og 11 Joller samlede paa Hval-Øer ved svenske
Grændsen som Følge af, at den danske Regering i Vinteren
1807-8 havde skaffet sig en ny Fjende paa Halsen ved at
erklære Sverrig Krig, uagtet man i Danmark maatte kende
paa det Nøjeste, hvor blottet Norge var til at træde i Strjd
med Naboriget.
Kommandoen over denne Søstyrke paa Hval-Øer var
betroet Kapt. M otzfeldt, men Kommandør Lorents Fisker med
sin Stab var der ogsaa og altsaa den egentlige Chef for Flotillen. Den norske Arme var paa den Tid ikke fuldstændig
slagfærdig rykket i Felten især hindret af Sneen, som laa i
de norske Grændseskove. Derimod rykkede der fra svensk
Side hver Dag flere og flere Tropper imod norske Grændse.
Paa Grund heraf gav Norges Statholder, Prins Christian August, Kommandør Fisker Ordre til at foretage smaa Landgange
og Streiftogter paa de svenske Kyster fra Spen-Vig og sydefter til Strømstad for at allarmere Landet og Indbyggerne
og derved give de Norske ved Grændsen bedre Luft.
Til den Ende blev ogsaa Flotillen forøget med 50 Mand
af det 2det Aggershuske Regiment, og paa samme Tid og til
samme Øiemed havde Kadet-Maaneds-Lieutenant Klinck faaet
Tilladelse til at udvælge og indøve 50 Matroser af Flotillens
Mandskab i Jægerexercits og den lette Infanteriexercits for i
paakommende Tilfælde at gøre Tjeneste med Landmilitairet.
Med denne lille Styrke foretoges nu fra de norske Kanonbaade
Landgange i Sverrig snart hist og snart her, men en større
Landgang af denne Slags blev foretaget af 4 Kanonbaade den
23de April om Morgenen under Pr.-Lieut. J. N. Milller's Kommando, medhavende de 50 Soldater og de 50 indøvede Matroser, til en Bugt 1/ 2 Mil syd for Spon-Vig, Synvegts-Bugt
10*
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kaldet. Herfra marcheredes op igennem en smal Fjeldkløft
3/4 Mil til en Landsby eller nogle Gaarde, som kaldtes Hustypts-Gaardene, hvor man tog tilfange 11 menige Soldater og
6 Korporaler af Elfsborg Infanteri-Regiment, som der laa
indkvarteret, samt erobrede nogle og tyve Geværer og en Deel
Munderingsstykker, med hvilket Mandskab og Sager, vi
skyndsomst, da det var bleven klart K1. 4 om Morgenen,
begave os til vore Baade uden at blive forfulgt af de
svenske.
Uagtet dette . i Grunden var et højst dumdristigt Foretagende, med en saadan Haandfuld Folk at begive sig ind i
en svensk Landsby (3/ 4 Mil fra Eens Baade), hvor der laa
et helt svensk Regiment, er det dog min fulde Overbevisning,
at om vi havde været lidt mere resolveret og givet os lidt
mere Tid, vi da maaske kunde have taget hele Troppen med
Officerer og Alt; saa complet blev de overrumplede, at i det
første Hus, Forfatteren af denne Beretning kom ind i, laa de
fleste af de svenske Soldater i deres dybeste Søvn, saa at han
maatte purre og vække dem med Spidsen af sin blanke Kaarde.
Heller ikke havde Svenskerne udstillet en eneste Post, som
i Tide kunde give dem Underretning om vor Ankomst, hvilket
visselig var en stor Fejl af deres Officerer, men de troede sig
fuldkommen sikre paa dette Sted saa langt inde i deres eget
Land. De havde glemt den gyldne Regel i Krigen: »aldrig
at tro sig sikker, hvor man saa end er, thi Fjenden vaager,
imens jeg sover«, og dette var ogsaa Tilfældet her.
Opmuntret eller gjort modig ved det lykkelige Udfald af
den nys fortalte lille Expedition besluttede Kommandør
Fisker, da han havde faaet nogle løse Underretninger om, at
der til Strømstad var ankommen nogle svenske Kanonbaade,
at foretage en Recognoscering i det Store med hele Flotillen.
Om Morgenen K1. 21/ 2 eller 3 den 27/ 4 roede hele den norske
Styrke, bestaaende af 16 Kanonbaade og 11 Kanonjoller under
Kommandør Fisker's specielle Overkommando fra HvalØer og var omtrent K1. 4 paa et ordinairt Kanonskuds fra
Strømstad By. Vejret var vakkert med en liden Brise af
NØ. Det var et højtideligt Syn at se, da de Svenske stak
Banneme i Brand paa deres Fjeldtoppe for at kalde til Vaaben
og tilkendegive, at Fjenden nærmede sig.
o
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Da vi kom ind i et større Sund, som løber op imod Byen,
viste 4 svenske Kanonbaade sig i Nærheden af Byen vel
posterede imellem nogle smaa Skær og en Morterchalup lidt
til højre inde imod Landet, hvilken begyndte at kaste Bomber
paa samme Tid, som, de fire Kanonbaade begyndte at aabne
deres Ild paa os. Svenskernes Skud blev strax af de Norske
besvarede med meget Liv og Hurtighed. Sundet var ikke
meget bredt, hvor vi laa, og derfor var vi ogsaa i en Klump
pakkede tæt paa hinanden i Begyndelsen af Affairen, men
efter at vore Kanonjoller havde affyret nogle faa Skud, blev
de alle demonterede, da enten Kanonraperterne (som ikke
var reculerende) eller ogsaa Pontonen gik i Stykker, hvorved
J olIerne blev meget lække, hvilket foraarsagede, at de maatte
trække sig ud af Slaglinien. Nu fik rigtignok vore Kanonbaade bedre Plads til at manøvrere og bruge sine Aarer. Der
blev skudt aldeles udmærket fra de norske Kanonbaade, saa
jeg frit tør sige, at vore Skud ikke fejlede sit Maal. Det
viste sig snart, thi da vi havde Vinden tværs paa vor Linie,
kunde vi af og til se Virkningen af vore vel rettede Skud;
Alt fløj i Stumper og Bitter rundt om vore Modstandere.
Svenskerne skød derimod meget slet, og et sikkert Bevis herpaa er, at af vore Kanonbaade kun to blev truffet af Kanonkugler.
Disse tvende Baade var Bernt Anker Nr. 2 (Kadet-Maaneds-Lieut. Hallander) som fik 2 Skud, der dræbte 7 Mand og
haardt saarede 2 Mand samt Baaden Præstø (Maaneds-Lieut.
Klinek), der fik 2 Mand kvæstede. Dette var al den Skade,
Fjendens Kugler anrettede, men paa vore Kanonjoller, som
næsten alle var kommanderede af Maaneds-Lieutenanter og
havde slet exereerede Besætninger, ihjelskød vi selv 3 af
Laderne ved Kanonerne, da man kun havde Papirskarduser
med en daarlig Haardugsbund.
Efter 11 / 2 Times Fægtning trak vi os tilbage, uagtet vore
Kanonbaade Intet havde lidt, og vi endnu var fire Gange saa
stærke som Fjenden og kunde saaledes meget let have knust
ham eller tvunget ham til at stryge, men det gjorde vi ikke,
men gik vor Vej med de Lærepenge, vi havde faaet. Chefen
for de svenske Kanonbaade var en Kapt. Norrberg, en gammel
tapper Skærgaards-Officer fra Gustav den Tredie's Tid , og som
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havde været med i hele den finske Krig 1788 og 1790. Man
maa tilstaa, at denne tappre Mand forstod sit Haandværk
tilbunds, og han fortjener al mulig Ros og Lovtale for sin
Udholdenhed og sit modige Forsvar.
Svenskeren og Kapt. J. Ræder i sin danske Krigshistorie
opgiver blot Fjendens Tab til 4 døde og 15 blesserede, hvoraf
6 skulde være haardt saarede, og at blot to af deres Baade
havde faaet hver to Grundskud, men dette forholder sig ikke
saa, thi afdøde Admiral von Sydow, der som Lieutenant havde
kommanderet den svenske Morterehalup, har fortalt Forfatteren af denne Beretning, at det var den mest vel rettede og
ødelæggende Ild, de var udsatte for, at de bavde mellem 30
og 40 Mand blesserede og døde, at deres Baade havde faaet
saa mange Grundskud, at de var synkefærdige, og at der tilsidst næsten ikke fandtes en Mand ombord med K.læder paa
Kroppen, da de havde maattet benyttet disse til at stoppe
Grundskudene med, og det er ogsaa bestemt overeensstemmende med Sandheden efter den Virkning, vi opdagede, vore
Skud anrettede. Nogle Aar efter i 1815 traf Forfatteren heraf
Hædersmanden Kapitain Norrberg i Gothenborg; vi kom da
paa Tale om Affairen ved Strømstad, og han tilstod mig ganske
oprigtig, at om vi havde roet paa og gjort Mine til at gaa ham
paa Livet, havde han strax strøget, da han ikke mere var
istand til at gøre Modstand - »men da I ikke gjorde Forsøg
paa at tage mig, gik jeg fri«; dette var hans Ord .
Hvad var nu vor Fejl? J o, den bestod i, at vi enten ikke
indlader os med dem, eller om vi giver os ifærd med at levere
dem Batalje, da skal vi tage dem, koste hvad det koste vil.
Vi var syv Gange saa stærke som Svenskerne I
Det synes som om det staar skrevet i Skæbnens Bog, at
Nordmændene stadig skal være uheldige og faa Prygl ved
denne lille, jammerlige og usle Grændsestad, thi det gik i
Aaret 1717 den 19de Juli om Morgenen Kommandør Tordenskjold ikke bedre end os, da han med en stor Styrke blev
slaaet tilbage med et meget stort Tab af Mandskab og selv
haardt saaret af tvende Musketkugler, den eneste Gang han
blev saaret paa sin lange og farefulde Løbebane.
Efterat vi var komne tilbage til Hval-Øer og havde begravet vore Døde, begik vi en anden Dumhed, nemlig den,
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uden Grund at trække os tilbage med hele Styrken til Putten
og Aris-Holm ved Frederikstad, og saaledes end yderligere
at erklære os for overvundne, og hvad værre var, give HvalØer til Pris for Fjenden, som daglig voksede ved Strømstad
og i Dynekilen ; men vi var i høj Grad ukrigsvante, og Krigskunst er en svær Kunst, som ikke læres paa en Dag.
Efter at have ligget der 2 a 3 Uger, vendte Flotillen den
22de eller 23de Maj til sine gamle Stationer paa Hval-Øer,
da man havde bragt i Erfaring, at den svenske Roflotille fra
Dynekilen, som nu var voxet til c. 30 Kanonbaade, jævnlig
var inde paa Hval-Øer for at lodde og optage Kaart.
Dog begik man den Fejl fra vor Side (som strax skal blive
vist) kun at forlægge fire Kanonbaade paa nordre Sandø, fire
Joller i Bue-Vig, Gravnings-Sund og 2 Kanonbaade paa NæsGaard paa søndre Sandø; men vor Hovedstyrke bestaaende
af 10 Kanonbaade og 7 JolIer under Kommandør Fisker's
egen Kommando paa Kirkø i Holte-Kilen og Koltorp-Bugt.
Den 27/ 5 om Morgenen K1. 2 roede hele den svenske Roflotille bestaaende af omtrent 30 Kanonfartøjer kommanderet
af Overadjudant og Oberstlieutenant Gyldenskjold udaf Dynekilen og nordefter i Sækken (det store og brede Sund, som
er imellem det svenske Fastland og Hval-Øer) for at aflægge
den norske Flotille Maanedsdagen efter, at den havde været
ved Strømstad, en Kontravisit. Efter at den norske Brandvagtchalup havde affyret de befalede Allarmskud, som tilkendegavat Fjenden var i Anmarch, var vore Baade paa
nordre og søndre Sandø, de før omtalte 6 Kanonbaade og de
4 Joller i Bue-Vig strax paa deres Poster. Den ældste Officer
paa disse Fartøjer var i dette Øieblik (man behager at erindre,
at Hovedstyrken laa paa Kirkø) Divisionschefen, den herlige
Pr.-Lieut. Ole Christoffer Budde. Han befalede strax de 6
Kanonbaade at tage Post ved den vestre Ende eller det vestre
Indløb til Gravnings-Sund, men med de omtalte 4 Kanonjoller gjorde han en fortrinlig Diversion, idet han posterede
dem midt i dette Sund.
Ud for den søndre Ende af nordre Sandø i Gravnings-Sund
(det Sund som omtrent i OND. løber midt imellem nordre
og søndre Gravnings-Sund) ligger 3 a4 smaa Skær, som Naturen
ligesom synes at have dannet som Skydeskaar, bag hvilke 3 a
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4 Kanonjoller fortræffelig vil kunne posteres. Det havde ikke
faldet Nogen ind at postere ved et Angreb Fartøjer der, men
Budde fik den lykkelige Ide eller Inspiration, som strax viste
sin store Nytte. Strømmen løb den Dag stærk ud af Sækken
sønder efter, saa det tog nogen Tid, før Svenskerne var i Orden
og i Frontlinie avancerede nord efter for at angribe os. Da
den svenske Flotille omtrent var tværs af Gravnings-Sunds
østre Ende, begyndte de at gøre en kvart Svingning for at
formere Frontlinie mod vore JolIer i Midten af Sundet under
nordre Sandø, og vore 6 Kanonbaade, som før er fortalt, laa
ved vestre Ende, saa idet denne Svingning skulde foregaa, og
Svenskerne derved gav hele deres Linies venstre Flanke blot
mod os, befalede Lieut. Budde vore Kanonjoller at give Ild,
og denne var ogsaa mageløs rettet; thi efter at J olIerne hver
havde givet 3 a 4 Skud, blev hele den svenske Roflotille med
Undtagelse af de 2 eller 3 yderste paa deres højre Fløj værende
Kanonbaade, kastet hulter til bulter i Sækken og VIst ikke
med ringe Tab, da vi saa Aarer og Træstumper af Baadene
flyve omkring i Luften. De tre svenske Kanonbaade, som
næsten havde udiørt den omtalte Manøvre, da de andre blev
kastede tilbage, kom imidlertid op og posterede sig for den
østre Ende af Sundet og gav strax Ild, dels paa vore 4 J olIer
og dels paa vore 6 Kanonbaade, som laa ved den anden eller
vestre Ende af"Sundet. Men 3 af vore J olIer posteredes bag
bemeldte Smaaskær; til den 4de var der ingen Plads, og den
maatte saaledes posteres yderst, saaden var blot for Fjendens
Ild. Efter at flere af Fjendens Kugler var gaaede over den,
eller forbi den op imellem vore Kanonbaade, blev denne Jolle
endelig truffet af en svensk Kanonkugle i Agterspeilet tæt
ved Kanonen. Kuglen gik tæt forbi Chefens Been, nedskød
Baadens Flagspil med Flaget, skød en Pistol over, som laa
der, tæt under Fødderne paa Mandskabet, som sad og roede,
og blev liggende i Forenden af JolIen i et Brændevinsanker
uden at saare eller dræbe noget Menneske. Og den MaanedsLieutenant, som kommanderede denne Jolle, som slap saa godt
fra Fj endens Kugler, lever endnu og kan bevidne Rigtigheden
af det her fortalte. Manden er den agtede Borger og Skibsrheder Børgesen i Drammen. Men de tre omtalte svenske
Kanonhaade, som var komne op og kanonerede paa os, fandt
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det snart for varmt for dem, da vore J aller vedblev at beskyde
dem, saa de snart maatte spadsere samme Vej som deres
kastede Kammerater, og lidt efter saa vi hele den svenske
Flotille at ro tilbage sydefter i Sækken og ind i Dynekilen.
Lieut. Budde's Plan med at placere vore 6 Kanonbaade ved
Sundets (Gravnings-Sunds) venstre Ende var, for i Tilfælde
at Svenskerne med deres store Overmagt vilde have søgt at
forcere dette Sund, da at berede dem en varm Modtagelse,
naar de kom i Midten af Sundet; men saavidt kom de ikke.
Vor Hovedstyrke kom ikke paa Kamppladsen, før Affairen
var afgjort, og Svenskerne havde trukket sig tilbage; og hvorfor kom de ikke vore paa Kirkø liggende 10 Kanonbaade og
7 J olIer til Hjælp? Jo fordi den vagthavende Officer og Vægterne paa Udkiggen, som skulde se efter og høre efter Signalskuddene, sov alle og havde Intet hørt. eller set, hvad der
foregik i Gravnings-Sund. Den svenske Kommanderende begik
to store Fejl den Dag. Den ene var, at han ikke roede i Kølvandslinie op igjennem Sækken for at tage Post, thi da havde
han blot havt nødig at gjøre 1/ 4 Dreining for at ligge i FrontJinie mod os, da han nu ved at formere for tidlig Front gav
sin venstre Flanke blot, hvilket vi benyttede os saa herlig af.
Men den anden Fejl, han begik, var endnu meget værre og
kunde have havt alvorlige Følger for ham, om vor Hovedstyrke var kommet paa Pletten 1 a 11 / 2 Time før. Hans Fejl
bestod i, at han ikke havde efterladt en Reservedivision eller
en nogenlunde stærk Afdeling af sin Styrke placeret i Sækken
udenfor Indløbet til Dynekilen for under alle Eventualiteter
at sikre sig en sikker Retraite; men dette havde han ikke
tænkt paa eller iagttaget. Havde saaledes vor Hovedstyrke
betimelig fremkommet og roet ud gjennem Herføl-Sund sønden om søndre Sandø, havde vi bogstavelig havt den svenske
Flaade i en Sæk, thi vi havde da, ved med de 10 Kanonfartøjer at angribe nord fra og med Hovedstyrken syd fra,
bragt dem under en dobbelt Ild i Sækken, før de havde kunnet
trække sig ind i Dynekilen, da de ingen Styrke havde for at
holde sig Vejen aaben og saaledes berede dem en Sorgens eller
Ødelæggelsens Dag. Men Intet af alt dette skete af før berørte
Aarsag. Det er vist ogsaa højligen uvist, selvom ogsaa vor
Hovedstyrke havde været paa Pletten, om vi havde faldet
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paa at foretage denne Diversion og omgaa Fjenden, da vi var
aldeles ukrigsvante, hvilket vilde have vist sig, og i de senere
Aar viste sig ved mange vigtige Lejligheder, som nærmere
paa sit Sted skal hlive herettet.
Det var ikke den gamle Kapitain N orr berg (som vi havde
i Strømstad), vi havde imod os den 27/s, men en Mand, som
havde tilbragt hele sin Tid ved Hoffet.
Fra den 27/s foruroligede begge Flotiller ikke mere hinanden, men enhver forblev i sine Positioner. Svenskerne i
Dynekilen kamperede i Telte og vi paa Hval-Øer indkvarterede
i aabne Huse og i daarlige Hølader og Fjøs.
Da det ikke mere hele Sommeren kom til Kamp imellem
de respektive norske og svenske Flotiller, mistede vi heller
ikke Folk for hinandens Kugler, men vi fik snart en anden
Fjende at bekæmpe, som var værre end Slag, og denne Fjende
var Sygdomme. Sommeren 1808 blev tør og meget hed;
Kvartererne var i højeste Maade daarlige; Drikkevandet ikke
af det bedste, Mandskabet meget blottet for Klædningsstykker
og næsten uden Køjetøj, da Intet paa den korte Tid fra Krigens Udbrud kunde blive anskaffet, og lidet fandtes at købe
for, kun to Læger og Tjenesten meget streng; derimod var
Provisionerne upaaklagelige og tilstrækkelige. Desuagtet varede det ikke langt hen paa Sommeren, før frygtelige smitsomme Sygdomme af Blodgang, Nerve- og Forraadnelsesfeber
udbrød imellem Mandskabet og i kort Tid greb mere og mere
om sig. Fra begge Sandøer maatte snart de Syge forflyttes
t il Kirkø, men da denne ø ogsaa næsten blev forpestet af
Sygdommen, maatte man flytte de Syge til Singelø og sluttelig
alsende store Transporter til Sygehuset i Frederiksværn og
Præsto-Gaard ved Tønsberg. Imidlertid døde de i hundredvis, ja Besætningen var ved Juletid, da Flotillen fik Ordre til
at gaa bort og lægge op, saaledes decimeret, at de fleste Fartøjer blot havde 1/3 igjen af deres Mandskab. Et andet Uheld
tilstødte ogsaa den norske Roflotille, da den forlod HvalØer, nemlig at Kanonjollen Tønsberg Nr. 2 i et overhændigt
Vejr paa Christiania-Fjord fyldtes af en Braadsø og sank med
Mand og Mus. Vore Fjender i Dynekilen, som kamperede
under Telte, skal det ikke være gaaet bedre end OS(I.
Mærkeligt nok foreligger der ikke fra Fisker nogen Ind-
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beretning om AfIairen den 27 / 5 j tværtimod skriver han samme
Dag til Admiralitetet: Ilden svenske Flaade i Dynekilen og
altsaa fra mine Forposter omtrent 1/ 4 Mil viser sig imellem
udfor den Stilling, hvori den ej kan angribes j den trækkes
strax tilbage, naar jeg lader enkelte Divisioner rykke frem«,
og den 4/ 6 skriver han: »De Svenske holder sig stadig indenskærs i Skjul; komme de en enkelt Gang, trække de sig ind i
Dynekilen, naar de norske Kanonbaade viser sig«.
Fra Pr.-Lieut. Bjelke i Bergen modtog Admiralitetet følgende Rapport:
»Efter Generalkommandoens Ordre udgik jeg den 15/5 Kl.
21 / 2 FM. med Kanonflotillen bestaaende af 1 Kanonbaad og
4 J eller sønder efter for at fordrive en ved Bjørø liggende
Fregat, Tartar, der kort før havde taget en Piketbaad bemandet
med 4 Soldater. Stille og taaget.
Da jeg var kommen tværs af Quarren, observerede en Barkas under Stangen, forcerede, og da jeg var kommet Fartøjet
paa Skud nær, skød tvende Gange efter det j derefter forcerede
det af alle Kræfter ud af Gjelte-Fj ord j Fjenden roede betydelig
bedre, derfor styrede jeg af Bjørø til; imellem denne og Bratholm kom Fregatten sejlende og bugserende j strax angreb jeg
den, og en levende Ild vedligeholdtes fra begge Sider i 57 ID •
Fjendens Tab har vist været temmelig betydelig, da af
det andet Skud fra os et af Fartøjerne, som bugserede Fregatten, blev skudt tværs over, og Folk paa Landet paastaa
at have set 5 Huller i Skroget, Med Smerte maa jeg melde,
at det kostede 4 af vore Braves Liv.
En Laring af sydlig Vind nødte mig til at retirere, skød
Fregatten forind og posterede mig noget nord for Gjelte-Fjord
for at hilse paa ham ved Udsejlingen j hvilket igjen blev besvaret dog uden Virkning.
Fjenden tilsatte Alt, hvad trække kunde, og ga jeg intet
mere kunde udrette, vendte jeg tilbage. Fregattens Størrelse
vides ej bestemt; den havde 13 Kanoner i Laget og af 2 Ladere og
Vidskere, som bleve opfiskede, ses, at det har været 18-pundige.
Kanonfartøjerne har ej lidt betydeligt, undtagen endel
overskudte Aarer, 1 Kugle tog alene 6 paa Kanonbaaden.
Med Officerer og Mandskab har jeg været tilfredse,
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Om samme Affaire beretter Overlods Komd.- Kapt. Friess fra
Bergen d. 2 0/ 5 :
»Søndagen den 15/ 5 med tyk og taaget Luft indkom af Søen
gennem Sælbo- eller Stolnes-Fjord, hvilket endnu ikke er rigtig
oplyst, en engelsk Fregat, som ved falsk Signal af hollandsk
Flag havde forledet Telegrafbestyreren og 2 Lodser at gaa
ombord; han vedblev at sejle nord efter indtil Aften K1. 8;
da han var ankommen til Bjørø-Havn, paa hvilken han ankrede uden at erholde nogen Underretning ved givende Signal,
var alting rolig i Byen indtil Morgen den 16de K1. 2, da man
ved Dagens Frembrud blev var 3 armerede Baade tæt under
Fæstningsværkerne, hvilke man strax antog for fjendtlige, og
paa samme Tid blev man tillige var en Baad, som laa paa Fjorden, hvorpaa ingen Folk saas; ved nærmere Undersøgelse befandtes Baaden at være den samme, som var brugt af vores
Piquet-Vagt, som bestod af 4 Mand, hvilke vare tagne; i
Baaden fandtes tillige en Pistol og en Kanonkugle samt Blod
paa Tofterne; man var altsaa ikke længer i Uvished om, at
der maatte være noget fjendtligt indtruffen. hvilket da ogsaa
ved Anmeldelse ifølge General-Kommandoens Ordre udgik til
vores Kanonflotille, der bestaar af 5 Kanonbaade, men forinden disse kunde række Bjørø, var Fregatten under Sejl med
stille sydlig Vind nord efter. Flotillen kom ham paa Skud
ved Alvø, hvor Atakken begyndte K1. 7 og blev vedligeholdt
omtrent 3/ 4 Time, da Vinden tiltog at blæse, satte Fregatten
til ud af Hjelte-Fjord. Resultatet heraf var paa vores Side
4 af Flotillens Mandskab og 1 Kystværnsmand døde, hvorfor
vi troer tilstrækkeligt at være hævnet, da Chefen, 1 Lieutenant
og 1 Kadet er død og 14 a 16 Mand efter Rygte blesseret.
Betræffende det skete Fejltrin af saavel Telegrafbestyrer
som Lodser, der er gaaet der ombord, hvilke dog ved Udsejlingen af Hjelte-Fjord fra Fjenden blev ilandsatte, er Stiftet
tilskrevet om justitialiter Forhør og Tiltale.«
Den unge energiske Kapt. Bettesuiorth, der var Chef for
Tartar, havde erfaret, at den hollandske Fregat Gelderland, der
var afsejlet fra Texel som Dækning for en Del Ostindiefarere,
var søgt ind til Bergen, og havde besluttet at forsøge paa at
bemægtige sig denne Konvoj; han var selv med de i
Kmd. Friess' Rapport omtalte 3 Barkasser, men vendte ved
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Synet af Kanonbaadsflotillen tilbage til Fregatten og dræbtes
af en af de første Kugler ved den efterfølgende Attake.
Under 20/0 indberetter Lorents Fisker til Admiralitetet:
»Siden min seneste Rapport har de seneste Tildragelser
ikkun nærmed deres Udvikling, Intet er foregaaet; den svenske
Roflotille har vist sig et Par Gange uden for Skærene, underrettede formedelst deres Signaler om min Fremrykning, har
de trukket dem tilbage til Strømstad, hvor deres Hovedstyrke med en Forpo st mod Dynekilen er stationeret, hvor de
støtter dem til Landforsvar. og hvor de jevnlig fmder Soutien
af stationerede Fregatter, hvoraf den svenske Freya nu har
Stationen og har afløst to engelske, som er gaaede vester paa
efter at have gjort et forfejlet og af Kystværnet afslaget Forsøg paa at bemestre sig en norsk Brig i Kjerringsvig-Havn.
Min Stilling er i dette Øieblik med en stærk Afdeling af
Kystforsvaret ved de sydligste Hval-Øer; - hvad nu og da
kan foretages, maa bero paa Omstændighederne, og det som
bliver gørligt i en Slags Krigsføring, som sandelig har meget
tilfælleds med Jægermanøvrerne i Landetaten ; imidlertid er
det endnu lykkedes mig at holde dem fra at betræde norsk
Strand, og jeg haaber, at de ikke uden megen Begunstigelse
af engelske Krigsskibe, skal kunne tænke paa landende Forsøg.
Jeg maa indmelde, at jeg atter har maattet gjøre en Opoffrelse af en af de ældre Officerer, nemlig Lieutenant Spiirch,
til at ansættes som Kommandant ved et Kystbatteri anlagt
til point d'appui for Roflotillen strax nord for Torgauten i
Indsejlingen til Christiania-Fjord, og jeg maa bemærke, at
denne tilligemed flere Ansættelser, som Omstændighederne
har gjort nødvendige, da Generalkommandoen trænger i Felten
højlig til alle sine Officerer, indskrænker mig til et saa ringe
Antal af paalidelige og nogenlunde øvede Søofficerer, at jeg
neppe indser det muligt med al Anstrængelse at kunne se
Bestyrelsen ordnet, som jeg ønskede, og jeg derfor underdanigst maa anmode om at blive tilsendt en Forstærkning af
ældre Lieutenanter.
Særdeles er jeg trængende til Artillerister; de Uordener
jeg daglig sporer, og saa godt jeg kan, afhjælper ved Kanonvæsenet, kunne have de mest skæbnesvangre Følger; jeg beder
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og anholder allerunderdanigst og indstændigst, om det ikke
bliver gørligt at tilsende mig en af Søartilleriets Officerer, jeg
dog i det mindste maa faa Undsætning af nogle faste ArtilleriUnderofficerer, som, fordelte paa Kystforsvarets Afdelinger,
kunde bøde paa Koffardi-Maaneds-Lieutenanternes aldeles
Uvidenhed i Artillerifaget.
Fra alle Kystforsvarets Afdelinger har jeg idag Rapporter;
alting vel,«
Paa nærlig samme Tid den 23 15 forefaldt ud for Frederiksværn en Kamp med den svenske Fregat Freja, der var løbet
ud fra Dynekilen og holdt tæt under Land. Pr.-Lieut. Henslev
blev beordret om Middagen med Kanonbaaden N estved og 4
J aller at gaa ud og fordrive den. Saasnart Svenskerne observerede Kanonfartøjerne, udsatte de 3 Fartøjer for at bugsere
Fregatten længere fra Land. KJ. 31 / 2 aabnede Henslev Ilden,
hvilken Fregatten besvarede med sine 2 agterste Kanoner.
Efter nogen Tids Forløb lykkedes det Fregatten at vende
Bredsiden til, men den havde da allerede faaet saa mange
Skud langskibs ind agter, at det varede længe, inden den kunde
begynde at skyde. Nu gav den det glatte Lag to Gange,
uden at en eneste Kugle traf, medens Henslev sendte den den
ene Kugle efter den anden. KJ. 41 / 2 begyndte det at blæse
op af NV., og strax benyttede Fregatten Lejligheden til at
flygte. Henslev, der samtidig fik Assistance af en tililende
Kanonbaad med 2 Joller, forfulgte Fjenden, i Haab om at det
skulde løje, men da Kulingen vedblev, maatte han vende tilbage.
Om Fregattens Tab vides Intet, kun varede det længe,
inden den igjen lod sig se.
Fra Chefen for Briggen Lougen Pr.-Lieut. P. F. WultJ modtog Admiralitetet i den sidste Halvdel af Juni følgende Rap port fra Fosholm-Bugt vest for Flokker-Ø:
»Den 19/ 6FM. KJ. 2, Vinden vestlig, lettede og stod udefter.
KJ. 11 FM. opdagede en fjendtlig Brig ret til Luvart omtrent
21 / 2 Mil af. krydsede med Force af Sejl imod ham. KJ. 3
holdt han ned imod os; jeg opgav Fokken og braste St. Mærssejl bak for at vente ham. KJ. 5 gav ham det glatte Lag forind;
og saaledes blev han liggende under forskellige Lag med Stævnen imod os, da Vinden løjede saa meget, at han vanskelig

1808.

159

kunde dreje til. Klokken omtrent 6 kom 3 eller 4 af Kanonfartøjerne under Pr.-Lieut. Føns's Kommando ud og skød ham
agter ind. K1. 63 / 4 strøg han. Det var Briggen Seagull, Kapt.
Catheard, 14 Stkr. 24-pundige Karonader og 2 lange 6-pundige,
94 Mand. J eg besatte den og gav Kommandoen af den til
min Næstkommanderende, den udmærket brave Lieut. Wigelsen. Det blev stille , og ved Force af Bugsering fik vi den
bjerget ind i Fosholm-Bugt, hvor den sank og kæntrede over.
Bagbords Ræling er over Vandet, saa det maaske er muligt
at faa den op igjen. Næstkommanderende er skudt, Chefen
og de øvrige Officerer ha ard t saarede, saa at det var en mastermate, der overgav Skibet; de øvrige Dødes og Saaredes Antal
er det mig ikke muligt at angive, da Briggen kæntrede saa
uforventet over, at de af forskellige Fartøjer af Roflotillen
blev bjergede; jeg antager henved 30. Briggen Lougen har
1 Død, 1 haardt og 12 let Saarede, paa Kanonfartøjerne havdes
ingen Døde eller Saarede«.
. DetJykkedes siden efter megen Anstrængelse at faa Briggen
Seagull op igen, hvorefter den repareredes og udrustedes med
Pr.-Lieut. Budde som Chef. WultJ avancerede kort efter til
Kapt.-Lieut. og blev Ridder af Dannebrog.
Om et Angreb paa Christiansund af Fregatterne Tartar
og The Cygnet indberettede den der kommanderende Major
von Brun: Ilden 7/7 om Morgenen K1. 6 saa man fra Christiansunds Varde to engelske Fregatter, den ene paa 48 den anden
paa 32 Kanoner at styre lige til Landet; men da derefter
indtraf Vindstille, ankom de først til Byen anden Dags Morgen
KI. 91 / 4 lige ud for Markus-Sund, hvor de fra Flaadebatteriet
blev angrebne og kontinueredes dermed, indtil det havde
aldeles forskudt sig og derefter halede til Landet for at forsynes med Ammunition, hvilket skyndsomst blev bevirket.
Først da kunde Tønders og Kaasbøls Batterier begynde at
fyre, hvilket og skete med god Virkning. Paa Flaadebatteriet er 10, paa Tønders Batteri 5 og ved Kaasbøls Brygge 4
Stkr.8-pundige Kanoner; altsaa kunde blot 14 Kanoner paa
en Tid bruges mod Fjenden. K1. 11 saas et hvidt Flag ophejst fra et af de fjendtlige Skibe, hvorpaa Kanonaden ophørte, og en Parlamentair kom iland med følgende .Brev :
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Ombord paa Hs. Britiske Majestæts
Skib Tartar, den 8de Juli 1808.

Til den Højstkommanderende i Christiansund.
I)At modsætte sig min Magt vil blot have Byens Ødelæggelse til Følge. Jeg tragter ikkuns efter alle Fartøjer.«
Jeg er min Herres ærbødige Tjener
undertegnet
Joseph Baker.

Dette blev besvaret saaledes:
Saalænge Christiansund havde Nordmænd, Kugler og
Krudt, tænkte man aldeles ikke paa nogen Overgivelse.
Derpaa erholdtes et Svar saalydende:
Til den Højstkommanderende i Christiansund.
I)Da jeg har bragt i Erfaring, at Skibene i Deres Havn ikke
er af. den Vigtighed, som efter Beskrivelse var bleven mig
forestillet, skal jeg med den første føjelige Vind begive mig
bort.
Imidlertid, da jeg ikke ønsker at tilføje privat Ejendom
nogen Skade, skal jeg ikke fyre paa Deres By, undtagen der
fyres paa mig.
Jeg benytter denne Lejlighed at tilbagesende nogle Artikler af tilsyneladende private og domestique Beskaffenhed,
der denne Morgen er faldne i mine Hænder, og hvilke jeg
tilforn skriftligen har tilkendegivet Ejeren, at de skulde tilhageleveres.«

•

Med megen Agtelse er jeg min Herre etc.
undertegnet
Joseph Baker.

Sammes Indhold bevilgedes, hvorpaa de afsejlede samme
Dags Eftermiddag Kl. 4. Kanonaden fra begge Sider havde
varet fulde 2 Timer.
Af Besætningen er kun en Landeværn paa Tønders Batteri
dræbt, men Ingen blesseret. Nogle faa Huse er ved de fjendtlige Skud ubetydelig blevne beskadigede.
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Ved et Forhør over de Nordmænd, som Fjenden inden
sin Afgang blev tvungen til at udlevere, erfaredes, at tvende
af Fjendens Kanoner blev sønderskudte, og at der var adskillige Døde og Saarede. Det er udenfor al Tvivl, at havde
man havt 2 Kanonbaade i Christiansund, havde Fregatterne
upaatvivlelig været tagne, da Stille indtraf.«
Fra Chefen for Flaadebatteriet i Christians und MaanedsLieut. Jacob Brechan foreligger følgende Rapport om Kampen
den 8/ 7:
»Efter at de to engelske Fregatter Tartar paa 48 og Cygnet
paa 32 Kanoner havde vist sig først ved Indløbet til BrannæsFjord og siden udenfor Nordsund, kom de endelig om Morgenen den 8de Juli med en sagte østlig Kuling uventet sej'lende og bugserende gennem Omsund, hvor de undervejs bemægtigede sig to Fartøjer; var og ombord paa et Skib liggende
ved 0gaard, som de dog ikke fandt i den Stand, at det kunde
bortbringes. Underrettet om dette levnedes ingen Tvivl mere
om, hvad Nation man havde for sig.
IG. 91 / 2 indfandt Ransmændene sig ligefor Markus-Sund,
hvor længere inde Flaadebatteriet, der fører 5 ottepundige
Kanoner paa hver Side og bemandet med 46 Mand, som jeg
havde den Ære at kommandere, var stationeret. Saasnart
man fik at se det første fjendtlige Skib kom fremstikkende,
skete Angrebet med de fem Kanoner, der vendte mod Fjenden
i en Afstand af 15-1600 Alen. Man havde strax begge Fregatterne for sig, der uopholdelig gav Svar og, som efter at
have nærmet sig paa circa 1200 Alens Afstand, gik til ankers.
Nu blev Kampen alvorlig. J eg tog en saadan Stilling, at man
'med de to ottepundige Kanoner, der endnu laa paa Kaasbøls
Brygge, kunde virke , og hvorfra jeg blev understøttet. Det
var altsaa med 7 ottepundige Kanoner, man stred imod 40
Stykker af svær Kaliber. Røg og Damp bød mig nogle Gange
at holde inde med Skydningen for ikke at gjøre Slumpeskud
og saaledes for tidlig uden sikker Virkning spilde Batteriets
Ammunition. Uden Hensyn til den tilsyneladende Ulighed
i Styrken, vedblev jeg med mine kække Folk Bataillen saa
længe, at Krudtet paa nogle faa Karduser nær var bortskudt.
Forsigtighed krævede ikke at blotte mig aldeles, om Fjenden
skulde nærme sig, forinden jeg igen kunde blive forsynet.
11
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Jeg halte derfor Batteriet under Landet for at give Plads for
de 2 ottepundige Kanoner, der nylig var oplagte paa Tønder's
Batteri, medens jeg hentede Krudt, som skyndsomst udførtes.
Strax derpaa saas et hvidt Flag vajende fra Fjenden, hvorpaa
Kanonaden ophørte, og Underhandlingerne begyndtes fra den
Højstkommanderende for de fjendtlige Skibe. Imidlertid benyttede jeg denne Lejlighed til at vederkvæge mine Folk, der
- dels af Nattevaagen, deels af Strabatie over Nordlandsø med
Haandgevær om Natten, da Rygtet sagde Fjenden var landet,
og tilsidst af en heftig Kamp - var temmelig udmattet for
- som vi formodede - at begynde en ny Dyst igjen; men
Fjenden vilde ikke mere, fandt sig ydmyget, gav tilhage sit
Rov og lovede ikke at løse et Skud mere, paa Vilkaar, at vi
da heller ikke maatte skyde paa ham. Man bevilgede ham
dette, og han ilede under det hvide Flag tilsøs igjen. J eg er
forsikret om, at mine brave Vaabenbrødre paa de andre
Batterier, der i Hedens Øjeblikke ikke kunde virke, brændte
af Begærlighed efter at tage Del i Affairen. Under Bataillen
blev fra Flaadebatteriet fyret 27 Skud af hver Kanon, som
vexelvis anvendtes paa de af Skibene, man bedst kunde se
for Røg og, saa vidt jeg kunde skønne, med god Virkning.
Hvad Skade Fjenden har lidt, er mig .ikke aldeles bekjendt,
dog blev mig blandt Andet berettet af to Normænd, der fra
Cygnet blev frigivet, men under Bataillen var nedjaget nederst.
i Rummet, at de ved deres Bortgang, uagtet al Omhyggelighed
anvendtes, for at de Intet maatte observere, dog ikke kunde
lukke Øinene for at se to Kanoner demolerede. Herforuden
har man opfisket et Stykke af en Mast og nogle andre Stykker
Træ af Skibene. Paa Flaadebatteriet har kun to Kugler
gjort Skade.
Med Glæde kan jeg melde, at af Besætningen haves ingen
Døde eller Saarede. Mandskabet har opfyldt deres Pligt som
brave Gutter og saaledes, som det ægte Normænd anstaar og
egner.
Herhos kan jeg nu ogsaa have den Ære at tilføje, at da
man havde Aarsag at tro, at Fregatten Cygnet havde kappet
sit Anker, blev føjet Anstalt til sammes Opfiskning ved Flaadebatteriets Mandskab, som efter flere Dages og Nætters'Arbejde
lykkedes. Med Ankeret, der var mærket Cygnet 20 X 2 X 14
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og vejer circa 2060 Pund, fulgte et Stykke godt Sværtoug
14 1/2Tomme tykt og 40 Favne langt; samt til Spring et næsten
nyt Kabeltoug af 83/4 Tommers Tykkelse, saa og et Bøjereb,
som af Fjenden var kappet fol' at ingen af Delene maatte
findes. ' Efter Fjenden er funden og hertil indbragt en af Eg
bygget, ny Barkas, 24 Fod lang over Stævnen, indrettet til
en Kanon for og en agter«.
Den 16 / 7 indberetter Fisker:
»Kapt.-Lieut. S. Bille overtager Kommandoen over den
østlige Del af Norges Søforsvar, naar han har sat sig ind i
Forholdene, hvorpaa Kapt. 1I1otzjeld afgaar til Throndhjem
for under General Krogh at tage Kommandoen over Søforsvaret.
I større og mindre Afdelinger er det flydende Materiel nu
fordelt langs Kysten saaledes, at de kan understøtte hinanden.
Forsvaret af Kysten er over al Forventning; alle Anførel'er
viser Iver og Lyst til at angribe, hvad jævnlig sker, men
Englænderne flygte stadig. En Desertør har meddelt, at de
engelske Skibe have Ordre til at holde sig 3 Mil af Kysten.
Kapt.-Lieut. Stibolt arbejder ivrigt med Briggen S eagull,
jeg haaber, den snart er repareret; Briggen gives korte 18pundige istedetfor dens usle Karonader«.
I Anledning af Admiralitetets Ordre om at anskaffe og
armere Koffardiskibe til Beskyttelse af Korn- og Proviantskibe skriver Fisker:
)J eg tror ikke paa Nytten af armerede Koffardiskibe mod
regulaire Krigsskibe, men hvis de kan forebygge det frygtede
Onde af en Hungersnød, er jeg nu skaffende disse færdige i
September, og haaber jeg, at der er givet Ordre til overalt paa
Jyllands Kyster at indskibe alt, hvad findes af Provisioner«,
De 4 armerede Koffardiskibe eller som de kaldtes »Defensionsskibe«, der anskaffedes, var Fortroendet og Friherreinde
Fredrikke Lovise, hver armeret med 16 Stkr. 18-pundige
Kanoner og 2 Stkr. 24-pundige Karonader førte af Pr.-Lieut.
Dorn og Grove, Birgitha armeret med 14 Stkr. 18-pundige' og
2 Stkr. 4-pundige Kanoner ført af Pr.-Lieut. Rasch, Prins Christian til Slesvig-Holsten armeret med 16 Stkr. 18-pundige og
2 Stkr, 6-pundige Kanoner, ført af Pr.-Lieut. Lund.
11*
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Større Begivenheder tilsøs indtraf ikke ved den svenske
Grænse efter Affairen den 27/ 5 , men saavel den flydende Delension som Kystmilitsen havde jævnligSmaatræfninger med Englænderne, enten nu disse vilde tage Fartøjer paa Kysten eller i
Vige og Fjorde eller gik iland som ret og slet Røvere eller jagede
Skibe i Nærheden af Land. Helt ublodige var disse Smaakampe ikke; det Tab, der denne Sommer var mest at beklage, var den dygtige og modige Maaneds-Lieut. E. Andersen.
Under 27 / 9 indberetter Lorents Fisker:
»Det Kongelige Kollegium maa gunstigst tilgive mig, om
jeg ikke, saa ofte jeg skylder, afsteder Rapporter. Jeg kunde
med antagelig Grund anføre, at jeg uafladelig maa handle og
sjelden levnes Tid; jeg bør ligefrem anføre, at da mit meste
Ophold er ved Grændsen, hvor Hovedstyrken til Kysternes
Forsvar er og maa være samlet, da Posternes og Stafetternes
Afgang til Danmark ikke altid kan oppebie mine Depecher,
saa følger heraf, at mine Indberetninger, om det som forefalder i min langt udstrakte Virkekreds, ikke sjeldent kan
indberettes fra Generalkommandoen og ofte kan foreløbig
findes, om just ikke officiel, i de offentlige Tidender, forinden
jeg kan fremsende samme.
I den senere Tid har Posternes Gang været saa afbrudt,
saa upaalidelig, at jeg ikke har troet at burde tiltro dem noget
vigtigt Document.
Min nærværende Stilling er en absolut Forpoststilling for
hele Norges Kyster; den kan tillige anses som højre Fløj for
det ganske Kongeriges Forsvar. Saalænge jeg kan . forsvare
min Position, vil Norges kække Arme ikke kunne omgaas og
tages i Ryggen af fjendtlige Korps, som maatte landes nogetsteds i Christiania-Fjord, og skønt den fjendtlige Styrke betydelig er forstærket ved Dynekilen, uagtet den er mig overlegen, saa haaher jeg at kunne modkæmpe dens Forsøg paa
at angribe mig her. Omgaar de mig for at attakere Christiania, vil tvende af de vestlige Divisioner slutte til mig, eller
i Forening virke med mig, og Overmagten skal ikke blive ]Jaa
Fjendens Side.
J eg kan ikke concentrere en større Styrke her for Mangel
af Kantonneringsleiligheder. J eg tror heller ikke at burde
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blotte de vestligere Kyster, da det ikke er usandsynligt, at
Hensigten med de Svenskes Forstærkning i Dynekilen kan
være at forlede mig til at trække Forsvaret fra Vestkysten i
et Øieblik, da Kornskibenes Af- og Tilgang gør det nødvendigt at have spredte Kræfter langs med samme for at tilintetgøre de engelske Røverier og Forsøg paa at udskære Skibene
af Havnene.
Kystforsvars-Flotillen er i bestandig Tilvæxt, den havde
været videre, om den ikke var blevet standset ved de Anstrængelser, som maatte anvendes paa Defensionsskibenes Udrustning; min Mening om denne Mesure har jeg i en foregaaende Rapport underdanigst tilmeldt.
J eg har imidlertid grundet Haah om i tilkommende Kampagne at opbringe det sydlige Norges Kystforsvar til 36 Kanonbaade, hvortil kun mangl er 7, hvoraf Materialer haves af
privat Bidrag til 3.
Kanonjol1ernes Antal er 39, og hermed er da overflødig
forsynet; 3 af disse var tiltænkt at sendes til Fladstrand ; Kommandør-Kapitain Risbrich har anset det for ufornødent, da
han ventede 5 Kanonbaade fra Bælterne.
Foruden Briggerne Lougen og Seagull, hvilken sidste nu
armeret med korte 18-pundige Kanoner er i en fortreffelig
Tilstand, og som anføres af Pr.-Lieutenant Budde, har jeg
fundet blandt de hel' und er Embargo lagte engelske Skibe en
Skonnertbrig, som ved Kysttransporter her har erhvervet sig
en almindelig Reputation for snel Sejling; denne har jeg ladet
armere med 12 af Seagull's 24-pundige Karonader og 2 lange
6-pundige Kanoner, og jeg har Haab om, at det skal blive et
godt lille Krigsskib. J eg hal' kaldt det H emnæs til Erindring
om det Sted, hvor den norske Arme første Gang sejrede over
de Svenske, og jeg har givet det til at kommandere til Maaneds-Lieut. Wahrendorff.
Kollegium har beordret Kapt. Fabricius at bygge en 01'logsbrig i Frederiksværn. Man har tilbudt mig Tømmer til
en dito i Christiansand for omtrent 9000 Rbd.; jeg udbeder
mig Forholdsordre i saa Henseende. Ved Seagull's Kølhaling
har jeg ladet optage en fuldkommen Tegning over samme,
denne kommer nu til at maale sig med Lougen ; skulde den
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første findes fortrinlig, var det maaske rigtigst at bygge saavel
i Frederiksværn som i Christiansand efter samme. Lougen
sejler ikke godt.
For at bevæbne Defensionsskibene og Seagull har jeg ladet
støbe 78 korte 18-pundige Kanoner. Byggende Brigger her
i Norge, skulle de ikke komme til at mangle Armatur.
For at den sydlige Kystflotille ikke skal komme til at
mangle Konservation, opføres nu Skure i Christiansand paa
en Tomt, der er afkjøbt Stiftamtmand Thygesen, som vender
ud til Elven. Tomten er særdeles bekvem og rummelig, den
er tilligemed Stiftamtmandens Gaard, som er afsondret, købt
for 8800 Rbd. Gaarden med Have haaber jeg ved offentlig
Auetion skal kunne frasælges for omkring 5000 Rbd.
Skurene i Frederiksværn forlænges og modtager saaledes
den for samme tiltænkte Eskadre. Den Afdeling, som i 01'logstider kan blive at annektere Frederikstad, vil for endel i
Vinter blive mobil.
Bergens Kyst-Defension voxer inden Nyaar til 12 Kanonfartøjer, og den Throndhjemske ligeledes skal til tilstundende
Kampagne voxe til samme Antal. Begges forenede Bestræbelser skulle blive at værne for Norge's nordlige Stifters Kyster,
at vedligeholde den indenskjærs Samfund mellem dem og
Nordlandene.
Kapitain Motzteldt er med Instruktioner og Tømmermænd
sendt til Throndhjem. J eg haaber selv i Vinter at eonferere
der med ham og Pr.-Lieutenant Bjelke fra Bergen.
Til Kystdefensionen, flere af Kystbatterierne og for en
Del til Defensionsskibene er jeg til1ste Januar forsynet med
Provisioner, kun har jeg efter Omstændighederne maattet
gøre nogle Forandringer i Spise-Reglementerne.
Vanskelig, saare vanskelig vil den tilstundende Kampagne
blive, at se denne ommeldte Styrke bemandet; allerede iaar
har jeg maattet gribe til den Resouree at anvende Kystværn
paa Roflotillen.
Aldeles umuligt er det her i Norge at forskaffe Krudt til
samme; saavel Flotillerne som Kystbatterierne vil haardelig
komme til at trænge til denne Artikel, og maa jeg underdanigst
tilbede mig det kongelige Kollegiums Forsorg, at Værfterne
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i Christiansand og Frederiksværn ethvert bliver forsynet med
500 a 600 Centner.
Klæder og Køjetøj har jeg ikke kunnet forskaffe Mandskabet her; jeg tillader mig for en tilstundende Kampagne at
rekvirere tilsendt:
Sko
,
10000 Par.
Strømper . . . . . . . . .. 10000
Skjorter. . . . . . . . . .. 10000 Stkr.
Tøj til 5000 lange Buxer og Trøjer.
Sejldug til omtrent 4000 Køjer, som her ikke er at bekomme.
Et lige Antal af jydske Tæpper.
Jeg frygter, at Mangel paa Gang- og Køjeklæder er Aarsag
tilligemed det usunde Terrain til en Sygdom, som hersker her
paa Stationen mellem Mandskabet.
Særdeles opmuntrende og altsaa til Helbreds Konservation vilde det blive for Mandskabet, om nogle Sæt af Holmens
Musici kunde opsendes her til Flotillerne; jeg beder indstændig
herom, saafremt det nogenlunde lader sig gøre.
Det Kongelige Kollegium er ventelig underrettet om, at
Artilleri-Lieutenanterne Christensen og Fisker er opbragte af
engelske Krydsere.«
Den 25 / 11 forlod Briggerne Lougen og Seagull samt Skonnerten Hemnæs Frederiksværn under Kapt.-Lieut. WulU's
Kommando; den næste Dags Morgen var Skibene 4 Mil nord
for Skagen, da man i Dagningen omtrent 11/ 2 Mil forude fik
i Sigte en engelsk Konvoj af 43 Skibe, i hvis Spidse var 3
Fregatter. WlllU vendte da nordover, Vinden var Ø.t.N., fik
til Luvart at se en Fregat og 3 Brigger, som hele Dagen signalerede med Konvojen. WulO blev staaende nordover i den
Tanke at vende sydefter igjen, naar Konvojen var passeret.
Klokken 10 kom i Sigte forude en Kutter, som skød adskillige Skud med dansk Flag paa Toppen, og Seagull Lieut.
Budde fik Signal at jage ved Vinden med Styrbords-Halser.
En halv Time efter var han den paa Siden, da den hejste
svensk Flag og Vimpel. Efter 4 eIJkelte Skud strøg den, det
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val' Kutteren Gripen paa 4 Stkr. 3-pundige Kanoner, 4 Karonader og 1 Morter ført af Lieut, Mulberg med 40 ni ands Besæt ning ; den var ganske ny første Gang udgaaet fra Gothenborg for nogle Dage siden ; den havde gjort en Prise, en Jagt
ladet med Tran, som blev taget tilbage. Fangerne fordeltes
ombord i de tre Skibe og Maaneds-Lieut. Troy blev med Mandskab sat ombord i Gripen. Kutteren blev efter at være indkommet til Frederiksværn istandsat og udsendt under Pr.Lieut. Lund's Kommando, men blev kort Tid efter oplagt,
da den viste sig at være en slet Sejler.
Ved l dgangen af 1808 bestod Norges Søstyrke af:
26 Kanonbaade armeret hver med 2 Stkr. 24-pundige Kanoner og 4 af dem med 4-pundige Houbitzer; desuden var
:3 Kanonbaade under Bygning.
40 Kanonjoller armeret hver med 1 Stk. 24-pundig Kanon
eller II oubitz.
l Bombarder-Barkas armeret med 1 Stk. 100-pundig Morter.
3 flydende Batterier i det søndenfjeldske, armeret merl 24punrlige Kanoner.
Nogle Kyst-Ro-Defensions Fartøjer anvendte ved Forsvaret
af det nordlige Norge.
En Division bestaaende af Briggen Lougen armeret med 18
Stkr. 18-pundige Kanoner, Briggen Seagull armeret med
16 Stkr. 18-pundige Kanoner, Skonnertbriggen Hemnæs
armeret med 12 Stkr. 24-pundige Kanoner og 4 Defensionsskibe armeret med 24-pundige og 18-pundige Kanoner.
Samtidig med at indberette til Kongen om denne Søstyrke.
der ved Fisker's utrættelige Virksomhed var skabt i Løbet
af et Aar, anbefalede Prins Christian August ham til Kongens
Naade og fremhævede, hvorl edes, ved hans dygtige Administration, Norge, som ved Krig ens Begyndelse manglede alle
Slags Krigsmaterialer, nu ikk e alene havde nok til sig selv,
men kunde nedsende Kanoner til Danmark.

De hyppige Dislocationer af de i Holsten garnisonerede
Tropper gjorde, at de 240 Soldater, der holdtes øvede til at
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besætte de 4 Kanonbaade i Gluckstadt, nu og da forflyttedes,
og Indøvelse af ny e maatte paabegyndes.
Den 19 / 7 kom Bernadotte over til Gluckstadt og blev sejlet
hjem med Briggen Femern.
Mangelen paa Søfolk til den fort satte Nybygning i Kiel
vedbl ev meget følelig, hvorfor Admiralitetet under 2/Mpaalagde Udskrivningschefen, Kapt. Waltersdorff, at lade de paa
Elben værende kongelige . Krydsere udtage til den kongelige
Søtjeneste saa mange tjenstdygtige Matros er fra de paa Elben
farende Everter eller Fartøjer, som enhver af disse kunde
undvære uden derved enten at standses i Farten eller at sættes
ud af Stand til at retirere for Fjenden.
De Matroser, som paa denne Maade tilvejebragtes, skulde
successivement sendes til Kiel.
Denne Foranstaltning gav strax Anledning' til Klage fra
Senatet i Hamborg i Anledning af, at 3 Hamborger-Matroser
paa et Hamborger-Skib var pressede, hvilken Klage sendtes
tillIlossin af Danmarks Representant ved Hansestæderne,
Hr. Rist.
lvJossin oplyste Hr. Rist om, at bemeldte Folk ikke havde
nogle Legitimationspapirer, og at det var meget almindeligt,
at de sige, de er fra Hamborg for at slippe, og man kan ikke
se paa Folk, om det el' rigtig; de tre omhandlede Mand var
i Briggen Femern og skulde blive sendt tilbage.
Rist svarede hertil: )1 Anledning af oven nævnte Klager
glæder de givne Oplysninger mig, men jeg skal med Hensyn
til Folkenes Presning udtale, at det hverken ved Folkerettens
Love eller Traktater synes tilladt at tage Søfolk ud af fremmede
Skibe, om de endog var danske, da det fremmede neutrale
eller allierede Flag bør betrygge alle dem, der er ombord.
Denne Grundsætning har i det mindste Danmark og i de
senere Tider bestandig gjort gældende.
Skulde tjenstpiigtige danske Søfolk være deserterede og
træffes paa Hamborger-Fartøjer, saa syn es Reclamation den
bedste Maade at faa dem tilbage, isaafremt den er den enest e
lovlige Maade; meget mere burde altsaa Hanoveranere og
andre fremmede Undersaatter være fritaget for Presning, naar
de tjener paa Hamhorger-Fartøjer«,
Under 2% skrev Rist til Mossin: »Hoslagt har jeg den
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Ære at meddele Dem et Brev fra Syndicus von S iemen, som
indeholder det hamborgske Senats Svar paa et Brev, som jeg
igaar tilskrev bemeldte Stadens Syndicus angaaende det af
Dem gjorte Forslag, at ville frigive de tre omhandlede Matroser,
imod at Senatet erklærede Sagen afgjort paa en tilfredsstillende Maade. De vil deraf erfare, at Senatet ej tror sig beføjet
til at antage bemeldte Tilbud under de opgivne Vilkaar, men
berettiget til at forlange en Garanti for Fremtiden mod Mandskabets Borttagelse fra Hamborger-Skibe.
Omendskøndt nu derved henstilles til vort allerhøjeste
Hofs Bedømmelse, saa kan jeg dog imidlertid ikke andet end
bifalde Senatets Ønske at forommeldte Hamborger-Undersaatter maatte saa snart som mulig frigives, hvilket da vilde
være det unægteligste Bevis paa, at Hensigten med deres
Presning ikke var at fornærme nogen neutral Stats Rettigheder«.

Under 22/ n skrev Rist atter til Mossin:
»J eg er meget forbunden for Deres Skrivelse af Gaars Dato,
som fulgte med de tre Hamborger-Matroser og er glad, at
denne Affaire n11 er afgjort paa en Maade som et fyldestgørende Bevis paa Oprigtigheden, hvorpaa De er 'gaaet frem
i hele Sagen. Syndicus von Siemen, som jeg talte med i Morges,
førend Baadsmanden ankom, lovede mig i Fremtiden at ville
omhandle Sager af den Natur igennem Gesandskabet, uden
strax at henvende sig til Hoffet. Men denne Gang kunde
jeg ikke mere tilbageholde Senatets Note, da man herfra tillige havde skrevet til den hamborgske Agent i København,
og Genstanden altsaa maatte komme til officiel Forhandling.
Jeg skal imidlertid med næste Post underrette Departementet
for de udenlandske Sager om, at Hovedsagen er afgjort formedelst, at Folkene er blevne tilbagegivne.
At De iøvrigt kun har handlet efter Admiralitetets Ordre,
bør berolige Dem fuldkomment, og skulde jeg formode, at i
omtalte Ordre det kun er blevet glemt at undtage fremmede
Skibe. Ved denne Anledning nu haaber jeg, at De derom fra
Admiralitetets Side vil erholde nærmere Forholdsregler og
Bestemrnelser«,
Egentlige krigeriske Begivenheder forefaldt ikke mere dette
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Aar paa Elben eller Hertugdømmernes Vestkyst; større engelske Krigsskibe indfandt sig jævnlig paa den yderste Del af
Elben eller i dennes Munding, men kun for et kort Ophold,
og flere Gange, naar deres Nærværelse var signaleret, og
Fartøjer sendtes ud for at angribe dem, var de borte, naar
disse Fartøjer ankom til det signalerede Sted.
Den Opgave, den Gluckstadt'ske Flotille havde, var at forhindre al Forbindelse mellem Helgoland og Hertugdømmerne,
bevogte disses Vestkyst og gøre Priser udfor denne; et ikke
ringe Antal Skibe opbragtes.
. Dels paa Grund af det ringe Antal engelske Krigsskibe,
der viste sig, dels for at skaffe Mandskab til Provideringsskibene, begyndte allerede Oplægningen af Fartøjer i November, den 12 / 11 oplagdes de 4 Kanonbaade i Gluckstadt og 2
Kanonbaade i Kiel. I Slutningen af November begyndte
Vinteren at indfinde sig; Fartøjerne oplagdes 'eft erhaanden,
Mandskabet permitteredes, forsaavidt det ikke egnede sig til
Provideringsfartøjerne, og inden Udgangen af December var
alt oplagt.

Hvor sørgeligt end Aaret 1808 havde været, endte det dog
med et lille Lysglimt - den 7/ 1 2 afsluttedes en Vaabenstilstand med Sverrig med en Opsigelse af 2 Gange 24 Tim er,
der det følgende Aar gik over til Fred, og vi havde saaledes
en Fjende mindre tillands og tilsøs, men i begge Riger var
den meste Virksomhed standset, særlig i Norge ved Søfartens
og Handelens Ophør, og Finansnøden voxende.
Forbundet med Frankrig havde ikke ført til det mindste;
det havde været en stor Skuffelse, og havde mægtig forøget
den finansielle Misere.
Mangelen paa Proviant i Norge var stor, langs Kysten gik
det an, men i det Indre val' man begyndt at blande Bark og
andre Surrogater i Brødet, hvilket ofte medførte dødelige Sygdomme; i en Indberetning af 27 / 12 til Kongen malede Regeringskommissionen Situationen med de mørkeste Farver. Fra
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norsk Side er der øvet stærk Kritik af den Maade, hvorpaa
Norges Providering blev drevet; om der end kan været lidt
berettiget i denne Kritik, kan Ingen nægte, at der fra dansk
Side udvistes en opoffrende Iver af Konge og Folk og de behjertede Søfolk, der i de mørke stormfulde Nætter selv fra
den farlige jydske Vestkyst med deres smaa Skibe søgte at
naa den norske Kyst. Det samme gjælder Krigsfornødenheder ;
saaledes skrev Kongen til Prins Christian under 2°/11: »1 disse
Tider afgaar fra Jylland til det Søndenfjeldske i Norge 1200
Centner Krudt, 3600 Geværer, 700 Sabler og næsten alle af
Christiania Arsenal rekvirerede Artillerifornødenhedere.
En streng Vinter var begyndt tidlig, og dels af denne
Grund dels af pecuniaire Grunde var alt Sømateriel i Danmark
og Størstedelen i Norge oplagt, og Mandskabet permitteret.
Kaperiet var drevet med Iver og havde bragt mange Penge
og Varer til Landet, men mange af de første forsvandt lige
saa let, som de var tjente, og de sidste forslog ikke til at afhjælpe Mangelen af den regelmæssige Tilførsel; mangen Søofficer tjente sig en god Skilling ved Priser; exempelvis skal
nævnes at for de den 9/ 6 1808 tagne Priser, tilfaldt der den
Kommanderende 24000, Kapitainer 1260, Kapt.Lieutenanter
og Lieutenanter 945 og Maaneds-Lieutenanter 630 Rbd.
Kaperiet gav imidlertid Anledning til et betydeligt Arbejde; først Priseretternes Afgørelser, der ofte hlev appellerede,
og dernæst Prisepengenes Fordeling, hvem der i det enkelte
Tilfælde var berettiget til at deltage i denne; naar Priser var
tagne af en storre Flaadeafdeling, udfordredes lange Lister
over de deltagende Fartøjers Besætninger med forudgaaende
Undersøgelser og Drøftelse af Tvivlsspørgsmaal, saa det at
være Generalauditør eller Søkrigsprocurør ikke var nogen
Sinecure.
Endvidere kom de mange Ansøgninger om Forskud paa
Prisepenge, da den endelige Opgørelse ofte lod vente længe
paa sig, Ansøgninger, der i deres Motivering viste en stor
Opfindsomhed og ofte ikke var uden en vis Komik.
Naar man gennemgaar Admiralitetets ud- og indgaaende
Skrivelser fra den Tid, studser man ved alt det Skriveri,
Kaperiet gav Anledning til, og "det blev med hvert Aar, der
gik, værre.

1808.

173

Mange dansk-norske Skibe blev tagne; i London solgtes
alene i 1807 henimod 300 af disse, og den store Ulykke var
Tabet af de mange Skibe, fragtede med Korn til Narge.
Den norske Regeringskommission blev i Aarets Slutning
forøget med Grev Wedel-Jarlsberg.
Med usvækket Patriotisme og Forsvarslyst gik Normænd
og Danske ind i det nye Aar,

1809
alt nævnt var Vinteren begyndt tidlig og streng og blev
til en af de strengeste Vintre, man længe havde oplevet.
Den 1 forlod de sidste engelske Skibe Sundet, da Isen umuliggjorde dem Opholdet, og allerede den 9/1 var der fast Is
mellem Skaane og Sjælland, mellem Sjælland og Øerne syd
for, om alle Jyllands Havne, og Store-Bælt var helt opfyldt
af Is; den 10 / 1 brød en stærk nordlig Storm med deraf følgende
stærk norden Vande Isen i Sundet, saa at der var helt aabent
Vand til den 13/ 1, da Isen atter satte ind syd fra, og den 16/ 1
var Sundet tæt pakket; Isen blev fastere og fastere indtil den
29 / 1, da der indtraadte Tøvejr, og den 3/ 2 var Sundet isfrit.
Den 5/ 2 indfandt Kulden sig atter, og den 9/ 2 var Sundet
fuldt af Is, og denne enkelte Steder fast til Sverrig, men fra
den 16/ 2 steg Temperaturen, Isen kom mer eller mindre i
Bevægelse, blev vel for lange Tider liggende fast ved Kysten,
men blev ikke mere fast mellem Skaane og Sjælland.
Det har sikkert været Meningen fra engelsk Side saa vidt
mulig ogsaa om Vinteren at standse Korntilførselen til Norge,
thi trods den megen Is i Kattegat var der endnu et Par Brigger
ved Aarets Begyndelse, og Fregatten Proselyte, der som Fyrskib var udlagt ved Anholt Øst-Rev, var ikke inddraget; de
andre engelske Skibe, der ikke var vendte hjem, var indefrosne ved Gothenborg.
Den 51t blev imidlertid den nævnte Fregat af Isen skruet
op paa Revet og blev Vrag; den 6/1 forlod Besætningen (ialt
95 Mand) Skibet og gik over Isen med Chefen Kapt. Lipjord
og Næstkommanderende i Spidsen ind imod Land; de to
Officerer afleverede deres Sabler til Kystbefalingsmand J ustesen, erklærede sig og Besætning for Fanger og bad om Tilladelse til at komme iland.

S 3/
OM
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Justesen, der havde forudset dette, havde forberedt et
Overgivelses-Dokument, hvis væsentligste Artikler var, at de
fra Fregatten iland komne Englændere i sin Tid skulde udveksles med danske Fanger i lige Antal og Grad, og at der
udover den nødvendige Proviant ikke maatte bjerges Noget
fra Vraget. Den engelske Chef vilde ikke gaa ind herpaa,
og Dokumentet, der findes i Rigsarkivet, blev paaskrevet:
»The above articles not agreed tO«

w

Lipjord.

Derimod blevet Dokument med følgende Artikler underskrevet af Lipjord og Justesen:
L
At Officerer og Mandskab af Hans Brittiske Majestæts
Skib Proselyte maatte komme iland uden Fjendtlighed, hvorimod de forpligtiger sig til ingen Skade at tilføje det KgJ. Fyrtaarn og samtlige Bygning er og Øbeboere.

2.
De skal forsyne sig selv med Proviant, og dersom de skuJde
købe Noget her paa Øen, da at give Beviser paa det Engelske
Gouvernement, som betaler Fordringen.

3.
De forpligtiger sig til med første Lejlighed at forlade Øen
med et engelsk Skib, og lover de, at dersom et af Hans Danske
Majestæts Skibe skulde strande paa Hans Brittaniske Majestæts Grundstrækninger, da at nyde samme Ret, som disse
har nydt her.
Den engelske Besætning blev derefter indlogeret i Bygninger i Nærheden af Fyrtaarnet.
Den 5/3gjorde et engelsk Linieskib paa 74 Kanoner Forsøg
paa at faa Forbindelse med Øen, men blev forhindret af Isen.
Den 16/ 3 afsejlede den engelske Næstkommanderende med
en Barkas under Paaskud af at skulle hente Proviant i Vraget,
men sejlede forbi dette og stod øster ud. Justesen. beklagede
sig til den engelske Chef, der stillede sig uforstaaende og
mente, at Folkene havde taget Kommandoen fra Officeren og
fortsat øster ud. Justesen, der mente, at Fartøjet var gaaet
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til Sverrig for at hente Hjælp til at erobre Øen, skrev til den
kommanderende General i Nørre-Jylland om strax at sende
sig 2 a 300 Mand, men allerede den 20 / 3 ankom en engelsk
Fregat, der hejste hvidt Flag, og tog alle Englænderne ombord, og saaledes var Faren foreløbig overstaaet.
Kort efter fik Anholt en Besætning af 1 Officer, 100 Infanterister og 20 Artillerister.
Under 2!I var Kapt.-Lieut. Lerche Chef for Briggen Alsen,
Pr.-Lieut. Tuxen Chef for Briggen Turbulent beordrede at
underlægge sig Kapt.-Lieut. J. C. Krieger, Chef for Briggen
Samsø. Briggerne skulde, saasnart Forholdene tillod det, gaa
syd om til Nyborg for derfra efter nærmere Ordre at afgaa
til Norge, hvilket sidste imidlertid forhindredes ved Englændernes tidlige Tilsynekomst i Kattegat.
Under 16/1 beordredes, at af de i Helsingør stationerede
Kanonbaade under Pr.-Lieut. Møller's Kommando, skulde 3
forblive armerede , hvis der for deres Virksomhed skulde tilbyde sig en Chance.
En saadan tilbød sig den 30/ 3, da en engelsk Orlogsbrig
stod Sundet ind med en Galease paa Slæb. Meller tillige med
Sec.-Lieut. A. D. Schultz, der som frivillig tog Kommando af
en af Kanonbaadene, isede sig ud og angreb Briggen, der efter
en kort Kamp maatte stikke Galeasen fra sig, som blev besat,
medens dens Besætning reddede sig over til Sverrig. Briggen
flygtede for fulde Sejl forfulgt af Kanonbaadene saalænge
deres Kugler kunde række den.
De to Officerer modtog kort efter Tilkendegivelsen af Hs.
Majestæts Tilfredshed med deres Forhold ved denne Lejlighed.
Schultz havde alt 14 Dage tidligere udmærket sig.
Den 13/ 3 blev fra en i Landskrona Havn liggende engelsk
Orlogsbrig udsendt to armerede Fartøjer for at røve Fartøjer
paa Sjællands Kyst. Udfor Rungsted laa nogle Nordhaade,
hvoraf Englænderne bortførte 3. Schultz, der tilfældig var
tilstede paa Kysten, kastede sig med nogle Matroser i en
Fiskerbaad og Lieut. Beichmann af Landetaten i en anden med
nogle af sine Skarpskytter. Det lykkedes dem at indhente
Englænderne, og disse maatte ej alene opgive de røvede Nordbaade, men endog overgive den ene Baad med dens Besætning.
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Den 7/1 blev de svenske Orlogs-Brigger Wenta litet og
Fruktan tilligemed 3 svenske Koffardiskibe, der alle var indesluttede i Isen, af sydlig Strøm ført forbi Kronborg; da
Wenta litet kom Fæstningen paa Skud, aabnedes der en heftig
Ild mod Briggen, der svarede, men den var snart saa medtaget, at den strøg; det var imidlertid ikke muligt at komme
i Besiddelse af Briggen, der drev videre
med Isen, kom klar
og reddede sig ind
til Gothenborg, hvor
den forgæves fordredes udleveret: Den
anden Brig undslap
ligeledes, og de tre
Koffardiskibe
drev
langs Sjællands Kyst;
et blev taget udfor
Hammermøllen, et udfor Hornbæk og et ved
Gilleleje.
Den svenske Korvet Camilla paa 20
Kanoner, der sad fast
i Isen udfor Malmø,
drev i Midten af Januar syd paa og blev
siddende fast igen
A. D. Schulis.
udfor Møen; midt i
Februar gik Besætningen fraborde efter at have sat Ild paa Skibet og overgav
sig som Krigsfanger til den Højstkommanderende paa Møen.
Frederik V I havde lovet den russiske Kejser, saasnart
Englænderne havde forladt de danske Farvande, at gøre Indfald i Skaane, med den paa Sjælland staaende Hær, der beløb
sig til 25000 Mand, og meddelt Prins Christian i Norge sin
Plan; først da Englænderne var gaaede, begyndte Forberedelserne, der blev drevne med stor Langsomhed, thi før den
12
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28 / 1, Kongens Fødselsdag, skulde Intet foretages.
Det var
Meningen, at Hæren skulde overføres paa den faste Is, naar
Sundet var lagt til, men som ovenfor nævnt var Istilstanden
meget variabel, saa Planerne varierede, og tilsidst svandt
Haabet om, at Sundet mere vilde lægge til, og man begyndte
at tænke paa at overføre Hæren med Fartøjer. Holmen
fik Ordrer om at klargøre Kanonbaade, Søofficerer beordredes
at melde sig til Assistance for Overekvipagemesteren, og Fartøjer sattes i Rekvisition; atter indtraf en Frostperiode, der
atter forandrede Planerne, men den varede kun kort, og saa
tog man igen fat paa Forberedelserne til at overføre med Fartøjer. Endelig opgaves det Hele, og det er vel et Spørgsmaal,
hvor alvorligt Foretagendet har været ment fra Kongens Side.
Den projecterede Overgang til Sverrig havde havt til Følge,
at de ved Gothenborg under Admiral Keat's Kommando indefrosne 5 engelske Linieskibe blev isede ud.
Paa Kollegiets Indstilling om det flydende Materiels Anvendelse i 1809 modtog det under 22 / 1 følgende kg!. Resolution:

»1 Anledning af Vort Kollegiums Rapport og Forestilling
af 12/1' som vi under 19/ 1 for en Del besvarede, tjener endvidere til allerunderdanigst Efterretning, at de armerede Skibe
Arveprinsen, Kronprinsessen, Anne Jacobine, Prins Frederik og
Samuel ej behøver for det første at ekviperes, siden derved
vindes Skyts, Ammunition og Mandskab til at besætte andre
Krigsfartøjer med, som ved Søens Aabning er mere nødvendige til Landets Forsvar. Endvidere kan de to Brigger i Kiel
ogsaa blive uekviperede indtil videre; derimod maa de 3
Brigger her i København stedse holdes i sejlklar Stand, og
de to Brigger i Nakskov, den ene Brig i Gluckstadt og den
anden Brig i Tønning være i sejlklar Stand ved Søens Aabning. Ligeledes maa Blokskibet Hester Maria ekviperes Ior
at henlægges ved Søens Aabning paa Stubben. Desuden skal
regnes paa ved Søens Aabning at være ekviperet samtlige
Skøtpramme, Kanonbaade, Morterchalupper, Houbitzchalupper, Morterpramme, Kanonjoller og Flaadebatterier, saaledes
at de til den Tid kan bruges, naar befales.
Paa Kastrup-Knæ maa ligge et Blokskib eller Skotpram.
da dette Punkt et' vigtigt.
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Roflotillen i Danmark og Hertugdømmerne skal til Foraaret fordeles som følger:
Ved København 32 Kanonbaade, 6 Houbitzchalupper, 21
Morterchalupper og Pramme.
Ved Helsingør 4 Kanonbaade og 2 Houbitzchalupper.
Ved Rørvig 2 do. og 2 Kanonjoller.
Ved Korsør 4 do.
Ved Skelskør 4 do.
Ved Vordingborg 4 do. og 2 Kanonjoller.
Paa Nakskov-Fjord 4 do.
Ved Ulfhaleløb 2 armerede Sejl og Rofartøjer.
Ved Køge 2 Kanonhaade og 2 Kanonjoller.
l Kalleboer 2 Kanonjoller.
Ved Faaborg 2 Kanonbaade.
Ved Svendborg 2 do.
Ved Lohals 4 do.
Ved Nyborg 12 do. og 4 Morterchalupper.
Ved Aarhus 2 do. og 2 Kanonjoller.
Ved Samsø 2 do.
Ved Fladstrand 2 do. og 3 Kanonjoller.
l Ekernførde-Fjord 4 do.
l Kieler-Fjord 4 do. og 2 i Reserve.
Ved Heiligenhafen 2 do.
l Femern-Sund 2 do.
Ved Gliickstadt 1 Brig og 8 Kanonbaade.
Ved Tønning ] Brig og 2 do.
Ved Husum 2 Kanonbaade.
Flaadebatterierne stationeres alle i Aar som i Fjor. De
to Brigger Tickler og Tigress, som ligger i Nakskov-Fjord,
skal ved Søens Aabning d. A. søge saa snart som muligt at
afgaa til København.
Da formeldte Fartøjer skal til Søens Aabning være i sejlklar Stand, samt Flaadebatterier, Blokskibe og Skøtpramme
være besatte, saa har Kollegiet derefter at indrette Udskrivningen, hvorfra dog undtages Udskrivningen af Sømandskab
til Sjælland, da disse maa møde her snarest muligte-),
Frederik R.

----------------------l) Her sigtes til Overgangen til Skaane.

12*
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Til denne Udrustning behøvedes c. 12000 Befarne; 7 a
8000 paaregnedes at kunne faas fra Danmark og Hertugdømmerne, det manglende Antal blev kompletteret med Soldater
og 400 af Holmens faste Tømmere, der kunde undværes paa
Grund af den stærkt reducerede Nybygning, men Mangelen
paa befarent Mandskab var lige saa følelig som i de foregaaende Aar.
Kontre-Admiral O. Fiseher beholdt Kommandoen over Trekroner, Kommandør Herbst blev Chef for Prøvesteen, og Kommandør J. Krieger beholdt Kommandoen over Roflotillen i
Sundet; hans Stander vajede paa Linieskibet Lovise Augusta,
der ligesom det foregaaende Aar uarmeret og utiltaklet var
lagt uden for Bommen for der ombord at indkvartere Rollotillens Mandskab.
Isen vedblev at lægge Udrustningerne store Hindringer i
Vejen; skønt Holmen havde faaet Ordre i Begyndelsen af
Marts at gøre alt Materiel klart, lykkedes det dog først den
23 / 3 at udlægge ved Trekroner Skøtprammene Søløven og Hvalrossen, Kapt. Wleugel og C. W. Jessen; den 2/ 4 gaar Skøtprammene imidlertid i Drift med Isen, indbjerges med stort
Besvær og udlægges atter den 4/ 4,
Den 3/3 afgaar en Kongebaad til Bornholm, men maa paa
Grund af Is vende om og indkommer til Præstø den 9/ 3,
Den 1/ 4melder Kapt.-Lieut. Schønheyder, at de ham underlagte Baade er klare, og at Sec.-Lieut. Kinch er stationeret
ved Faaborg med 2 Kanonbaade og Sec.-Lieut. WahrendortJ
med 2 ved Svendborg.
Den 3/ 4 og 6/ 4 er Flaadebatterierne ved Falster og Masnedø paa Plads, men samtidig meldes fra Stege, at man imellem
Ulfshale og Stevns ikke kan se aabent Vande.
Den 4/4 blev Skøtprammene Sværdfisken og Kæmpen, Kapt.
A. Gerner og H. Gerner, trods megen Is bugserede ud til Prøvesteen og Blokskibet Hester Maria, Kapt. H. Kofoed lagt ud
paa Inderrheden. Den 24/ 4 udlagdes Lovise Augusta.
Den 6/ 4melder Kapt.-Lieut. J. Suenson, at de ham i Korsør og Skelskør underlagte Kanonbaade er sejlklare.
Den 9/4afgik Pr.-Lieut. Uldall, der havde Kommando over
de 4 Kanonbaade ved Lohals med disse til Nyborg, da Husene
til Besætningerne ikke var færdige.
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Den 15/ 4 udlagdes Skøtpram Lindormen, Kapt. Lilienskjold
ved Kastrup-Knæ.
Den 15/ 3 viser de første engelske Skibe sig i Store-Bælt;
den 21/3ankom i Sundet Linieskibet Orion og Fregatten Tartar,
der ankrede ved Høganæs, hvor de landsatte 140 danske Krigsfanger bestemte til Udvexling.
Den 12/ 4stod de to Linieskibe Vanguard og Stately Sundet
ind og ankrede ved Raa.
I Kiel var i Februar 14 nye Kanonbaade klare; Pr.-Lieut.
Gjødvad beordredes at føre 6 af disse til Nyborg, hvorefter 4
skulde oplægges i Skelskør. Pr.Lieut. de Coninck beordredes at
føre 6 til København; hver Baad
fik kun 30 Mand Besætning paa
Grund af manglende Befarne.
Begge Officerer afgik fra Kiel
den 13/ 3; Gjødvad kom til Nyborg
i de første Dage af April, de Coninck
blev stoppet flere Steder af Isen,
mod hvilken han Intet kunde udrette paa Grund af de svage Besætninger; endelig lettede han den
16/ 4 fra Stege med SSO. Vind, der
P .M .Tuxen.
friskede til Storm, da han kom
udenfor, og som forhindrede ham i at løbe ind til Køge; om
Natten Kl. 2 gik en Mand overbord, et Fartøj blev sat i
Vandet, det fyldtes, medens det lykkedes at bjerge Folkene,
men den overbord faldne druknede. Henad Morgenen løjede
det, 3 Fartøjer fra Køge arbejdede sig ud igennem Isen og
tog de mest medtagne Folk iland, og med 126 friske Mand
fortsatte de Coninck og ankom til København den 2°/ 4,
Pr.-Lieut. P. M. Tuxen, der kommanderede Flotillen ved
Fladstrand meldte under 18/ 2, at en engelsk Kanonbaad,
.Goth, Mage til den ifjor i Bæltet erobrede, var inddrevet ved
Skagen og bad om, disse to maatte blive forenede med Flotillen i Fladstrand, hvilket tilstodes for Goth's Vedkommende; Baaden vedblev at hedde Goth, men paamaledes Prise
Nr. 2; kort før havde han indsendt følgende Skrivelse, der i
dobbelt Henseende er betegnende for Situationen:
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»Da jeg har ondt ved at vænne - Kaperne af med deres
Pralen at føre Splitflag og Vimpel, som de kgl. Fartøjer, saa
forespørger jeg mig underdanigst, om jeg ikke maa konfiskere
alle de Orlogsflag og Vimpler, som jeg ser vaje fra en eller
anden Kaper, da jeg ej kan tro, at Nogen af dem er berettiget
til at føre samme. J eg vandt derved den betydelige Fordel
at have et Reserveflag og noget at lappe Flage med, hvorimod
der intet Flagdug er at faa at købe her i Nærheden«.
Fra Chefen for Briggen Samsø modtog Admiralitetet følgende Rapport:
I>Da Briggerne Samsø og -A lsen. den 1/4 havde escorteret
Kongen til Korsør, dreiede de til 1/ 4Mil udfor Halskov, Vinden
VNV, og krydsede for at naa Nyborg; mellem Sprogø og
Knudshoved observeredes 4 svære Sejlere nord fra, som jagede
Briggerne; heldigvis slap vi forbi Vresen, dog rørte Alsen, da
han var nødet til at vove det, for hvis han skulde have vendt,
var han faldet i Fjendens Hænder. Da Vinden faldt nordlig,
maatte vi opgive Nyborg og gik til Svendborg, hvorfra vi
snarest returnerer til Nyborg.
De engelske Skibe stod igennem Langelands-Bælt«.
Samme Dag rapporteredes fra Taars, Ilde første fjendtlige
Skibe 2 Linieskibe, 1 Fregat og 1 Brig passere sydgaaende«.

Med Skrivelse af 20 / 2 modtog Admiralitetet fra Christiansand fra Pr.-Lieut. O. F. Rasch, der tilligemed Pr.-Lieut. Rosenørn og den fra Taars-Affairen uheldige Maaneds-Lieut.
Groth var ankommen til Bergen fra England den 7/1, følgende
Genparter af Korrespondancer og Rapporter om den Side 126
omtalte Affaire ved Nyborg 19/5 1808, hvis Origin-aler ikke
var komne Admiralitetet ihænde:
»Med Sorg maa -jeg melde det høje Kollegium, at Briggen
Fama og Kongebaaden Seormen. er i Englændernes Hænder.
Den 9/ s modtog jeg om Morgenen Kl. 9 indlagte Brev
(Bilag 1); jeg sendte strax Lieut. Rosenørn ind med dette Svar:
»at jeg havde Ordre at lade Koffardiskibene ligge her i Havnen,
og at der blev skudt paa ethvert Skib eller Baad, som gik
ud af Fjorden uden min Tilladelse«; samme Tid erfarede jeg,
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at Batterierne var besat af spanske Tropper. KJ. 11 1/ 4 kom
indlagte Brev (Bilag 2), og Brevet (Bilag 3) var Svaret, som
blev sendt strax. K1. 71/ 2 EM. ankom Brev (Bilag 4) tilligemed en Ordre af Hs. Maj. Kongen af 11/12 f. A.; til Gensvar
sendtes strax Kommandanten Brev (Bilag 5).
Imidlertid lod jeg Koffardiskibene hale sig fra Skudlinien,
gjorde klar med Varp for at vende Bredsiden til; K1. 6 1 / 2
nærmede en engelsk Brig Kite, to Bombeskibe Hound og
Devastation, 3 Kanonbaade og 2 armerede Fartøjer sig Havnen.
K1. 71/ 2 ankom en Parlamentair ind af Fjorden, jeg sendte
Lieut. Rosenarn mod ham. Han opfordrede til at overgive
Briggen og Kongebaaden, hvortil der efter Ordre blev svaret
»Nej«.
Klokken omtrent 73 / 4 ankom Briggen mig paa Skud, og
Attaken begyndte; imidlertid kom Bombeskibet Hound, Kanonbaadene og Fartøjerne op; en levende Ild vedvarede paa
begge Sider, Briggen blev attakeret af den engelske Brig,
Avenakke Batteri og enkelte Skraaskud fra Kanonbaadene
paa B.B.-Side, af Nyborg Fæstning om St. R, agter ind af
et anlagt spansk Batteri og enkelte Skud af Hound; omtrent
15m efter var Mandskabet ved 3 Kanoner kvæstet; Kl. 81 / 4
ankom Hound og Kanonbaadene mig op paa Laaringen; omtrent efter nogle og tredive Minutters Attake saa jeg mig
nødt til at stryge for en særdeles Overmagt, da jeg saa, at
Skibet vilde blive Prise, og det brave Mandskab bortskudt.
K1. 8 3 / 4 besatte de Engelske Briggen, og det friske Mandskab
og jeg blev Fanger.
I denne ubehagelige Affaire led Briggen Fama hetydeligt,
3 Grundskud., en Mængde Skud i Skraaget, Stormasten ubrugelig, Fokkemasten beskadiget, Pumperne skudte i Stykker og
endel Takkelage.
J eg bor anmærke, at de Spanskes Skud gjorde mere Virkning end de Engelskes.
Hermed følger Liste paa den Døde, 6 haardt blesserede
og 7 mindre blesserede.
Fjenden skal efter Sigende have mistet 1 Officer, 8 a 10
Mand.
Hermed følger Chefen for Seermen. Pr.-Lieut. Rosenørn's
Rapport (Bilag 6).
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Jeg skylder Søkadet Dichmann, Betjentene og det brave
Mandskab min varmeste Tak for deres Troskab og Iver for
Hs. Majestæts Tjeneste.
Mandskabet er fordelt paa Linieskibene Superb og Brunsnige.
Reading, den 1'/10 1808.
Underdanigst

Otto Rasch.
Til
Det kongelige Admiralitets og Kommissariats Kollegium.
Bilag L
A Nyborg, le 9 aout 1808.

A Monsieur de Rasch commandant de la marine danoise
dans le port de la place.
»Les circonstances exigeant que les håtiments de transport,
qui sont dans le port, soient grees et pråts il, mettre il, la voile
avec leurs equipages, je vous invite Monsieur le Commandant
il, donner des ordres tres sevåres pour que cette mesure ait
lieu aujourd'hui måme.
. J'ai l'honneur de vous pråvenir aussi que toutes les batteries de la cåte sont occupees par des troupes Espagnoles, et
qu'elles ont l'ordre d'empåcher la sortie de port il, tout batiment de guerre ou marchand qui voudrait partir sans ma
connaissance.
J'ai l'honneur de vous saluer avec la plus parfaite consideration.«
Le Marquis de la Romana.
Bilag 2.
A Monsieur de Rasch commandant Ja marine de S. M. le
Roi de Danemark il, Nyborg.
»Les troupes alliees devant s'embarquer pour passer en
Langeland et Selande une partie de leur artillerie etant deja
embarquee il, cet e!Tet, je vous invite Mr. le Commandant de
vouloir nous delivrer tous les håtiments de transport, qui sont
dans le port grees et prets il, mettre il, la voile de suite.
Je vous prie de me repondre de suite et d'agreer les assurances de ma haute considerationx
Le Marquis de la Romana.
Commandant des troupes Espagnoles en Danemark.
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Bilag 3.
To His Excellency
the right honorable Marquis de la Romana, General and
Commander in Chief of the Spanish landforces at Fyn.

»The ships at present situated in the Harbour of Nyborg
being of no use .for transporting the troops to Langeland, I
take the liberty to observe to You Sir I that a quantity of
small boats fit for that purpose being assembled at Svendborg
and Langeland, You had better apply to the commanding
officer of the said places.«
I am your most humble servant
Otto Rasch.

Bilag 4.
»50m en Følge af en af 11/12 f. A. af Hans Majestæt Kongen
given Befaling, at Krigsfartøjer, som ligger under Fæstningens
Kanoner, staar under Kommandantens Befaling, meddeles Hr.
Pr.-Lieutenant Rasch herved den Ordre ikke at modsætte sig,
naar af den spanske Magt forlanges Skibe til Embarquement.
J eg har saa meget mere Grund til at udstede denne Befaling,
som det er klart, at vedblevne Paastand om at forhindre saadan Embarquement alene vil have til Følge, ej alene disse
Krigsfartøjers Tab men endog muligen de andre Koffardifartøjers, som ellers ufejlbarligen efter Benyttelsen vilde tilbagegives.«
C. W. Baron Guldencrone.
Skriftlig bestemt Svar forlanges uopholdeligt.
Til Hr. Pr.-Lieutenant Rasch,
»Ordren af 11/12 fik jeg ej Tid at afskrive.«
Otto Rasch.
Bilag '5.
»Jeg har erholdt Hr. Kommandantens Brev og ligeledes
Ordren af 11/12 1807 - til Gjensvar tjener at Ordren af 11/12
var ej bleven mig communiceret førend dette Nu.
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J eg har Ordre af det Kongelige Admiralitets- og Commisariats Kollegium at underlægge mig Kapt.-Lieut. Schønheyder's
Kommando og hans Ordre at paapasse de Koffardiskibe, som
ligger i Nyborg Havn, og forsvare dem mod Landets Fjender.
Deres Ordre af D. D. vil De indse, at paa den Maade, De
behager at beordre mig til, kan jeg og ingen ærekær Sømand
antage i Følge min Ordre fra Kapt.-Lieut. Schønheyder.
J eg har idag erholdt Brev fra General Romana, at han
vilde gaa med Tropper til Langeland eller Sjælland herfra;
dette kan jeg som Sømand bestemt erklære som umuligt, da
han og Tropper vil falde i Fjendens Hænder.
I Ordren af 11 / 1 2 1807 ses, at naar jeg med min kommanderende Force kan være Fæstningen til Hjælp, det skal aldrig
jeg eller nogen and en undslaa sig for.
Min, som kommanderende af Hs. Majestæts Force her, og
Hr. Lieut. Rosenørn's, Chef for Seermen. bestemte Mening angaaende at lade de spanske Tropper indskibe sig her paa de
. her liggende Koffardiskibe, for der at gaa til Langeland eller
Sjælland, erklærer at dette er fast umuligt, da Bæltet i dette
Øjeblik er besat med stærk Force af Fjenden, og til den Ende
'har besluttet at forhindre ethvert Skib eller Baads Udsejling
af Fjorden.
Nærmere og bestemtere Svar paa de spanske Troppers
Afgang søværts her maa bestemme mit og Lieut. Rosenørn's
Forholdsregler.
Hvorledes Hr. Kommandanten kan bestemme Koffardiskibenes Tilbagelevering er mig en Gaade.«
Brig Fama, den "/s 1806.
Otto Rasch.
Til Kommandanten i Nyborg.
Bilag 6.
»KI. 61 / 2 svajede efter Ordre tværs og gjorde klart Skib.
KI. 73 / 4 var Kanonbaadene og Briggen mig paa Skud. Jeg
gav Ild, som fra Fartøjerne strax besvaredes. Omtrent 10m
beskød Spanierne mig fra Nyborg Vold, det spanske Batteri
og et Feltbatteri paa 6 Stkr. 6-pundige dog uden synderlig
Virkning. Vedligeholdt en levende Ild paa Kanonbandene i
Begyndelsen med Kugler senere med Skraa til KJ. omtrent
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81 / 2 , da jeg strøg. Paa den Tid vare Kanonbaadene mig paa
Pistolskud.
Mit Mandskab har opført sig brav; Søormen har 1 Død
og 1 haardt saaret; den har 3 Grundskud i B. B. Boug, 1
Kugle i Forkanten af Masten , Gaffeloverskudt, Stag ligeledes,
Takkelagen og Bastingagen meget Iorskudt.«
Edgar under Nyborg, den lO/S 1808.
Ærbødigst
Til Hr. Pr.-Lieutenant Rasch.

Rosenorn.

»Den 13/ 1 0 1808 sendte jeg underdanigst min Rapport med
Kopier af Korrespondancen med Skibskapitain Ole Baad, som
havde faaet Tilladelse at rejse hjem; med Lieutenant C. Llltken
sender underdanigst min Rapport om Affairen den 9/ 8 med
Kopier af min Korespondance ; ligeledes sender Kopi af Samtalen mellem Lieut. Rosenørn og Marquis de la Romana ; det
har været mig umuligt at sende Rapport før nu.
J eg bør ikke undlade at recommandere Lieut. Rosenørn
for hans Mod og gode Konduite til det høje Kollegie.
Mit Sind er roligt, da jeg haaber at have opfyldt min Pligt
og venter med Længsel paa Udvexling for igjen at vise min
Kærlighed for Konge og Fædreland.
Med Bombeskibet Devastation gik jeg til Gothenborg, med
Briggen Ringdove gik jeg den 24 / 9 til Leith, hvor jeg opholdt
mig 2 Dage i Edinborg, fik Tilladelse af den kommanderende
Viceadmiral Vashon at gaa med samme Brig til Sheerness,
ankom der den 6/ 1 0, fik Tilladelse til at rejse til Reading paa
Parol og kom der den 6/1°' hvor jeg traf Lieut. Rosenørn, som
med Linieskibet Edgar kom til Gothenborg og med Briggen
Brevdrageren til Sheerness den 28/ 9,
Paa Mangel af Penge (da den forrige Danske Konsul WolO
ej vilde forstrække mig med Penge) maatte sælge mit Tøj
for at komme til Reading.
Med Sorg maa jeg melde det Høje Kollegie, at Mandskabet
paa Prisenskibene lever usselt, og entre dagligen, omtrent en
40 Mand af Prins Christian's Besætning er entret, ej af Utroskab men paa Mangel af Føde og Klæder.
De som lever paa Parol, giver den engelske Regering 1 sh.
6 d. daglig, som er fast umuligt at leve af. 3 Vexler vil blive
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presenteret det Høje Kollegie, som jeg haaber naadigst vil
blive accepteret; med disse Penge har jeg hjulpet de herværende Officerer og Betjente i Hs. Majestæts Tjeneste.
De øvrige Officerer af Prins Christian's Besætning samt
de vestindiske Officerer opholder sig her.«
Reading, .den U/IO 1808.
Underdanigst
Otto Rasch.
Til
Det Kongelige Admiralitets og Kommissariats Kollegium.

»Lørdagen den 25 / 2 dette Aar gik Lieutenanterne Lorck,
Rosenørn, O. Lutken og Tostrup med en Lodsbaad fra Christiansand, den 26/ 2 kom til Løkken og derfra fortsattes Rejsen
til København.
Søndag Morgen omtrent 3 Mil Nord for Løkken mødte en
engelsk Kutter, paa Pistolskuds Afstand, Postføreren i Følge
sin Ordre smed Postsækkene overbord, ved mere Kuling og
bedre Sejlads sejlede vi fra ham .
Indlagte Rapport har jeg i Reading modtaget af MaanedsLieut. Groth,« 1)
Randers, den lste Marts 1809.

Underdanigst

Otto Rasch.
Til
Det Kongelige Admiralitets og Kommissariats Kollegium.

»Da jeg har havt den Ulykke med Kanonhaad Ltr E Nr . 3
at blive taget den 11/ 6 ved Taars Færge om Natten af 6 Barkasser tilhørende 1 Fregat og 1 Brig, som jeg saa samme
Eftermiddag kommende nord fra krydsende og ankrede samme
Eftermiddag ovre under Sydenden af Langeland, saa at der
Intet var at mærke til Udfald hos dem, men som de siden
selv underrettede mig, efter at jeg var taget fangen, at de
medens de havde været under Sejl endnu nord for Taars Færge
over under Langeland, sendt deres Fartøjer fraborde af, saa
at man ikke kunde set dem fra Lolland, derefter med Mørkningen satte tværs over ad Lolland, hvor min Patrouillebaad,
1) Se S. 118-119.
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som var efter min Kommanderende Lieut. de Coninck's Ordre
sendt ud KJ. 101 / 2 , blev dem var KJ 11, at de kom nord fra
roende, strax gjorde Signal, hvorpaa jeg kastede los fra Jagten
for at gaa Fjenden imøde, men da Patrouillebaaden, efter at
de havde gjort Signal, kom ombord, saa jeg Fjenden allerede
om Hukken kommende og var ikke længere end et Geværskud fra mig og saaledes omringede mig, at jeg var nødsaget
til at overgive, da jeg allerede i det Øieblik havde 5 Mand
døde og 11 saarede og 12 Mand deserteret iland, Resten er
kommet til England ombord paa Prisonskibene.«
Reading, den 14./10 1808.
Deres allerunderdanigste
Maaneds-Lieutn. Groth.
Til
Det Kongelige Admiralitets og Kommissariats Kollegium.
Under 7/3 blev Pr.-Lieut. Rasch og Sec.-Lieut. Rosenørn
tilkendegivet Kongens Tilfredshed med deres Forhold ved
Nyborg.
Paa samme Tid modtog Admiralitetet følgende Rapport:
»Onsdagen den 1/3laa jeg til ankers med Kongejagten Aalborg paa Fladstrand-Rhed, hvor jeg ventede paa Vind til at
søge en Havn østen for Norge, for der at aflevere 15 Kasser
med Munderingssager.
Om Aftenen KJ. 11 gik Vinden til OSO. Bramseilskuling,
lettede og holdt ned ad Skagens-Bugt. Om Morgenen Kl. 8
den 2/ 3 havde Skagens Taarn VSV 21 / 2 kmJ. laber Kuling,
klar Luft, Vinden SSO, holdt NtO hen. KJ. 81 / 2 fik fra Toppen
fem Sejlere i Sigte i NNV, holdt strax NV hen for ikke at
blive afskaaret fra Landet, Kl. 9 blev var, at det var en
engelsk Fregat, som havde to Brigger og 1 Kutter i Følge
med sig. Vi drejede til, vendte og kastede øster over. Fregatten begyndte at jage. KJ. 101 / 2 sprang Vinden til SSV,
vendte og stod vester over. KJ. 11 vendte igen, Vinden var
VSV, Fregatten vendte i vores Kølvand omtrent 1/2Mil agter
ud, derfor søgte at give nogle skarpe Skud men uden Virkning. Da Kulingen begyndte at st ille af, saa fik med Aarene
nogen Fordel for Fregatten i Farten. KJ. 113 / 4 fik vi en
Sejler i Sigte, som kom vester fra, klos med Skagen-Rev.
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KJ. 12 saa vi, det var en engelsk Kutter, som efter nogle Signaler med Fregatten holdt ned paa os for at angribe os. IG.
121/ 2 saa jeg, at det var en Umulighed at undgaa Fjenden,
og jeg ophørte derfor med Roningen, lod Mandskabet gaa til
Kanonerne; nu fik strax Kutteren glatte Lag, som ufortøvet
blev besvarede. Efterat vi havde vexlet nogle Lag med Kutteren, modtog vi ogsaa Fregattens Lag. Nu var Ilden almindelig, vi blev paa en Tid fra begge Sider beskudte med
Skraa-, Kanon- og Musketkugler. Vi vedblev i denne Stilling
at forsvare os mod denne overlegne Magt til IO. 1 1/ 2 , da Sejl
og Redskab var saa aldeles forskudte, at Skibet ikke kunde
holdes under Kommando; vi havde 3 Grundskud ved Krudtkammeret, foruden at Skraaget overalt var meget ramponeret.
Nu ansaa jeg det for Pligt at stryge, da det vilde være
uforsvarligt at udsætte Mandskabet for de Farer, som var
forbundne med en længere Kamp, som dog vilde være uden
Nytte.
Uagtet denne ualmindelige Ild, som vi i en Time var udsatte for, var vi dog saa heldige ingen Døde at have. Lieut.
Top af 'Kongens Livjægerkorps fik en Kontusion paa den
venstre Arm af en Splint, Baadsmand .Mafis Clemmensen blev
streifskudt i Panden af en Musket-Kugle, som gik gennem
den højre Arm og ud ved Brystet.
Mandskabets Mod og utrættelige Ivel' i denne uheldige
Affaire kan jeg ikke noksom anbefale; Lieutenant Riis af
Guidekorpset og Lieut. Top af Kongens Livjægerkorps deltog
med Iver og Lyst i hele Affairen med at hjælpe ved Kanonerne; Styrmand Hansen gav mig her et nyt Bevis paa sin
Duelighed og Mod ved saavel under hele Affairen, som efter
at jeg var blevet blesseret paa det nøjeste og med den strengeste Orden at udføre de Ordrer, som jeg fandt nødvendig
at give.
Officerer og Mandskab blev bragte ombord i Fregatten
som Krigsfanger, og Kongejagten igen besat af Fregattens
Mandskab; begge kom endnu samme Aften tilankers i Gothenborg Havn.
Fregattens Navn var Egeria ført af Kapt. Hote; dens
Styrke var 24 Stkr, 30-pundige Karonader; Kutteren var
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Paketbaaden Lord Nelson ført af Kapt. Stewart, dens Styrke
var 6 Stkr. 18-pundige Karonader.
Naar det Høje Kongelige Kollegium med denne Styrke
gunstigst vil behage at sammenligne Kongejagtens, som bestod af 4 Stkr. 4-pundige og 2 Stkr. 6-pundige Kanoner, hvoraf
kun fire med Doublering kunde bruges, saa haaber jeg denne
Affaires uheldige Udfald derved vil vinde et blidere Synspunkt. «
Ombord paa det engelske Hospitalskib
The Georgon, den 6te Marts 1809,
tilankers paa Gothenborg Rhed.

Underdanigst
Georg Fog.

Fog selv var saaret; Saaret blev lægt saaledes, at han
kunde forrette Tjeneste til Krigens Ende, men hans Helbred
var svækket, og han døde allerede 1817, knapt 27 Aar gammel.
Fra Pr.-Lieut. P. ]Jf. Turen. Fladstrand-Station blev den
27/ 3 indsendt følgende Beretning:
»De fjendtlige Krydsere
vedblive at forurolige Farvandet og gøre Overfarten til Norge
vanskelig; selv under de heftigste Storme holde de sig paa
deres Post; for nærværende Tid er 2 Fregatter og 1 Kutterbrig tæt under Skagen, 2 andre Fregatter er sejlede øster i
Farvandet og ligge formodentlig under Marstrand, saa at jeg
ser ingen Sejlads mulig at lykkes uden med stiv Kuling og
tykt Vejr. For nærværende Tid ligger 40 ladte Proviantfartøjer her paa Rheden og nogle og 20 er paa Vejen hertil fra
Hals, der har Kystsignaler for at underrettes om Farvandets
Tilstand; Exemplarer af disse Signaler kan Skipperne erholde
hos mig.«
, Fra Komd.-Kapt. Risbrich modtaget følgende Beretning
fra Komd. Harboe: »Da de fjendtlige Krydsere begynde at
sværme ved den østlige Kyst og nord for Skagen, saa skulde
jeg tilraade, at de Fartøjer, som herefter tilsejle fra Hertugdømmerne til Norge, naar de kunne passere Kanalen ud, tog
deres Tur ud af Eider-Strømmen og søgte saaledes nord paa
langs Amrum og Sylt; naar de da kom omtrent paa Højden
af Thorsminde, da holder jeg for, de bør styre lidt vestlig
for at undgaa de fjendtlige Krydsere, som almindelig opholde
sig paa Nordvestkanten af Jylland og saaledes fortsætte Rejsen
til Lindesnæs for derfra at styre enten til deres bestemte Havn
eller og hvilken Havn, der kunde faaes, thi de fjendtlige
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Krydseres Stationer er for det meste imellem Færder og
Christiansand.
Disse Efterretninger har jeg allerunderdanigst tilstillet Hs.
Maj. Kongen samt føjet det fornødne til, at samme kan blive
bekendt ved alle Toldstederne.
Svære Transporter af alle Slags Fødevarer er nu befalede,
at skulle foranstaltes indskibede og afsendte her fra Hertugdømmerne til København og Sjælland; i den Anledning møder
endel Vanskeligheder med at faa de fornødne Fartøjer hertil,
som foraarsager en meget vidtløftig Korrespondance, der gør,
at jeg endnu ej til Dato har kunnet forlade Flensborg, som
dog vilde være meget nødvendig for selv at faa de nødvendige
Oplysninger, da endel af de fra Stæderne skete Indberetninger
er meget utilstrækkelige«,
Underdanigst
Flensborg, den 23de Marts 1809.

Harboe.
Til
Det Kongelige Admiralitets og Kommissariats Kollegium.
Pr.-Lieut. P. M. Tuxen i Fladstrand indberettede den 5/ 409:
1>1 Eftermiddag KJ. 3 saas en Fregat komme nordfra og
holde ned efter Fladstrand-Rhed; da han passerede Fortet
Deget, og der fra samme blev skudt efter ham, tonede han
dansk Kongeflag og Vimpel; det var en sloop of war paa 24
Karonader efter Anseelse 24- eller 30-pundige. Den blev ved
at holde lige herind paa Rheden, hvor den gik tilankers udenfor Batteriernes Skudvidde og paa et godt Kanonskuds Distance fra de her paa Rheden liggende yderste Provisionsskibe. Fortet Deget afsendte et Fartøj til dette; dette lagde
uhindret tilborde ; da Ankeret var faldet, blev paa en Gang
udsat 4 Fartøjer, som tilligemed den ommeldte Baad fra
Deget roede lige mod Provisionsskibene.
Jeg var imidlertid kommet ud med Kanonbaadene E 9,
ført af mig selv, E 6 og Kanonjollen Nr. 9. Kanonjolle Nr. 7
er under Reparation, men dens Chef var under Affairen ombord i Nr. 9. Den fra Skagen hertil ankomne engelske Kanonbaad har endnu ingen Kanoner, men dens Chef var ombord
hos mig. Jeg styrede lige mod de ankommende Fartøjer,
som ved Synet af mig og nogle Skud fra et Par Kapere vendte
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om til Fregatten. Under dansk Kongeflag ogVimpel affyrede
Fregatten sit glatte Lag mod Kanonbaadene, men for tidlig
og uden Virkning. Da jeg kom paa Skud, begyndte jeg fra
de 3 Kanonfartøjer en vedholdende Ild, der tilsyneladende
gjorde god Virkning, da de fleste Skud traf Skroget. Han
kappede sit Anker og faldt af, men vedholdt at besvare mine
Skud omtrent 11/2 Time, efter hvilken Tid han var saa langt
fra mig, at det ej kunde nytte at skyde. Midt under Affairen
strøg han sit danske Flag og tonede engelsk Flag. Jeg havde
fulgt ham et Par Kanonskud udenfor de yderste Provisionsskibe, da Mørket faldt paa, og jeg ansaa det for uforsvarligt
at forfølge ham længere, fornemlig da mit halve Mandskab
er ny og uøvede Folk. Fregattens Kugler vandede langt
agten for os, men gjorde ingen Skade hverken paa Mandskab
eller Fartøjer. Mandskabet har i det Hele opført sig bravt.
Som ung Officer er jeg umoden til at bedømme mine medvirkende Officerers Konduite, men saa meget skylder jeg at
sige, at jeg ikke indser, at de kunde have opført sig bedre,
end de gjorde, og har Aarsag til at være i højeste Grad tilfreds med dem. Fregatten stod nord paa, men da jeg frygtede
et natligt Angreb, blev Kanonhaadene om Natten paa Rheden.
Det fra Deget udsendte Fartøj blev af Fregattens Chef
frigivet og meldte, at Fregatten havde faaet 3 Grundskud og
sin Takkelage meget spoleret, en Mand fik Laaret overskudt
og flere mindre blesserede«,
Inden Midten af April var paa Holmen 5 Kanonhaade og
i Svendborg 3 satte i Vandet, men, som alt nævnt, var Skibsbygningen meget ringe sammenlignet med de to foregaaende
Aar.
For at skaffe Mandskab til Rof1.otillen blev Briggen Alsen
desarmeret og oplagt i Svendborg, og de i Nyborg liggende
Brigger Samsø og Turbulent maatte afgive Mandskab til de
der stationerede 4 Morterchalupper.
I Midten af April blev Flotillen ved Samsø, der var underlagt Major Tidemand og kommanderet af Pr.-Lieut. Seidelin,
forøget med 2 Kanonbaade og Flaadebatteriet Nr. 8. Paa
Overfarten fra Isefjord, hvor Batteriet havde været stationeret de to foregaaende Aar, indtraf det Uheld, at den Slæbetrosse, hvori et Koffardiskib slæbte Batteriet, sprang; Batte13
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riet drev iland ved Havmølle nord for Ebeltoft, hvorfra det
i uskadt Stand førtes til Samsø.
Briggerne Tickler og Tigress ankom til København de
sidste Dage i Marts, og Pr.-Lieut. Bagger blev udnævnt til
Chef for Briggen Tigress bestemt til dette Aars Kadetskib
paa Københavns-Rhed.
Den 22/ 4 meldtes, at 12 engelske Krigsskibe var sete ved
.Kullen , og kort efter begyndte de til Sundet bestemte Skibe
at ankomme og tage Station ved Raa.
Den 27/ 4 blev Pr.-Lieut. Magnus Lil,tken udnævnt til Chef for
Briggen Alsen, da Kapt.-Lieut. Lerche var afgaaet ved Døden;
Briggen agtedes armeret igen, saasnart Mandskab havdes.
Samtidig med Udrustningen paa den danske Side af Sundet,
udrustedes de svenske Kanonbaade i Helsingborg, Landskrona
og Malmø, men disse optraadte lige saa lidt agressivt som det
foregaaende Aar, ja selv 3 svenske Fregatter vedblev at opholde sig tæt til den svenske Kyst.
Den danske Skibsfart mellem København og Helsingør
forulempedes meget ved armerede Fartøjer, udsendte fra de
under den svenske Kyst ankrede engelske Skibe, hvorfor det
ved kgl. Resolution bestemtes, at Færdsel af danske Skibe
paa den nævnte Rute kun maatte ske under Konvoj; hertil
anvendtes Briggen Tickler og Kanonbaade.
Den 12/s afsendtes Pr.-Lieut. Scheitmann med 12 armerede Barkasser til Nakskov, hvortil han ' ankom den 23 /s ;
Fartøjerne skulde underlægges Chefen for den der stationerede
Flotille Kapt.-Lieut. Chr. WulO og besættes dels med Folk
fra Kanonbaadene, dels med Soldater; skulde de anvendes
samtidig med Kanonbaadene, maatte der rekvireres Mandskab
hos den paa Stedet højstkommanderende.
Kapt.-Lieut. Schonheyder var ligesom det foregaaende Aar
virksom med i Store-Bælt at benytte de Chancer som Stille
og Taage gav ligeover for Konvojer og fjendtlige Skibe og
forenede sig paa sine Krydstoure med Baade vexelvis fra
Nakskov, Korsør eller Skelskør. Den 12/ 5 forenede han sig
med Kapt.-Lieut. WulO fra Nakskov og stod nord paa i Bæltet.
. Den 19/5 indsendte Schonheyder følgende Rapport:
»Siden min underdanigste Rapport af 12/ 5 har jeg med de
mig og de Kapt.-Lieut. WulO underlagte Kanonbaade været
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nord efter mod Samsø-Grunde og i 2 Dage ligget tilankers
under Fynshoved. Da 3 fjendtlige Linieskibe imidlertid saas
syd paa i Nærheden af Romsø forlod vi Fynshoved den 16/ 5
og ankom til Kerteminde-Bugt den 18/5. Af bemeldte 3
Linieskibe gik det ene nord paa den 18/ 5 • De fjendtlige Skibe
havde daglig Fartøjer og Folk i Mængde iland paa Romsø,
og da det igaar mod Aften var passende Vejrligt, foreslog
jeg den Kommanderende paa Kysten, Kapt. Grev Wedel, at
lade nogle af de hans Kommando underlagte Jægere i Forening med os foretage en Entreprise for der at forurolige
Fjenden. . Ifølge Overeenskomst embarkerede 70 Jægere under
Ritmester Juul's K.ommando i Gaaraftes paa de mig og de
Lieut. WlllU underlagte Kanonbaade; disse Tropper landsattes mod Dagbrækningen tilligemed 100 Matroser under
Lieutenanterne Cederjeldt og Grodtschilling's Kommando paa
Romsø, hvorpaa Kanonbaadene efter Aftale forlede Øen og
lagde sig i Skjul bag en fremragende Odde paa Kysten af Fyn.
De debarkerede Folk indtoges igen om FM. K1. 10, efter
at det aftalte Signal fra Øen var gjort, og med dem 1 Lieutenant, 93 Matroser og Soldater, samt 9 Fruentimmer, som bemeldte Kommando under sit Ophold paa Øen fik Lejlighed
at gøre til Fanger. De fjendtlige Linieskibe gjorde ved at
gaa under Sejl Mine til at hindre Embarkeringen, men vovede,
generede af Grundene, intet Angreb paa Kanonbaadene under
Embarkeringen eller Indsejlingen til Kerteminde, hvor vi
ankom Kl. 1 EM., og afgav Fangerne til Kystkommandanten.
Vedlagt tilstilles Det Høje K.ollegium underdanigst den
fra Lieutenanterne Cederjeld: og Grodtschilling afgivne Rapport; de har begge udført det dem befalede med Iver og
Konduite.
Saasnart Vinden tillader det, afgaar jeg til Nyborg med
Kanonbaadene«.
»Vi have herved den Ære at melde Udfaldet af den af
Hr. Kapitainen beordrede Expedition paa Romsø: Saasnart
vi var landede med de os underlagte Maaneds-Lieutenanter
Tommerup og Gamst og de 100 Mand fra Kanonbaadene tilligemed de 70 Mand under Ritmester J uul's Kommando, fordelte vi os i forskellige Hobe for at undersøge, om Fjenden
13*
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skulde opholde sig paa Øen; da vi var overbeviste om, at
ingen Fjende var tilstede, samlede vi os paa de mest skjulte
Steder nord paa øen. KJ. 7 imorges saas fire Fartøjer at
gaa fraborde fra et af de to nord for Romsø stationerede
Linieskibe . Vi søgte nu i Forening med Hr. Ritmesteren ned
til et Skjul mod den Kant vi formodede, de vilde lande.
Da Mandskabet fra de 4 fjendtlige Fartøjer v,ar landet,
samt -søgt ind ad Skoven til, og kun nogle faa var blevne tilbage for at have Tilsyn med Fartøjerne, ilede vi ned mod
disse for om muligt at besætte dem, men Fjendens heftige
Raaben under Anstrengelse af Udroning foraarsagede, at de
i Skoven styrtede til Strandbredden og ud i Vandet mod
Fartøjerne. Vi forfulgte dem ilende og var saa heldige i Forening med Ritmesteren at afskære og tage til Fange en Officer
og 93 Mand; Fartøjerne derimod undgik vores Iver. Vi samlede nu de Fangne under en Vagt og hejste det af Hr. Kapitainen beordrede Signal-Flag for Kanonbaadenes Komme.
Imidlertid var de 4 ovenmeldte Fartøjer kommet ombord
for at faa Forstærkning af Mandskab og kom nu i Forening
med 6 andre Fartøjer, hvoraf flere var vel forsynede med
Houbitzer og nærmede sig under en heftig Ild øen.
Det ene Linieskib lettede og nærmede sig ligeledes Landet
under en heftig Kardætskild for at understøtte Fartøjernes
Foretagende. Efter en lige saa heftig Geværild paa vor Side
mod Fartøjerne og Kanonbaadenes Tililen under Hr. Kapitainens og Hr. Lieut. WulU's Kommando, søgte de igen ombord, hvorpaa vi efter Hr. Kapitainens Ordre atter indskibede
os. Vi have været saa lykkelige ingen saarede at have«,
Kerteminde, den 19de Maj 1809.

Til

Underdanig

Cederjeld.

Grodtschilling.

Hr. Kapitain Schenheuder, Chef for Flotillen ved Nyborg.
Den 23 / 5 var Schønheyder og WnlU tilbage i Nyborg; samme
Dag afsejlede 2 Linieskibe og 1 Fregat af dem, der havde
ligget ved Romsø, og ankrede øst for Vresen; om Aftenen afsejlede Schenheuder og WnlU med de dem underlagte Kanonbaade til Lohals dels for at sikre Briggen Alsen, der for
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Stille paa Vejen fra Svendborg til Nyborg var ankret mellem
Vresen og den fynske Kyst, og dels for at være paa et bekvemmere Sted ved forefaldende Lejlighed.
Kanonbaadene lurede stadig paa Udkig og laa altid rede
til at stikke i Søen. Exempelvis skal anføres følgende Rapport:
~Imorges K1. 5 observeredes en Færgejagt at staa paa
Sprogø-0sterrev, jeg sendte strax 2 af mine Chalupper med
Grev Trampe's, som havde Lieut. Jørgensen ombord for at
bjerge, hvad der stod til at bjerge og egentlig for at bringe
Passagerer og Folk iland; det luftede den Tid friskt, saa jeg
ikke turde gaa ud med Kanonbaadene; da det Klokken hen
imod 8 stillede af, gik jeg ud med de her stationerede Kanonbaade for at soutenere Fartøjerne, som var ved Jagten for
at bjerge. Da jeg kom ud imod Sprogø, begyndte det at
lufte af nordlig; paa samme Tid observerede jeg endel Fartøjer at sætte fra de engelske Skibe. Grev Trampe lod da
efter Aftale med mig affyre et Skud fra Badstue-Batteri for
at give mig tilkende, at samtlige Fartøjer kom imod os.
J eg gav da Ordre til Lieut. Jørgensen, som var kommet
ombord til mig, at Fartøjet, som var ladet med Kvæg og
ikke stod til at redde, skulde han stikke i Brand og retirere
til Korsør med Baadene, hvormed jeg holdt syd efter for at
stoppe Strømmen og af Frygt for, at Linieskibene skulde lette
og afskære mig, da Vinden dengang var frisk nordlig.
Saavidt jeg kunde skønne kom 9 svære fjendtlige Fartøjer
ned til J agten, efter at den var stukket i Brand, og noget
af Kvæget var kastet overbord ; jeg holdt. imidlertid bestandig
Linie, og da jeg mærkede, at det igen løjede af, satte jeg efter
Jagten, hvor alle de engelske Fartøjer var ombord og havde
næsten dæmpet Ilden, men saasnart de saa min Manøvre,
satte de igen strax Ild paa J agten og forlod samme; jeg anmodede da Lieut. Jørgensen om at gaa ombord igen for at
faa Fartøjet ret i Brand, hvilket ogsaa lykkedes. Lieut. Jørgensen meldte mig, at han havde faaet et engelsk Gevær,
som de i deres Hastværk havde glemt; ligeledes bjergede han
og mine 2 Fartøjer endel Købmandsgods, som er Ejerne udleveret, saa og bjergedes 2 Køer, som svømmede, hvoraf den
ene maatte stikkes, idet vi fik den ombord, da den opgav
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Aanden, idet den skulde hales over; der var endel af Kongens
Stude ombord, som alle gik forloren.
Det har smertet mig uendelig, at det ikke har staaet i min
Magt at redde mere, men jeg holder det for betænkeligt og
vover underdanigst at haabe, at det Høje Kollegie vil billige
mit Forhold, at vove meget, naar man med Kanonbaadene
har 2 Mil til nærmeste Land, Vinden desuden blev favorabel
for Fjenden, hvis Linieskibe strakte deres Meresejl og kunde
afskære mig, hvis det var vedblevet at lufte, især da der gik
overordentlig stærkt synden Vande; jeg er næsten overbevist
om, at Fjenden ikke har faaet Noget fra Jagten, da de var
kun meget kort derombord og var da beskæftigede med at
slukke Branden, som da var overmaade stærk.
Ved min Ankomst hertil i Eftermiddag K1. 3 1 / 2 forefandt
jeg Maaneds-Lieut. Didrichsen, som var kommet hertil ungefær 3/ 4 Time før, Kanonbaaden ankom; han havde ingen
Bevis faaet for de Brevskaher, han overbrang som Parlamentair til de engelske Skibe, men Chefen for Linieskibet
The Majestic, Kapt. Harvey, lovede ham, at saasnart Admiralen ankom, som han ventede daglig, skulde der blive sendt en
Parlamentair hertil med Svar desangaaende. De to andre Linieskibe er The Africa, Kapt. Bland og The Ardent, Kapt. Aminal.
Lieutenanten modtog derombord 2 smaa Anotationer, som
jeg har troet at burde tilstille Hr. Oberst Bassewitz, da han
var den, der beordrede Parlamentairen; den ene angaar en
Mand med sin Familie, som Linieskibet skal have taget paa
en dansk Slup under Bornholm den 26/ 4, og som skal have
lovet at skaffe ham Em Lods fri, som er tagen med Kutteren
Claudia, som forliste i Nærheden af Christiansand og skal
være Krigsfange der; den anden angaar en Kaptain Jensen,
der førte Kaperen Spejderen, som er tagen under Bornholm
den 28/ 4, og som tilhører Urtekræmmer Jacob Thomsen paa
Christianshavn; denne Seddel er blot givet for at underrette
Rederne af Kaperskibene ; Kaperkaptajnen er saaret i den
højre Arm, og Kaperen er opbragt ved Ystad.
Køge, den 14/5 1809.
Underdanig
Jean Jaques Suenson.
Til
Det Høje Kongelige Admiralitets og Kommissariats Kollegium.
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Den 23 / 5 afsejlede Roflotillen over hvilken Komd. Krieger
stadig havde Overkommandoen til Dragør. Komd.-Kapt.
Flensborg, Kapt.-Lieut. A. Krieger, Pr.-Lieut. J. W. Krieger
og Sec.-Lieut. Rosenørn kommanderede Kanonhaadsdivisionerne, Kapt.-Lieut. Wleugel 4 Skøtpramme og Sec.-Lieut.
Bloch en Houbitzchalup. BortsendeIsen af Roflotillen medførte, at Trekroner manglede 270 Mand, der snarest søgtes
erstattet. Hensigten med denne Placering af Roflotillen var
at have en stor Styrke til at angribe de engelske Konvojer;
den 22/ 5 var nemlig en Konvoj paa 63 Skibe passeret Sundet
dækket af 2 Linieskibe, 3 Fregatter og 2 Brigger, og en ventedes i den nærmeste Fremtid.
Den 24 / 5 var en Konvoj, der laa ved Romsø lettet, men
naaede ikke længere syd paa end til forbi Sprogø; de convojerende 2 Linieskibe og 1 Fregat ankrede syd for Hou. Fregatten blev om EM. sendt op mod Konvojen, men ankrede
for Stille omtrent 3/ 4 Mil nord for sidstnævnte Orlogsskibe.
Schønheyder, WultJ og Uldall gik med deres Kanonbaade ud
mod den om Aftenen og angreb den KJ. 111 / 2, En Kanonbaad
under Maaneds-Lieut. Lange fik 1/ 2 Time efter Affairens Begyndelse et Grundskud, hvorfor den med sin Afdeling blev
sendt tilbage til Langeland. Efter 1 Times Fægtning kom
en let Brise, der reddede Fregatten, der løb ned til Linieskibene ; saavel af den Grund som for at sikre Lieut. Lange's
Baade for Angreb fra de rimeligvis udsendte Fartøjer fra de
mange Krigsskibe, der havdes paa begge Sider, bestemte
Schønheyder sig til at ophæve Angrebet og vendte tilbage til
Lohals, hvortil Baadene ankom Kl. 3. Fregatten, der hed
Melpomene, led betydeligt og havde, paa Grund af den korte
Afstand, paa hvilken Angrebet skete, et betydeligt Tab af
Folk; den var saa medtaget, at den strax efter blev sendt
til England for at repareres. Vi mistede ingen Folk, og naar
undtages det nævnte Grundskud og Virkningen af enkelte
Skraakugler, led Kanonbaadene intet.
Fra Fregatten blev bortskudt en smuk Chalup til 12 Aarer
bygget af Ask og kobberfornaglet ; den blev bjerget og brugt
som Model paa Holmen.
Baadene forblev ved Lohals for at holde øje med Konvojen, der lettede den følgende Dag, men kom paa Grund
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af Stille og Strøm ikke længere end til mellem Egholm og
Hou; den stærke Bedækning gav imidlertid ikke Udsigt til,
at der vilde blive noget at opnaa.
Efter at Konvojen var ankret, sendtes K1. 5 1/ 2 EM. 16
Barkasser ind imod Egholm, men de fik af Kystværnet en
saadan Modtagelse, at de efter en Time vendte tilbage.
For en frisk nordlig Vind stod Konvojen den 3°/5 Bæltet igennem, og Kanonbaadsdivisionerne ret urnerede til deres Stationer.
Ligeledes gik det Roflotillen ved Dragør, der saa en Konvoj
for frisk vestlig Vind og godt bedækket staa Sundet ud .
Roflotillen kaldtes derfor igen til København, og i Dragør
forblev kun en Division Kanonbaade under Kapt.-Lieut.
Suenson; den 13/ 6 beordredes atter Roflotillen til Dragør.
Den 18/ 5 blev Øen Anholt besat af Englænderne; herom
modtog General ' Tellequist, Højstkommanderende i Jylland,
fra Befalingsmanden paa Øen, Maaneds-Lieutenant Peter
Justesen følgende Rapport dateret Grenaa d. 29/ 5:
»Den 17de Maj ankom nord fra en engelsk Flaade paa
omtrent 90 Skibe, hvoraf en svær Fregat sejlede saa nær ved
som mulig paa den søndre Side af Øen og udsatte 2 armerede
Fartøjer; saa snart jeg saa, at de 24-pundige Karonader
kunde række, lod jeg fyre 12 Skud af samme ; da de tvende
første Kugler ramte Skibet, vendte samme strax og stod ud
efter Flaaden, men jeg vedblev at fyre ovenbemeldte 12 Skud,
saa længe jeg troede at kunne gjøre Skade; hvormange Skud,
der fra Fregatten blev fyret , vides ikke, da Røgen stod paa
os; efterat Fregatten kom et Stykke ud tilsøes, gav den Signal
til Flaaden, som strax adspredtes omkring øen.
Om Aftenen kom en Slup med Parlamentair-FJag, hvori
den Kapitain var, som førte Fregatten, vi idag bortdrev ; han
havde et Brev fra Kommandøren for Flaaden, hvori forestilledes os, at det var bedst at overgive os for saa stærk en
Overmagt for ikke at spilde Blod; herpaa blev svaret, at formedelst vores Mandskabs Antal kunde vi ikke overgive os.
Kapitainen spurgte mig om vores Styrke, jeg svarede ham
500 Mand Jægere laa ved det kongelige Fyrtaarn og ligesaa
mange i Byen foruden Øens Beboere, og Kanoner var hele
Øens Omkreds beplantet med. Kapitainen sagde mig, at
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dette vilde intet sige, thi Kommandøren havde Ordre til at
indtage Øen og havde til den Ende 30000 Mand, hvoraf han
ikkun vilde bruge 1500, som vi kunde vente Angreb af hver
Time; da Kapitainen havde sagt dette, gik han ombord.
Jeg havde i Sinde at afsende en Baad til Jylland, men
da Øen var omringet af engelske Skibe, saa maatte jeg lade
mit Forsæt fare, da man kunde befrygte, at Baaden maatte
blive opbragt.
Den 18de Maj ankom fra Flaaden et Linieskib, 2 svære
og 2 mindre Fregatter samt en Kutterbrig, som ialt var 6
Krigsskibe ; samme lagde sig saaledes Linieskibet 1/ 4 Mil og
de andre 1/ 8 Mil fra Land langs med den søndre Side og begyndte der en Kanonade, som var lige saa stærk som den
2den April (hvor jeg ogsaa var med); af bemeldte Krigsskibe
blev udsendt 12 svære armerede Barkasser fulde med Folk;
samme roede iland under den sværeste Kanonade; foruden
disse Fartøjer var en Kutter med 2 Stkr. 24-pundige Kanoner;
samme lagde sig tæt inde under Landet og fyrede med Skraa,
og dette besvarede vi, saa godt som mulig fra nogle smaa
Sandtuer, men uanset al vores Modstand saa vi dog paa et
Øieblik henimod 500 Soldater i Land, som fyrede paa os med
største Hurtighed, hvorfor vi var nødsagede til at trække
os tilbage op i Landet, og da vi saa, at Intet mere kunde udrettes, saa lod jeg Flagene stryge tilligemed det, vi førte foran
os, hvilket dog ikke skete førend de Herrer Lieutenanter
MillIer og Bændz anmodede mig derom; saasnart som Flagene
var strøgne, ophørte Kanonaden fra Skibene saavel som paa
Landet efter at have udholdt det stærkeste Løben og Anstrængelser i 3 Timer for at modstaa Angrebene fra adskillige
Sider. Efter at denne Attaks var endt, kom en MarinerKapitain med 2 Mand hen tilos og gjorde Holdt med de
øvrige Folk ; han bad os at lade vores Mandskab strække
Gevær, hvorfor de Herrer Lieutenant Milller og Bændz tilligemed min Søn og jeg vilde overlevere vores Sabler til Kapitainen ; han svarede os, at han troede, vi burde beholde dem,
eftersom vi i 3 Timer havde forsvaret os med saa lidet et
Antal imod saa stor en Overmagt; Kapitainen begærede derimod, at vi og vort Mandskab skuJde strax ombord til Kommandøren, hvor vi Officerer fik Tilladelse at komme iland
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om Aftenen for at samle vort Tøj til Afrejsen til Gothenborg
i Sverrig, og jeg erholdt den Forsikring om, at vi alle kom
paa et Skib og faa alt vort Tøj med os, men Dagen efter
blev vi strax skildt ad. De Herrer Lieutenanter MiUler og
Bændz med 30 Mand kom ombord i en Fregat, og jeg med
min Familie tilligemed 94 Mand kom ombord i et Linieskib,
hvorpaa Kommandøren for Flaaden selv var; det blev mig
ikke tilladt at tage nogle af mine Møbler med mig, men blot
lidt Gangklæder; i denne Tilstand maatte jeg forlade Øen
den 19de Mai og den 21de anløb vi Admiralskibet over unde l'
Sverrig.. Admiralen James Saumarez sendte Bud efter mig
og min ældste Søn; vi kom strax, ombord; han havde besluttet
at sende os til Gothenborg, men efter et senere Raad mellem
hans Officerer fik jeg Tilladelse til i Betragtning af min talrige
Familie at gaa tilbage til Anholt, hvor jeg ankom den 22de
dennes for derfra at gaa til Grenaa med en Kutterbrig og
kom i1and med Parlamentair-Flag; jeg spurgte, hvor de Herrer
Lieutenanterne N/iiller og Bændz med deres Mandskab skulde
henføres; han svarede, at de skulde opholde sig i Gothenborg,
indtil de blev udvexlede, men de andre Officerer ombord hos
Kommandøren sagde, at de skulle gaa til England, hvilket
er maaske troligt.
Hvormange Døde og Saarede vides ikke paa begge Sider, dog
tror jeg, at vi ikke have mistet mel' end 2 Mand Jægere, de Blesseredes Antal er jeg og i Uvished om, saavidt jeg har hørt af de
engelske Gemene skal de have Døde og Saarede over 50 Mand.
Iovenbemeldte Kutterbrig kom jeg ombord med Familie
den 27de og ankom til Grenaa den 29de Maj, hvor jeg for
det første venter at opholde mig, da min 2den Aprils kvæstede Fod foraarsager mig megen Smerte af den stedsevarende
Strabadse og Nattevaagen.
Deres Excellence vil naadigst tillade mig, da min Tid er
knap, at jeg underdanigst beder om Hans Højvelbaarenhed
Hr. Kammerherre og Amtmand von Føns af dette maatte
blive meddelt en Genpart til Efterretning, fordi at ingen Fartøjer skulle anløbe Anholt i Fremtiden.
Saasnart min kvæstede Fod bliver i Bedring, da skal jeg
reise til Deres Excellence for at afgive mundtlig Rapporte.
General Tellequist blev forbitret over Tabet af Øen, og

1809.

203

Kongen befalede en Krigsret nedsat; dennes Forhandlinger
trak i Langdrag, da man maatte afvente de fangne Officerers
Tilbagekomst; under Forhøret kom flere for Justesen ikke
heldige Ting frem, og ved Dommen, der blev underskrevet
af Kongen d. 4/5 1811, dømtes han til at have sin Stilling
som Maaneds-Lieutenant forbrudt og miste sit Ridderkors.
Flere Planer til Anholt's Tilbageerobring blev drøftede,
men blev ikke til Noget.
Skønt den engelske Blokade paa denne Tid var strengere
end nogensinde før, og Kampen langs vore Kyster førtes med
samme Heftighed, indtraadte der dog ligesom en Formildelse
i det gensidige Forhold mellem England og os; det kan have
været begrundet i den Forandring af de politiske Forhold i
Norden, som stod i Udsigt paa Grund af Sverrigs forestaaende Overgang til Fastlandssystemet, men stod sikkert ogsaa
i Forbindelse med det ved Licensefarten aabnede store Handelssamkvem med England. Saaledes indberettede Kapt.Lieut. Schønheyder, at den engelske Admiral i Store-Bælt havde
lovet uhindret Færden af Smaafartøjer i Bæltet, naar Englænderne maatte forsyne sig i Nyborg med Forfriskninger til
Markedspriser; herpaa kunde han kun svare, at han ikke var
kompetent til et sligt Arrangement.
Det var af de neutrale Skibe særligt de amerikanske, som
det tillodes at bringe Produkter til Norge; men disse Skibe
var i Realiteten alt andet end neutrale. England havde udstedt den Befaling, at alle neutrale Skibe, som befor Havet
skulde anløbe England eller visse bestemte engelske Kolonier
og Oplagspladser for som en Del af deres Ladning at indtage
engelske Produkter og betale en Afgift, mod hvilken de erholdt
et Licensebrev, der sikrede dem mod Opbringelse; paa den
Maade førte ethvert neutralt Skib engelske Varer. Men de
amerikanske Skibe var ogsaa af en anden Grund ikke at
betragte som neutrale. De nordamerikanske Fristater havde
nemlig ved den bekendte Embargolov forbudt deres Skibe at
fare paa Europa under de lovløse Vilkaar, som Krigen mellem
England og Napoleon. havde fremkaldt. De amerikanske
Skibe, som dengang ikk e var komne hjem, maatte forblive
i Europa for ikke at se sig kondemnerede, naar de vendte
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tilbage til deres Fædreland. Den amerikanske Handelsflaade
i Europa var saaledes hjemløs, men fandt en indbringende
Existens ved under det engelske Flag at omsætte engelske
Produkter med dem, Englænderne trængte til fra andre
Lande; i denne Periode kastede disse amerikanske Skibe sig
især over de nordiske Lande.
Da Norge senere ogsaa deltog i Licensefarten, var Handelen med England. egentlig fuldkommen fri; man saa derfor
norske og danske Skibe frit løbe ind og ud af engelske Havne,
naar de havde erlagt den Afgift, som var udtrykt ved Licensebrevets Pris (Se S. 220).
Provianteringen af Norge fra Fladstrand mødte paa
denne Tid store Vanskeligheder. Pr.-Lieut. Henne indberettede under 15 / 5, at nogle Skippere, der efter at være frigivne i
Gothenborg, var ankomne til Fladstrand, havde berettet, at
af 11 Kornskibe, der samtidig var afgaaede fra Fladstrand,
var de 5 tagne. Farvandet fra Skagen østerefter var bevogtet
af 7 Fregatter og Brigger og 4 nordefter, hvorfor han foreløbig havde indstillet Afsendelsen af Kornskibe. Disse Skippere meddelte ligeledes, at der i Gothenborg fandtes et Magasin
helt fuldt af opbragte danske Munderingssager, som Ingen
vilde købe, hvorfor Henne henstillede til Admiralitetet at forsøge at afkøbe disse til en billig Penge, og nu hvor Krigen
med Sverrig var saa passiv at Iaa dem sendt til Norge indenskærs i Fartøjer med Lejdebrev.
Den 20 / 5 meddelte Lieut. Henne fra Fladstrand, at de
ankomne i Sverrig frigivne Skippere berettede, at i KalveSund udfor Gothenborg laa en engelsk Admiral med 2 Tredækkere, 2 Linieskibe og 5 Fregatter, hvilke ikke maa komme
op til Gothenborg; den engelske Admiral havde kundgjort,
at de svenske Kanonbaade ikke maa komme ham paa Skud
nær, at de svenske Kapere forbydes at løbe ud og derfor
takle af; alle danske Skibe tagne efter Hi 4 blive indtil videre
ikke prisdømte, der ventes snart Fred med Danmark, alle
danske Fanger frigives og møde megen Velvillie.
Den 8/ 6 melder Kapt.-Lieut. Thurah fra Køge, at igaar
observeredes en Konvoj paa 150 Skibe kommende øst fra
og holdende SV. hen. Et Par Kapere, der blev jagede af to
Konvojen -ledsagende Brigger, søgte Tilflugt ved Flaadebatte-
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riet i Grønsund ; den nævnte Konvoj passerede Store-Bælt
den 9/ 6 for en frisk SO. Vind.
Den tidligere omtalte Kaperfører WulUsen, der førte
Kaperen Danneskjold, hørte under sin Sejlads i Kattegat den
7/ 6 Kanonskud og stod strax efter Lyden; han opdagede snart,
at det var en engelsk Kanonbaad, der forfulgte to smaa
danske Kapere. W ulffsen. angreb Kanonbaaden, der efter en
Kamp paa 3 Kvarter strøg for ham. Den erobrede Kanonbaad havde 2 Stkr. 18-pundige Kanoner, en Besætning af 1
Lieutenant, 1 Underofficer og 20 Mand; der var ingen Døde
eller Saarede paa nogen af Siderne, og de 2 danske Kapere blev
reddede.
Kanonbaaden blev erhvervet af Staten og tildelt Fladstrands Roflotille under Pr.-Lieut. P. Tuæen. og betegnet
Prise Nr. 3.
Da det ved de forskellige Træfninger havde vist sig uheldigt, at de fleste Kanonbande ingen Sideskyts havde, fik
Holmen den 6/6 Ordre til, saa snart som mulig, at foranstalte,
at alle Kanonbaade forsynedes med 2 Houbitzer.
Foranlediget ved, at Afsendelsen af Kornskibe til Norge
var standset paa Grund af de Hindringer, de engelske Skibe
lagde i Vejen, fik Komd. Risbrich Ordre til, at alle Fartøjer
tjenlige til Norges Proviantering skulde istandsættes, saa at
de var klare i September Maaned. Fra Jyllands Vestkyst
vedblev dog nogen Forsendelse til Norge, især fra Klitmøller,
men ogsaa her forstyrrede Englænderne ofte Indskibningen;
med hvor ringe Midler Kampen mod Englænderne førtes ses
exempelvis af, at Korrid. Risbrich den 24 / 7 skrev til Admiralitetet, at de tidligere iland skudte Kugler samles, da de temmelig godt passer til de havende 4 Stkr. 18-pundige.
I Dagene fra den 13 /6 til den 15 / 6 var Roflotillen under
Krieger stationeret ved Dragør, men uden at kunne udrette
Noget mod de forbi passerende Konvojer.
Fra Køge meldtes den 15/ 6, at 75 danske Galeaser og
Jagter, der stod syd paa fra København, blev forfulgte af
en engelsk Fregat, flygtede ind under Strandegaards Batteri
og derved blev reddede.
Den 16 / 6 meldte Komd, Krieger, at 20 svenske Kanonbaade stod fra Malmø til Falsterbo og derfra øster efter.
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Den 20/ 6modtog Kapt.-Lieut. WulO 4 Maaneds-Lieutenanter
og Besætning til sine 12 Barkasser i Nakskov, saaledes at disse
kunde virke samtidig med de ham underlagte Kanonbaade.
Som yderligere Oplysning om Forholdet mellem Englændere og Svenske meddeles en Beretning fra Pr.-Lieut. P.
Tuxen i Fladstrand til Admiralitetet af 20/ 6:
»Efter Forlangende af Generalkommandoen har MaanedsLieut. E. E. Magnussen været som Parlamentair med 18
svenske frigivne Fiskere til Gothenborg og kom tilbage igaar
medbringende følgende Efterretninger:
Ved Gothenborg ligger hverken engelske eller svenske
Krigsskibe, men endel danske og andre Nationers Koffardiskibe, blandt hvilke de i Nyborg forrige Aar af Englænderne
tagne Fartøjer ligge for sig selv oplagte. En Mængde svenske
Kapere ligge ogsaa oplagte der, da ingen maa løbe ud nu for .
Tiden. 4 engelske Krigsskibe af Gangen tillades kun at løbe
inden for Elfsborg Fæstnin~. En engelsk Konvoj af omtrent
300 Skibe, hvoriblandt taltes 2 Linieskibe, 4 sloops of war,
4 Kuttere og 4 Kutterbrigger laa tilankers inden for Elfsborg
og ventede paa god Vind for at gaa Kattegat ud. Lieut.
Jl1 agnussen laa paa 4de Dag i Skærgaarden ved Wingø og saa
i den Tid foruden ommeldte Krigsskibe 1 sloop of war, 4
Brigger og 1 Kanonbaad tilankers syd for Wingø.
Fredag den 16/ 6 saa han et Linieskib, 2 Kutterbrigger, en
Koffardibrig og en hollandsk Smak komme ind fra Søen og
gaa tilankers.
Lørdag den 17/ 6 kom en Kutterbrig, en Kutter og en
Amerikaner ind.
Flere Krigsskibe end de ommeldte skal nu for Tiden ej
være i Sverrig paa denne Kant. Det siges, at de engelske
Krigsskibe er slet bemandede, især den Fregat, som er stationeret ved Anholt; denne Øs danske Besætning er paa Prisonskibet ved Gothenborg. De Engelske har plantet 6 Kanoner
ved Anholt Fyrtaarn.
40 svenske Kanonbaade ligger i Skærgaarden ved begge
Indløb til Elfsborg; de har kun nogle og 40 Mands Besætning, som lever usselt.
Der klages meget over i Sverrig, at danske Kaperbaade udøve
Røveri paa Kysten, hvilke neppe har vor Regerings Tilladelse.
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Det synes af de engelske Krydseres Manøvrer, som der
er en Signallinie mellem Skagen, Wingø og fremdeles syd paa
maaske til Anholt«.
Paa denne Tid forefaldt paa Island den bekendte Episode
med Kong Jørgensen, der varede fra 25/ 6 til 9/ 8, da Ankomsten
af et engelsk Krigsskib gjorde Ende paa den. l)
Pr.-Lieut. Lous afløste den 3/ 7 Kapt.-Lieut. Juel som Chef
for Flaadebatteriet ved Masnedø; Juel var udnævnt til Indrulleringschef og Overlods i Christiansand-Distrikt.
Fra Pr.-Lieut. Henne modtog Admiralitetet følgende Beretning:
»1 Lørdags blev jeg underrettet om, at en engelsk Krigsbrig havde lagt sig øst for Skagens Gren og brændte Fyr om
Natten; da det var Havblik den Dag, detacherede jeg Pr.Lieut. N. H. Tuxen med 2 Divisioner af den her stationerede
Roflotille, nemlig de 3 erobrede engelske Kanonbaade og 3
. J oller under Lieut. Linde derop, men da de kom, luftede det
for meget til at attakere; imidlertid har Lieut. Tuxen placeret sig tæt under Landet paa denne Side af Revet for at
oppebie den gunstigere Tid og formoder - da han kom derhen
om Natten og lagt Masterne - endnu at være uobserveret
af Fjenden; med den øvrige Del af Flotillen er jeg færdig at
ile til Assistance, naar jeg hører Kanonskud, men jeg tør ej
vove Kanonbaadene derop paa den nøgne Kyst, da de er
aabne, og en Storm af SO. vilde upaatvivlelig synke dem.
Jeg indser det vovelige i denne Detachering til dette tilflugtløse Sted, der ej engang har et fast Batteri at kunne vente
Undsætning af; men jeg synes at lade en fjendtlig Brig brænde
Fyr uforstyrret paa denne Aarets Tid, da det dog er Sommer
endnu, saa og har jeg til en Prøve havt de engelske Baade
nogle Dage deroppe i Forvejen, i hvilken Tid de red en frygtelig SO. Storm af, som efter Lieut. Tuxen's Rapport intet
af det øvrige af Roflotillens Fartøjer havde udholdt.
Formedelst mine andre Forretninger kan jeg ikke godt
være fraværende over en Dag, og har desaarsag ikke turdet
. følge med disse to Divisioner til Skagen, men jeg haaber, at
l) J.

p,

Del. 8.165.

Ræder: Danmarks Krigs- og Politiske Historie.
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det Kongelige Admiralitets- og Kommissariats Kollegium ikke
misbilliger denne vovelige Detachering for nogle Dage«.
Den 2/ 9 angreb Pr.-Lieut. N. Tuxen den engelske Brig,
der hed The Minæ; i: den Skrivelse, hvormed Pr.-Lieut. Henne
fremsendte den derom modtagne Rapport, udtalte han: »Foruden at Affairens Udfald er tilstrækkelig Vidnesbyrd for Pr.Lieut. N. Tuxen, tror jeg at burde tilføje, at uden at have
fundet saa megen Lyst baade hos ham og de øvrige Officerer
til at overtage denne mislige Station og Mod og Velvillie til
at gaa imøde de Farer og Strabadser, den øjensynlig vilde
medføre, havde jeg ikke vovet at holde den detacheret derhen saa længe, og uden at Kanonjollerne af Pr.-Lieut. Tuxen
havde faaet den Indretning med Dæk, de nu have, vilde den
hele Entreprise ej kunde været foretaget«.
Pr.-Lieut. Tuæen'e Rapport var saalydende:
Briggen The Minx , tilankers paa Fladstrand-Rhed, den 4de September 1809.

»Den 2/ 9 Kl. 10 FM. roede jeg ud fra Skagen med de 3
forhen engelske Kanonbaade og 3 Kanonjoller for at attakere
den i OSO. P /2 a 2 Mil derfra stationerede fjendtlige Fyrbrig.
Vejret var stille med synden Vande.
Saasnart Briggen blev os var, lettede den og stod NO.
hen, og med Aarer og Alt, hvad trække kunde søgte den at
undgaa os. Ved mine Officerers raske Opmuntring blandt
Mandskabet bragtes det til Skud distance KJ. 5 EM. 3 1/ 2 a 4
Mil NO. for Skagen.
En velrettet og vel vedligeholdt Ild tvang Fjenden til at
overgive sig efter 23 / 4 Times Attake.
Han strøg Kl. 73 / 4 efter en haardnakket Modstand. Det
var Kanonbriggen The Minæ paa 10 Stkr.18-pundige Kanoner
og en 4-pundig Houbitz, kommanderet af Lieut. le Blanc.
To fortrinlige Fyrlanterner befandtes derombord, hvoraf den
ene er gennemskudt af en Kugle.
Af Fjendens Mandskab, 47 Mand er 2 dræbte og 10 saarede;
Briggen er endel forskudt.
Vi have slet intet Tab lidt underActionen, uagtet vi var
nødte til at gaa Fjenden saa nær, at Fjendens Skraakugler
gjorde god Virkning.
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Sec.-Lieut. Linde, Maaneds-Lieutenanterne Tetens, Tralle,
Søborg og Beck samt det hele Mandskab har udvist et Mod
og en Ordens Vedligeholdelse, som højligen er at anbefale.
Mandskabet havde udholdt næsten 30 Timers idelig Roning.
Det er min Pligt at tilføje, at medens jeg var stationeret
ved Skagen, at Mandskabet udholdt overmaade meget Strabadse og idelig været vaade formedelst det indfaldende slette
Vejr, og at jeg har erfaret, at kuns de forhen engelske Kanonhaade og Kanonfartøjer med Dæk kan udholde denne Station«.
M inx, der havde faaet 3 Grundskud og desuden var meget
medtaget, blev med Besvær indbragt til Frederikshavn, hvorfra
den førtes til Aalborg og her solgt som ubrugelig til Krigsskib.
Den største Konvoj, der hidtil var set, passerede Løkken
den 23/ 8, Revsnæs den 5/ 9 og ankrede ved Romsø; herfra
lettede den 1°/ 9i to Delinger, første Deling bestod af 1 Fregat
og 21 Transportskibe med Besætningerne af de ved Lissabon
tagne russiske Skibe, anden Deling bestod af 2-300 Koffardiskibe eskorteret af 5 Linieskibe .
Den 3/ 8forefaldt et fuldstændigt Mytteri paa Christiansø;
Besætningen bestod af omtrent 200 Mand af det daværende
Marine-Regiment, for største Delen hvervede Udlændinge ; af
disse var allerede i Juli 7 Mand deserterede i et Fartøj og var
blevne optagne af et forbisejlende Skib. Resten nærede
samme Plan og ventede kun paa Lejligheden. Udførelsen paaskyndtes ved Efterretningen om den af Major v. Schill i Tyskland forsøgte Folkerejsning, til hvilken man vilde slutte sig,
men hvis Udfald man ikke kendte (se S. 238). Den 2/ 8viste sig
de første Tegn til Besætningens Opstand, og denne steg den
næste Dag til det Højeste, idet Besætningen forsamlede sig og
mishandlede Officererne, som vilde modsætte sig dem, og, da de
erfarede, at Kommandanten, Kapt. Kohl, havde allerede meldt
det Passerede til Bornholm, saa arresterede Oprørerne samme
Dag samtlige Officerer og plyndrede Kommandantens Bolig,
ved hvilken Lejlighed Kommandanten blev saaret af et Bajonetstik i Siden. Derefter blev Fæstningens Kanoner fornaglede,
den største Del af Krudtet og Ammunitionen kastet i Vandet,
og Besætningen indskibede sig med Vaaben, Ammunition og
Proviant, 7 Houbitzer og en Del Krudt paa 3 til Havnen op14
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bragte Prisskibe samt paa 2 til Fæstningen hørende større
Baade og gik under Sejl med Baadene paa Slæbetoug af de
større Skibe, medtagende Kommandanten og Officererne. Da
Oprørerne var komne saa langt tilsøs, at ingen Fare mere var
at befrygte, blev Officererne sendte tilbage i 2 Joller. En
Kaper fra København, ført af Kapt. Janssen, tvang Oprørerne til at kappe de to store Baade fra sig, efterat deres Besætning var gaaet ombord paa Skibene.
Kort efter at Oprørerne havde forladt Fæstningen, opkom
Strid mellem Hovedmændene, og en af dem vilde i Raseri tænde
Ild i det ombord værende Krudt; men han blev hurtig overmandet og ligesaa hurtig standretlig straffet ved at kastes overbord.
Da der imellem Oprørerne ikke gaves nogen Søkyndig,
maatte de søge det nærmeste Land, som var Carlshamn i
Sverrig, hvorfra de førtes til Christianstad. Den svenske
Regering beordrede ved Efterretningen herom en Søofficer,
Palmqoist, at afsejle fra Karlskrona for at besætte Christiansø,
men Fæstningen havde strax erholdt en ny Besætning fra
Bornholm, saa at Gouvernøren der allerede den 7/ 8 kunde
indmelde til Kongen, at Fæstningen igen var i Forsvarsstand,
hvorfor Expeditionen fra Karlskroria forblev uden Følger.
Den 2/ 9 udnævntes Kapt.-Lieut. Sommerjeldt til Kommandant paa Christiansø.
Den 2/ 8udstedte Frederik VI en Forordning, ifølge hvilken
Kaperiet forbødes undtagen i Farvandet om Helgoland. Intet
med Kaperbrev forsynet privat Skib maatte løbe ud, og de,
som var -ude, blev hjemkaldte. Med Undtagelse af Farvandet ved Elbens Munding, hvilket begrænsedes i Nord
ved Højden af Tønning, maatte indtil videre ingen dansk
eller norsk Kaper mere vise sig paa Søen.
Bestemmelsen var foranlediget ved den Tanke hos Regeringen, at Kaperiets Ophævelse var det bedste Middel
til at fremme Norges Kornforsyning, da den mente, at England
til Gengæld vilde lade Kornskibene passere; det viste sig
imidlertid at være en Misforstaaelse, og den umiddelbare
Følge var, at den Del af den engelske Flaade, der hidtil havde
været anvendt til at jage Kaperne, nu kunde bruges til Blokade af de danske og norske Kyster.
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Flere Kaperier blev fuldstændig ruinerede, og hvad, der
var værre, var at den Masse Livsfornødenheder, som Kaperiet
havde tilført Landet, udeblev, hvilket medførte en enorm
Prisstigning paa disse.
Den 14/0 sluttedes Vaabenstilstanden i Magnor mellem
Norge og Sverrig, og snart efter indlededes Fredsforhandlingerne mellem Danmark og Sverrig; den 5/11 var man allerede saa vidt, at det meddeltes de militaire Autoriteter, at
al Fjendtligbed mellem Danmark og Sverrig var ophørt, men
først den 1°/12 undertegnedes den endelige Fred i Jønkøping.
Som alt nævnt arbejdedes der paa, naar Forholdene mod
Aarets Slutning vilde tillade det, med fuld Kraft at kunne
optage Norges Proviantering.
Officerer beordredes til at berejse Landet for at opsøge de
i Søstæderne liggende Skibe og undersøge, om de var befragtede eller under Ladning eller ved speciel Tilladelse fritagne
for Rekvisition, og hvis dette ikke var Tilfælde, da om de
var bekvemme og i Stand til at gaa til Norge med en Ladning
Fødevarer; de nævnte Officerer skulde afgive Beretning til
de Officerer, der for hver Landsdel var ansatte for at tage
sig af Tilførslerne til Norge.
Ved Udbyhøj stationeredes 4 Kanonbaade, og Norges
søgaaende Flaade blev forøget med 4 Brigger, i hvilken
Anledning Kapt.-Lieut. Johannes Krieger modtog følgende
Ordre:
»Vi befale Dig allernaadigst, at Du strax har at foranstalte, at de to under Din Kommando staaende Krigsbrigger
Samsø og Als provianteres paa 3 Maaneder, og derefter skal
Du, saasnart Lejlighed dertil gives, afgaa med samme fra
Nyborg til Norge, hvor Du underlægger Dig Vor Kontreadmiral Lorents Fisker's Kommando, og det vil da især blive
Din Pligt at beskytte Farten af danske og norske Skibe, som
gaar imellem Norge og Nørrejylland, efter den Ordre og Instruktion, som bemeldte Vor Kontreadmiral nærmere vil
give Dig.
Det tillades Dig selv at bestemme, om Du vil gaa fra
Nyborg strax nord efter eller sønden om Fyn igennem LilleBælt til Din Bestemmelse.
14*
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løvrigt overlade vi alt til Din Konduite og gode Sømandskab, hvorved vi haabe det bedste Udfald af denne Expedition.
De to Krigsbrigger Kiel, Pr.-Lieut. Rasch, og Langeland,
Pr.-Lieut. Th. Tuxen, som for Tiden ligger i Kieler-Fjord, have
vi under Dags Dato befalet at skulle afgaa derfra gennem
Lille-Bælt til Norge, for ogsaa at være behjælpelig til at beskytte Farten af danske Skibe mellem Norge og Nørrejylland,
hvilket vi herved tilkendegive Dig allernaadigst til Efterretning.
Denne vor allernaadigste Befaling er alene til Dig og maa
derfor holdes hemmelig, da det kunde være af de skadeligste
Følger, om Fjenden gennem en eller anden Kanal erholdt
Efterretning derom.
Dagen, naar Du afsejler fra Nyborg, haver Du allerunderdanigst at melde Os, meningen anden.
Vi have befalet Generaladjudant Risbrich at underrette
Dig om de fjendtlige Krydseres Antal og Stationer paa Jyllands østre og nordre Kyster«.
Hovedkvarteret København.rden 12te November 1809. 1 )

Frederik. R.

Pr.-Lieut. O. Rasch, der havde remplaceret Pr.-Lieut. Kaos
som Chef for Briggen Kiel, fik Kommandoen tillige over
Briggen Langeland.
Dels paa Grund af den sig nærmende Vinter, dels for at
skaffe Mandskab til de mange Proviantskibe gaves der under
den 11/11 Ordre til at oplægge Roflotillen i Sundet og Flaadebatterierne, naar de ikke behøvedes mere mod Fjenden; ved
København skulde imidlertid bevares mindst 12 Kanonbaade
og Skøtprammene Søloven og Hvalrossen indlægges i Trekroner Havn.
Den 9/ 1 0 var udnævnt 4 Kontreadmiraler Cheferne for
Trekroner og Prøvesteen Kommandørerne Olfert Fiseher og
Herbst, Chefen for· Norges Søforsvar Komd. Lorents Fisker og
Deputeret i Admiralitetet Kommandør Bille.
1) Ordren til Krieger saavel som til Rasch ses først at være afgaaet den 26/ no
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Som alt nævnt var Forholdene for Proviantskibene fortvivlede. Pr.-Lieut. P. Tuxen i Fladstrand skrev til Kollegiet:
»Ankommende Fartøjer fra Norge bringer den Beretning,
at Farvandet mellem Norge og Jylland er overordentlig stærkt
besat med Krydsere, og det anses .umulig at slippe over uden
med Lejdebrev. Det høje Kollegie tillader jeg mig derfor
allerunderdanigst at foreslaa, at intet Skib eller i det højeste
blot de, der have Lejdebrev, maatte afsejle til Norge i et vist
Tidsrum f. Ex. denne Maaned; dette vilde maaske svække
Krydsernes Opmærksomhed, og dernæst nærmer sig vel den
Tid, at de nødsages til at forlade vore Farvande af Frygt for
Vinteren, saa at man senere med Tryghed kunde afsende det,
som nu for Størstedelen falder i Fjendens Hænder«,
Den 21 / 11 ' skrev Admiral Lorents Fisker til Admiralitetet:
» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Da andre Brigger skulde udløbe, blev de standsede af 3
engelske Fregatter, som i disse Dage blokere Christiansand
og Flekkerø, ventelig for at holde Farvandet ryddeligt i et
Tidsrum, hvor Skibe med engelske Varer under alle Slags
Maskeringer og Flage passerer til Gothenborg og Østersøen,
Mange, saare og sørgelig mange Skibe og Fartøjer fra Danmark med Fødevarer bestemte til Norge er i de senere Dage
opbragte til de svenske Havne; jeg bestyrkes end mere i det
Princip, at partielle eller Afsejlinger af nogle faa Fartøjer
ikke bør tillades at afsejle fra det sydlige og østlige Jylland
til Norge, jeg vedbliver at tro, at Flaader af ,40, 50 til 60
bør samles paa Fladstrand-Rhed, og der først samtidig tillades at afsejle til Narge, naar næsten stormende Vinde fra
SSW. Kanten forenede med Slud og regnagtig Vejr gør det
mer end sandsynlig, at kun faa eller ingen af dem vilde blive
opbragte af Fjenden paa deres Vej til Norge«.
Prins Christian skrev fra Christiania den 22 / 11 til Kongen:
»Desværre har vi erfaret at i forrige Maaned henimod 60
Skibe, foruden en Del Krudt, Munderingssager m. m., over
3000 Td. Korn er faldet i Fjendens Hænder. I denne Maaned
er, for saa vidt man ved, nogle og tredive Skibe blevne taget.•
Et Lysglimt var der dog, nemlig at den svenske Regering
havde tilladt Udførsel af Korn og Levnetsmidler indtil videre
for Indvaanerne af Gothenborg Lehn.
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Fra Midten af November var Vejret allerede ret vinterligt. Den 19 / U meldte Pr.-Lieut. Tuxen fra Fladstrand. at
der havdes 5 Dages Sne med streng Kulde, men at med Hensyn til at oplægge Fartøjerne vilde han beholde 3 Kanonbaade
og 2 Joller armerede til Provideringen ophørte.
De sidste Dage i November var alt oplagt i Isefjord, i
Kalleboer og i Smaalandsfarvandet, men i Store-Bælt forblev
alt aktivt, da Englænderne der endnu havde den samlede
Styrke som hele Sommeren, som Regel 2 Linieskibe ved
Sprogø og 1 ved Romsø foruden Fregatter og mindre Fartøjer.
Den 25/12 oplagdes de ved Samsø stationerede Kanonbaade i Aarhus, medens det samme Sted stationerede Flaadebatteri Nr. 8 oplagdes ved Langøre.
Da Besætningerne paa Trekroner og Prøvesteen var meget
reducerede, afløstes Cheferne, Kontreadmiralerne Oljert Fiseher
og IJerbst indtil videre af Kapt. Jessen og Komd.-Kapt. Thun.
Den 3°/12 meldte Kapt.-Lieut. Suenson, at den længe ventede Konvoj var Dagen før passeret nordefter, den bestod af
100 Sejlere deriblandt 4 Linieskibe, 2 Fregatter og 1 Brig,
hvortil sluttede sig de 2 syd for Sprogø liggende Skibe.
I Haab om, at . de sidste engelske Skibe dermed havde
forladt Bæltet, indberettede Suenson at ville begynde Oplægningen af sine Baade.
I Nyborg var Morterchalupperne oplagte, men Kanonbaadene var endnu ved Aarets Slutning armerede.
I Aarets Løb blev Flaaden i Danmark foruden med de
erobrede Fartøjer forøget med 1 Brig, 6 Kanonbaade og 2
Kanonjoller.

I Norge vedblev Komd. Fisker i 1809 at have Overbefalingen over Kystværnet ; hans Forhold til Admiralitetet var
ikke blevet bedre, navnlig synes dette at chikanere ham i
Spørgsmaalet om Prisepengene og deres Udbetaling. Det
synes, som om der hos Kongen selv har været en Følelse af,
at man i Prisespørgsmaalet var gaaet ham temmelig nær, thi
i Aaret 1809 modtog han adskillige Beviser paa Majestætens
naadige Bevaagenhed.
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I et Reskript af 13 / 1 til Prins Christian udtalte Kongen:
I)Da Chefen for Vort Kongerige Norge's Kystforsvar,
Generaladjudant og Kommandør Fisker saavel som samtlige
ved Norges Kystforsvar ansatte Officerer i forbigangne Aars
Kampagne har udført alt med Iver og Nidkærhed, som det
egner sig de braveste Søkrigere og derved hævdet Flagets
Ære, hvorfor disse brave Mænd ej er undgaaede Vor Opmærksomhed, saa fortjener de Vor særdeles Tilfredshed og Tak,
som Vi hermed allernaadigst yde dem, og som Deres Durchlautighed herved i Vort Navn vil tilkendegive Generaladjudant og Kommandør Fisker i Særdeleshed og alle de øvrige
Officerer af den norske Kystdefension i Almindelighed«.
Den 27/I blev Fisker udnævnt til Kommandør af Dannebrog, og i April resolverede Kongen, at han, hans afdøde
Fader og hans Descendenter skulde optages i den danske
Adelsstand.
Fisker arbejdede videre med samme Iver; Telegrafstationerne forøgedes, Kystbatterierne forstærkedes, og Bygningen af Fartøjer paaskyndtes saaledes, at ved Aarets
Slutning talte det norske Kystforsvar 36 Kanonbaade, 78
Kanonjoller, 11 Flydebatterier og 5 Morterpramme med en
Besætning foruden de faste Befalingsmænd af 96 MaanedsLieutenanter og c. 5000 Mand. Fisker mente hermed at have
tilvejebragt Materiel nok, da det ved en yderligere Forøgelse
vilde skorte paa Mandskab; derimod var der bestandig den
beklageligste Mangel paa faste Officerer til overordnet Ledelse,
og til hans stadig tilbagevendende Bønner om at faa flere
oversendte, vendte Admiralitetet med Haardnakkethed det
døve øre.
Nedenstaaende er en Liste over Anvendelsen af de i Norge
værende Søofficerer:
Kommandør og General-Adjudant Lor ents Fisker, Chef for den norske
Kystdefension.
Kapitain Fabricius , Chef for Fæstningen Frederiksværn.
Motzfeldt, Chef for Roflotillen i Throndhjem.
M. Bille, Chef for Kystforsvarseskadren i Christiansand.
Stibolt. Chef for Flydebatterierne i Christiansand.
P. W ulff, Chef for Briggen Lougen.
Kapt.-Lieut. (J . Deurs, Chef for Batterierne ved Brevig.
S. Bille, Til Tjeneste ved Rofiotillen ved Grænsen.
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Pr.-Lieut. Budde, Chef for Briggen Seagull.
Muller, Chef for en Division i Roflotillen ved Grænsen.
Hagerup, Rasch, Chef for Flydebatteriet i Frederiksværn.
Dietrichson, Chef for en Division Rofartøjer.
Hensler,
Grove, Chef for Batterierne ved Svelvigen.
Bjelke, Chef for en Division Rofartøjer ved Bergen.
G. Lous, ved Baadebyggeriet i Frederiksværn.
Seidelin, Chef for en Division Rofartøjer.
Spooels, Chef for Batteriet ved Slevig.
Dorn, Chef for en Division Rofartøjer i Christiansand.
J. J. Lund, Roflotillen ved Grænsen.
J. Lund,
Sec.-Lieut. Bolt, Ekvipagernester i Fredsriksværn.
Wigelsen, Briggen Lougen.
'Kraft, Roflotillen i Christiansand.
H alJn, Briggen Lougen.
Herlow, Adjudant hos Komd. Fisker.
Maaneds-Lieut. J. C. Grove, H.oflotillen i Christiansand.
Jorgensen, Roflotillen ved Grænsen.
Fons,
Wisse,
Looenskjold,
Parnemann,
Sehmidten, Briggen Lougen.
Klein, Roflotillen ved Grænsen.
T'indi, Rol1otillen i Christiansand
Bertouch, Roflotillen ved Grænsen.
Harboe,
Hallander ,
N. Grove, Roflotillen i Frederiksværn.
Obelits, Roflotillen ved Grænsen .
Sandholt,
Smidt,
Klinck,
Bodenhoff,
Kadet Ellbrel'ht,
Gandil, Roflotillen i Christiansand.
Jensen, Roflotillen ved Grænsen.
Ryberg,
Borch,
Hesselberg ; Roflotillen i Christiansand.

.Af

Koffardifarten:

Maaneds-Lieut. Hansen, Chef for Batteriet ved Laurvig.
- Wahrendorff, Roflotillen ved Grænsen.
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Maaneds-Lieut. Brechan, Chef for Flydebatteri i Throndhjem.
Hjorth, Svelvigens Batterier.
Malling, Kystdefensionen i Bergen.
Wold,
Throndhjem.
Backer, Svelvigens Batterier.
E. Andersen, Roflotillen i Christiansand.
A. Hansen ,
Johansen, Valø SaItværk Batteri.
Dalsk, Roflotillen ved Grænsen.
Stroma , Flydebatteri i Christiansand.
Helt, Brevig Batteri.
Reyersen, Brevig Batteri.
Holm, Roflotillen ved Grænsen.
S. Brun, Rollotillen i Bergen.
Tandberg, Roflotillen ved Grænsen.
P. Smidt, Roflotillen i Christiansand.
H. Smidt, Roflotillen i Arendal.
Soberg, Frederiksværn Værft.
Barren, Roflotillen ved Grænsen.
A. Holst, Brevig Batterier.
Millertz, Rofiotillen i Langesund.
Machal, Frederiksværn Værft.
Kruse , Frederiksværn Flydebatteri.
A . Borresen, RofiotilIen ved Grænsen.
Lundstrom, Frederiksværn Citad el.
Lerche, som Maaneds-Kapt.-Lieut. .Chef for Batterierne ved Valø

Saltværk.
Beyer, Roflotillen ved Grænsen.
WOUllart, Frederiksværn Citadel.
Trosgaard, Flydebatteri i "Christ iansand,
Samsing, Batterierne ved VaIø Saltværk.
Gron, Rofiotillen i Frederiksværn.
Bache, Roflotillen ved Grænsen.
J. Larsen, Roflotillen i Bergen.
H. Ryland,
F. Ryland,
Aabel, Rofiotillen i Christiansand .
Lyngaas, Roflotillen i Frederiksværn.
Fougner,
Todthammer, Roflotillen i Christiansand.
Maylænder, Roflotillen ved Grænsen.
H endriksen, Roflotillen i Frederiksværn.
H. N. Paus, Roflotillen iRisør.
Nielsen, Roflotillen i Frederiksværn.
H. H. Paus , Roflotillen ved Grænsen.
Block,
E . Borresen,
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Maaneds·-Lieut. S. Willemsen, Frederiksværn Værft.
Schou, RoflotiIIen ved Risør.
Rossing, Slevig Batteri.
Resch, HoflotilIen ved Grænsen.
Busch, RoflotiIIen ved Throndhjem.
Rasmussen, Roflotillen i Bergen.
Blom, RoflotiIIen ved Grænsen.
Ahrens, Roflotillen i Christiansancl.
Reimert,
Fæster, Roflotillen i Bergen.
Poulsen,
Harris, Roflotillen i Mandal.
C. Parnemann, Roflotillen i Frederiksværn.
Furet, Roflotillen i Christiansand.
Arboe, Roflotillen i Frederiksværn.
G. Hansen, RoflotiIIen i Stavanger.
P. Cornelisen, Roflotillen i Throndhjem.
M. Petersen, RoflotiIIen ved Stavanger.
O. Willemsen, Roflotillen ved Grænsen.
Simondsen, Roflotillen iRisør.
Halvorsen,
Bech, Roflotillen i Christiansand.
F. Madsen, Roflotillen i Arendal.
S. Witen, Roflotillen i Throndhjem.
O. Colnes,

Streng var Vinteren ogsaa i Norge; fra Christiania til langt
forbi Næsset var Kysten blokeret af et bredt Isbælte, der
standsede al Tilførsel fra Slutningen af December; den 2°/1
meldte Pr.-Lieut. Tuxen fra Fladstrand, at den afsendte Post
til Norge var kommen tilbage, da man ikke kunde nærme sig
den norske Kyst for Is, og 13/ 2 at der siden den IiI ikke var
modtaget Post fra Norge.
Mangelen paa Korn, der allerede var stor ved det foregaaende Aars Slutning, steg yderligere, og Regeringskommissionen sendte i Begyndelsen af Februar den mest hjerteskærende Indberetning til Kongen om Nøden i det søndenfjeldske
Norge; langs Kysten nord for Næsset var det vel smaat med
Korn, men ingen Nød.
Mindst føltes Kornmangelen i det nordlige Norge, der
kunde forsynes fra Archangel, men denne Korntilførsel var
ogsaa det foregaaende Aar blevet forstyrret af de engelske
Krydsere, hvorfor General Krogh under 28 / 1 henstillede til
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Kongen at udvirke, at russiske Krydsere konvojerede Kornskibene til Nordkap, hvorfra de kunde fortsætte indenskærs.
Under 31 / 1 skrev Kapt. Stibolt fra Christiansand til Admiralitetet:
»Postjagterne bliver beordrede at anløbe den vestlige Del
af Jyllands Nordkyst, da alle Efterretninger eenstemmig bekræfte, at Nordsøen er fuld af Drivis, og de uden at tage
denne Vej ikke ville erholde tilstrækkelig Højde for at opsejle
Farsund eller Rasvaag som de eneste Havne, der endnu er
sejlbare, da alle Havne fra den svenske Grændse til Næsset
er tilfrosne.
Næsten alle Proviantmagasiner er udtømte, og skulde ingen
Tilførsel ske, vil Hungersnød blive almindelig i det søndenfjeldske Norge; ved gjorte Laan og ved at reducere Mandskaberne saa meget som muligt, haves her Forraad for det
nu tjenende til omtrent April Maaneds Udgang.
Den engelske Orlogskutter Claudia paa 10 Kanoner, der
.var sendt fra England med Depecher til Gothenborg, er forlist
paa den inderste af Gæslingerne ved Næsset, og af dens Mandskab er 15 druknede og frosne til Døde. Depecherne er ikke
bjergede, men der haves noget Haab om at faa Kutteren
optaget.
Posten af 2°/12 og 21/12 er for faa Dage siden ankommen
til Rasvaag ved Egersund ; dens Mandskab er bragt sygt
iland af Frost, og J agten er læk«,
I Danmark gjordes som nævnt de største AnstrængeIser
for Afsendelsen af Korn til Norge; saavel fra Danmark som
Hertugdømmerne; men ikke alene Isen lagde Hindringer i
Vejen, helt ind i Januar fandtes fjendtlige Krydsere og Kapere.
I Lighed med Komd. Risbrich blev Kapt. Thun beordret til
Fyen og Kmd.-Kapt. Berger og Harboe til Hertugdømmerne
for at lede al Transport til Norge, og Overlodserne beordrede
til at holde de nævnte Officerer a jour med de fjendtlige Skibes
Nærværelse i Farvandene.
Isen forlod efterhaanden den norske Kyst saaledes, at den
fra Midten af Februar ikke var nogen større Hindring for
Sejladsen, og for at vise, hvorledes der arbejdedes i Danmark
for Norges Proviantering skal exempelvis nævnes, at Komd.
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Risbrich berettede under 2°/3 fra Aalborg, at han ventede
10000 Tdr. afsendt fra Ribe og Ringkøbing; at 40 Skibe var
afgaaede i Februar, og Lieut. Henne berettede under 1/ 4, at
igaar var over 80 Skibe afgaaede med Korn til Norge (af
hvilke kun et savnedes).
Men bedre end alle AnstrængeIser var det, at Kongen gik
ind paa Regeringskommissionens Forslag at formindske Handelsspærringen med England ved at tillade, at Handelen kom
i Gang igen mellem Norge og England ved de saakaldte »Licenser«, en Sort Lejdebreve, der kunde købes i England, og
som sikrede de Skibe, for hvilke de udstedtes, fra at opbringes
af engelske Krydsere og Kapere. Paa denne Maade lettedes
Norges Kornforsyning og Afsætningen af dets Produkter; til
samme Tid hjalp det fornyede Handelsliv og deraf følgende
Virksomheder til at faa den begyndte Misstemning mod Danmark til at forsvinde.
Samtidig udstedte Regeringen danske Licenser for neutrale
og allierede Magters Skibe for at bringe Korn, Fedevarer,
Medikamenter, Salt og Klædevarer til Norge, imod at disse
Varer betaltes med norske Produkter. (Bilag 2).
Fra Midten .af Februar havde Fisker hele Norges Kystforsvar udrustet inklusive Defensionsskibene.
Briggen Lo ugen, der var udsendt for at krydse mellem
Skagen og Næsset, traf den 15 / 2 Briggen Seagull, der krydsede
mellem Næsset og Øster-Risør ved Merdø; her blev de jagede
af 2 Fregatter og 1 Brig, men slap vel indenskærs, da deres
Retraite blev dækket af en tililende Division Kanonbaade.
Barkskibet Birgithe, ført af Maaneds-Lieut. Wahrendorff,
der af Regeringen var befragtet for at føre Fanger til Fladstrand, blev paa sin Tilbagerejse, hvor den var ladet med
Rug, Brændevin m. m. angrebet af en engelsk Orlogskutter,
om hvilken Affaire Wahrendorff indsendte til Komd. Fisker
følgende Rapport:
)Jeg tager mig den Frihed at melde Deres Højvelbaarenhed at ved den 23/ 3 at styre Øster efter fra Fladstrand for at
undgaa de fjendtlige Krydsere, som jeg havde Nord for mig,
fik jeg K1. 8 en Kutter at se, som styrede imod mig og vendte
i Skibets Kølvand; den sejlede meget hurtigere end Birgithe,
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kom derfor hurtig paa Siden, hvor han befalede mig paa
Øjeblikket at mindske Sejl, da han agtede at sende sin Baad
ombord.
Jeg gav Ordre strax at faa Armaturen færdig, som bestod
i Haandgevær, hvorpaa en Bataille strax begyndte; vi laa
ikke over . 50 Alen fra hinanden; det vedvarede til KI. 10,
da han sakkede udaf Geværskud og blev ved at fyre med sine
Kanoner, som jeg formoder var 12-pundige Karonader; han
vedblev til KI. 101 / 2 , da han styrede SV. efter fra os.
Ingen Saarede ombord, men Skibets Takkelage og Sejl
er noget beskadigede. En Kugle alene i Skroget.
Ingen indenborde uden de viste uforfærdet Mod«.
Den 20 / 4 indberettede Fisker:
»De 3 Brigger krydse paa Kysten. Grippen paa Jomfrulands Havn faar Kommandoen over Jomfrulands og Langesunds Divisioner, da Lieut. Hagerup, der kommanderede disse,
maa afløses for at føre Fanger til Sverrig ; Transporten af
disse kan kun foregaa tilsøs paa Grund af Vejenes Slethed
og Materiellets Medtagethed.
Jeg maa atter beklage Mangelen paa ældre Officerer; de
unge ere flinke, men mangle Erfaring til at styre 5 a 6 Fartøjers Øconomier, Post, Indkvartering, Proviant, Konvoj og
Bedækning, Omfordeling af Proviant til Steder, hvor der
mangler fra Steder, hvor der er Overflod, Afgang til Danmark
af Skibe og Tilsyn med disse, at de ikke drive i Udhavnene.
De nybyggede Fartøjer er armerede«.
Admiralitetet vendte imidlertid stadig det døve Øre til.
Den 2/ 5 skriver Fisker om Kystsignaltjenesten, hvor stor
Fortjeneste (le ved denne ansatte Officerer har af dens Udførelse, og hvilken Gavn den yder baade Orlogsfartøjer og
Kapere, men af Mangel paa Flagdug har han maattet erstatte
Flagene med en Slags Kysttelegrafer.
De norske Kyster var ligesom de foregaaende Aar jævnlig
Genstand for Angreb af de engelske Krydsere, der med bevæbnede Barkasser gjorde Landgang for at røve Kvæg eller bemægtige sig Fartøjer i Udhavnene, særlig med stiv Kuling af
Syd og Vest, da den deraf følgende høje Sø forhindrede Kanonbaadene i at komme ud.

222

Søkrigen i de dansk-norske Farvande 1807-14.

Den norske Sødefertsion og Kystmilits var imidlertid aarvaagen og fordrev altid Englænderne; om end disse Smaatræfninger ikke var blodige, da Englænderne altid trak sig
tilbage, naar de mødte Modstand, vidne de dog om de norske
Søfolks Mod og Paapassenhed.
Fisker skrev den 13/ 5 herom til Admiralitetet:
»Norges Kyster fra Stadt til den svenske Grændse har
paa nogen Tid været hjemsøgt af fjendtlige Krydsere, der
forfølge danske Førselsskibe hertil; blæser det haardt, og der
gaar Sø, da vove de sig temmelig nær Landet og stundom
indhale og erobre de jagede Fartøjer, i godt Vejr holde de
sig en distance.
At de nu og da forsøge paa at indsende bevæbnede Barkasser for at røve eller udskære Fartøjer vil erfares af vedlagte Extracter af Raporter, som tillige godtgøre, at Forsøgene ikke har havt det Udfald, som de Engelske forventede;
jeg er saa lykkelig at kunne tilmelde, at ved alle den norske
Sødefensions Afdelinger hersker en for Kysternes Sikkerhed
og Rolighed betryggende Activitet.
Iforgaars Iod jeg Briggerne Lougen, Seagull og Hemnæs
indkalde hertil, hvor de efter en streifende Krydstour langs
Kysten proviantere; Seagull's Rorhager har taget Skade,
jeg faar dem omstøbte ved Laurvig's Jernværk.
Briggerne har paa deres Krydstur havt det Held at redde
nogle enkelte Kornfartøjer fra at falde i fjendtlig Vold, nogle
Gange har de bortjaget fjendtlige Krydsere, flere Gange har
de for fjendtlig Overmagt maattet tage Tilflugt i Kystens
Havne, som nu, da hele den flydende Kystdefension er i Activitet, næsten alle kan anses som befæstede«.
Kysten nord for Throndhjem var det e~dnu ikke lykkedes
at give et den syd for liggende tilsvarende Kystforsvar, og
dens ikke ringe Korntrafik fra Arehangel gjorde, at engelske
Skibe viste sig der; saaledes krydsede fra den 12/ 7 en engelsk
Fregat udfor Wardøhus, hvor den opbragte danske, norske
og russiske Skibe, der bragte Kornvarer fra ArchangeI.
Den 4/ 7 ankom den engelske Kutterbrig Snake paa 18
Kanoner til Hasvig, hvor den gjorde Landgang paa disse for
alt Forsvar blottede Kyster, plyndrede og røvede, hvad de
fandt hos Beboerne, deriblandt en nedgravet Kuffert, inde-
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holdende 4500 Rbd., tilhørende en Købmand Killengreen.
hvorefter Snake sejlede bort den U/ 7; men den 17/ 7 kom den
tilbage fulgt af Briggen Fanny paa 14 Kanoner, og Besætningerne røvede nui Fællesskab alt, hvad Snake's Besætning
havde ladet tilbage, saa at Købmand Killengreen alene angav
sit Tab til over 10000 Rbd. Begge Skibene forlod Hasvig
den 21 / 7•
Den 22 / 7 om Morgenen K1. 8 viste 2 Brigger sig udfor
Hammerfest, som til sit Fors var havde 2 Landbatterier, hvert
paa 2 Stkr. 6-pundige Kanoner. Det ene Batteri paa Hammerfest-Siden kommanderedes af Købmand Buch, det andet
Batteri, der var anlagt paa den anden Side ved Indløbet til
Havnen paa det saakaldte Fuglenæs, blev kommanderet af
Købmand Akkermann og Assistent Hald. Begge Batterier
var besatte med 28 Mand, og Hammerfest By havde desuden
en Kystmilits paa 50 Mand under Kystværnsbefalingsmand
Klerck's Kommando.
Ved de to fjendtlige Skibes Nærmelse aabnede først
Fuglenæs-Batteri sin Ild og kort efter Batteriet ved Hammerfest By, hvilket besvaredes med Skibenes glatte Lag,
saa at sidstnævnte Batteri efter 1 1 / 2 Times Skydning og Tabet
af 2 Mand blev forladt af Besætningen og besat af Fjenden,
som vedblev at beskyde Fuglenæs-Batteri, der kun kunde
skyde med den ene Kanon, indtil ogsaa dette Batteri maatte
overgive SIg.
Kystværnsbefalingsmand Klerck blev derpaa sendt ombord
paa de engelske Skibe som Parlamentair for at erfare Fjendens Hensigt. Den engelske højstkommanderende Officer
lovede at ville beskytte Byen, ifald Fjendtlighederne ophørte,
i modsat Fald vilde Byen blive stukket i Brand. Klerck medbragte et Brev fra den engelske højstkommanderende Officer
til den norske Højstkommanderende, men da Ingen forstod
Engelsk, kunde man ikke gøre, hvad der forlangtes i Brevet.
Fjenden Iod derfor 5 Barkasser med Mandskab besætte Fuglenæs-Batteri og Byen, afvæbnede Kystværnet, som derpaa,
ligesom Besætningen paa Fuglenæs-Batteri, for største Delen
løb over Fjeldene til deres Hjem.
Under Aktionen skød Fjenden 250-300 Skud og Batterierne 110-120 Skud. Fjenden havde 1 Død.
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Englænderne forblev i Hammerfest til den 30/ 7om Aftenen,
i hvilken Tid de sprængte Kanonerne og demolerede Batterierne, ituslog Møbler og Vinduer i næsten alle Husene og
begik mange Voldsomheder, lige indtil at opbrække Fattigblokken.
Den 13 / 7 afløstes Kapt.-Lieut. P. WulO af Pr.-Lieut.
Muller som Chef for Briggen Lougen.
Paa Admiralitetets Ordre om at modtage en Beretning
om den norske Sødefensions Styrke og Fordeling modtog det
fra Komd. Fisker følgende:
»Af de mig under 30/" d. A. fra Kollegiet opgivne Spørgsmaal besvares følgende saaledes:
Ved den T'hro n d hj em 'ske Kystdefension er aktiv:
8 Kanonbaade, 4 Kanonjoller, 1 Recognosceringsbarkas og
2 Flaadebatterier alt underlagt Kapt. Motzteldt og saaledes
fordelt:
I Throndhjem: 1 Kanonbaad, 2 Joller, 1 Flaadebatteri,
Divisionsanfører Maaneds-Lieut. Brechan.
Ved Storfossen: 2 Kanonbaade, Divisionsanfører MaanedsLieut. Busch.
I Christiansund: 2 Kanonbaade, 2 J olIer, 1 Flaadebatteri
og 1 armeret Rekognosceringsbarkas, Divisionsanfører Maaneds-Lieut. Holm.
T Aalesund: 3 Kanonbaade, Divisionsanfører Pr.-Lieut.
Lutken ; denne Division staar formedelst en Telegrafiinie over
Stadt i Forbindelse med den nordligste af Bergens Stifts
Kystforsvarsafdelinger, hvis Hensigt er at beskytte i Forening
med den Aalesund'ske Division Farten om Forbjerget Stadt;
den er posteret ved Silden og ' bestaar af 2 Kanonbaade, 1
J olle under Sec.-Lieut. Dahlerup. Den Bergenhusiske Forsvarsflotille under Anførsel af Pr.-Lieut. Bjelke, 3 Kanonbaade
og 9 J olIer; den benyttes afvexlende til Nordlandsfartens
Konvojering, til Posteringer ved Bergen, Bukken, Solvigen
og Kind. En Kanonjolle maa stadig opholde sig ved Strudshavnflod, at have Opsyn med de neutrale og venskabelige
Skibe, som allernaadigst er forundte Adgang og Handel i
Bergen.
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Christiansand og Aggershus Stift har med l Kanonbaad, som i disse Dage forlader Bankestakken i Frederiksværn og 3, som ligeledes (jeg haaber i næste Maaned) bliver
færdige i Christians and , 36 Kanonbaade, 38 J aller, 4 Flaadebatterier med 24-pundige og 18-pundige, 4 mindre med 12pundige, 2 Bombarderer og l Morterpram, som er fordelte
saaledes:
I Stavanger 2 J aller anføres af Pr.-Lieut. Grove. Syd og
øst for Jedderen bliver en Division formeret bestaaende af
3 Kanonbaade og l Jolle anført af Pr.-Lieut. Seidelin.
Mandal er annekteret under Pr.-Lieut. Spærch; l Kanonbaad og 2 J aller; denne Division Iaar :Forstærkning i behøvende Tilfælde vester fra Lindesnæs. øster fra den Christiansand'ske Eskadre, hvis Kystbevogtningsterrain spreder
fra Oddø til HumJesund,'og hvis Centralpunkt er Flekkerø, og
som under Kapt. M. Bille bestaar af 10 Kanonbaade, 7 Joller,
4 Kanonpramme med 12-pundige Kanoner til Vigbugts Forsvar og l Morterpram ; anførte kan trækkes sammen, naar
det behøves, for i Forening med Landbatterierne at forsvare
Flekkerø-Havn til det Yderste; den vil endog blive forstærket
af begge Sidedivisioner, og det samlede bliver for det Tilfælde disponible for Christiansands Forsvar, hvor 2 før Krigen
byggede Flaadebatterier under Kapt.-Lieut. Stibolt er placerede; disses særdeles maadelige Tilstand maa jeg beklage,
næppe vil nogen af dem kunne udholde næste Aars Kampagne, l af dem er meget ramponeret.
Med Generalkommandoens Tilladelse er begyndt at samle
til mindre Flaadebatterier, hvorpaa 3 Stkr. 24-pundige Kanoner; disse bliver mere hensigtsmæssige, kan flyttes fra Østertil Vesterhavnen uden at passere uden om Oddø.
Den Ahrendal'ske Division under Pr.-Lieut. Dietrichson
bestaar af 3 Kanonbaade og 4 J olIer. I spredt Stilling dækker
den Kysten fra Humlesund til Burø og koncentreres, naar
det udfordres.
.
0sterrisør har under Sec.-Lieut. Løvenskjold 5 J olIer, dens
Kyststrækning er fra Lyngø til Grønholm.
Fra Porter til Langesund spredes en Division, som hastig
kan koncentreres under Pr.-Lieut. Hagerups Anførsel, bestaaende af 4 Kanonbaade og 5 Joller.
16
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Ved Nevlinge begynder højre Fløj af den Frederikværn'ske
Eskadre, som anføres af Kapt.-Lieut. Bille; den bestaar af
8 Kanonbaade, 8 Joller og 2 Bombarderer; en liden Del af
samme er stationeret i Kjeringe-Vig. Frederiksværn Flaadebatteri er posteret i Havnen, bemandes fra Kystdefensionen
og er underordnet Kommandantskabet.
I Sandø-Sund er stationeret under Pr.-Lieut. Miiller 5
Kanonbaade og 4 J eller.
I Slutningen af næste Maaned vil afløbende Fartøjer i
Christiansand tillade at forstærke Christiansand-Eskadren og
Divisionen i Arendal hver med 1 Kanonbaad.
• Da jeg har den Ære' at nedskrive underdanigst Rapport
til et militairt Kollegium, bruger jeg ikke at forklare, hvorledes et spredt Kystforsvar som Indkvartering og Folkekonservation paa den ene, engelske Røver- og Plyndreforsøg
paa den anden Side har gjort fornødent, med behøvende
Hastighed ved Hjælp af etablerede Telegrafer og derhos udstedte Forholdsordrer kan samles til vigtige Punkters Forsvar mod alvorlige Angreb, ligesom, hvorledes det kan blive
mig gørligt at samle en betydelig Magt, naar og hvor Generalkommandoen maatte behage at befale mig det.
Om flere Kanonfartøjer i Tilfælde skulde fornødiges, er
et for mig opkastet Spørgsmaal, som jeg aldeles ikke skal
kunne besvare, da det beror paa saa mange tilfældige Omstændigheder, dersom jeg ikke kunde med Vished fremsætte,
at for et større Antal Kanonfartøjer, om de endog for Norges
sydlige Provinser decideredes, ikke kunde tilvejebringes Bemanding.
Ikke ynder jeg Kanonjoller; at saamange blive i Norges
Kystdefension, derfor kan anføres flere Aarsager, hvoriblandt
en særdeles afgørende, nemlig at et stort Antal af samme
blev aldeles skænkede ved frivillige Bidrag; var de alle blevne
Kanonbaade, umulig kunde de have været bemandede.
J eg kan altsaa ikke tilraade flere Kanonfartøjer for det
sydlige Norge. Forsvarsvis ha aber jeg end at det havende
Antal skal findes tilstrækkeligt.
Jeg maa derimod underdanig foreslaa, at det nordlige
Kystforsvar forøges:
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Den Throndhjem'ske Flotille med 4 Kanonbaade og 2 Joller
- 1 J olle
- Bergenhusi'ske
- 5
Søndre Bergenhusi'ske Amt vil kunne formaa Bemandingen til de sidste, Nordlandene til de første.
J eg proponerer derimod, at 4 Morterbarkasser successive
tilbygges i Christiansand og Frederiksværn - en er paa
Stablen det sidste Sted.
Alle anførte Fartøjer tilligemed de kongelige Brigger og
mindre Fartøjer har nu deres Bemandinger, uberegnet,
hvad der ligger paa de overalt oprettede Hospitaler, hvis
Antal for Tiden omtrent i det Hele beløber sig til 150 til
170 Mand.
Til at bruges som Kommandofartøjer, til at transportere
Proviant til Kystdivisionerne og Batterierne er udtaget 5
Dæksbaade, som i behøvende Tilfælde gives lidt smaa Armatur.
Desuden Sluppen Tjæp - for endel skænket Sødefeusionen - og 3 Jagter, der som Kongebaade er anekterede
Frederiksværn.
Hs. Majestæts Brigger Lougen, Seagull og Hemnæs er i
fuld Aktivitet, Kutteren Grippen oplagt.
Kunde de 3 Brigger, engang hidbestemte, i Efteraaret
snige sig herop, tror jeg de med megen Nytte skulde kunne
anvendes.
I min underdanigate Indmelding af 7/5 d. A. har jeg nedskrevet, at Kystdefensionens Bemanding i det Hele ikke
kan anslaas ringere end til 5000 Mand og saaledes ved tillige at tilføje Lister over de samtlig antagne Maaneds-Lieut.
af Koffardifarten ved Norges Sødefension , haaber jeg at
have fuldstændig meddelt de mig affordrede Oplysninger
ved det kongelige Kollegii Skrivelse af 8°/5 d. A.<I
Christiania, den 22 Juli 1809.

Underdanigst
Lorents Fisker.

Under u/s blev den af Fisker foreslaaede Forøgelse bifaldet.
15*
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De indre politiske Forhold i Norge . efter Revolutionen i
Sverrig den 13 / 3 skal her ikke nærmere omtales, kun skal
nævnes, at Præsident Kaas udnævntes til Medlem af Regeringskommissionen, at Prins Christian udnævntes den 25/ 7 til Feltmarch al og Statholder i Norge og fratraadte Kommandoen
. over Hæren i det søndenfjeldske Norge, der gaves til Kongens
Svoger Prins Frederik af Hessen ; kort efter udnævntes Prins
Christian til Kronprins
i Sverrig, hvortil han
begav sig de første
Dage af 1810.
Prins Frederik afrejste fra Fladstrand
den 14 / S med en svensk
Rokkebaad - ført af
Pr.-Lieut. Tuxen; paa
Grund af Fartøjets
Lidenhed kunde Prinsen kun medtage 1
Adjudant og 2 01'donnantser; midt i
Baaden anbragtes et
Ruf til Ophold, og
dette blev helt belagt med Fiskered skaber, og for yderligere ikke at gøre det
mistænkeligt beholdt
Saren Bille.
Fartøjet sine gamle
lappede Sejl. Prinsen ankom i god Behold til Norge den 16/ S'
I de samme Dage modtog Komd. Fisker Rapport om
Erobringen af Briggen Allart, der hørte til de i 1807 bortførte
Skibe.
Om denne Erobring indberetter Kapt.-Lieut. S. Bille som
følger:
»Torsdag den IO/s om Morgenen Kl. 91/ 4 blev fra Varden meldt: »En Brig, kommende Syd fra, styrende mod
Land«.

1809.

229

J eg gik strax ud med 6 Kanonbaade og Kanonjollen
Løven; KI. 91 / 2 vendte Briggen øst over, Vinden sydlig med
laber Kuling, men svær Dønning.
J eg forcerede ud efter, alt hvad trække kunde i Kølvandsorden; imidlertid kom Kanonjollen Nr. 7, der laa Forpost ved Svinør, ud til os.' J eg formerede Frontlinie B. B.
ud og roede ind paa ham; da han ingen Flag eller Vimpel
tonede, blev han varslet med et Skud for om; han hejste
da engelsk Flag, hvorpaa samtlige fik Ordre at attakere;
han besvarede os strax med hele Laget, og vi vedblev at
forcere ind paa ham; han vendte vest over; jeg beordrede
venstre Fløj at omro ham agter. Selv med Kanonbaadene
Harald H aerdiager og Frederiksværn vilde jeg ro ham for
om, men strax efter blev hans Storstang nedskudt, og han
forsøgte nu blot at holde sin Bredside mod mig. Da vi
havde modtaget et Par af hans Lag, styrede jeg med bemeldte 2 Kanonbaade lige paa ham, medens den hele Division nærmede sig, hvorpaa han strøg KI. 11 / 2 , efter en Fægtning af noget over 1 Time.
J eg gjorde Signal for Lieut. Grove at gaa derombord med
et Fartøj for at fordre Kapitainen ombord til mig, og forblev imidlertid hele Divisionen paa et Geværskuds Afstand
nær Briggen.
Kapt. Tillard kom til mig, leverede mig sin Sabel og
meldte, at det var Briggen Allart, erobret 1807 ved København; jeg besatte Briggen, lod 2den Division spænde for at
bugsere og beordrede Lieut. Grove med sin Division og Kanonjollen Løven at jage en tilsøs omtrent 1 Mil fra os værende
Skonnert, som stod vest efter; han havne foreløbig signaleret
med Briggen.
Briggen Allart bragte jeg ind til Frederiksværn og ankom Kl. 71 / 2 Aften. Fangerne blev anmeldt ' for Værftets
Chef, efter hvis Ordre Officianterne blev sendte til Laurvig,
Matroser og Soldater indkvarterede i Frederiks værn, hans
Døde og Saarede sendte paa denne Stads Sygehus, og deres
Dokter indkvarteret her.
. Briggen Allart er armeret med 16 Stkr. 24-pundige Karonader, 2 Stkr. 6-pundige Kanoner og 1 Stk . 12-pundig Karonade paa en tilbygget Bak. Besætningen er 96 Mand prima
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plan, hvoraf 1 Kapitain, 1 Lieutenant og 4 Kadetter; Briggen
havde 1 Død og 4 Saarede.
Briggens Skrog har ikke lidt synderligt, men Sejl og
Takkelage betydeligt.
Vort Tab er 1 Død og 4 Saarede som medfølgende Liste
udviser; de var alle paa Kanonbaaden Frederiksiærn.
At Enhver har opfyldt sin Pligt saavel under Affairen
som efter, skylder jeg den hele Division at melde.«
Kanonbaaden Harald Haardfager den 12te August 1809.

Ærbødigst
S. Bille,
Chef for den Frederiksværn'ske Flotille.

I September udnævntes Pr.-Lieut. Hagerup til Chef for
Briggen Allart.
Som allerede nævnt, foregik Udvexliugen af engelske
Fanger med de engelske Skibe ved Gothenborg ad Søvejen
paa Grund af den besværlige Transport over Land ad slette
og tidt ufarbare Veje.
Ved Iagttagelsen af de strengeste Forholdsregler var disse
Transporter altid gaaet godt indtil Slutningen af September,
da Sec.-Lieut. Bull skulde afgaa med 82 Krigsfanger til
Gothenborg.
Til Komd. Lorents Fisker indsendte han følgende Rapport:
»Jeg har herved den Ære underdanig at rapportere, at
de engelske Krigsfanger, som af mig i Frederiksværn blev
modtagne i Galeasen Favorit, er udvexlede og maa tillige
melde Omstændighederne ved samme Udvexling.
Da jeg om Eftermiddagen gik ud fra Frederiskværn,
maatte jeg udenfor holde det krydsende for at oppebie
J agten under .Lieut , Bodenhoff's Kommando, der en Tid lang
var bleven opholdt formedelst nogle af de Engelskes Udebliven. Klokken blev da 8 om Aftenen, førend vi kunde
styre Kurs. Vinden var imidlertid tiltaget, saa at vi maatte
indtage begge Rebene i vort Mersejl, og en høj Sø rejste
sig, som gjorde, at næsten alle Soldaterne, som var ombord,
blev syge i saadan Grad, at de ej kunde holde sig paa Benene.
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J eg tillod da det halve af Soldatesken at gaa ned, da
de ikkun ved at ligge langs Dækket vilde være i Vejen for
Sejlenes Regering, og heholdt det øvrige halve paa Dækket,
hvoraf jeg satte 6 Poster, nemlig 4 ved Forlugen og 2 ved
Storlugen. Formedelst den stærke Hede i Tyskendæk var
10 Mand af de Engelske tilladt at være paa Dækket ad
Gangen for at trække frisk Luft. Vi havde adskillige af
vore Søfolk i Værk med at efterse Pumperedskabet samt
nogle tilvejrs, da Engelskmændene K1. ungefær 91 / 2 med Et
styrtede op at Forlugen og ved at brække Brædderne fra i
Tyskendæk ogsaa op af Storlugen; det blev paa den Maade
let mulig at overmande os, dels faa, dels syge, der intet
andet Værge havde end Geværer, som formedelst Regnen,
som havde været om Aftenen, ej vilde gaa af, og efter en
halv Times Modstand, og efter at have faaet 6 Kvæstede
paa dansk og 5 paa engelsk Side, blev de engelske Matroser
Mester af Skibet. De engelske Officerer, som var ombord,
søgte at igenbringe Orden, men forgæves, og maatte tilsidst
dele Skæbne med os Danske.
De engelske Matroser holdt nu af og styrede Kurs for
England foregivende, at da der var Soldater ombord, kunde
det ingenlunde være Hensigten at bringe dem til Gothenborg,
men til Danmark, hvilket de haardnakket vedblev med,
skønt det modsatte var forklaret dem. Saaledes stod Sagerne
hen indtil 3 Dage efter, da de overgav Kommandoen, som
jeg havde vægret mig ved at modtage, til1ste Lieut. Rudell.
Vi ankom den 13 / 9 til Sheern ess, hvor Fangerne til den
engelske Admiral W clls blev overleverede og mig 100 Mand
danske givet i Stedet og Løft e om tilstrækkelig Satisfaktion
med Tillæg, at der skulde blive statueret et Exempel, og
skulde der til den Ende nedsættes en Krigsret over Hovedmændene; men da Vinden blæste god, og der ikkun var
14 Dages afkortet Proviant i Skibet, S9m jeg erholdt af de
Engelske, samt da det ej var mig tilladt at have nogen
Kommunikation med eller komme i Land, for om muligt
ved Kommissionairer at anskaffe mig mere, saa maatte jeg
sejle uden at se Udfaldet. De blesserede Danske blev forbundne ombord i ' det engelske Admiralskib og er nu temmelig restituerede.
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Skønt saaledes Udvexliugen er iværksat paa en fordelagtig Maade, saa er det dog personlig smertelig for mig, at
det ikke er sket paa den anviste Maade, og at Revselsen
af de engelske Matrosers hensigtsløse Uvaarenhed maatte
overlades i engelske Hænder. Den medgivne Vagt nyttedes,
som jeg tror, med tilbørlig Alvorlighed til Ordens Vedligeholdelse, uagtet Vejr og Søsyge næsten havde tilintetgjort
Vagten, skulde næppe Fangerne faaet Dækket i deres Magt,
naar det havde været muligt at formode et saadant Forsøg
af Folk, der førtes til sine egne.
Jeg var ikke ubekjendt med, hvorledes farlige Fanger
skulde behandles og holdes i Ave, da Transporten af 1000
spanske Rebeller har været mig betroet med 10 Mands
Bevogtning til hver 80, en Bevogtning, som, uagtet Fangernes næsten Rasenhed, var tilstrækkelig formedels Indretnin, gerne i Skibet.
Jeg forlod Sheerness den 26 / 9 og ankom hertil igaar .«
Gamle Hellesund, 31/. 1809.
Underdanig
Bull.

Ved en Krigsretsdom dømtes Lieut. Bull til Tabet af 2
Maaneders Gage.
Den 2°/11 indberettede Kapt. Stibolt fra Christiansand, at
den der stationerede Hoflotille var oplagt paa en Kanonbaad
nær, og samtidig at Briggerne Seagull og Allart var indkomne
med 5 gode Priser.
.
5 Dage senere indberettede Admiral Fisker: »Briggerne
blokeres i Christiansand af 3 Fregatter; de fjendtlige Krydsere paa Kysten indfinder sig i forøget Tal; ventelig skyldes
det Briggernes senere Opbringelser i aaben Sø, som for
Størstedelen tagne under engelsk Konvoj, at de Blokerende
er forvandlede til Linieskibe og Fregatter.
.
Paa en af Briggerne forefandtes engelske Prisernestre ;
af disse og en funden Korrespondance mellem engelske Officerer er opdaget, at de engelske Krigsskibe var bekendte
med de sjællandske Telegrafers Udtydning, og at de deraf
betimelig erfarede, naar de sjællandske Kanonbaade rykkede
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ud m. m.; saasnart Brevet fra en engelsk Søofficer indløber,
skal det blive sendt.«
Den 26/11 afløste Kapt. N issen Kapt.-Lieut. S. Bille som
Chef for Roflotillen ved Frederiksværn.
Admiralitetets Holdning ligeoverfor Fisker vedblev at være
den samme; man vedblev at holde det ovennævnte Spørgsmaal om Prisepengene aabent ved idelig Forlangende om
Oplysninger, viste sig i ' andre Forhold lidet medgørlig eller
imødekommende mod ham; man imødekom dog hans længe
gentagne Ønske om Oprettelsen af et eget Kommissariat
for Norge og sendte i Midten af December Justitsraad
Wivel derop som Chef for dette Kommissariat.
Da i Slutningen af December Størstedelen af Kystforsvaret var oplagt, søgte Fisker om Tilladelse til at rejse til
København, hvilket bevilgedes.
Inden hans Afrejse ankom de fire Brigger Samsø, Alsen,
K iel og Langeland.

Den Gliickstadtske Ekvipage kommanderedes i 1809 vedblivende af Kapt. Mossin med samme Iver og Nidkærhed,
ligesom Kapt. Johansen vedblev i Kiel som den højstkommanderende Søofficer i Hertugdømmerne. For Hærens
Vedkommende var heller ingen Forandring; Feltmarchal,
Prins Carl at H essen kommanderede i Hertugdømmerne,
under ham General-Lieut. During i Holsteen og GeneralMajor Bechtolsheim i Gluokstadt.
Det flydende Materiel i Hertugdømmerne er nævnt S. 179.
I Begyndelsen af Februar begyndte man Indkaldelse af
Mandskab til Krigsfartøjerne, og den 14/ 2 er Elben saa fri
for Is, at Kornfartøjer expederes til Norge, eskorterede forbi
Cuxhafen af en Skøtbaad, og efterhaanden som den Gluckstadtske Flotillie blev klar, fordeltes den ved Btisum, Brunsbiittel og Gliickstadt.
Den 2/3 tog 3 engelske Brigger Station i Elbmundingen;
fra Chefen for en af disse modtog Mossin følgende Skrivelse:
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»D'e r Kapitain und BefehIhaber der EIbbIocade
macht hirmit foIgende bekannt:
1) Jedes armirtes Boat oder jedes armirte SIoop welche
mit weniger als 10 Kanonen armirt ist, wird, wenn es getroffen und genommen wird, als Seeråuber betrachtet und
dem Kriegsgebrauche gemåse bestraft , wenn es nicht mit
einem vom Konige von Dånemark bestalIter Seeofficier besezt ist.
2) Ist ein Boat oder eine SIoop mit weniger als 10 Kanonen armirt und von einem koniglichen Officier besetzt,
und macht der BefehIshaber sich des Seeraubes schuldig,
so wird die Besatzung als Seeråuber betrachtet.
3) Die unter meinen BefehI stehenden armirten Sloops,
Boats und Gun-Boats, die zum Besetzen des Fahrwassers
der EIbe und Weser in zwei bis drei Tagen erwartet werden,
erhalten BefehI obiges in 1 und 2 angegebenes, ohne meine
fernere Ordre zu haben, wo sie Boats und SIoops die mit
weniger als 10 Kanonen armirt sind nehmen, sogleich auszufuhren und die Prisen als Seeråuber zu bestrafen.
4) Jedes armirte Boat und jede armirte SIoop kann 'als
Convoy dienen, und wenn sie genommen wird, dann nicht
als Seeråuber bestraft, wenn sie sich nicht dieses Verbreehen
vorher schuIdig gemacht hat.
5) SobaId die bewaffneten SIoops und Boats, die weniger
als 10 Kanonen haben, nicht den EIbstrom in 5 Tagen
råumen , wird die Watternfahrt nach Norden gesperrt, die
bisher noch erIaubt war. Sieben Meilen oder zu Clagus
darf sich, von Cuxhafen angerechnet, kein Seeråuber in der
EIbe aufhaIten, bis da hin werden sie als Seeråuber bestraft,
wenn man sie nimt oder aufbringt.
6) Die auf der Weser und Jade betroffenen und genommenen Seeråuber werden dem obigen gemass nach dem
Seerechte bestraft.«
An Bord of the Ariadne the 4. Martz 1809.

Walker.
An das hochlobliche Gouvernement zu GIiickstadt.
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Det var klart, at efter denne folkeretsstridige Optræden
vilde Englænderne handle kraftigt, og særligt galdt det
Trafiken over Watterne, hvor de mere dybtgaaende engelske
Skibe ikke kunde flyde og derfor, naar Vejret tillod det,
udsendte armerede Fartøjer for at standse den danske
Skibsfart saavel nord- som sydefter.
Den ovennævnte engelske Skrivelse havde fremkaldt Bestyrtelse.
Fra den kommanderende General Disring modtog Mossin
14 / 3 følgende Ordre:
»1 Anledning af det uden for Elbmundingen sig for nærværende opholdende fjendtlige Søarmement, hvis Hensigt,
foruden Blokaden, skal være at optage alle armerede Fartøjer, som fører mindre end 10 Kanoner, med Trudsel at
behandle saadanne optagne Fartøjer som Sørøvere, ville
Deres Velbaarenhed behagelig, efter Hs. Majestæts allerhøjeste Befaling til mig erklære snarest muligt: Hvorvidt
De t.ror, det vilde være muligt med den under Deres Velbaarenhed staaende Krigsmagt udi Forening og ved Hjælp
af samtlige Kapere at forhindre de Engelske i at udføre
denne deres Hensigt, ja maaske endog se at erholde nogen
Fordel over dem ?«
l Anledning af denne Forespørgsel sendte Mossin Generalen og Admiralitetet følgende Skrivelse af 15 / 3:
)J eg har strax, jeg erfarede Fjendens Trudsel, arbejdet
paa at faa de 4 Kanonbaade tilligemed den øvrige Force
bemandet og færdige; det har været min Hensigt strax
dette var sket at begive mig paa Watterne for at beskytte
Farten derover og tillige at faa Leilighed til at attakere,
naar Vejret vil tillade det. Efter Lieut. Donner's Rapport
til mig ligger den ene Brig uden for Neuwerk, den anden
ved Handsballien, og den 3die er gaaet til Weser, for hvis
Munding han ligger; de er altsaa 2 Mil fra Cuxhafen, saa,
hvis de ej sender en betydelig Force, kan de ej spærre
Farten paa de nordre Watter og kan ved stille Vejr og
ventes Fordel over, og skal alt anvendes for at udføre det«.
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Mossin gik ombord i Kanonbaaden Vardøhus som Chef,
og naar et tilstrækkeligt Antal Skibe var samlede, convojerede han disse med hele sin Styrke til Eideren.
Tilstanden i Tydskland var paa denne Tid saaledes, at
der kun behøvedes en ringe Aarsag for at medføre en Katastrofe; en stor Sammensværgelse, hvis Maal var at afryste
det Napoleonske Aag og skaffe Oprejsning for de lidte
Nederlag og Ydmygelser, omspændte hele Tydskland, og
samtidig kom Meddelelsen om, at man i England forberedte
en Landgang paa Fastlandet; med spændt Opmærksomhed
fulgtes Situationen i Danmark, da alle Efterretninger fra
England fra den Tid udpegede Elben som Englændernes
forestaaende Landgangssted.
Hæren i Holsten forøgedes med et Korps af Tropper
fra Jylland, kommanderet af General-Lieut. Ewald med
Hovedkvarter i Pinneberg.
8 Kanonbaade, 4 fra Ekernførde-Fjord og 4 fra Kiel
sendt es til Vestkysten, og Kapt. Baron Holsten faar Kommandoen over Flotillen der med Ordre til at dække
Kysten fra List, Nordkant af Sylt, til Eiderens Indløb;
han installerede strax med den forøgede Styrke en streng
Bevogtning af Farvandet for at sikre Sejladsen.
Som Bevis paa det Materiel man maatte hjælpe sig med
tjener følgende Skrivelse:

»Da jeg forgjæres har søgt ved Rensborger Arsenal at
bekomme 400 Stkr. 8-pundige Kugler til de 4 Kanoner paa
Kanonhaadene Husum og Nordstrand, og jeg nu erfarer, at
Ammunitionen til disse tvende Kanonbaade er bleven sendt
fra Equipagen i Gluckstad, saa er min ærbødigste Begjæring
til Hr. Kapitainen at bekomme om ikke 400. saa dog 200
Stkr. 8-pundige Kugler, da alle dem jeg har ombord er 6pundige Kugler, hvormed jeg umulig kan gøre Skud med
god Effect; min Begjæring er saa meget mere trængende,
da den 12-pundige Kanon, jeg har ombord, er fuld af Gruber
i Løbet; i Særdeleshed er Mundingen meget for stor og
ujevn, saa jeg smigrer mig med, at Kapitainen ville bevise
mig den særdeles Godhed at overlade mig nogle af det Antal Kugler, som Deres Højvelbaarenhed ellers selv vilde
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bruge til Defensionen under Deres Kommando; men da den
er saa stor, saa kunde nogle fra hver bringe mig mit
manglende.«
Husum d. /) April 1809.
Ærbødigst.
Baaslef],
Til
Deres Højvelbaarenhed S. T. Hr. Kapitain Mossin, Chef
for den Gliickstadtske Søe-Equipage.

Mossin fandt Sagen saa utrolig, da det ikke var hleven
paatalt før, at han spurgte, om der ikke forelaa en Fejltagelse med de 6-pundige Kugler, men fik det modsatte bekræftet.
Mossin, der havde den strengeste Ordre til at sikre Farten
over Watterne, følte sig usikker. ligeoverfor den stadig voxende engelske Styrke, der nu androg 2 Fregatter og 6 Brigger og skrev til Holsten om mulig at række sig en Haand.
Herpaa modtog han følgende Brev:
»For Dit venskabelige Brev af 5te d. M., som jeg til sin
Tid har 'erholdt , takker jeg Dig meget. Vær overbevist om
agtede Ven, at Alt hvad jeg kan bidrage til at holde
Watterne rene, gør jeg med stor Fornøjelse - men da jeg
har fa aet allerhøjeste Ordre især at have et vaagent øje
over List paa Nordkanten af Sylt, saa ser Du, at min
Strækning for Kanonbaadene endnu er længere end Din;
hertil kommer ydermere, at jeg har 8 aabne Baade, der
sandelig ej kan ligge hverken ved List ej heller ved Opgangen af Eideren - en af disse Divisioner er ved Øen,
og jeg tænker niaaske selv at gaa derhen med hele Forcen
for saaledes efter Omstændighederne at kunne understøtte
Divisionen, der ligger ved Nordkanten af Sylt og Indsejlingen til Eideren. Den nordamerikanske Handel synes at
tiltage, her er et Skib, og to ligge ved List. Naar jeg har
været paa Øerne, hvormed nok vil medgaa 2 a 3 Uger, vil
jeg se at faa Leilighed at komme til Bysum, og i saa Fald,
kunne vi, om Du synes, mødes - der vil endnu medgaa
10 a 12 Dage, før jeg kan forlade Tønningen. Det vil
inderlig glæde mig at se Dig og derved paany bringe vort
Bekendtskab i Gang. Endelig er det lykkedes mig at faa
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4 bekendte Mænd til Heverten, for Krieger's Division er
uden - men de, som kender Heverten, kender ikke Eideren
og saaledes vice versa.
Lev vel gode agtede Mossin og vær forvisset, at Du i
mig har en sand oprigtig Ven.«
Tønningen 13. Maj 1809.
H. Holsten.
En uventet Begivenhed bragte Forstyrrelse og tvang
Mossin til at opgive Forsvaret af Watterne. Det var paa
denne Tid at Friskareføreren Schill optraadte i Tyskland,
og Efterretningerne lød paa, at han var undervejs mod
Hamborg. Den 17 / 6 modtog Mossin fra Waltersdorff Anmodning om at sende Fartøjer til Altona for at kunne bestryge Løbene til Harburg, hvis noget fjendtligt skulde vise
sig fra den Kant, en lignende under 18/6 fra Kommandanten
i Altona og under samme Dato følgende Brev:
»1) Eu. Hochwohlgeboren verahsåume ich nicht die
Nachricht mitzutheilen, dass der Major Schill sein Wesen
in der Nåhe Hamburgs auf der Elbe mit eingeschiftes Infanterie treibt, wåhrend die Cavallerie auf derselben auf
beide Ufern folgt. So nåhøre sie sich unsre Grenze laut
Nachrichten des Majors von Haffner. Ferner heist es, dass
in der Nåhe von Cuxhafen oder Helgoland eine Flotte von
130 Transportschiffen sich befindet, die mit Schill in Verhindung stehen, welches leztere so unglaublich eben nicht ist.
2) Hat der Herr Generallieutenant von During mich geschrieben, dass er Eu. Hochwohlgeboren befehligt ein Paar
bewaffnete Fahrzeuge nach Altona zu detachiren, welche ich
hier absichtlich erwåhne, im Fall jene Ordre Ihnen vielleicht
nicht geworden.
3) Halte ioh mich von Eu. Hochwohlgeboren uberzeugt,
dass Sie der unter Ihren direkten Commando stehende
Ihlenflether Batterie den Befehl werden beigelegt haben,
dass sie, wenn ein unglucklicher Fall sie auch nothigen
sollte, nach langem Kampf, die Batterie dem Feinde zu
nbergeben, doch zuvor solche zu demontiren und die Kanone
zu vernageln suehen muss«.
Gluckstadt den 19ten May 1809.

F. von Bechtolsheim.
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Afossin sendte 3 Skøtbaade til Altona og efterlod 1 ved
Brunsbiittel, medens han med sin resterende Styrke forblev
ved Gliickstadt.
Frygten drev imidlertid hurtig over, da Schill havde
taget en anden Retning, og allerede under 23/ 5 indberetter
Mossin til Generalen og Admiralitetet, at han konvojerer
126 Skibe over Watterne med Wardøhus, 4 Skøtbaade og
4 Kanonbaade, og i Juni konvojeredes med fuld Styrke
over Watterne saavel nord- som sydfra.
Til den kommanderende General afsendtes følgende 2
Breve:
»Pr.-Lieut. Raaslof] har meldt mig, at den 23/5 har 2
engelske Orlogsbrigger jaget 2 danske' Kapere paa Strand
ved Rantum, som ligger paa SV-Kanten af Sylt - den ene
Kapt. Gries's Baad skal de have taget, derimod er KaperLuggeren H elsingør's - Kapt. Jens Betker - Inventarium,
Kanoner m. v. bragt iland, og Kystmilitsen, som var samlet,
vil gøre Brug af deres Metalkanoner til Forsvar.
Da jeg formoder, at der paa disse Øer vil foregaa en
Del Torden, især naar den neutrale Fart vil blive mere
blomstrende, og de mange danske Kapere, som opholder sig
i disse Farvande, vil sikkert tiltrække fjendtlige Fartøjer,
saa anser jeg det for min Pligt underdanigst at foreslaa:
Eiderens Indløb er meget sikkret af Naturen, den er
og befæstet ved et godt Batteri ved Wollervik og tvende
mindre ved Tønning , hvorfor jeg anser samme godt forsvaret og desaarsag foreslaar, at Briggen Tønning og Kanonbaaden Louisenlund, der bør ligge ved Wollervik og krydse
ved Udløbet under Pr.-Lieut. Scheby's Kommando, bør
blive her.
Hevertens Indløb er derimod mere aabent, og da Farten
til Husum bliver uden Tvivl ret betydelig, og en Del
Priser vil der indbringes, saa vilde jeg placere Pr.-Lieut.
Krieger med en Division af 4 aabne Kanonbaade ved Pelworm
og saaledes sikre Husum fra den Side.
Ved Amrum, hvor det bedste Udkig tilsøs kan haves,
og hvorfra Nord- og Sydindløbet til Føhr kan dækkes, vilde
jeg placere Pr.-Lieut. Holsten med en Division af 4 aabne
Kanonbande.
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Pr-Lieut. Raasleff skulde beholde sin Station ved List
og dække der saa meget som mulig de indkommende Priser.
som her dog stedse bør beordres indefter.
J eg selv ønskede, for at være i Centrum af det Hele og
efter Omstændighederne saa hastig som mulig at kunne
samle Forcen, naar jeg anser det muligt og gørligt at opholde mig paa Føhr, og at Lodsbaaden Væddeløberen blev
der til min Disposition.
Deres Højfyrstelige Durchlauchtigheds naadigste Befaling
i denne Henseende forventer jeg for at beordre det nødvendige, og haaber jeg ved denne Forandring af Flotillen
at tilvejebringe større Sikkerhed for Kysten og mere Virksomhed for Baadene.«
Un derd arugs
. t
Tønning, 26de Maj 1809.

Til

H. Holsten.

Hans Højfyrstelige Durchlauchtighed Prins Carl Landgreve af Hessen-Cassel.
Forslaget blev bifaldet.
»Ifølge den mig tillagde Befaling fra det Kongelige Admiralitets Kollegium giver mig den underdanige Frihed, at
tilmelde Deres Højfyrstelige Durchlauchtighed, at jeg, ved
at bese det locale ved Husum, har erfaret, at ingen af de
aabne Kanonbaade kan ligge der, naar de skal ud i flot
Vande, saasom det er 1/4 Mil fra Land, og ingen Landingssted er nærmere end 1/4 Mil fra By eller Hus. Derimod tør
jeg foreslaa underdanigen: at de to Divisioner aabne Kanonbaade maatte stationeres, den ene ved Amrum eller Pelworm
og den anden her. Jeg ønskede, for at have alting i Aktivitet, at være bemyndiget til at afløse disse hver 4de eller
5te Dag, som jeg finder bekvemmest ; jeg har beordret Pr.Lieut. Krieger at ligge ud paa Strømmen med sine Baade
og to Natkvarter Skibe, og saaIedes ej at være generet af
lavt Vande. Han gaar ud imorgen for at lære at kende
Farvandet og at øve sine Folk; naar Pr.-Lieut Holsten ankommer med sin Division, saa kan Amrum-Posten besættes;
skulde dette finde naadigste Bifald, vilde jeg beordre Pr.Lieut. Raaslef] med sine to lukkede Baade at holde sig nord
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efter, og de to lukkede Baade, som ligge her, naar de blive
færdige, skulde tjene til Advarsel om Natten ved Udløbet af
Eideren.
Den Division, som ligger her, skal daglig beordres at gaa
ud ligesom og den ved Amrum. Saaledes haaber jeg at
have givet det bedste Forslag til at sikre Kysten saa meget
som muligt og forventer Deres Højfyrstelige Durchlauchtigheds naadige Befaling i saa Henseende.s
Tønning, 27de Maj 1809.
Underdanigst

H. Holsten
»Ligesom Brevet skal afgaa, er Pr.-Lieut. Holsten ankommen med sin Division af 4 aabne Kanonbaade, som underdanigen indberettes af«
H . H olsten.
Til
Hans Højfyrstelige Durchlauchtighed Prins Carl, Landgreve til Chur Hessen.
Forslaget bifaldtes.
Den 8/7 forlod de Franske pludselig Cuxhafen efter at
have fornaglet Kanonerne, og den 9/7 gik Englænderne iland,
besatte Batteriet, og Frygten for den engelske Landgangsexpedition fik fornyet Styrke; da samtidig Antallet af de
engelske Skibe forøgedes, blev Farten over Watterne uden
Konvoj forbudt, og de danske Krigsfartøjer kunde nu kun
undtagelsesvis forlade deres Station.
Til den kommanderende General skrev Mossin, at da de
Engelske nu var i Hannover, maatte et Angreb paa Gliickstadt befrygtes, og til dets Imødegaaelse havde han ikke
Styrke nok; samtidig meddeler han, at han fra den franske
Søofficer Monteabrie har modtaget 2 Breve, hvori han advarer ham, da de Engelske forbereder en Expedition mod
Gliickstadt.
WaltersdorO i Altona, med hvem Mossin stadig var i
Korrespondance om de Engelskes Landgang, skrev under
14/7 til ham: »Jeg kan ikke faa i mit Hoved, at de Engelske
agte at foretage en Expedition mod Gliickstadt, thi jeg ser
ikke, hvortil samme skulde nytte dem, uden for saavidt at
16
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det ligger i deres Karakter at finde Fornøjelse i Ødelæggelse
uden selv at drage nogen synderlig Gavn deraf«.
Fra den i Hertugdømmerne kommanderende Feltmarskal
modtog Mossin følgende Brev:

»Da der General-Lieutenant von Dilring mir vorgestelIt
hat, dass die zur Sicherung der Watten und der Elbe ausgeriistete Flotillie nicht so stark ist um bedeutende Angriffe
wiederstehen zu konnen, man auch noch nicht mit Bestimtheit sagen konne, welche Richtung die Englischen Expeditionen nehmen werden, und dessfalls darum anhielt, dass
der Lieutenant Halling mit seinen 4 Kanonenbeten nach
Gliickstadt beordert werden moge, so hahe ich dem Hr.
Kapt. Holsten hiermit den Befehl ertheilen wollen, besagte
Hr. Lieut. Halling mit seinen 4 Kanonenbeten nach Gluckstadt abgehen zu lassen, und ihm dabei aufzugeben im voraus, dem Kapt. Mossin davon zu unterrichten, damit derselbe
zu seiner Sicherung wegen, der bei Cuxhafen liegende Ieindliche Seemacht die nothigen Vorkehrungen zu treffen konne;
iibrigen zeige ich dem Kapt. noch an, das zufolge des Ihm
communicirte AlIerhOchsten Befehls, der Lieut. Giedcad beauftragt word en ist, diesen Abgang des Lieut. H alling bei
Tormingen zu ersetzen«.
Louisenlund. den 24ten Juli 1809.
C. L. v. Hessen.
An den Kammerhern und Kapt. Baron von Holsten.
Kongen og Admiralitetet delte ikke Frygten for den engelske Landgang og mente, at der burde gaaes agressivt
frem mod Englænderne, hvorfor General Disring tilskrev
Mossin:
»Da det allernaadigst har behaget Hs. Majestæt at befale, at Hs ExeIlence Hr. General-Lieutenant von Ewald
skal undersøge i Forbindelse med Deres Højvelbaarenhed og
Kapt. Baron von Holsten, om det er muligt at forjage Englænderne fra Cuxhafen og i Fremtiden maaske fra Helgoland,
saa vilde Deres Højvelbaarenhed paa Hr. General-Lieutenantens nærmere Anmodning sammentræde i en Conferenz, og er
:
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jeg forsikkret om, at De fra Deres Side vil bidrage alt, som
kan sikkre Expeditionen et hæderfuldt Udfald, ifald samme
virkelig skulde entrepreneress.
Generalkvarteret i Kiel den 23de Juli 1809.

E. Diiring,
I en Efterskrift anmodedes Mossin om at være civil,
naar han rejste til General Ewald, for ikke at vække Mistanke hos de formodede engelske Spioner.
Mødet fandt Sted den 27/7 med det Resultat, at Expeditionen til Cuxhafen skulde foretages af 1200 Mand og
4 Kanoner under General Ewald's Kommando; Tropperne
skulde overføres til Freiborg paa Fartøjer bragte tilveje af
Mossin.
Om Expeditionen sendte Mossin den 9/S General During
følgende Rapport:
»Ifølge Deres Excellences Ordre af 25 / 7 rejste jeg strax
til Pinneberg for at conferere med General-Lieut. v. Ewald;
den 27/7 om Morgenen rejste jeg til Blankenese ' for at bringe
Fartøjer sammen til et Armekorpses Overbringelse til det
Hannoverske; jeg rejste samme Aften igen til Gliickstadt
for der at bringe Alt i Orden til Overbringelsen; den 29 / 7
meldte General Ewald, at Alt var færdig . til at gaa over i
det Hannoverske, naar han befalede. Den 31 / 7 rejste efter
Ordre igen til Pinneberg. Den l/S rykkede det til Expeditionen bestemte Korps ind i Gliickstadt, var indskibet Kl.
91 / 2 , land ede i Freiborg 'og var udskibet Kl. 4 EM. J eg erholdt her Ordre af General Ewald at forblive ved Hovedkvarteret; sendte Pr.-Lieut. Klaumann med 4 Kanonbaade,
en Skøtbaad og Transportskibene til Floden Ost; den 2/S
om Middagen passerede Armekorpset Ost; jeg beordrede
Lieut. Klaumann at forblive i Ost med Krigsfartøjerne.
Pr.-Lieut. Donner havde jeg forud beordret at forblive ved
Posten i Gliickstadt ; Pr.-Lieut. Halling, som fra Tønning
havde rapporteret , at han havde erholdt Ordre med sine 4
Kanonbaade at und erlægge sig min Kommando, beordrede
jeg strax at komme til Elben og gaa ind i Brunshiittel for
at erfare nærmere Ordre, og sendte jeg ham 4 Lodser.
16*
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Da jeg kom til Cuxhafen, var de Engelske gaaede derfra, kun 3 Brigger laa endnu uden for den lille Baake; den
6/ 8 om Aftenen forlod Ritzebuttel ifølge med Armekorpset
og kom samme Aften til Otterndorf; da Generalen der
samlede alle sine Tropper til en Expedition ind i Landet,
gav han mig Ordre at gaa, saalænge denne varede, til Ost;
den 7/8 om Natten Kl. 2 observerede, at 3 engelske Brigger
havde lagt sig for Ost, og en Fregat og 1 Kanonbaad noget
længere fra dem; for ikke at Kanonbaadene skulde blive
blokerede i Ost, gav jeg Lieut. Klaumann Ordre at forlade
den og gaa til Freiborg, rapporterede det til General Ewald.
Ved Udgangen af Ost havde Lieut. Klaumann en Attake
med de 3 engelske Brigger og en Kanonbaad; hans til mig
derover indgivne Rapport følger vedlagt"), og jeg maa fuldkommen berømme Lieut. Klaumann's Konduite ved dette
Angreb saavel som og de under hans Kommando staaende
Maaneds-Lieutenanter og Maaneds-Lieut. Wriedt, som fra sin
Station ved Brunebuttal assisterede ham.
Om Eftermiddagen
var alle Kanonbaadene ved Freiborg,
\
hvor jeg indtil nærmere Ordre fra General Ewald forbliver;
fra Lieut. Halling har jeg erholdt Rapport, at han var
kommet til Biisum. Igaar er mig af Lieut. Wriedt meldt,
at en svær Kanonade paa Nordre-Watter er hørt.
Fra Freiborg er jeg paa en halv Dag hertil ankommet
for at besørge det Nødvendige, men forføjer mig strax
over igen.
Ifølge Lieut. Ktaumann's Rapport og det, hvad jeg selv
har set, rækkede de Engelske med deres mindre Kanoner
ligesaa langt som vi med vores svære 24-pundige; dette er
altsaa blot Krudtets Skyld, som ej har sin tilbørlige force;
jeg maatte derfor paa det trængendste bede Deres Excellence
at foranledige, at af det i Rensborg forud værende bedre
Krudt maatte til Ekvipagen afgives 50 Centner, da uden
godt Krudt den Fordel, Kanonbaadene mod andre Skibe
har, tabes.
For at kunne følge Hovedkvarteret og Armeen var jeg
nødt til strax, da jeg kom i det Hannoverske, at anskaffe
l) Findes ikke i Rigsarchivet.
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mig en' Hest, som kostede, Kursen medberegnet, 120 Rd. Schl.
Kourant; saasnart denne Tur er forbi, skal jeg sælge den
igen og beregne det derfor udkomne til Indtægt mod at fornævnte 120 Rbd. i Udgift vil passere.«
Glåckstadt 9de August 1809.

Om Lieut. Klaumann's ovennævnte Affaire foreligger
følgende Beretning:
»Da Lieut. Klaumann den 7/S skulde gaa ud af Floden
Ost med de ham underlagte 4 Kanonbaade, bemærkede han,
at Mundingen var blokeret af 3 engelske Brigger, hvoraf de
to var paa 18 Kanoner og den tredie paa 14, og en Kanonbaad. Saasnart Klaumann havde lettet Anker, sejlede Briggerne, der laa ved Otterendorph med frisk NV. Kuling Elben
op, og mødte ham i det Øjeblik, han kom ud i samme; han
holdt rumt hen foran Briggerne, indtil de, af Frygt for
Grundene havde ankret, da han vendte og styrede i Frontlinie ind imod dem. Først da han var dem et halvt Kanonskud nær, aabnede han Ilden og det saa eftertrykkeligt, at
Briggerne ej fandt det tilraadeligt at blive liggende tilankers ;
de lettede og aabnede en heftig Ild. Da Briggerne var
komne tværs af Brunshiittel, kom Maaneds-Lieut. Wriedt ud
derfra med sin Skøtbaad og deltog i Kampen. Nu turde
Englænderne ikke længer holde Stand, de vendte paa engang og sejlede ud af Elben saa hurtig som mulig. Klaumann vendte ligeledes og forfulgte dem, saalænge han kunde
naa dem med sine Kugler. Denne Træfning, som varede
næsten i 21 / 2 Time paa nær Afstand, kostede os ikke en
Mand, kun enkelte Streifskud havde beskadiget Kanonbaadene. Fjendens Tab kendes ikke, dog saa man tydeligt,
at Briggerne især den nærmeste havde lidt meget; dens
Chalup var skudt tværs overe.
Den s/s tilbagekaldte Kongen det af Ewald kommanderede
Korps; ifølge dennes Ordre blev Transportfartøjerne sendte
fra Ost til Freiborg, hvorfra Korpset overførtes til Glnckstadt den 12 -13/ s'
Efterretningen om Englændernes Landgang ved Vliessingen bragte Ro i Sindene, den engelske Expedition gjaldt
altsaa ikke vore Kyster, og Konvojeringen over Watterne
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toges atter op under idelige Skærmydsler med Englænderne;
om den alvorligste af disse indberettede Pr.-Lieut. Halling:
»Ifølge Hr. Kapitainens Ordre gik jeg den 29 / 8 KJ. 9 FM.
fra Brunsbiittel med den Konvoj af 83 Skibe, som jeg var
beordret at bringe til Eideren. J eg sendte Lieut. Klaumann
forud med 3 Kanonbaade og skyttede selv med 3 samt 4
Skøthaade paa Siden. Største Delen af Konvojen med 2
Kanonbaade var kommet ind paa Wattet, men da Floden
kom, var det ikke muligt for mig .og de agterste Skibe at
naa de første og maatte desaarsag gaa til Ankers.
Paa samme Tid gjorde den ved Cuxhafen liggende Fregat
med 5 Brigger og 1 Kanonbaad Sejl Ios og styrede ned
paa os formodentlig for at afskære de agterste Skibe af
Konvojen, hvilke strax sejlede Elben op, da de mærkede
de fjendtlige Skibes Bevægelse, og alle lykkelig undkom.
Fregatten og den ene Brig vendte igen og sejlede med en
stiv Kuling af VNV. ned paa os. Jeg gik under Sejl merl
de 4 Kanonbaade og 4 Skøtbaade for at afskære Engelskmændene fra Konvojen; Lieut. Klaumann som med 2 Kanonbaade var bleven liggende for at dække Konvojens Tilbagegang fra Wattet, var derved blevet afskaaret fra mig dog
uden Fare for at blive taget. KJ. 11 / 2 var Konvojen ganske
i Sikkerhed, jeg angreb da den nærm este Brig, hvorpaa de
alle strax vendte for at krydse udefter. Affairen begyndte
nu almindelig mellem de under min Kommando havende
Fartøjer og de 4 engelske Brigger, som prangede Sejl for
at søge ud; de blev saaledes forfulgte til KI. 4, da Lieut.
Klaumann med 2 Kanonbaade fik Lejlighed til at forene
sig med mig. Den engelske Kanonbaad kom imidlertid i
Læ af Briggerne, hvorved han med luvartske Skøtbaade
blev afskaaren, som, da han mærkede sig uden Redning,
strøg sit Flag og forlod Kanonbaaden med sit Mandskab
og roede hen til de engelske Brigger. Kanonbaaden, som
var armeret med 2 Stkr. 12-pundige Metalkanoner, blev da
taget i Besiddelse. Kanonbaaden blev betegnet »Prise Nr. ~(.
Jeg vedblev nu med den forhen nævnte Styrke og 2
Kanonbaade, som var komne til fra Brunsbiittel ialt 8
Kanonbaade og 4 Skøthaade at forfølge de fjendtlige
Brigger, af hvilke de 3 havde faaet et godt Forspring;

1809.

247

den 4de, som ikke kunde komme med, da han havde lidt
saa betydelig saavel paa Takkelage som paa Skraaget, saa
sig nødsaget til at gøre Nødsignal for de andre Brigger,
hvilke da strax holdte ned tilos, og alle gav deres Lag
med Skraa, som dels gik over os væk; da Kulingen tillige
tiltog, undkom han, sikkert med et meget betydelig Tab;
K1. 73 / 4 , da de øvrige Brigger ogsaa var sejlet os ud af
Skud, og Mørket tiltog, lod jeg ophøre med al Skydning.
J eg har havt den Lykke ikke at miste nogen af Besætningen; blot nogle enkelte Kugler har truffet Kanonbaadene
og ubetydeligt beskadiget Skraag og Sejl. Jeg maa anbefale
enhver, som jeg har havt den Ære at kommandere, paa det
bedste for et uforfærdet Mod og anmærke Maaneds-Lieut.
Wriedt for udmærket Raskhed og gode Manøvrer under den
hele Batalje.«
Gluckstadt, den aOte August 1809.
Halling.
Den 31/s observeredes, at en engelsk Fregat var staaet
vester ud med en Brig paa Slæb.
Ligeledes kan nævnes, at da Mossin den 4/7 var undervejs fra Gliickstadt til Eideren, blev han angrebet af 3 engelske Kanonbaade, der imidlertid strax trak sig tilbage, da
Kanonbaadene under Pr.-Lieut. Klaumann aabnede Ilden
mod dem. Da Klaumann. havde dækket en svær Kaper fra
Altona, som for at komme over Watterne havde taget sit
Skyts ud, gik han med 3 Skøtbaade tilbage for at konvojere
sex Koffardiskibe; de tre engelske Baade nærmede sig atter,
og for at faa dem paa nært Hold skjulte Klausnann. sin
Styrke ved at indhale Kanonerne og skjule Folkene. .E nglænderne, der Intet anede, nærmede sig mere og mere, og
da de var paa Geværskuds Afstand, aabnede han hele sin
Ild mod dem; den ene af de engelske Baade fik Størstedelen
af sine Aarer skudte i Stumper, mistede mange Folk, og de
engelske Baade toge Flugten. Klaumann kunne ikke forfølge dem, da han derved vilde blotte sin Konvoj, thi i
Nærheden saas 8 engelske Brigger.
Som allerede nævnt havde det i Aaret flere Gange vist
sig, at det var ikke uden Risiko at anvende Kanonbaadene
i det nordlige Kattegat eller paa Hertugdømmernes Vestkyst,
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ialtfald paa alle Tider af Aaret. Kapt. Holsten foreslog derfor, at de 8 Kanonbaade paa Hertugdømmernes Vestkyst
skulde for Vinteren oplægges i Husum; der vilde derved
opnaas, at de kunde holdes længere paa Stationen, og man
vilde ikke udsætte dem for den Risiko, der var forbunden
med i det sene Efteraar at søge Indløbet til Eideren for at
naa Tønning.
Den 7/9var den erobrede engelske Kanonbaad ekviperet
og taget i Tj eneste.
Den 9/9 gaves Ordre til Kiel om at udruste Briggerne
Kiel og Langeland, hvis Chefer blev Pr.-Lieutnanterne Kaas
og Th. Liuken; Briggen Turbulent, der førtes af den sidste,
og som havde vist sig som en mindre god Sejler, blev oplagt i Nyborg, og Mandskabet. sendt til Kiel; Briggerne fik
en Besætning prima plan af 100 Mand, hvoraf 13 Soldater;
som sædvanlig var der Mangel paa befarent Mandskab, saa
at Kapt. J ohansen ved Udrustningsordrens Modtagelse meldte
Admiralitetet, at han kun havde 31 Matroser til Raadighed.
Som alt nævnt afløstes Pr.-Lieut. Kaas kort efter af
Pr.-Lieut. Rasrh, der fik Kommandoen af begge Brigger.
Den 2°/10 døde General-Lieut. Diiring og afløstes som
kommanderende General i Holsten af General Ewald.
Den 3/11 mener Komd . Holsten Tiden saa langt fremrykket, at han foreslaar at oplægge RoflotilIen og kun beholde
Kanonbaaden Louisenlund armeret i Mundingen af Eideren
paa Grund af de mange der liggende amerikanske Skibe;
dette var udført den 2/12,
Den 19 / 12 fik Kapt. Afossin Ordre til at købe og armere
2 BIankeneser-Everter og stationere dem i Biisum under Kystbefalingsmanden.
Paa Elben var der livlig Trafik i December; Af ossin beretter saaledes, at han den 2/12 afsender 6 Kanonbaade og
4 Skøtbaade under Pr.-Lieut. Klaumanri med 20 Skibe til
Eideren, og den 22/12 er Kanonbandene ude f!Jr at modtage
en Nord fra over Vatterne kommende Konvoj.
Samtidig laa ved Cuxhafen 1 engelsk Fregat og 2 Brigger.
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Inden AareL var slut, blev Korvetten Diana taget af
. de Spanske i Carthagenas Havn, og Besætningen gjort til
Fanger.
Freden i Jønkøbing 1°/12 havde skaffet Fred med Sverrig,
hvad der særlig var en stor Lettelse for Norges Proviantering, men vort Forhold til England var uforandret, Handel
og Skibsfart var lammet, Finanserne i en sørgelig Forfatning;
Tilstanden i Norge var bedret dels ved License-Farten, dels
ved Tilførsel af Korn og andre Fornødenheder, og saavel i
Norge som i Danmark gik man med Mod og Offervillighed
det ny Aar imøde.

1810
1809-10 var ikke stræng, men ret langvarig;
Sundet og Bælterne forblev isfri; kun nogle enkelte
Havne var tillagte, i hvilke Isen forhindrede Skibsfart og
Udrustning til Slutningen af Marts.
Endnu i de første Dage af Januar var der engelske
Krydsere i Kattegat, men den 9/1 forlod den engelske Admiral' Gothenborg med en stor Konvoj, passerede Skagen
d. l°/l' og dermed var de engelske Skibe borte. En enkelt
fjendtlig Fregat viste sig saa sent som den 24/] paa Jyllands
Vestkyst ved Løkken, hvor den med udsendte Fartøjer bort. tog en ved Land liggende Jagt, og den ~/l jagede noget sydligere en engelsk Kutterbrig 2 Skonnerter og 1 Slup, norske
Provideringsfartøjer, som kom fra Norge ladede med Kaffe,
Sukker, Salt og Bræder. Før det derfra 13/ 4 Mil liggende
Militair kunde komme tilstede, var Skibene erobrede. Lieutenant v. Theil gav strax Ordre til at skyde paa Provideringsfartøjerne, hvilket besvaredes fra Skibene med disses 3-pundige Kanoner og Rifler. Englænderne maatte forlade de
erobrede Skibe medtagende 3 Sejl, og Skibene var reddede.
Fjendens Fraværelse og de aabne Farvande benyttedes
Lil Afsendelse til Norge af Proviantskibe, til hvis Istandsættelse Holmen fik Ordre til at yde al mulig Assistance.
Det har alt tidligere været nævnt, hvilket betydeligt
Arbejde Prisesagerne og Prisepengenes Fordeling forvoldte,
og ved Begyndelsen af 1810 handlede sikkert af 5 Skrivelser
baade indgaaende og udgaaende fra Admiralitetet de 4 om
Prisesager, og senere blev det meget værre. Det maa erindres de ofte vidtløftige Undersøgelser, Forespørgsler og Erklæringer, der maatte foreligge, før et Skib blev prisdømt
eller ogsaa frigivet, og saa kom Prisepengenes Fordeling.
INTE RE N

V
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For hvert Tilfælde udfordredes for Marinens Vedkommende
nøjagtige Lister over det Mandskab, der havde deltaget i
Prisens Erobring, og havde et Fort eller Hærafdeling deltaget eller været behjælpelig, skulde der foreligge fuldstændige Lister over disses Mandskab; den endelige Prisedom
maatte ofte lade vente længe paa sig, og derfor fremkom
talrige Ansøgninger om Forskud paa Prisepenge ; der indkom
dertil Mængder af Ansøgninger om Andel i Prisepenge og
under de højst mærkværdige Motiveringer.
Prisepengenes Fordeling gav ogsaa ofte Anledning til
Utilfredshed, og tilsidst blev det nødvendigt at udnævne en
Kommission til Udjævning af Tvistigheder i saa Henseende.
Hvad der ogsaa foraarsagede meget Arbejde, var de idelige Udstedelser af Kendingssignaler for Kaperskibe. der
maatte forandres hver Gang, et af disse blev taget.
Den utiltalende J agen efter Prisepenge foranledigede den
Deputerede Kontre-Admiral Bille til at indsende følgende
Skrivelse til Kongen:
Allerunderdanigst.
»Som Medlem af Admiralitetet, hvorunder Prisers Deling,
og hvad deraf flyder, saasom utallige Fordringer, grundede
og ugrundede, dagligen indkomme, har jeg haft Lejlighed til
at gøre adskillige Observationer, som jeg her vover allerunderdanigst at forelægge Deres Majestæt med mine Anmærkninger om, saavel de skadelige Følger, samme fører med sig,
som Maaden, jeg tror, det kunde afhjælpes paa. J eg finder,
at Offlcererne nu sætter mere Værd paa Erobringer af uarmerede -Skihe, end jeg efter mit Princip vilde, de skulde
gøre, og det som værre er, den Værd og Interesse, de derved yttre, voxer Dag for Dag. J a, den usle og efter mine
Tanker for en Officer saa uanstændige Vindelyst har nu saaledes taget Overhaand, at jeg, uden at være Spaamand, tør
sige, at om Deres Majestæt ikke raader Bod derpaa, vil
Marinen om en føje Tid tabe sig.
Det er langtfra ikke min Mening, at man skulde ophøre
med at tage eller opbringe fjendtlige eller mistænkelige Skibe.
Nej, jeg ønsker og tilraader at plage og forfølge Konvojerne
ligesaa stærkt som nogen Tid før, men jeg ønsker og til-
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raader Deres Majestæt at gøre en anden Bestemmelse for
Byttet til Fordel for Deres Kasse og til Gavn for Tjenesten,
og samme, tror jeg, kunde lade sig gøre, uden at derved
sker noget Brud paa de ergangne Anordninger, naar Deres
Majestæt vilde allernaadigst befale, at det sidst udkomne
.Byttereglement skal ikkun gælde for dem, som gøre Priser
i aaben Sø og med virkelige Krydsere eller med Fartøjer fra
saadanne Krydsere, og derimod skal alle de Priser, som
gøres af Roflotillerne; af Ro- og Sejlfartøjerne, der har Station paa Kysterne, betragtes og behandles som Konfiskationer paa Grund af, at Farvandet om København og i
Bælterne er at anse som Strømme eller Rhede (thi Norge
bor undtages, da de Priser, som der gøres, ville nok altid
være i aaben Sø), og altsaa efter min allerunderdanigste
Formening nærmest kvalificeret til at behandles som Konfiskationer, og Pengene, som deraf udbringes, indflyde i den
kongelige Kasse, og om Deres Majestæt da vilde, ligesom
sket er i Holsten, tilstaa visse Procenter, tror jeg, at Kapteurerne dermed bør være tilfredse, og om der skulde findes
Nogen, som dermed ikke fandt sig fornøjet, vil jeg sige, at
han ikke er Deres Majestæts Naade værdig. Thi for at
blive betroet et Instrument (en Kanonbaad) af Deres Majestæt, hvormed han gaar ud i et Øjeblik, uden ofte engang at vove sit Skind, erobrer eller lader erobre for en
halv Million, og at alt det skulde falde ham til alene, forekommer mig lidet naturlig, og jeg tør tro, at en saadan
Kapteur selv maa finde det saaledes. Derimod tror jeg,
Deres Majestæt burde love en højere Betaling for Skroget
af erobrede Krigsskibe , som af Deres Majestæt bliver forbeholdt, da den Pris, der saaledes for mere end hundrede
Aar siden blev bestemt, aldeles ikke svarer til, hvad de
nu er værd; og kunde det ogsaa let afhjælpes, om Deres
Majestæt allernaadigst vilde befale, at naar en saadan Casus indtraf, skulde Admiralitetet først forelægge Deres Majestæt Sagen, førend Udtælingen maatte ske m. Y.
Jeg vil ikke trætte Deres Majestæt med at anføre de
Grunde og de Exempler, jeg har, og som hal' bevæget
mig til at gøre dette allerunderdanigste Forslag, men beder
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alene Deres Majestæt vil være overbevist om, at jeg aldrig
kunde komme frem med noget, der ikke bærer Præg af
Sandhed og Oprigtighed.«
København, den 27/. 1810.
Steen Bille.
Den 8/3 sendes denne Skrivel se til Admiralitetet, der,
ligesom begge Generalauditører, skulde udtale sig om Forslaget, og navnlig skulde de opgive: »hvilken Grænselinie
samme formener, at der kan tages som en Bestemmelse i
Henseende til, hvad der kan anses for aaben Sø og Strøm eller
Rhed, ligeledes hvormange -Procent der kunde tilstaas Kaptører af Vor Kasse for Konflskation.«
Fra Generalauditøren for Landetaten foreligger følgende
Besvarelse, der maa antages tiltraadt af Generalauditøren
for Søetaten, da ingen foreligger fra ham:
,Deres Majestæts Admiralitets- og Kom.-Kollegium har
meddelt mig Genpart af de ovenciterede Ytringer samt af
en allerhøjeste Befaling af 8de d. M., i hvis Følge det paalægges mig at fremkomme med en allerunderdanigst Formening angaaende Ytringer quæstiones.
Forfatteren af bemeldte Ytringer begynder samme med
den almindelige -Anmærkning, at de nu gældende Regler,
hvorefter alle tagne fjendtlige Koffardiskibe tilfalde Kapteurerne som Priser, have havt skadelig Indflydelse paa Deres
Majestæts Søofficerers Moralitet, og at Marinen om en føje
Tid aldeles vil tabe sig, saafremt derpaa ikke raades Bod.
Til at bedømme om dette medfører Sandhed eller ikke,
mangler jeg fornøden Sagkundskab, men, skulde de oplyste
Mænd, hvis Embedsstilling sætter dem i Stand til at besvare
Spørgsmaalet, heri være enige med ovenmeldte Forfatter,
bliver det af yderste Vigtighed for Staten, at de danske Søofficerer bringes tilbage til den Æresfølelse, som forenet med
deres Kundskaber, har erhvervet dem en høj Rang blandt
Europas Søkrigere. Jeg anser imidlertid ikke denne Undersøgelse her nødvendig, thi om end maatte skønnes, at den
Bestemmelse, som nu følges i Henseende til Priser, ikke
skader Officerernes Moralitet, finder jeg dog i Lovgivningerne
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angaaende Konfiskationer, Forstrands-Ret, strandet Gods og
sammes Bjergning m. m., til hvis nærmere Udvikling ikke
her er Stedet, fyldestgørende Grund for mig til Ytringernes
Forfatters Ønske om en Indskrænkning i visse Tilfælde til
Bedste for den Kgl. Kasse af de Fordele, som hidtil har
tilflydt enhver Tager af et fjendtligt Koffardiskib uden Hensyn til, hvor Prisen blev gjort.
Ligeledes har Forfatteren efter mit Skønnende rigtigt
peget hen til de Regler, som bør lægges til Grund for disse
ny Bestemmelser, da man for at drage Grænselinien mellem
hvad, der som Prise skal udelukkende tilfalde Kapteuren,
og hvad der skal konfiskeres til Bedste for den kgl. Kasse
imod en Belønning af visse Procent for Anholderen, maa
tage Hensyn paa: 1. Hvilke Farvande er af den Beskaffenhed, at det tagne fjendtlige Koffardiskib vilde have undgaaet Opbringelse, ifald Kapteuren (kgl. armeret Fartøj af
alle Slags eller privat Kaper) ikke havde anholdt bemeldte
fjendtlige Skib og bragt det til at overgive sig, hvad enten
Aarvaagenhed eller eh Slumpelykke har foranlediget Anholdelsen, og hvad enten Overgivelse er bevirket ved List
eller Magt og derimod paa den anden Side: 2. Hvor Farvandet er saadan beskaffent, at det fjendtlige Koffardiskib
ikke kan undgaa at tages, med mindre vedkommende Søbatteri (faste eller bevægelige) eller kgl. armerede Fartøjer
af enhver Slags, stationerede i bemeldte Farvand, eller vedkommende Toldbetjent maatte forsømme de med deres Poster
forbundne væsentlige Embedspligter.
Thi i første Tilfælde bør efter min allerunderdanigste Formening Anhanget til Vort Søkrigsartikel-Brev af 17de Januar
f. A. §§ 2 og 6 fremdeles blive at følge; men for sidste Tilfælde tilraader jeg pligtskyldigst en ny Lovgivning, hvorved
fastsattes: at et fjendtligt Skib, som tages i Farvande af
sidstnævnte Beskaffenhed, skal efter lovlig Omgang konfiskeres til Bedste for den kgl. Kasse, mod at Opbringeren,
naar det opbragte Skib og Ladning er bleven under GeneralToldkammerets Bestyrelse realiserede, erholder saa mange
Procent, som Deres Majestæt ifølge nærmere Forestilling fra
Admiralitetets-Kollegiet efter foregaaende Overlæg med bemeldte Kammer, maatte allernaadigst resolvere.
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Nyder disse mine allerunderdanigste Forslag allernaadigst
Bifald, vil det ligeledes paaligge Admiralitets-Kollegiet, som
besidder den fornødne loeale Kundskab, allerunderdanigst at
opgive de Farvande, paa hvilke kan anvendes den af mig
under Nr. 2 indstillede Bestemmelse.
Hvad angaar den sidste Del af de her omquæstionerede
Ytringer indeholdende, at Betalingen for Skroget af erobrede
Krigsskibe, hvilke forbeholdes Deres Majestæt, burde forhøjes, da er jeg aldeles ukyndig om, hvad Krigsskibe af
forskellig Størrelse enten har kostet eller nu koster. Da det
imidlertid er uden for al Tvivl, at Skibsmaterialer er stegne
i Pris forholdsmæssigen til alt Andet, og da Anhanget til
Søkrigsartikel-Brevet af 17de Januar f. A. § 13 desuagtet har
lagt bemeldte Artikel-Brev § 939 til Grund for sine Bestemmelser, forekommer det mig billigt, at Godtgørelsen i begge
de Tilfælde, hvorom allerhøjstbemeldte Lovgivninger handler,
forhøjes relative til Forskellen, hvad Krigsskibe af hver i
Søkrigsartikel-Brevets § 939 mentionert Størrelse kostede paa
den Tid, bemeldte Lov udkom, nemlig i Aaret 1752, og mellem
samme Skibes nuværende Pris, thi naar disse to Bestemmelser
haves, og naar dernæst bemærkes, hvad den foranførte § 939
tilstaar Erobreren, af de deri opregnede fjendtlige Krigsskibe, bliver det Jet at bestemme, hvad i deslige Tilfælde
forholdsmæssigeh skal udbetales mere nu end før«.
København, den 21de Marts 1810.

Allerunderdanigst

A. F. W. Bornemann.
Den 13 / 4 1810 udkom en Forordning efter hvilken Staten
gjorde sin Ret gældende med Hensyn til de Koffardiskibe,
som ikke var under Konvoj, og som altsaa var tagne ud en
Fare, hvorfor Anholderne kun skulde have en Doueeur, og
den 24/2 1811 mistede ogsaa Erobrerne af de fra Konvojer
tagne Koffardiskibe en Trediedel, som imidlertid ikke skulde
tilflyde Statskassen, men anvendes til efter Omstændighederne
at forøge Enkeltes Parter eller endog skænkes til saadanne
Militaire, som gjorde aktiv Tjeneste, men ved tilfældige Omstændigheder var udelukkede fra Lejlighed til at gøre Bytte.
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Den 11/2 forelaa den følgende kgI. Resolution for Udrustningerne i Aaret:
»RoflotilIen skal i dette Aars Kampagne fordeles og stationeres saaledes som følger:
1. Ved København:
20 Morterchalupper, 7 Houbitzchalupper, 36 Kanonbaade
og 3 Flaadebatterier. Af dette Antal afgives den nærmere befalende Afdeling til Dragør.
2. IKalIeboer:
2 Kanonbaade og 2 Flaadebatterier.
3. Ved Helsingør:
2 Houbitzchalupper, 4 Kanonbaade og 5 armerede Rofartøjer.
4. Ved Rørvig:
3 Kanonjoller og 1 armeret Rofartøj.
5. Ved Kallundborg:
8 Kanonbaade, 2 armerede Sejl- og Rofartøjer samt 6
Barkasser. Disse 8 Kanonbaade skal formeres af de 2,
som f. A. laa ved Rørvig, og af de 6 ved Svendborg
nybyggede.
6. Ved Korsør:
4 Kanonbaade.
7. Ved Skelskør :
4 Kanonbaade og 2 armerede Sejl- og Rofartøjer.
8. Ved Vordingborg:
8 Kanonbaade og 2 Kanonjoller samt et Flaadebatteri,
som placeres ved Masnedø samme Sted som f. A.
9. Ved Nakskov:
2 Kanonbaade og 7 armerede Sejl- og Rofartøjer. Naar
Opmudringen ved Taars er færdig, da placeres denne
Afdeling af Roflotillen der.
10. Ved Grønsund :
1 Flaadebatteri, som placeres paa Tolkens Grund.
11. Ved Ulfshale :
2 armerede Sejl- og Rofartøjer.
12. Ved Køge:
2 Kanonbaade, 2 Kanonjoller og 1 Flaadebatteri.
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13. Ved Samsø :
4 Kan onbaade, 2 armerede Sejl- og Rofartøjer og 1 Flaadebatteri.
14. Ved Lohals :
4 Kanonbaade.
15. Ved Svendborg:
2 Kanonbaade, som tages af de 11 nybyggede, der findes der; af disse forbliver 3 i Reserve.
16. Ved Nyborg:
4 Morterchalupper, 12 Kanonbaade og 3 armerede Sejlog Rofartøjer.
17. Ved Aarhus :
2 Kanonjoller og 1 armeret Sejl- og Rofartøj.
18. Ved Udbyhøj i Randers-Fjord:
4 Kanonbaade.
19. Ved Fladstrand og Hals:
5 Kanonbaade og 4 Kan onjoller.
Ved Gluckstadt er nu st ationeret 9 Kanonbaade og 4
Skøtbaade.
Ved Husum er 8 Kanonbaade og 2 Snekker"). Ved T ønning er 3 Kanonbaade og 1 Snekke. Om disse Rofartøj er
skal i dette Aars Kampagne forblive saaledes fordelt e paa
disse 3 Stationer, er en Sag, som for Tiden ej lader sig bestemme, men som Vi desaarsag forbeholde Os nærmere at
resolvere over.
De 5 Stykpramme her ved København, som er i komplet brugbar Stand, skal paa nærmere Ordre udlægges og
bruges efter nærmere Bestemmelse her paa Rheden i dette
Aars Kampagne; ligeledes skal de 2 und er Bygning værende
Stykpramme, naar de er færdige, armeres og bemandes for
at bruges i Aar.
De Afdelinger af Roflotillen, som i det foregaaende ej er
tildelte Sejl- og Rofartøjer, skal dog for saa vidt mulig gives
slige Fartøjer, især Flotilleafdelingerne, som er stationerede
ved Fladstrand og Hals, ved Udbyhøj og ved Lohals.

1) Er i det Coregaaende kaldte (lukkede) Kanonbaatle.
.
17
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Den af Kapt.-Lieut. Suenson til Signalering foreslagne
Flagstangs Oprejsning paa Refsnæs og en anden paa Asnæs
bifalde Vi.«
Frederik. R.
Det vil ses, at Fordelingen af Roflotillen var nærlig den
samm e som det foregaaende Aar; den Tilvæxt, Materiellet
havde faaet, muliggjorde, at der lagdes F/. Division Kanonbaade i Kallundborg-Fjord og 4 ved Udbyhøj, de første
under Kapt.-Lieut. J. J. Suenson, de sidste under Pr.-Lieut.
Ceder/eld.

Ved Helsingør kommanderede Pr.-Lieut, Møller, ved Rørvig Pr.-Lieut. Gottlieb, ved Køge Kapt.-Lieut. Prytz, ved Vordingborg Pr.-Lieut. C. Holsten, ved Korsør Pr-Lieut. Uldall,
ved Nakskov Kapt.-Lieut. WulU, ved Fyen og Langeland
Kapt.-Lieut. Schønheyder, ved Aarhus Pr.-Lieut. C. Fem}, ved
Samsø Pr.-Lieut. C. Ferry og ved Fladstrand Pr.-Lieut. P.
Tuæen.

Angaaende en Tjenesterejse til Anholt modtog Admiralitetet følgende Rapport:
»Efter Hr. General-Major Tellequist's Skrivelse af 26/ 1 erholdt jeg Ordre at gaa som Parlamentair til Øen Anholt
med engelske Fanger og overlevere 400 Rbd. fra Hs. Maj.
Kongen til Præsten der paa Stedet samt at erholde Kundskab om Øens Fortification og Besætning m. m.; jeg tager
mig derfor den underdanigste Frihed at tilstille det Høje
Kollegium Genpart af min Raport desangaaende til den
kommanderende General, Hr. Generalmajor Tellequist.«
Hals, li/a 1810.
Underdanigst
Linde.

»Efter Hr. Generalens Ordre tager jeg mig den Frihed at
melde Dem, hvorledes det foregik med de engelske Fangers
Aflevering paa Øen Anholt.
Den l/a KJ. 7 Morgen afgik jeg med 19 engelske Fanger
paa Jagten Mathilde fra Aarhus; formedelst tykt Vejr og
Taage maatte jeg ankre i Gjerrild-Bugt om Aftenen og blev
liggende der til den 3/ a Kl. 9 om Morgenen, da Vejret kla-
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rede sig. Jeg styrede efter Øen og ankrede paa NV.-Kanten
af samme om Aftenen KJ. 6; den '/2 lettede jeg og styrede
ad Fyrtaarnet til; da jeg kom dette paa Skud nær, gav
Batteriet ved Taarnet mig et svært, skarpt Skud foran
om, hvorpaa jeg vendte, og da kom en Chalup med 2 engelske Officerer ombord; de forbød mig at nærme mig Fyrtaarnet. J eg overleverede dem mit Parlamentair-Pas og
spurgte, om jeg kunde gaa iland med dem for at aflevere
Præsten Gratialet. De afhentede Gouvernøren, Kapt. Nicoll's
Tilladelse, men paa de Vilkaar, at jeg skulde strax forlade
Øen, naar Pengene var afleverede. J eg blev modtaget af
Gouvernøren og Præsten paa Strandbredden l/a Mil vest for
Fyrtaarnet; da der var 2 Personer tilstede, der forstod
Dansk, kunde jeg ikke erholde mere Kundskab af Præsten,
end at Øens Besætning er 200 Mand, og der er 3 Batterier,
de to ved Taarnet og det 3die midt paa øen.
Gouvernøren sagde: Han havde streng Ordre, Ingen at
lade komme nær Taarnet, derfor maatte han modtage mig
ved Strandbredden, men til Sommer var han villig til at
modtage enhver Dansk ved Taarnet; tillige udlad han sig
med, at det forundrede ham, at man havde ladet ham i
Fred paa en saa nær dansk Kyst liggende ø.
Fyret brænder hver Nat.
De øvrige Punkter i den af Deres Højvelbaarenheds Instrux indser De da, at jeg ikke kan besvare. Jeg afleverede
Fangerne og Pengene og gik tilsøs igen; Præstens Kvittering
for Modtagelsen af de sidste vedlægges.«
Hals, den

-t.

1810.

Underdanig
Linde.

Den erobrede Brig The Turbulent, der havde vist sig som
en slet Sejler, blev liggende i Nyborg som Logiskib for 1
Kanonbaads Besætning.
Ved Begyndelsen af Marts Maaned udgik Ordre til samtlige Stationer om at indkalde Mandskabet den 17/a og have
Flotillerne klare den 81/a ; samme Dag udlagdes Flandebatterierne Søløven, Kæmpen, Sværdfisken og Lindormen ved
København.
17*
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Den 1/4 bifaldtes et af Pr.-Lieut. Henne' udarbejdet Forslag om Uddybning af Grenaa Havn og Løbet dertil gennem den udenfor liggende Revle for der at skabe en Kanonbaadsstation, og de fornødne Midler og Folk stilledes til
Raadighed.
Til Chef for Kadetskibet udnævntes den 2/4 Kapt.-Lieut.
P. WulO. Togtet skulde falde i 2 Dele, den første med
Briggen The Tickler, den anden med den nybyggede Brig
Lolland.
Den 13/ 4 blev Pr.-Lieut. Skibsted beordret at gaa med 4
Kanonbaade og 8 Transportskibe fra Uelbyhøj til Samsø;
da han var kommet omtrent midtvejs, saas 3 Fartøjer langt
øster ude at holde ned mod ham. Skibsted, der formodede,
at det var Fjender, holdt sine Kanonbaade skjulte bag
Transportskibene. Han opdagede snart, at det var en engelsk Kanonbaad, der gjorde J agt paa 2 danske Skibe;
disse styrede ned til Transportflaaden, og Englænderne
gik i Fælden. Da Skibsted skønnede, at Kanonbaaden var
ham saa nær, at den ej kunde undgaa Kamp, satte han
med sine 4 Kanonbaade ind paa Fjenden, der nu gav
sig til at flygte af alle Kræfter; efter 11 / 2 Times Roning
naaede han til Angreb. Englænderne løsnede vel et Par
Skud, men bjergede derpaa st rax Sejl, holdt paa Aarerne og
gave sig til at skrige istedetfor at stryge Flaget. Skibsted
tog Baaden i Besiddelse; den hed Grinder, ført af Lieut.
Esther, var armeret med 2 Stkr. 24-pundige Kanoner og
havde en Besætning af 34 Mand, hvoraf 2 var dræbte og
2 saarede. Vi havde hverken døde eller saarede.
Grinder var i Efteraaret 1809 blevet oplagt paa Anholt
og havde derfor tidligt kunnet være i Kattegat, hvor den
allerede havde taget 10 Fartøjer.
Den 8/7 havde Skibsted igen en Kamp med Englænderne,
men denne Gang fulgte Lykken ham ikke. Hans 3 smaa
Luggere blev ved Grenaa angrebne af 10 armerede Fartøjer,
bemandede med 200 Mand og udsendte fra to i Nærheden
liggende Linieskibe. Luggerne kunde ikke undgaa den overlegne Magt, og der var ikke andet for dem at gøre end optage
Kampen. Pr.-Lieut. Skibsted og de under ham tjenende
Officerer, Sec.-Lieut. Tuxen og Maaneds-Lieutenanteme Tey-
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sen og Mortensen, satte strax alle Luggerne saa langt ind

paa Landgrunden som muligt, i Haab om at blive dækkede
af et Kompagni Infanteri og nogle Kanoner under Anførsel
af Kapt. Clausson, der fra Grenaa var udsendt til deres
Forsvar; det hjalp imidlertid ikke. Efter at have mudtaget
en Regn af Skraakugler, som de besvarede med deres Houbitzer og Geværer, blev Luggerne entrede af Fjenden. Tre
Baade lagde sig om hver Lugger, der kæmpedes med Sabler
og Pistoler, Lieutenanterne Tuæen. og Teysen og 16 Mand
blev saarede og 6 Mand dræbte. De Danske maatte overgive sig og blev, 65 i Tallet, bragte ombord paa Linieskibet
Edgard.

Da Regeringen efterhaanden havde indset, at Kaperiets
Ophævelse havde været et Misgreb, forordnedes Kaperiets
Indførelse igen, og den 28/ 3 udstedtes et nyt Kaperreglement; dette var ikke saa liberalt som det af 14/g 1807.
Kaperbreve blev nu kun udstedte af Admiralitets- og
Kommisariats Kollegiet, Kaperførerne skulde være Skippere
eller Styrmænd, og Fartøjet have Krigsudrustning ; Reglementet tilstræbte at give Kaperiet et mere civiliseret Præg.
Den forøgede Vanskelighed ved at blive Kaperfører forhindrede ikke, at Kapervæsenet udviklede sig stærkt, og Kaperiet florerede i 1810 stærkere end nogensinde.
Allerede den 4/4 havde fjendtlige Skibe vist sig ved Skagen, den 18/ 4 melder Admiral Fisker, at fjendtlige Krydsere
viser sig paa Kysten og imellem Næsset og Jylland, men
først hen imod Slutningen af April viser de sig i Sundet og
Bælterne, og de store Konvojer begynder.
Anholts Tilbageerobring var stadig Kongen magtpaaliggende, og den 15/ 2 fik den kommanderende General i Jylland, Tellequist, Ordre til en Expedition, hvis Formaal var
at tilbageerobre Øen, tage Besætningen tilfange og ødelægge
Fyret; hertil skuIde anvendes 5-600 Soldater, 2 Feltstykker
med de fornødne Artillerister, 8 Kanonbaade og de nødvendige Transportskibe. Admiralitetet beordrede de nød vendige
Soofficerer og overdrog Ledelsen til Pr.-Lieut. Falsen.
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Tilvejebringelsen af Tropper skaffede ingen Vanskeligheder, men værre var det med Kanonbaadene, der i Randers og Aarhus dels var indefrosne dels under Reparation,
og Mandskaberne var hjempermitterede til den 1/3 uden
kendt Opholdssted.
Først den 13/3 lykkedes det at faa Styrken samlet i
Gjerrild-Bugt, men Kanonbaadene havde mangelfuld Besætning.
Haardt Vejr nødte flere Gange til at udskibe de indskibede Tropper, og 3 Gange afgik Expeditionen, naar Vejret
havde bedret sig, men hver Gang blæste det op til østlig
Storm, der endog den sidste Gang kunde være bleven skæbnesvanger for Expeditionen, saa at der maatte vendes om
og søges tilbage.
Da imidlertid de engelske Krydsere begyndte at vise sig,
fik General Tellequist den 11/4 Ordre til at opgive Expeditionen.
Da den projekterede Expedition til Anholt havde maattet
opgives, var Pr.-Lieut. Falsen bleven beordret til Fladstrand
og der underlagt Pr.-Lieut. P. M. Tuxen. Falsen, der i en
Skrivelse til Kongen havde fralagt sig enhver Skyld i, at
Expeditionen maatte opgives, ønskede kun en Lejlighed til
at udmærke sig og blev af Lieut. Tuxen sendt til Skagen for
at fordrive en der krydsende sloop of war. Den 28/4 indsendte han følgende Rapport til Admiralitetet:
»Igaaraftes løjede det af, og Luften saa overalt ud til
Stille og godt Vejr.
Den engelske sloop of war, som vi før havde været paa
J agt efter, nærmede sig atter Landet og stod med Force af
Sejl syd paa. Da jeg gissede ham langt nok borte for at
kunne blive ubemærket med mine Bevægelser, lettede jeg
og lagde mig syd for Vesterby i det Haab, at han i Dagningen, som sædvanlig, skulde komme tilbage, og vi saaledes
faa Lejlighed til at engagere ham. I Dagbrækningen fik vi
ogsaa en tremastet Sejler i Sigte, som stod nord paa omtrent 3 Mil af Landet; saavidt det var muligt at se, maatte
det være. den nævnte sloop of war; da den kom tværs af
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Skagen, blev det ganske stille. J eg lettede altsaa med de
under min Kommando staaende 2 Kanonbaade og 2 Kanonjoller og roede ud efter ham. Han forcerede imidlertid fra
os med Aarer, Sejl og Buxering. Da vi kom ham paa en
Mil nær, blev jeg var, at det ikke var Sluppen, men en 32eller 36-Kanonfregat ; uagtet det ikke 'var partie egale, bestemte jeg mig dog til et Engagement med ham, opmuntret
af Mandskabets Iver og Lyst og overbevist om min Retirades Sikkerhed, da jeg med den svære Strøm hastig kunde
komme i Læ af Revet, hvor jeg ikke kunde forfølges.
Klokken omtrent 12 var vi ham paa Skud nær og begyndte Affairen med en levende Ild, der varede uafbrudt
til Kl. 11/s; det begyndte da at lufte lidt; og et engelsk
Linieskib, kommende vester fra, nærmede sig meget stærkt
paa os. Lieut. Brandt havde ikke mere Ammunition, Brogen
paa min Kanon var i Stykker, og Retiraden blev mig vanskeligere og van skeligere, da de fleste af mine Aarer om
Styrbord var skudt bort. J eg gav altsaa Ordre til at vende
om, og Lieut. Trolle, som overbragte denne Ordre, havde
just Tid til at springe op af Sluppen med sine Folk, da
denne, gennemboret af en Kugle, sank.
Baadene har alle lidt mere eller mindre, men uagtet jeg
for den ubetydelige Styrke var nødsaget til at angribe Fregatten paa nærmere end Skraadistance, var jeg lykkelig nok
til ubeskadiget at bringe hele Mandskabet tilbage,
Den engelske Fregat har af vores Skraa lidt meget paa
Sejl og Takkelage; dens Storraa blev nedskudt og dens bagbords Side fra for til agter meget ilde tilredt.
De Herrer Officerers, saavel som hele Mandskabets udmærkede Raskhed være det mig tilladt paa det varmeste at
anbefale.e
Æ r b ø d'19S t
Skagen, den IB/, 1810.

Falsen.

Den 21/ 6 indberettede Pr.-Lieut. P. Tuæen i Fladstrand til
Admiralitetet:
»En svensk Skipper, der er indkommet til Hals, har berettet følgende, som jeg tror vil være det Høje Kollegium
behageligt at erfare:
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Han laa paa Vingø-Sand samme Dag, som den engelske
Fregat, hvormed Lieut. Falsen var i Affaire under Skagen,
kom derind, og var ombord med sine Papirer paa en Fregat, der laa ved Siden af den engagerede.
Den var kommet meget læk ind paa Rheden og fik en
Fregat paa hver Side med en Brog under sig for ej at
synke; den havde 5 Grundskud, og alt ombord indtil Kabyssen var gennemskudt; gennem Mesansmasten var gaaet
to Kugler. Han havde 24 Døde og 35 mel' eller mindre
saarede, blandt hvilke sidste Kapitainen selv behandles.
Man havde ytret, at hvis det Stille var vedblevet 1/4Time
længere, vilde han have overgivet sig.«
Den 10/4 udstedtes en Befaling for Marinen om, at den
militaire Hilsen udførtes ved at tage Haanden til Hatten
uden at tage denne af.
Den 14/ 4 udgik Bekendtgørelse om, at der, foruden de alt
existerende Batterier til Støtte for Sejladsen paa Jyllands
Østkyst, var anlagt følgende Batterier med svært Skyts: 2
ved Hou Mølle, 1 ved Gjerrild-Bugt, 1 ved Treaa Mølle og
1 ved Hurup Bro og desuden 1 Batteri ved Højen. Bevægelige Kanoner var anbragt ved Elsegaarde, ved Grenaa,
ved Asaa og ved Skagen; disse Foranstaltninger paalagdes
det de paagældende Autoriteter at bringe til alle Skipperes Kundskab, ikke paa Tryk, men mundtlig. Senere
sendtes Pr.-Lieut, Skibsted med 3 armerede Sejlfartøjer til
Grenaa for i Samvirkning med ode nævnte Kystbatterier at
sikre Koffardiskibene mod at erobres af fjendtlige Rofartøjer;
de nævnte Fartøjer vare Luggerne Flink, Husaren og Løberen. (Se S. 260).
Den 21/4 udnævntes Maaneds-Lieut. Oldelan til Chef for
den erobrede Kanonbaad The Grinder i naar den var istandsat, skulde den underlægges Pr.-Lieut. Tuxen og saaledes høre
til Flotillen i Fladstrand. Kanonbaaden skulde paamales
Prise Nr. 5.
Den 24/s passerede en stor Flaade bestaaende af 8 Linieskibe, 6 Fregatter, en Del mindre Krigsskibe og mange
Koffardiskibe med Tropper ombord Store-Bælt.
Den 26/ 4 var Flotillen i Kalleboer og paa Københavns-
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Rhed paa Plads, paa hvilket sidste Sted Linieskibet Lovise
Augusta atter dette Aar tjente som Logiskib for Roflotillen.
Paa samme Tid ophørte Afsendelsen af Proviantskibe til
Norge, og de ved denne ansatte Officerer kaldtes tilbage.
Kadetskibet, der det foregaaende Aar var forblevet indenfor Trekroner, fik iaar Ordre til at krydse mellem Taarbæk-Rev og Kastrup under streng Iagttagelse fra Forterne.
Som tidligere nævnt var Sec.-Lieut. Prftz stationeret i
Ulfshale-Løb med 2 ' armerede Barkasser; efter at disse ved
et Par Lejligheder havde vist sig ikke at kunne maale sig
i Bevægelighed med de Fartøjer, der udsendtes fra de
fjendtlige Skibe for i Nærheden af Ulfshale-Løh at opsnappe
de Skibe, der enten udgik derfra eller søgte derind, skrev
Prutz til Admiralitetet den 26/ 5:
»Da her mellem Ulfshale og Køhenhavn bestandig er
megen Koffardifart, og da Englænderne sikkert oftere vil
prohere paa at ødelægge denne, saa vover jeg underdanigst
at foreslaa det Kongelige Admiralitet, at det sikkert vilde
være til stor Fordel og Sikkerhed for Koffardifarten, om at
her i Stedet for de 2 armerede Barkasser laa 2 Kanonbaade,
som næsten alle ro overmaade godt, med hvilke man kunde
gaa meget længere ud end med disse tungt roende Barkasser, hvormed man saa let staar Fare for at blive afskaaret
fra Land. J eg vover og underdanigst paa ,at give det Høje
Kollegie et Bevis paa, hvor slet de ror, at medens vi idag
jagede en fjendtlig Barkas, vendte denne sig 7 a 8 Gange
om for at skyde efter os, og endda holdt de ofte paa Aarene for at oppebie os, og naar vi da nærmede os dem igen
med Barkasserne, var de i et Øjeblik langt fra os ·igen.«(
Denne Skrivelse og i det Hele taget det store Antal
Krydsere, der viste sig paa Sjællands sydlige Østkyst, gjorde,
at 2 Kanonbaade sendtes fra København og 2 Kanonjoller
fra Vordingborg til Ulfshale, . 6 Kanonbaade stationeredes
ved Dragør, 4 ved Præstø under Kapt.-Lieut. J. J. Suenson,
medens Kmd. Krieger foruden Roflotillen i Sundet ogsaa fik
Kommandoen over Roflotillerne i Køge, Præstø og UlfshaleLøb, idet det dog tilføjedes, at der herved ikke skete nogen
Forandring i det Tjenesteforhold, hvori Flotillecheferne staa
til vedkommende Generaler. At denne Fart forblev ufor-
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styrret, havde den største Betydning for Københavns Forsyning; exempelvis kan nævnes, at alene den 10/6 afgik 42
J agter fra Ulfshale til Dragør.
Under 18/6 skrev Admiralitetet til Sec.-Lieut. Prytz:
»Da en Mængde Førselsskibe for Providerings-Kommissionens og Fleres Regning ligger i Grønsund, hvilke formedelst fjendtlige Krydsere ej kan gaa østen om Møen og desaars ag er standsede i deres Fart til København, ligesom at
flere af disse Kornissioner hertil bestemte Skibe vil være
underkastede samme Ophold, og Ulfshale-Løb ej er dybt nok
for de dybgaaende Skibe til at passere samme, saa har Hs.
Majestæt befalet som følger:
At disse Fartøjer ufortøvet skal afsejle fra Grønsund og
lægge sig ved Lindholm udenfor Stege for derfra at afsejle
hertil, naar Lejligheden tillader; Ladningerne i de Fartøjer,
hvis Dybgaaende forbyde dem at passere Ulfshale-Løbet,
maa udtages enten ganske eller for en Del og indlades i
saadanne, som kan flyde derigennem, og bringe det til København enten uden om Amager eller gennem Kalleboer
efter Omstændighederne. Til at bekendtgøre Fartøjerne i
Grønsund denne allerhøjeste Befaling, beordre og paadrive
deres Sejlads, derefter de som maatte behøve det, deres Udladning og Indladning, samt at sætte de Skibe i Rekvisition,
som paa Møen, Falster, i Vordingborg og Præstø findes t jonligen dertil, er beordret Maaneds-Lieutenant Hermansen. som
til den Hensigt uopholdelig afrejser og medgives MaanedsLieut. Printslau til Medhjælp.
Hr. Lieutenanten er den, som har at bestemme, om Fartøjerne for fjendtlige kan afsejle, hvorfor Lieut. Hermansen
melder til Dem, naar og hvormange han saaledes efterhaanden har sejlklare.
For nu saa meget som mulig at sikre Fartøjernes Sejlads
fra Ulfshale til forbi Stevns, har Hs. Majestæt befalet General-Lieutenant Berger at lade Signalstænger oprejse, der kan
repetere Mandehoveds Signal til Strandegaard, hvorved altsaa Strandegaard er i Stand til at signalere til Køge, hvilket
skal vedblive at ske for fjendtlige Skibe i Farvandet med
det blaa Flag, som hidtil er brugt, men da Hs. Majestæt
vil, at Fartøjerne, som passere Ulfshale-Løbet, skal af Hr.
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Lieutenanten gives Konvoj til imod Stevns og om muligen
videre alt efter Omstændighederne, saa er det befalet, at fra
Strandegaard Batteri nøje maa holdes Udkig, naar Skibe fra
Ulfshale udløbe og gaa nordefter, hvilket Batteriet har at
signalere med et hvidt Flag, som repeteres Linien igennem
til Køge, hvorved Kanonfartøjerne da, om Lejligheden tillader det, strax fra Køge sætte sig i Bevægelse og gaa Skibene saa langt imøde som muligt efter Omstændighederne,
om til Stevns, hvorfra de, om det gøres nødigt, ledsages af
Køge Flotille et Stykke nord efter. Ligeledes bliver der ved
det hvide Flag fra Køge signaleret til Strandegaard, naar
Skibe derfra, under Roflotillens Konvoj, afsejler fra Køge
syd efter, for at passere ind igennem Ulfshale, hvilket Signal Hr. Lieutenanten paalægges nøje at iagttage, for derefter
om muligt gaa Skibene imøde og konvojere dem ind.
Ved at tilkendegive Hr. Lieutenanten forestaaende til Efterretning, Iagttagelse og Udførelse, for saavidt Dem vedkommer, paalægges Dem nøje at holde Udkig, saa De stedse,
saavidt det er Dem muligt, kan være bekendt med Fjendens Stilling, hvorved De er istand til at bestemme Koffardiskibenes Afsejling. De har at instruere Skipperne paa det
nøjagtigste. løvrigt anbefales De at bruge god Konduite og
Sømandsskab og ej at afsende eller gaa med for mange ladte
Skibe ad Gangen.
Sec.-Lieut. Kohl detacheres herfra Rheden med 2 Kanonbaade til Ulfshale, hvor han underlægger sig Deres Kommando.
.
Kapt.-Lieut. Kaas sendes herfra de fornødne blaa og
hvide Flag til de befalede Signalstænger.«
Nogle Dage senere skrev Admiralitetet til Sec.-Lieut. Prfts;
at Hs, Majestæt under 27/ 6 havde resolveret:
.Saalænge der er fjendtlige Krydsere i Østersøen, forbyde
vi herved, at ingen Fartøjer maa gaa igennem Grønsund for
at sejle uden om Møen, men skal den hele indenrigske Fart
ske igennem Ulfshale-Løb, og at derfor ingen Skibe maa
fragtes eller indtage Ladning til den Fart, naar det ballastet
stikker dybere end 6 Fod. Til Hjælp ved Ind- og Udlosningen skal der afsendes 4 Nordbaade derhen, hvilke besættes af Mandskab fra Kanonbaadene i Vordingborg og placeres
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saaledes, at 2 blive i Vordingborg og 2 ved Kallehave ; de
to første underlægges Pr.-Lieut. Holsten og skulle tjene til
Udlosning for de Skibe, der ikke kunne løbe over Farø-Jord,
hvorefter de følge med udenfor Ulfshale til Indladning, De
2 Nordbaade ved Kallehave skal benyttes paa samme Maade
for de Skibe, som kunne naa op til Kallehave, hvor Maaneds-Lieut. Hermansen skal placeres med de 2 armerede
Barkasser fra Ulfshale. Besætningen af disse skal være
behjælpelig ved Udlosningen og Indladningen udenfor Ulfshale og tjene til Bedækning, naar Kanonbaadene er fraværende.
For at sikre Farten mellem Ulfshale og Dragør, skal,
naar Vind og Vejr tillader det, en Division af Roflotillen
daglig opholde sig til Ankers eller under Sejl nord for og en
anden syd for Stevns. Divisionerne fra Køge og Dragør
skal afvexle dagligen nord for Stevns og Divisionerne fra
Præstø og Ulfshale syd for Stevns.
De 4 Kanonjoller ved Ulfshale og Køge skal ombyttes
med 2 Kanonbaade fra Dragør, og skal Mandskabet fra Kanonjollerne besætte 2 ny Kanonbaade, hvorved alle Stationer
erholder ens Styrke.«
Da alle Kanonbaadene paa Købcnhavns-Rhed var fordelt e paa Kysten syd for, blev Kaagefartøjerne og det som
Logiskib benyttede Lovise A ugusta indlagte, og Kommandør
J. C. Krieger hejste sin Stander paa Skøtprammen Kæmpen.
Den 16h forlagdes 2 nybyggede Kanonbaade fra Aarhus
til Samsø, og fra den 21/ 5 blev Pr.-Lieut. Falsen med de
erobrede Grinder og Minx, 2 Kanonbaade og 2 Kanonjoller
stationeret ved Skagen.
Den stadige Mangel paa befarent Mandskab forøgedes
yderligere ved, at der nu og da rekvireredes Mandskab til
Skibene paa Sebelde, en ret omstændelig Sag. Saaledes
skrev Kapt. Mossin. til Kapt. Holsten i Tønning om en Sending af 50 Mand: »For -at befordre den Transport af Søfolk,
som Kollegiet vil sende til Antwerpen, er det bedst at lade
dem gaa søværts over Elb en fra Gliiekstad, Ostflod og til
Bremerførde; denne Transport kan ske med Ekvipagens Fartøjer. Fra Bremerførde har de 6 Mil over Land til Bremen;
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den øvrige Vej til deres Bestemmelsessted kan de tildeIs
gøre i Trækskøjter.«
Da Tanken om Anholts Generobring stadig var oppe,
søgte man stadig at faa Underretning om Forholdene paa
Øen; da saaledes Maaneds-Lieut. Tetens af General-Kommandoen i Jylland blev sendt til Øen som ' Parlamentair,
var det ham paalagt at benytte sit Ophold til, saa vidt
muligt, at skaffe Oplysninger om de militaire Foranstaltninger der. Ved sin Hjemkomst afgav han følgende Beretning,
dateret Aarhus den 30/5:
»Endelig er jeg efter 3 Dages Ophold paa Anholt returneret hertil medbringende 73 frigivne Fanger samt Præsten
med Familie og iler nu med at berette, hvad Kundskab jeg
har kunnet indhente om Anholts Tilstand.
Øen har intet Batteri, uden hvad der omgiver Fyrtaarnet, som har 16 Stkr. 24-pundige Kanoner, hvoraf en cirkelrund Fortification paa Sydvestsiden har 10, og de øvrige er
paa en Voldstrækning i Øst fra denne syd om Taarnet; under den sidstnævnte Vold er Kassernatter, hvor Officererne
og en Del af Mandskabet har deres Opholdssted. I Taarnet
er 8 Stkr. 18-pundige Karonader, men saavel disse som Batteriernes Kanoner kan ikke formedels Sanddynerne beskyde
noget nær und er Strandbredden paa Sydsiden liggende Fartøj; Krudtet opbevares i en Mine under Taarnet, om hvis
Indretning jeg dog- Intet kan meddele, da det ikke var mig
tilladt at se den.
Den militaire Styrke er omtrent 250 Mariner og 30 Artillerister, hvilke sidste benyttes ved det bevægelige Artilleri,
der bestaar af 4 Stkr. 12-pundige Houbitzer, hvilke dog kun
med største Besværlighed flyttes fra et til et andet Punkt
paa Landet Iormedels Sandet.
Der er 40 Heste, som i paakommende Tilfælde bruges til
Kavalleri, hvortil udtages Mariner; nær ved Stranden, ret
ind for Ankerpladsen, er paa Sanddynerne anbragt 2 Stkr,
24-pundige Kanoner i omtrent 2000 Alens Afstand fra hinanden.
Af Kolonialvarer er intet Oplag, og det ubetydelige, som
deraf haves , tilhører en der sig opholdende svensk Købmand,
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Halmgren kaldet, hvilken man sagde, tilligemed Konsul Dickson i Gothenborg hidtil havde understøttet Anholt med Provisioner, til hvilke den især i d. A. Marts Maaned var særdeles trængende.
Ved Byen 2 Mil fra Fyret er en Larmkanon af meget
lille Kaliber; at der herefter skal arbejdes paa Batteriernes
Anlæg er vist, under hviket de arme danske Beboere lider
meget, da den største Del af deres Jorde ganske opskæres
til bemeldte Brug.
To Kanonbrigger paa 12 a 14 Kanoner have Krydsstation mellem Jylland og Øen tilligemed en forhenværende
Provideringsskonnert, der er armeret med 6 Stkr. 10-pundige
Karonader.
Tre engelske Kanonbaade ligger paa Land, hvoraf en med
det allerførste vil komme i Aktivitet.
Længere end til September Maaned modtager Gouvernøren
ingen Parlamentair.
Hvad videre der maatte være Anholts Forsvarsvæsen angaaende er mig ubekendt.«

Den engelske Flaade optraadte dette Aar, belært af Erfaringen, med større Forsigtighed end tidligere; Krigsskibene
viste sig sjelden alene, og Konvojeringen foregik med saa
stor Styrke, at de de foregaaende Aar af Kanonbaadene
tidt med Held foretagne Angreb paa Konvojerne var umuliggjorte, og som yderligere Forsigtighed foregik Konvojeringen næsten udelukkende gennem Store-Bælt, der bød bedre
Betingelser for en lykkelig Gennemfart end det snævrere
Sund. Ved Sprogø var altid stationeret et Par Linieskibe,
rimeligvis for at passe paa Flotillerne i Korsør og Nyborg,
og desuden fandtes fjendtlige Krigsskibe lige fra Skagen til
Kiel. Det lykkedes dog Kapt.-Lieut. Suenson ud for sin
Station at overraske en Brig paa 22 Kanoner med sine 8
Kanonbaade, 1 Lugger og 2 Barkasser. Briggen søgte ved
Flugt at undgaa Angrebet, men det lykkedes Suenson ved
at forcere at komme den paa Skud; efter en halv Times
Kamp tiltog Kulingen saa meget, at Suenson opgav Forfølgelsen, da han samtidig saa 2 Linieskibe og 1 Fregat holde
med Vejret ned mod Briggen; under Kampen kappede
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Briggen en 4 Aarers Jolle fra sig, som blev bjerget af Luggeren. Flotillen led intet, men Briggen blev meget forskudt.
Flotillerne i Korsør og Nyborg boldt skarpt Udkig og
var ude hver Gang, en Konvoj passerede, men som nævnt
stadig uden Resultat, kun i Ny og Næ lykkedes det at
stoppe et enkelt Skib, der vilde passere Nyborg uden at
betale Told. Ked af denne resultatløse Virksomhed besluttede Schønheyder ubemærket at samle Flotillerne i Nakskov
i Haab om, at Fjenden saa sydligt i Bæltet viste mindre
Forsigtighed, og begav sig dertil den 18 / 6, men heller ikke
her blev noget at foretage, og den 1/7var Flotillerne tilbage
paa deres Stationer. I en Skrivelse til Schønheyder anerkendte Admiralitetet vel hans Virkelyst, men paalagde ham
aldrig at fjerne sig saa langt uden at efterlade 4 Kanonbaade i Nyborg og Korsør, thi den 24/ 6 havde engelske Fartøjer uhindret taget flere Skibe ved Korsør.
Den 18/7 indsendte Kapt.-Lieut. WulU i Nakskov følgende
Raport til Admiralitetet:
oDen 11/7 blev en Konvoj set at komme øst fra; den bestod af omtrent 160 Koffardiskibe, dækkede af 2 Liniskibe,
2 Fregatter og nogle armerede Skibe og Brigger. Jeg gik
med Flotillen til Enerbøj-0. Med OSO. Br.-Sejls Kuling
avancerede Konvojen vester efter, og Kl. 8 EM. var den
største Del af den passeret Albuen, hvorfor jeg gik med
Flotillen nord efter forbi Taars. Kl. 9 ankrede det forreste
Linieskib under Langeland, Konvojen ankrede efterhaanden,
som den kom op, dog var den største Del af den endnu 1
Mil syd for bemeldte Linieskib.
SY\T Kapere havde lagt sig ved Albuen og 3 fulgte med
Konvojen syd fra langs Landet; endskønt en Del af disse
ved at manøvrere, som om de vilde angribe Konvojen hvortil der efter min Overbevisning ikke var mindste Grund havde vakt Orlogsmændenes Opmærksomhed, saa beordrede
jeg dog Pr.-Lieut. A. D. Schultz, da det KJ. 91/ Z trak op
imod Tordenvejr, at gaa ud med en armeret Slup og uset
at nærme sig Konvojen saaledes, at han, naar Tordenvejret
udbrød, kunde gaa ind i Konvojen og favoriseret af Regn
og Mørke udskære et Koffardiskib.
Kl. 101 / 1 , da Tordenvejret var udbrudt med stærke Lyn
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og frisk Kuling af NO., beordrede jeg Maaneds.-Lieut. Stæhr
med en armeret Slup at søge den nærmeste Del af Konvojen, som vi havde omtrent i NNV. 11/ 4 Mil fra os. Jeg
blev med Flotillen liggende mellem Taars og Ohnse-Vig dels
for at være Konvojen saa nær som mulig, om det skulde
blive stille, dels for ved Dagens Komme at kunne soutenere
de udsendte Fartøjer. Kl. 21/ 2 passerede en Galease nord
fra og holdt ad Albu; denne havde Lieut. Schultz Kl. 11 / 2
udskaaren af Konvojen. .
Om Morgenen, da det blev Dag, saas alle de meldte
Kapere at ligge til ankers eller under Sejl inde under Land.
KJ. 4 lettede Konvojen med OSO. Br.-Sejls Kuling og
holdt nord efter; det sydligste Linieskib holdt syd efter ned
imod Spodsbjerg, hvor en Galease blev advaret at ligge inde
under Batteriet; da Linieskibet var Batteriet paa Skud, opgav det Undersejlene og begyndte at fyre, som fra Batteriet
blev besvaret. Omstændighederne gjorde det umuligt at
komme Galeasen til Hjælp; jeg lettede derfor og holdt nord
efter den agterste Del af Konvojen og en Brig, som endnu
ikke var gaaet under Sejl, for at drage Linieskibets Opmærksomhed did. J eg formoder, at min Hensigt opnaaedes, thi
Linieskibet holdt strax nord efter; jeg holdt mod det hen;
Linieskibet tonede Flag, som blev besvaret. Linieskibet
holdt med smaa Sejl nord efter og drejede flere Gange til
Vinden, formodentlig for at beholde en Stilling, hvorved det
bedre kunde observere den agterste Del af Konvojen og
Galeasen, Bom laa endnu under Spodsbjerg. Kl. 2 forcerede
det Sejl og gik af Sigte med Konvojen. Den meldte Galease krydsede over mod Albu. Lieut. Stæhr havde om Natten udskaaren den af Konvojen, men kunde for det haarde
synden Vande og aftagende Kuling ikke sætte over Bæltet,
men holdt langs med Langeland, og da han saa Linieskibet
nærme sig, holdt han ind under Spodsbjerg Batteri, lod et
Anker falde og sejlede sig derfra ind paa Grund, og da han
intet havde at forsvare Galeasen med imod et Angreb af
Linieskibet, gik han med Mandskabet i Land til Batteriet,
hvor han assisterede med, hvad der stod i hans Magt. Et
Spænd Vant er bleven overskudt og Takkelagen ramponeret
paa Galeasen. De to indbragte Priser er Galeasen Der junge
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Engel, ført af Skipper Fyrhlin, kommende fra Rostock, ladet
med Rug, bestemt til Bremen; Skibet er 60 Læster stort;
det andet er Galeasen Die Hojnung, ført af Skipper Piplow,
kommende fra Stralsund og bestemt til Rotterdam med
Hvede, er drægtig 41 Commerce-Læster. Papirerne er overleverede til Retten.
Ved at tilstille det høje Kollegium denne min underdanigste Rapport være det mig tilladt at anbefale Sec-Lieut.
Schultz og Maaneds-Lieut. Stæhr, som ved at udføre de dem
befalede Expeditioner har vist saa megen Konduite og Raskhed.«
Den 81/7 meldte Kommandør Krieger Admiralitetet, at
han fra Kongen havde modtaget følgende allerhøjeste Ordre:

J)Til Fartens Sikkerhed paa Sjællands nordlige Kyst fra
Isefjord til Helsingør er det Vor allernaadigste Villie:
1) at ved Gilleleje eller Dronningemøllen stationeres
alt efter Omstændighederne 3 Kanonbaade og 2 Kanonjoller.
2) at Stationen ved Rørvig skal forstærkes med de 2 Kanonbaade, som for nærværende Tid ombyttes her i København
for Morter-Chalupperne fra Helsingør, og skal da Stationen
ved Rørvig bestaa af 2 Kanonbaade og 4 Kanonjoller og
Stationen ved Helsingør af 4 Kanonbaade.
3) ved Dronningemøllen eller Gilleleje skal stationeres
3 Kanonbaade og 2 Kanonjoller, som formeres derved, at
den halve Styrke af disse Fartøjer afgives af Stationen ved
Rørvig og den anden halve af Stationen ved Helsingør; disse
ved Gilleleje eller Dronningemøllen stationerede Fartøjer afløses af den tilbageblevne Del paa bemeldte Stationer efter
hver 2 Gange 24 Timers Forløb og i den Orden, at Pr.Lieut. Gottlieb afvexler med Pr.-Lieut. Maller i at kommandere formeldte ved Gilleleje eller Dronningemøllen stationerede Fartøjer.
4) Da det i Anledning af denne Inddeling vil være godt,
at paa hver Station er 2 faste Søofficerer, saa skal fra de 2
Kanonbaade, som afgaar fra København, en Maaneds-Lieutenant afgaa til en anden Post, og i hans Sted skal Pr.-Lieut.
Hedemann gaa til Stationen ved Rørvig.
18
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5) Fra disse her benævnte Stationer gaar Kanonbaadene
Koffardiskibene, som kommer fra Isefjord eller Helsingør,
imøde for at beskytte samme, saasnart der bemærkes eller
haves Formodning om fjendtlige Krydsere paa det Strøg, der
kunde søge at forstyrre Koffardiskibene.
6) Fra Nakkehoved, hvorfra Farvandet kan overskues til
Isefjord saavelsom til Helsingør, averteres Stationen ved
Gilleleje eller Dronningernøllen om de fjendtlige Fartøjer,
der bemærkes, som kunde forstyrre Farten, og da der ved
Telegraferne signaleres imellem Helsingør og Nakkehoved,
hvorved alle fornødne Efterretninger med Hensyn til Farten
kan meddeles, saa skal i samme Øjemed saadan Meddelelse
ogsaa finde Sted imellem Nakkehoved og Rørvig ved paa
Salsgaards Høj og Spodsbjerg at oprette tvende Signalstænger med Flage, som ved Hjælp af nogle faa Kanonskud
kunde afgive de fornødne Efterretninger.
Denne Vor allemaadigste Ordre authoriseres og befale Vi
Dig herved i Et og Alt strax at bringe i Udførelse.«
Givet i Vor kongelige Residentsstad
København, den 30te Juli 1810.

Frederik. R.

Den af denne Ordre følgende Omfordeling uf Krigsfartøjerne blev strax iværksat saaledes, at ved Rørvig kun 2 Kanonjoller havde fast Station.
./
En orkanagtig Storm, der blæste i Dagene fra den 3die
til den 5te August, især i den nordlige Del af de danske Farvande, foraarsagede, at hele den ved Skagen stationerede
Roflotille, bestaaende af 4 Kanonbaade (de 4 engelske Priser)
og 1 Kanonjolle, drev iland; fra Chefen for denne, Pr.-Lieut.
Falsen, modtog Pr.-Lieut. P. Tuæen i Fladstrand følgende
Rapport:
$Den uheldige Skæbne, som er tilstødt den mig anfortroede Del af Deres Flotille, har jeg herved den Ære at tilmelde:
Allerede i to Dage har det blæst her af en frisk SO. Vind,
der gjorde, at jeg ikkun med Besværlighed kunde holde
Baadene paa Pumperne formedelst den hæftige Sø og Bræn-
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ding, denne Vind sætter paa Kysten; saa uventet sprang Vinden om fra NNO. til SO., at det var aldeles umuligt at
tænke paa at flygte, især fra den Bugt Landet har. I
Gaar EM. tiltag Kulingen til en hæftig Storm merl en Sø,
hvis Voldsomhed Ingen erindrer sig paa denne Tid af Aaret
her paa Stedet. Jeg fortøjede da Baadene for begge deres
Ankre, lod dem enhver forsyne med et Landtoug, skalkede
Lugerne og anvendte enhver Precaution, som Omstændighederne tillod.
Jeg troede allerede at se den forønskede Virkning af mine
Bestræbelser, da Baadene endnu Kl. 12 om Natten laa fast,
og Kulingen begyndte lidt at aftage, men nu begyndte Strømmen med slig en Force at løbe syd i, at Baadene uagtet
den svære Storm ej længer kunde ligge vindret; denne dobbelte Ridning kunde Fartøjerne ej udholde, de huggede saa
hæftig, at de paa 21 / ", Favn Vand naaede Grund. Stormen
tiltag nu igen, og Kl. 11/ 2 sprang Tougene paa Nr. 5, der
drev ind i Brændingen, men kom lykkelig over den yderste
Revle og blev saaledes landsat tæt under Kysten. Dette var
som et almindeligt Signal for alle Baadene, ikke en Time
senere var alle Tougene sprungne, og Fartøjerne, som vi i
den svære Sø ikke kunde regere med Aarene, drev frem og
tilbage mellem Sø og Strøm. Kanonjolle Nr. 9, som kun
stak 3 Fod, gik uhindret over Revlerne og kom ubeskadiget
til at staa paa det tørre Land. Kanonbaadene Nr. 1 og 2
var jeg ogsaa heldig nok, efter at de havde lidt betydelig,
at faa over Revlen og ind paa Land; men Nr. 3 traf ulyksaligvis paa et Sted af Revlen, hvor den strax slog sig itu
og kæntrede. 4 Mand tilsatte her Livet uagtet vores anstrængende Møje for at redde dem, men Besværligheden
heraf i den bælgmørke Nat med en Sø, som ingen Baad kunde
vage i, vil De vistnok kunne indse og føle Held ved, at
Tabet ikke var større. Stormen continuerer endnu, og mit
Haab om at se Baadene reddede for Hs. Majestæts Tjeneste
svinder saaledes hvert Øjeblik. Alt, hvad som kunde .ske
med denne hæftige Brænding, er gjort. Baadene er aftaklede og Brage lagt om dem for at hale dem paa Land, men
fulde af Sand og Vand, som de er, lader dette sig ikke gøre,
førend Vejret bedager sig.
18*
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Maatte De føle Dem overtydet om, at det Uheld, der er
tilstødt Divisionen, paa alle mulige Maader af mig er afpareret, og at ikkun den ubetvingeligste Skæbne har fremvirket det, da vilde jeg i min uheldige Forfatning -finde mig
trøstet og beroliget.«
Ærbødigst
Skagen, den 5te August 1810.

Falsen.

Ved at fremsende denne Rapport til Admiralitetet udtaler
Pr.-Lieut. Tuxen, der havde ladet Baadene tage Station ved
Skagen:
»Tanken om at stationere Kanonbaade ved Skagen, hvor
den aldeles aabne Kyst blotter dem for Søen af enhver paalands Vind, der kun lidet svækkes ved de yderste Revler,
synes i sig selv afskrækkende, men de engelske Kanonbaades
Indretning og Kanonjollernes Forandring har gjort det muligt for disse Fartøjer at udholde enhver almindelig Storm
paa Kysten saavel i August og September forrige Aar som
fra Udgangen af dette Aars April til deres uheldige Stranding den 4de August. Erobringen af Briggen The M inæ for- ;
rige Aar og tvende hæderfulde Attaker i Aar ved-Ska-gen,
medens de andre paa jydske Kyst stationerede Kanonbaade
forgæves har søgt Lejlighed at virke, viser hin Stations
store Fortræffelighed. At fjendtlige Skibe nu sjælden kommer Landet nærmere end 2 a 3 Mil, og saaledes Provideringsfartøjer med temmelig Sikkerhed kan holde sig under
Skagen, for derfra at kunne stikke over til Norge, viser end
mere Stationens store Nytte.«
Den 12/8 rejste Lieut. Tuæen for at arrangere alt til de
ilanddrevne Kanonbaades hurtigst mulige Istandsættelse; han
udbad sig hos Admiralitetet de nødvendige Tømmermænd
og mente, at Nr. 1 og 5 kunde blive tjenstdygtige i Løbet
af 4 a 5 Uger "; med Nr.:2 vilde det tage længere Tid, og
Nr. 3 var haabløst tabt; han udbad sig 4 Kanonjoller til at
remplacere de 4 indstrandede Kanonbaade; naar disse Kanonjoller er forsynede med Dæk og bevægelig Rappert, har
det vist sig, at de kunne ride af lige saa godt som de engelske Baade, og de resikere mindre, hvis de driver iland, da
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de paa Grund af deres mindre Dybgaaende lettere flyder
over Revlerne.
Endelig udtalte Tuæen: &Den lille Division af engelske
Kanonbaade, som det Høje Kollegium naadigst har underlagt mig, og som Lieut. Falsen med saa megen Nytte har
kommanderet her paa Kysten, er saaledes nedsat fra 4 til 3
Fartøjer;' at disse Kanonbaade er de fortrinligste her paa
Kysten, forekommer mig lige saa afgjort, som at de ingen
Sted i Danmark er saa vigtige eller nødvendige som her;
deres Takkelage og fortrinlige Sejlads gør det muligt for
disse at udholde langt mere Kuling end de danske Kanonbaade og at retirere for Uvejr fra en Kyst, hvor der er
Retraite til begge Sider; som Dæksfartøjer kan de ride
af i saadant Vejr, hvori de danske Baade umulig kunde
klare sig; de kan ej ro med disse, men sejler bedre. Tabet
af Prise Nr. 3 er meget føleligt, da Krydsernes Styrke her
paa Kysten ej tillader at have mindre end 4 Baade samlede. Den eneste Maade, hvorpaa dette Savn for Tiden
kunde afhjælpes, var, om det Høje Kollegium naadigst vilde
remplacere den med Prise Nr. 4, som for Tiden er ved Gluckstadt.«
Medens man af alle Kræfter arbejdede paa at klargøre
de ved Skagen ilanddrevne Kanonbaade, var Lieut. Falsen
sat til at kommandere 2 Kanonbaade og 4 Kanonjoller,
stationerede ved Hals; her laa han med denne Styrke, da
han erfarede, at en engelsk Orlogskutter opholdt sig ved et
strandet Skib nord for Læsø. Han begav sig strax afsted
med sine 2 Kanonbaade og beordrede Lieut. Linde at følge
sig med de 4 Joller. Den 12/s Kl. 21 / 8 om Eftermiddagen
naaede han Kutteren og angreb den strax uden at oppebie
J olierne, der var langt tilbage paa Grund af deres ringere
Sejlevne. I 3 Timer kæmpede Falsen med sine to Baade
mod Kutteren, der førte 12 Stkr. 18-pundige Karonader, da
det endelig lykkedes Linde ved største Anstrængeise at naa
Kamppladsen; da de første Skud fra J olIerne var faldne,
strøg Kutteren, hvis Navn var The Alban; dens Chef, Kapt.
Thomas, og 5 Mand var faldne, Besætningen, en Lieutenant
og 29 Mand, gjordes til Krigsfanger. Kutteren, der var 4
Aar gammel, var en udmærket Sejler og blev den næste
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Dag indbragt til Fladstrand, hvor Pr.-Lieut. Tuxen strax fik
Ordre til at reparere den og gøre den sejlklar. Paa dansk
Side havdes hverken Faldne eller Saarede; Maaneds-Lieutenanterne Magnussen og Knudsen udmærkede sig ved Mod og
Overlæg, og Folkenes Iver og Mod ved uafbrudt at ro i 26
Timer fortjener særdeles Ros.
Den 24/ 0 fik Falsen Ordre til med sine 2 Kanonbaade og
4 Joller at holde Kysten syd for Skagen ryddelig for fjendtlige Krydsere; paa samme Tid stiller Admiralitetet ham
Valget mellem at blive Chef for den erobrede Alban eller
beholde Kommandoen over de strandede Kanonbaade, naar
disse er istandsatte; han foretrak det sidste, og Sec-Lieut.
Rosenørn blev Chef for Alban.
Da Kutteren Alban ikke kunde komme ind i Havne paa
jydske Kyst men maatte ligge paa Fladstrand-Rhed, blev
den efter Kongens Ordre detacheret til Norge, hvor denne
fortræffelige Sejler kunde være til stor Nytte, og hvor den,
hvis den blev jaget, kunde retirere og finde Beskyttelse i de
fleste Havne.
Den 31/10 indberettede Pr.-Lieut. P. Tuæen fra Fladstrand,
at de indstrandede Kanonbaade, Priserne Nr. 1, 2 og 15, ikke
vilde blive færdige til Brug, og bad om og fik Tilladelse til
at permittere Mandskabet i Lighed med andre Steder til
1/311.
I Anledning af at nogle danske Skippere og Folk, der af
engelske Krydsere var tagne paa danske Priser, blev landsatte ved Spodsbjerg, meddeltes Admiralitetet, at disse Folk
blandt Andet havde udtalt: »at Linieskibene Hero og Vanguard bragte alle Konvojerne fra Dars til Sprogø, at de
stedse havde 6 a 8 Fartøjer ude paa Kaperi langs Kysterne
ved Rostock, Wismar, Neustadt, Femern, Kiel og Kappel,
at disse Fartøjer var armerede med 1 Karonade og nogle og
tyve Mand, og at Officererne paa disse Fartøjer i den senere
Tid havde anlagt rød Krave og Opslag for at ligne Danske;
paa Fartøjerne førte de stedse dansk Flag og Vimpel, til de
var tæt ved deres Bytte.«
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Den 14/9 afholdtes Skiveskydning paa Trekroner med 24og 36-pundige Kanoner mod en Skive paa en Afstand af
1200 Alen, og som var 12 Fod lang og 10 Fod høj; 68
Skytter skød hver 1 Skud, hvilket gav 26 Treffere ; otte
Dage tidligere var skudt fra Prøvesteen mod en lignende
Skive, men paa 600 Alens Afstand; om Resultatet foreligger
kun den Udtalelse: sat alle Skud var saa vel rettede, at
dersom det havde været et ' fjendtligt Skib, hvorved Genstanden havde været saa meget større, havde ikke et eneste
Skud Iorfejlet.«
Fra den franske Kejser modtog Kongen Anmodning om
til det kommende Foraar at afgive 900 Mand til Besætning
for 2 ny Linieskibe ; saa nødig Kongen end vilde imødekomme
denne Anmodning, turde han ikke sige Nej og gav Admiralitetet Ordre til at udtale sig om Folkenes Tilvejebringelse.
Admiralitetet oplyste, at foruden de 900 Mand udfordredes
til næste Aars Kampagne 3000 Mand mer, end der havdes,
hvorpaa Kongen befalede, at disse 3900 Mand successive
skulde bringes ned fra Norge, og at dette foranstaltedes saaledes, at alle var paa deres Post, naar Kampagnen begyndte
næste Aar.
Store Konvojer vedblev imidlertid at passere Store-Bælt,
uden at det lykkedes Roflotillerne, der altid var paafærde,
at tilføje dem nogen Skade; Englænderne samlede Koffardiskibene, der skulde konvojeres, i større Grupper end tidligere
og konvojerede dem saa med alle til Raadighed værende
Krigsskibe; saaledes passeredes Tranekær den 23/7 nord fra
syd efter af 3 Linieskibe, 3 Fregatter, 2 Brigger, 2 Kuttere,
6 Luggere og 7 armerede Skibe, konvojerende 79 Tremastere,
60 Brigger, 137 Galeaser, 9 Skonnerter og 14 J agter, og den
27/ 7 passerede 1 Linieskib, 3 Fregatter, 2 Brigger, 1 Skonnert
og 4 armerede Skibe, konvojerende 49 Tremastere, 45 Brigger, 5 Skonnerter, 86 Galeaser og 1 Jagt nord fra syd efter;
naar disse store Flaader ankrede for Natten, omgaves de af
stærke Patrouiller, der forhindrede al Udskæring af Fartøjer.
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Det var først hen i September, .at Flotillerne gjorde et
lille Kup; om dette beretter Kapt.-Lieut. Schønheyder den 3/9:
t>Af den i min underdanigste Rapport af Gaars Dato anmeldte syd fra under Opsejling værende fjendtlige Konvoj var
den forreste Del med et Linieskib og 1 Fregat passeret Knudshoved Kl. 5 EM.; da mellem denne og den agterste Del af
Konvojen, hvortil de øvrige Orlogsmænd sluttede, var en betydelig Afstand, og det tillige løjede af med stærkt sønden
Vande, der ikke tillod det forud værende Linieskib at komme
til de Sydliges Understøttelse, gik jeg i Forening med Kapt.Lieutenanterne Uldall og WuZU med de os underlagte Flotiller
ud fra Slipshavn mod Konvojen og bragte ved nogle Skud
4 af de midterste Skibe til at dreje til, hvilke efter forud
gjort Bestemmelse blev bugserede over mod Korsør, da Vinden, der friskede til af SV. med stærk sønden Vande, ikke
tillod at bringe dem til det nærmere Nyborg. Saavel det
nordre Linieskib, der var gaaet tilankers, som et af de syd
fra kommende, der imidlertid var avenceret op, skød længe
og med megen Heftighed efter de sydligste og nordligste Kanonbaade, men uden at række. Kapt.-Lieut. Uldall og jeg
ankom med 3 Skibe til Indløbet af Korsør Havn, hvor uden
for jeg lod dem ankre K1. 12.
Kapt.-Lieut. WuZU, der jagede det nordligste af de opbragte Skibe, der først efter at have faaet flere Skud i
Skroget vilde dreje til, kom derved saa langt nord paa, at han
ikke kunde komme syd om Sprogø med det og maatte derfor løbe ind med Skibet og medfølgende 7 Kanonbaade til
Musholm. Da jeg strax efter min Ankomst under Landet
ved Halskov fik Efterretning derom, .afgik jeg med den øvrige Del af Flotillen til dette Sted, hvor vi Kl. 3 FM. samledes; jeg efterlod en Officer paa hver af Priserne ved
Korsør.
Konvojen er i Morges gaaet nord paa med frisk Kuling
af S. t. V.«
Denne store Paapassenhed, der udvistes fra engelsk Side,
og som forhindrede, at Roflotillerne kunde udskære Fartøjer
af Konvojerne, gjorde, at Flotillerne hen ad Efteraaret forsynedes med Barkasser eller Mellembaade, byggede paa Hol-
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men, eller at Flotillerne selv anskaffede sig armerede Sejlfartøjer, der var mere bevægelige end de tunge Kanonbaade
og bedre kunde trodse Sø og Vind; med disse Fartøjer toges
med stort Held Kampen op mod Konvojerne, eaaledes at
mange Priser gjordes, og at Konvojerne sjelden eller aldrig
slap uskadt gennem Bæltet. Exempelvis kan anføres følgende Rapport:
&J eg undlader ikke herved at melde det Høje Kollegium,
at jeg den 18/10 af Kapt.-Lieut. WulU om Morgenen blev
beordret tilligemed Lieut. Buhlog Maaneds-Lieut. Holm
med 3 Sejlbaade at søge den ved Romsø liggende fjendtlige Konvoj for at rekognoscere den og udskære Skibe.
Efter fra Musholm at have observeret den at bestaa af
henved 600 Koffardiskibe under Bedækning af 4 Linieskibe
og et betydeligt Antal mindre Krigsskibe, holdt vi samlede
ind i Konvojen, hvor vi igen skiltes Kl. 8 EM. K1. 9 bordede jeg en Galeas, lettede dens ene, kappede dens andet
Anker, satte Baadsmand Jesper Stang med 5 Mand der ombord og gik med Baaden til en tæt ved liggende J agt, hvis
Ankere blev kappede, og tilligemed Galeasen indbragt hertil
iaftes. Galeasens Navn er Anne Johanne Christine, svensk
27 Kommerce-Læster, ladet med Malagavin, Rom, Kaffe,
noget Indigo og China, Papirerne fra Gothenborg til Stockholm. J agten Christine, 16 Kommerce-Læster, med endel
Porcellain, bestemt fra Gothenborg til Petersborg. Begge ere
danske Skibe, der af de Engelske er opbragte og solgte i
Gothenborg.
Ved min Ankomst her forefandt jeg Lieut. Buhl med en
Prise, Kuffen De junge Kaarl, Pappenborger, 28 KommeroeLæster, bestemt fra Pappenborg til Kønigsberg med Kaffe
og Sukker, tillige Lieut. Holm med Kuffen Helena, 50 Kommerce-Læster, hjemmehørende i Rostock, bestemt fra Gothenborg til Petersborg med Stykgods.«
Underdanigst
Aarhus, den

10/10

1810.

F . C. Holsten.

Som alt nævnt foregik den fjendtlige Konvojering næsten
udelukkende gennem Store-Bælt, og i Juli og August meld-
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tes stadig fra Helsingør og Dragør, at ingen fjendtlige Skibe
var i Sigte.
Paa 'Grund af den ublide Aarstid, og da ingen engelske
Krigsskibe viste 'sig i Sundet, begyndte allerede i den første
Halvdel af October Inddragelsen af Roflotillen. Sketprammen Sværdfisken inddroges den S/10' den 16/10 ophørte Konvojeringen mellem Helsingør og Isefjord, der ikke havde havt
stor Betydning, da Rofartøjerne sjælden kunde komme i den
svære Sø Efteraarsdage, og de dertil anvendte Fartøjer oplagdes; den 1/11 oplagdes Roflotillerne ved Dragør og Præstø,
den 8/11 Skøtprammene paa Københavns-Rhed og Flaadebatterierne i Grønsund og ved Masnedø, og de Barkasser,
der var tildelte Flotillerne i Bæltet, hjemkaldtes. Trekroners
og Prøvesteens Besætninger reduceredes til Halvdelen, hvilken Foranstaltning motiveredes med, at der ikke længer var
Krig med Sverrig. Den 3°/11 oplagdes Fartøjerne ved Vordingborg og Rørvig, og paa Grund af streng Kulde paabegyndt es Oplægningen i Fladstrand.
Den 2/11 berettede Kapt.-Lieut. Trampe fra Korsør, at han
som Parlamentair havde været' ombord i det engelske Admiralskib for Udvexling af Fanger og der erfaret, at en engelsk
Officer, der havde plyndret paa Sejrø, var bleven stillet for
;
en Krigsret og kasseret.
Den 1°/11 meddelte Admiralitetet Kapt. Risbrich, at 3-4000
Mand ventes fra Norge til Jylland; disse kom i smaa Far, tøjer, 20-75 Mand ad Gangen, og skulde føres til Hvervningen i København af Officerer, der skulde afgives af Flotillen i Frederikshavn.
Den 14/12 passere de sidste engelske Krigsskibe, 2 Fregatter og 1 Brig, Nyborg for nordgaaende.
Den 15/12 oplægges Roflotillen i Helsingør, dog beholdes
her en Kanonbaads Besætning til at bemande Baade til Visitation af forbipasserende Skibe.
Den 21/12 oplægges Roflotillerne i Køge, Nakskov, Lohals,
Aarhus, Korsør og Kallundborg, de to sidste Steder dog kun
med Halvdelen.
Vinteren var i Midten af December streng, saaledes
maatte 4 Kanonjoller flygte fra Hals til Fladstrand for Is
og ankom ,til sidstnævnte By temmelig ramponerede.
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Den 28/ 12 var alt Søkrigsmateriel oplagt, og det Mandskab, der kunde undværes, permitteret til l/a.
I det forløbne Aar var den danske Flaade, foruden de
erobrede Fartøj er, blevet forøget med Linieskibet Pheniæ,
der aldrig blev udrustet og ophuggedes 1843, Briggerne Lolland og Kiel, Briggen Falster, der først blev udrustet 1811,
9 Kanonbaade og 4 Kanonjoller.

Som ovenfor meddelt fik Admiral Fisker i December 1809
Tilladelse til at rejse til København, og i Januar afrejste han;
efter sin Ankomst til Hovedstaden indgav han til Kongen en længere motiveret Redegørelse angaaende Mangel paa
Officerer, udbad sig en Del af de ældste Søkadetter opsendte
til Uddannelse og anmodede tillige om, at det ved en kongelig
Resolution maatte blive de i Norge tjenende Søofficerer forbudt at give sig af med Handelsforetagender, da Tjenesten
ellers vilde lide derunder. Mundtlig foredrog han for Kongen den hele vidtløftige Prisesag og bad om at fritages for
flere Trakasserier i denne, da han i modsat Fald maatte udbede sig afløst fra sin Post i Norge. Dette lovede Kongen
vel at gaa ind paa, ligesom han ved meget smigrende Ytringer bevægede Fisker til at beholde Stillingen som øverstbefalende for Kystforsvaret ; men det viste sig alligevel snart,
efter at Fisker var kommet tilbage, at Kollegiet paany havde
faaet sin Villie, hvorefter Pennefejden fortsattes.
Efter sin Tilbagekomst til Norge tog han strax fat paa
at ordne alt til den kommende Kampagne. I Midten af
April indfandt de engelske Orlogsmænd sig igen ved Kysterne,
og Krigen var dermed atter begyndt.
Den "l« ankom til Christiansand 2 engelske Kartelskibe
med 401 danske Fanger, som foruden 50 vestindiske Soldater
udgjorde Resten af Prins Christian's Besætning.
Fisker, der manglede 100 Mand til Provideringsfartøjerne,
foreslog dem tagne af nævnte frigivne Fanger, og at de øvrige fra Fangenskab hjemvendte fritoges for Udskrivning og
til at nyde nogen Godtgørelse for udstandne Lidelser samt
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fik Tilladelse til at gaa i Koffardi- og Provideringsfart, hvor
der gaves uhørte Hyrer til Søfolk. Forslaget bifaldtes.
Den 5/4 meldte Fisker til Admiralitetet, at Briggerne
Langeland og Lougen er under Udrustning, at han agter at
ombytte deres korte 18-pundige Kanoner med de længste af
samme Kaliber, at Briggen Samsø kølhales for at erstatte en
tabt Straakøl, at de øvrige Brigger er paa Togt, at Roflotillen er udrustet og posteret, og at ingen Fjender endnu har
vist sig.
Den 3°/4 indberettede Fisker, at han har givet Briggerne
Lougen og Langeland Ordre til i Christiansand at forene sig
med Kanonskonnerterne N ornen, Valkyrien og Axel Thorsen
for derefter at tage Station nord paa til Nordlandenes, Finmarkens og Arehangel Fartens Beskyttelse under Kapt.-Lieut.
Muller's Kommando.
Briggerne .S eagull og Allart krydse vest for Lindesnæs,
Briggerne Samsø og Alsen øst for, Briggen Hemnæs har Station mellem Jomfruland og Grændsen, Briggen Kiel er under
Ombygning.
Kapt.-Lieut. Muller, der var Chef for Briggen Lougen,
havde under 5/4 modtaget følgende Instrux, der her gengives
ordret, fordi den udmærker sig ved sin Klarhed og Form og
viser den Omhu og Omtanke, hvormed Fisker traf alle sine
Foranstaltninger:
»Jeg har mundtlig kommuniceret Hr. Kapt.-Lieutenanten,
at De med den Dem betroede kgl. Brig Lougen og flere
underordnede Hs. Maj. Krigsfartøjer er udset til at fungere i
den tilstundende Sommer som Kyst- og Kystfarts Bevogter
langs med Nordlands og Finmarkens Kyster.
Briggen Langeland er Dem allerede underordnet; den tilligemed Lougen er, som Dem bekendt, under Omforandring.
Der er mere end Sandsynlighed for, at disse ville være færdige fra det kgl. Værft henimod den 2°/4; De sørger for, at
de samtidig er sejlklare og saa meget provianterede, som
der nogenlunde lader sig indestuve ; De vil tillige sørge for
at have Mandskaberne saa vel paakIædte, som til et saadant
Togt kan udfordres, og rekvirerer De ved det kgl. Værft
i Frederiksværn de nødvendige Klædnings-Sortimenter dertil.
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Det er afgjort, at Bemandingsreglementerne for Seagull,
Allart og Lougen har været tilstrækkelige; det i Briggen
Langeland værende større Antal Mennesker beordres De at
aflevere til Ro-Forsvarseskadren i Frerleriksværn, og da
Langeland har Soldateske, saa blive disse at regne blandt
de Sø- og Usøvantes Antal; Hel- og Halvbefarne kan beholdes efter det Forhold, som finder Sted i Briggen Lougen.
Denne Mesure er ved Anledning af det tiltænkte Togt
saa meget mere nødvendig, som det gælder at kunne være
tilstrækkeligt forsynet med Proviant i Egne, hvor det kun
lidet lader sig formode, at nogen Remplacement kan opnaas,
og hvorhen altsaa Alt maa medbringes.
For at opnaa denne Hensigt har Hr. Komd.-Kapt. Fabricius lovet at tilvejebringe et passende Transportfartøj, der
kan indtage 13 a 16 Ugers Proviant til begge Briggerne, og
hvis Bestemmelse det er at følge med Divisionen til Nordland og Finmarken. De placerer det der i en saadan Havn
eller Ankerplads, hvor De med Briggerne let kan hensejle,
naar Proviantkomplettering behøves ; naar Fartøjet derved
er udlosset, sendes det til sit Affartssted . Skulde det være
færdigt fra Værftet, forinden Briggerne er sejlklare , kan det
forudskikkes til Flekkerø, hvorfra De selv afhenter det,
naar De gaar til Deres Bestemmelse. Blandt Proviantsorterne bruger De kun at indtage et Parti tør Fisk til 14 Dage
eller 3 Uger; af denne Artikel kan De senere lade indkøbe,
hvad som behøves.
Øl for saa lang Tid kan ikke rummes. De bemyndiges
derimod at rekvirere et Parti Malt og Humle, indpakket i
fuldbaandede Foustager; sandsynligt er det, at De derfra
kan faa brygget noget Øl, hvoraf Mandskabet kan gives
varme Ølsupper.
Naar Briggerne er sejlklare og Transportskibet færdigt,
afsejler De med første Lejlighed til Christiansand, hvor De
vil forefinde eller vente 3 kongelige Kanonskonnerter, to fra
Bergen og en fra Throndhjem (Nornen, Valkyrien og Axel
Thorsen, armerede med en 24-pundig Kanon for og agter),
hvis Chefer har Ordre at underlægge sig Deres Kommando,
Pr.-Lieut. Bjelke har min Ordre at didsende et Proviantfartøj med 4 Maaneders Proviant til disse Fartøjers Besæt-
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ninger, hvilke ialt beløbe sig til 120 Mand. De vil ligeledes
forefinde fra Bergen didsendt 5 bekendte Mænd og fra Throndhjem 2, hvilke fordeles paa Fartøjerne.
Fra Hs. Exe. Hr. General von Krogh vil upaatvivlelig meddeles Dem alle de Oplysninger, han kan tilvejebringe om de
nordlandske og Finmarkens Kyster. Han er af mig anmodet
om at kommunicere Hr. Kapt.-Lieutenanten, hvilke Forsvarsforanstaltninger Højsamme har besørget anlagt paa bemeldte
Kyster. Ønskeligt var det, om De med Deres i Christiansand
samlede Styrke kunde afsejle derfra nord efter medio Maj,
hvorpaa De først anløber Hundsholm, gør Dem bekendt med
Havnen og de der anbragte eller anbringende Befæstninger,
hvornæst De søger nordligere til Hammersfest mod Nordkap
og vælger det eller de Steder, hvor Kanonskonnerterne fortrinsvis bør posteres, og hvor Proviantfartøjerne kan ligge
saaJedes, at Skonnerterne og Briggerne bekvemmest muligt
kan faa Adgang til dem.
Paa Kyster og i Farvande, lidet kendte; hvorover neppe
haves generale Kort, mindre specielle, og hvor Sejladsen maa
ske med en bekendt Mand, lader det sig ikke gøre at give
ufravigelige Instruktioner om, hvor Kystbatterier og Kystbevogtningsstationer skal etableres. Den højstkommanderende
Officer maa gives ample Fuldmagt, Grundanledningerne til
den ham betroede Expedition, hvad man efter Kræfternes
Maal af den Styrke, der er ham betroet; kan fordre, derefter
bør det specielle af Udøvelsen overlades til en prøvet Officers gode Konduite.
Det forkyndes Hr. Kapt.-Lieut., at Hovedhensigten med
det Dem befalede Togt er, efter Mulighed:
a. At dække Kysten og i Særdeleshed de tilgængelige Punkter for Krigsfartøjer mod Røveri af Fjenden, ligesom det
i afvigte Aar er blevet foretaget. Derfor sørger nu paa
enkelte Steder Landetaten ; Kanonskonnerternes Stilling
bør bøde paa andre, hvor andet Forsvar ej er tilvejebragt. Med Briggerne derimod anstilles Krydsture paa
de Højder, hvor smaa fjendtlige Krydsere kan forventes
at anduve Landet for at røve de til og fra Arehangel
sejlende Skibe og de langs Kysten farende Jægter.
Fra Pr.-Lieut. Lund, som berejser Kysterne, kan De
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forvente de Oplysninger, som han i den Anledning formaar at give. Deres egen Erfaring, daglige Konferencer
med kystbekendte Mænd vil snart bibringe Dem de Kundskaber, som kan vejlede til det rigtige Valg.
b. Archangelfartens Beskyttelse ; . den tilvejebringes upaatvivlelig ved Kryds-Posteringer paa de Højder, hvor de
fjendtlige Snaphaner kan forventes at krydse. Da imidlertid mere end en Højde kan være farlig, saa vil De
med Briggerne, som De stedse holder samlede, naar De
træffer kommende eller gaaende Archange1farere, at ledsage dem nord eller syd efter, til de farlige Punkter er
passerede .
.
Er det retournerende Skibe, da kunne de beordres at
anløbe Hundsholmen og der forblive, indtil De forlader
Stationen, hvorefter De da behager med Eskorte at ledsage dem til deres Bestemmelse Bergen eller Throndhjem.
c. Kanonskonnerterne maa ikke forblive immobile til enkelte Punkters Forsvar. Naar Farten langs Kysten, det
være sig med Archangels-Skibe, som imellem vælge denne
Sejlads, eller med Landets egen Kyst udenom visse Kyststrækninger, f. Ex. over Lappehavet, hvorved ingen Skærgaar findes, kunde fordre deres Bistand til Sikkerhed, da
skal Kanonskonnerterne give Konvoj til næste Skærgaard, hvorefter de retournerar til deres Post; de Dem
underlagte 3 Kanonskonnerter bliver anførte af 3 MaanedsLieutenanter. Til at have Overinspektion over dem, dog
vedblivende under deres personlige Overkommando, lader
De Pr.-Lieut. Wiegelsen overtræde paa bemeldte Skonnerter, og meddeles der ham for deres Anvendelse og sit
Forhold Instruktion.
For at bøde paa Pr.-Lieut Wiegelsen's Afsavn, naar han
bliver saaledes beskæftiget, er Sec.-Lieut. Hallander beordret
at forrette Tjeneste paa Briggen Lougen.
Mellem 5te og lOde September forlader Hr. Kapt.-Lieut.
de nordlandske Kyster, detacherer den throndhjemske Kanonskonnert til Throndhjem med Ordre at melde sig hos Hr.
Komd.-Kapt. Motzfeldt, de to bergenske til Bergen, hvor de
melder sig til Pr .-Lieut. Bjelke.
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Med begge Briggerne begiver De Dem til Christiansand,
hvorfra De melder Deres Ankomst til mig og rapporterer om
det forefaldne. Pr.-Lieut. Wiegelsen tilbagetræder da paa Briggen Lougen.«
Efter at Admiralitetet under 2/5 havde tilskrevet Fisker
at sørge for Besætning til 2 nye Flaadebatterier, modtog det
følgende Svar:
»Det er mig særdeles behageligt at kunne underdanigst
tilmelde, at Hs. Majestæts allerhøjeste Befaling vedkommende
de Christiansandske Flaadebatterier allerede var sat i Udførelse, forinden Befalingen ankom.
Flaadebatteriet i Frederiksværn har jeg stedse anset som
vedhængende og sluttende til Fæstningsværkerne og saaledes
aldeles underordnet Kommandantskabet; Hr. Komd.-Kapt.
Fabricius har aarligen modtaget til dette velordnede Batteri,
som fører 10 Stkr. 24-pundige Kanoner, en Officer og 24
Mand fra Sødefensionen og iøvrigt besørget det besat fra Garnisonen.
Christiansands Flaadebatterier er endda mere indlænkede
i Stedets Forsvars Kæde og af Defensions-Kommissionen
givet Post fixe - disse yderlig slet byggede og maadelig
vedligeholdte Batterier annekteredes 3 Maaneds-Lieutenanter,
54 Søfolk og alle for den kongelige Tjeneste paa Værfterne
arbejdende Haandværksfolk, som omtrent og jævnlig kunde
beløbe sig til 60 Mand; denne Foranstaltning blev truffet ved
mit Ophold i Christiansand i Slutningen af Aaret 1807, og
Batterierne, som da kun fandtes at kunne bære en Byrde af
4, 5 a 6 Kanoner hver, aldeles overdragne til Kommandantskabets Disposition og forblive underordnede InspektionsOfficeren, Hr. Kapt.-Lieut. Stibolt.
I Vinteren 1808-09 blev det i 0sterhavnen posterede
Batteri af Sø- og Isgang saa ramponeret, at det næppe med
alle anvendelige Paliativer kunde holdes en poste; jeg bevirkede med General-Kommandoens Tilladelse at remplacere
det med 3 smaa flydende Batterier, hvert paa 3 Kanoner,
hvis større Grad af legerete gør, at de kan rykke frem og
tilbage i Havnen, og hvis Dimensioner tillade, at de kan
gennem Gravene flyttes fra den ene Havn til den anden,
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og at de i Sø- og Isgang kan indhales i Graven uden
at hales omkring Odder-Ø, som de først byggede maatte
gøre.
Ved dette Foraars Begyndelse var de 3 nye Batterier
færdigbyggede, og et større Personale var nu nødvendig, og
jeg beordrede Kapt.-Lieut. Stibolt at melde det til Kommandantskabet og at erklære paa mine Vegne, at jeg, langt fra
at være forsynet med tilstrækkeligt Mandskab til Roflotillen,
ikke kunde tilvejebringe fra Udskrivningen fuld Komplettering, som jeg desuden fandt unødvendig og byrdefuld for
Hs, Majestæts Kasse, da det var mig bekendt, at en Bataillon
Bergenhusere var hidbestemt for at forstærke Garnisonen
og dække Flækkerø-Havn. Jeg antog da 2 Maaneds-Lieutenanter til disse Batterier, beordrede Kapt.-Lieut. Stibolt at
exercere det Antal Folk, han havde paa alle Batterierne,
som til Doublering, indtil Bergenhuserne ankom, og erklærede, at jeg iøvrigt ansaa mig incompetent til at byde og
befale over Batterier, som til Christiansands Forsvar udgjorde
en Del af Befæstningen.
.
Den Bergenhusiske Bataillon er nu ankommen, derfra
bliver Batterierne kompletterede, og jeg tør haabe, at det
Kgl. Kollegie vil finde Anledning til at referere Hs. Majestæt,
ved allerhøjeste Nærværelse, at fra min Side er Intet forsømt.«
Underdanigst
Christiansand, den 18/. 1810.
Lorents Fisker.
Den 13 / 5 indsendte Admiral Fisker følgende Rapport, modtaget fra Pr .-Lieut. Budde, Chef for Briggen Seagull, dateret
Svinør den 13 / 5:
»Den 12h blev signaleret fra Stjernø: en fjendtlig Fregat
at gøre Jagt paa danske Brigger, som styrede mod Landet;
lettede strax med Briggerne Seagull og Allart for at komme
til Undsætning. Fregatten, hvis Navn var Tribune, ophævede
Jagten og styrede med Force af Sejl fra Land.
Efter Aftale med Kapitain Krieger sluttede jeg med Briggen Seagull i Samsø's Kølvand, dernæst Alsen og den agterste Allart; stod bidevind udefter 21 / 2 Mil af Land; holdt
derfra 4 Streger rumskøds ned paa Fregatten, som var ilæ.
19
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Efter at Fregatten nogle Gange havde givet sit glatte Lag,
drejede 2 Streger til, samme Kurs som Fjenden, og Atakken
begyndte paa Kanonskuds Afstand. Den fjendtlige Fregat
forcerede Sejl og søgte bestandig forud og i en vis Afstand,
hvorved de forreste Brigger alene blev udsatte for hans
Ild. De to andre Brigger forcerede Sejl og holdt lettere for
om mulig at doublere ham og give ham Skud agter ind, men
da Fregatten sejlede saa meget bedre, blev denne Hensigt
ikke opnaaet.
Attaken vedvarede med uafbrudt Ild i en Time og 20
Minutter. Fjenden blev meget beskadiget paa Skrog, Sejl
og Takkelage.
KJ. 6h 20m holdt op og gav ham Laget agter ind; den
fjendtlige Fregat var imellem 44 til 50 Kanoner.
Ombord i Briggen Seagull er ingen Døde og Blesserede.
Nogle Skud i Skroget, Sejl og Takkelagen temmelig medtagne.
Officerer og Mandskab har ved denne Affaire vist sig som
tapre danske og norske Mænd.«
Af senere Rapport erfaredes, at Briggen Samsø havde
1 Død og 2 Saarede, og ligesom Seagull havde den Takkelage,
Sejl og Rundholter meget forskudte. Tribune havde 12 Døde
og 18 Saarede.
Var det lykkedes Alsen og Allart at deltage i Træfningen,
vilde Tribune sandsynligvis være bleven tagen; det bliver i
ethvert Tilfælde en for os stolt Affaire, naar man husker
den Overmagt, der kæmpedes imod.
I den sidste Halvdel af Juni fik Admiral Fisker Meddelelse om, at en betydelig Konvoj var bleven samlet i
Sverrig og snart vilde staa Skagerak ud. I en Fart blev
Briggerne Samsø, Seagull, Allart, Kiel og Alsen samlede og
underlagte Kapt. Joh. Krieger, som modtog følgende Instrux:
»Saasnart denne Ordre indløber, og Vejrliget dertil føjer
sig, behager Hr. Kapt. med de Dem underordnede Brigger
at hensejle til Koster indtil efter Omstændighederne 1, 2
eller 3 Mils Afstand fra Land, hvornæst De holder Syd efter
til omtrent midt ud for Hval-Øer i samme Afstand. Min
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Hensigt er blot, at jeg ønsker Dem set paa denne Kant
for, om muligt, at tiltrække en fjendtlig Styrke, som andre
Steder til mere Skade er beskæftiget.
Naar De har grundet Formodning om at være observeret, hvilket kan begunstiges ved at tone Flag eller tilbordekalde svenske Fiskere, da har De med samtlige Brigger at
arbejde Dem vesterefter til Risør eller Lyngør langs Kysten.
Fra sidstnævnte Punkter sejler De herefter mod Holmen paa Jyllands Kyst til samme Sted paa 4 a 6 Mil
nær, vogtende Dem for at komme østligere i Farvandet,
hvorefter De krydser Dem eller styrer Vest hen, indtil De
indtræffer 6 a 8 Mil SV. for Lindesnæs. Den sidste Tur
maa saavidt mulig foretages indenfor Grændsen af det Trapezium, som beskrives af en Linie trukket fra Risør til 4 a
6 Mil nord for Holmen, den anden fra dette Sted til 6 a 8
Mil SV. for Næsset, den tredie herfra til Egvang; at Kysten
fra Egvang til Lyngør er den fjerde Linie, forstaar sig af
sig selv. Dække og forsvare danske samt norske Skibe,
skade Fjenden, bemestre Dem eller tilintetgøre hans Skibe
og opbringe samt indsende til Undersøgelse og Priskendelse
mistænkelige neutrale, dette er Maalet for det herved befalede Togt.«
Listen lykkedes fuldstændig. Admiral Saumarez, der
havde en betydelig Styrke til sin Raadighed ved den svenske Kyst, blev underrettet om, at de dansk-norske Brigger
krydsede syd efter; han lod sine Fregatter jage og sendte
kun en Brig med en stor Del af Konvojen. Begunstigede
af Mørket stod Briggerne vest over i Farvandet og var
saa heldige at komme lige paa denne Konvoj iSkagerak ;
Konvojen var ledsaget af den engelske Brig Forward, der
strax flygtede ved Synet af de danske Brigger.
Den 25/7 havde Fisker endnu ikke faaet nogen officiel
Rapport fra Krieger, men samme Dag indberettede han til
Kongen at have faaet en privat Meddelelse fra Krieger,
gaaende ud paa: »at den 19/7 mødte Briggerne midt vaters
mellem Norge og Jylland en Konvoj af omtrent 50 Skibe, '
eskorteret af en engelsk Brig; Eskorten tog Flugten, og Deres Majestæts Brigger erobrede den hele Konvoj, som den
19*
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følgende Dag blev indbragt til Havnene mellem Christiansand og Ydø 2 Mil vest Ior.«
Krieger's officielle Rapport, der sikkert maa være indsendt senere af Fisker, findes ikke i Rigsarchivet.
Kort efter sin første Indberetning meldte Fisker at have
faaet Ilbud om, at Konvojen, der senere vurderedes til 71 / 2
Million Rigsdaler, bestod af Skibe under amerikansk, pappenborgsk, danziger, preusisk m. m. Flag, at de var i Størrelse
fra 50 til 160 Læster, ladede med gode østersøiske Produkter.
Et af de faa Uheld, som indtraf for den norske Sødetension under Fisker's Styrelse, hændte just paa denne Tid for
·Sec.-Lieut . H. B. Dahlerup, der ligesom det foregaaende Aar
var stationeret med 2 Kanonskonnerter, Balder og Thor, og
Kanonjollen Nr. 5 i Havnen Silden i Nærheden af Stadt;
da den officielle Rapport om denne Affaire ikke findes i
Rigsarchivot, gengives Begivenheden her efter Beskrivelsen
i Dahlerup's: »Mit Livs Begivenheders, og denne er sikkert
nok saa interessant som den officielle Rapport.
»Det var d. 22/ 7 'en Søndag Formiddag, at der indløb Signaler nord fra om 2 fjendtlige Fregatter, som under Kysten
jagede et Skib. Jeg var ovre i Osmundvaag. Kanonskonnerterne laa i Silden, da jeg staaende ude paa det lille Bjerg
ved Indløbet til Vaagen i Selskab med mine Officerer saa et
Skib komme frem for Furunæs med en frisk nordlig Vind;
det var en Nordlands J agt, som holdt ind. Ikke længe efter
kom der 2 store Skibe tilsyne, som strax drejede ud efter og
nu tydelig saas at være Fregatter.
,
Fregatterne vendte og stod atter ind imod Landet krydsende, som det syntes, nord efter, og de forsvandt af Syne
bag Landet indtil hen mod Aften; senere, da jeg var bleven
tagen til Fange, erfarede jeg, at begge Cheferne havde været
iland og talt med Bønderne selv.
J eg var imidlertid vendt tilbage til Silden. Mod Aften
var Fregatterne atter komne i Sigte og saas at staa bidevind
udefter. Vinden løjede af og blev efter Solnedgang Stille. Jeg
havde om Aftenen kaldt Kanonjollen over til mig, og da det
var blevet mørkt, besluttede jeg at ro ud med alle tre Fartøjer til Furunæs for at erkyndige mig blandt Kystbeboerne
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om Fjendens Bevægelser under Landet om Eftermiddagen,
da jeg "el havde Formodning om, at en Landgang havde
fundet Sted.
Midt paa Fjorden kunde vi omtrent være komne noget
efter Midnat, da vi fik øje paa en Baad, der kom roende
ind fra Søen; den saa i Førstningen ikke os, der var dækkede af Landet i Baggrunden, og styrede lige mod Silden,
hvor det syntes klart, at den var underrettet om, at Havnen var.
J eg havde givet JolIen Nr. {j Ordre at ro med Agterenden
fremefter imod Baaden, klar til at skyde paa den. Den
kom os paa Kanonskuds Distance, før den blev os var, men
da drejede den pludselig op imod os, og da den uden Tvivl
opdagede, hvad vi var, vendte den udefter for at undfly.
J eg lod nu JolIen fyre et Par Skud, og vi satte efter
den af alle Kræfter, men den vandt snar t et saadant Forspring, at jeg opgav at forfølge den. J eg vendte tilbage til
Silden henimod Daggry, sat t e Skildvagter til Udkig paa
Land og lod Mandskabet gaa tilkøjs .
Da jeg om Morgenen kom op paa Dækket, var Vinden
sydlig og omløbende. Fra Telegrafen var meldt, at Fregatterne var i Sigte langt ude. Jeg havde bestemt mig til at
udføre min tidligere Beslutning at gaa ud til Stadt op ad
Formiddagen, naar Skonnerternes Baade var komne tilbage
fra Barm-Ø, hvor de var sendt e hen eft er Vand, da vor
Brønd var tømt. Kl. 11, just som Baadene var komne ombord med Vandet, meldtes, at Fregatterne nu saas komme
ind imod Land.
Endnu havde jeg ingen Tanke om, at de vilde angribe
os, hvor vi laa, men da vi i ethvert Tilfælde ikke kunde
blive liggende i Silden, hvor Fregatterne uden Fare kunde
løbe ind, saa lod jeg Skonnerterne lette og kaldte Nr. {j
tilos, hvorefter jeg roede nord om Silden, da der endnu
kun var, hvad Fiskerne kalde »Flaavind«, ustadige, lette
Vindpust.
Jeg var ikke kommet ret langt, før Fregatterne saas
komme frem bag Kraakenæs med en temmelig stadig Brise
af Søndenvind og det allerede nær inde, hvor de drejede til,
og snart saa jeg, at Fartøjer blev sat ud fra begge Skibe.
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Nu var det mig klart, at et Angreb forestod, og jeg roede
syd efter, Vesten om Silden, for at søge ind i en af de smaa
Fjorde, hvor Fregatterne ikke kunde følge mig.
Sørepolden eller Synderpolden syntes mig dertil at burde
foretrækkes, og jeg meddelte de to Officerer min Beslutning
at ro derhen, hvor vi efter Omstændighederne enten vilde
vente Fjenden, fastfortøjet til Landet i en Linie, der bestrøg
Løbet, eller udholde Fægtningen roende indefter til det Inderste af Polden. Vinden friskede imidlertid og var næsten
stik imod, jeg maatte lade Skonnerterne sætte Sejl, for ved
et Slag eller to, med Aarerne til Hjælp, at naa op til Polden; Kanonjollen gav jeg Ordre at ro lige dertil og vente os
ved Indgangen.
Vi var næppe komne Silden forbi, før vi saa de fjendtlige Baade sætte sig i Bevægelse indefter imod os. Vi havde
vel et Forspring paa noget over en Mil, og Fjenden vilde
have en Strækning af henved to Mil at ro, men den uheldige Modvind, vi havde faaet, der tvang os til at krydse,
gjorde denne ringe Fordel til Intet.
Omsider naaede jeg med Skonnerten Indløbet til Polden,
hvor Sejlene blev bjergede, og vi nu med Aarene alene
roede ind efter, desværre imod en temmelig frisk Vind lige
i Stevnen.
Kanonjollen, som kom hurtigere frem, da den ikke som
vi hindredes af Master og Rejsning, roede fra os; jeg raabte
i Raaber flere Gange til Lieut. Dietrichson, at han ikke
maatte fjerne sig fra os, men dette konfuse Menneske vedblev at ro; jeg lod et skarpt Geværskud affyre efter ham,
Intet hjalp; thi han saa allerede Fjenden, der længer ud e,
hvor han var, medens Skonnerterne maatte ro tæt under
Landet for bedre at avancere. Kort efter forsvandt han ganske bag et Næs for os.
Just som vi ogsaa nærmede os dette Næs, som jeg stræbte
at naa itide' for at gøre fast ved og saaledes til Ankers at
modtage Angrebet , kom de fjendtlige Baade frem i Indløbet,
og nu begyndte vi at skyde.
Fjenden besvarede strax vor Ild med Karonader, hvormed 4 af de 7 Baade, der kom .imod os, var bevæbnede i
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Bougen. Deres Krudt var umaadelig bedre end vort, saa at
Fordelen af det længere Skyts i Begyndelsen af Fægtningen
ikke engang kom os tilgode. Da min Kanon efter det første
Skud skulde afviskes, brækkede Stagen, og Viskeren blev
siddende inde i Kanonen; da det ikke lykkedes straks at
faa den ud, lod jeg Skonnerten dreje rundt med Forenden
mod Fjenden; men ved det første Skud med den forreste Kanon sprang Bændslet om Brogbøjlen, Kanonen løb
ind under Sprydet, og Laasen knækkede og gjordes ubrugelig.
Til Lykke meldte man agter fra, at nu var Viskerkolben
omsider faaet ud, og Kanonen var atter brugbar. Skonnerten
blev da vendt igen, og flere Skud gjordes med Skraa, da
Baadene nærmede sig. J eg lod paa samme Tid ro af al
Magt for at komme Næsset saa nær igen, at et Toug kunde
blive bragt iland til at fastgøre Skonnerten med, for at jeg
uhindret kunde anvende Mandskabet ved Haandvaabnene
med Afslaaningen af den forestaaende Entring, og da det
kun gik langsomt frem, tilbød Baadsmanden at svømme i
Land med en Trosse, hvilket ogsaa skete, men for sent til,
at vi kom til at drage Fordel deraf. Baadsmanden undgik
imidlertid Fangenskab og gavnede mig med foreløbig at
kunne berette Enkelthederne i det Passerede.
De fire med Karonader armerede og derfor sværtroende
Baade avancerede kun langsomt i en Frontlinie og affyrede
deres Karonader med Præcision og Virkning; de tre andre
Baade holdt sig ude af Skudlinien under Landet og var nu
saa nær, at Musketteriet anvendtes; hos mig var endnu Ingen dræbt eller saaret, skønt Entrenætstøtterne var bortskudte paa den ene Side, saa at Nættet hang i Vandet, et
Par Aarer var overskudte, og Musketkugler slog mod Sideplanker og Opklædning.
Da kom Thor drivende i stor Konfusion agten om mig
med Flaget nedskudt eller strøget; Lieut. Rasmussen stod i
Storvantet og raabte til mig, at han havde 4 Mand skudte.
Jeg raabte tilbage, at han skulde komme af Vejen strax, at
jeg kunde bruge min Kanon, og han skulde hejse sit Flag
og fortsætte Fægtningen. Dette skete, han laa nu udenfor
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mig, istedetfor han før havde ligget nærmere den vestlige
Side af Polden.
Nu begyndte de tre til Entring bestemte Fartøjer at
overøse mig med Hagel af Musketkugler, hvormed hele den
styrbords Side var spækket og oversaaet af, som vi siden
efter saa, og kom under vedvarende Hurraraab ind til mig.
Mit Mandskab, lutter Bønder eller Fiskere paa en tre
fire gode Matroser nær, var forstenede af Skræk og Forvirring; mit Forraad -af Haandvaaben var usselt i Kvantitet
og Kvalitet, og Alt havde forenet sig for at forhindre, at
der kunde være gjort saadanne Forberedelser, som kunde
have berettiget til noget Haah af en Kamp med blanke
Vaaben under saa ulige Vilkaar.
Disse Tanker løb hurtigt om i mit Hoved, og jeg saa,
at det var at ofre os selv uden Nytte at lade det komme
til Entring; jeg lod da Flaget stryge og raabte, staaende op
paa en af Roerbænkene, at vi nu havde strøget, da Soldaterne i Baaden vedblev at skyde. Idet Baadene kom farende op under Agterspejlet og paa Siden , hvor Aarene var
indlagte for Kanonernes Skyld, skete dette med en. saadan
Fart, at en eller to af dem kom under de lange Aarer, hvorved flere af Folkene blev kastede overende paa Bunden af
Fartøjet, og der saa jeg Mariner-Lieutenanten tumle ned,
idet han med sin blanke Sabel slog paa de Marinere, der
ikke hørte op at skyde efter Kommandoen derom.
Balder blev da i en Hast tagen i Besiddelse, og strax
efter saa jeg Thor have samme Skæbne, hvorefter flere af
de fjendtlige Fartøjer roede længere ind under Polden efter
Nr. 5, der havde fyret en halv Snes Skud under Affairen,
men paa en Afstand, hvor de blev uden Virkning.
Fregatterne var imidlertid komne helt ind under Silden
og laa tværs ud for Synderpolden, saa at de kunde overskue
Kampen. Skonnerterne dreve for Vinden paa Fjorden, hvor
der blev sat Sejl, og de holdt ned imod Fregatterne.
Kapitain Byron kom ombord og sagde mig nogle høflige
Ord, men jeg ved ej, om jeg svarede ham, og en formelig
Overlevering af min Sabel fandt ikke Sted, da jeg ikke
havde den spændt om mig under Affairen. Et Fartøj bragte
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mig ombord paa Belædere. Lieut. Rasmussen kom paa den
anden Fregat, Nemesis.
Om Kanonjollens Skæbne blev jeg underrettet af de engelske Officerer ved deres Tilbagekomst. Efter i en Hast at
have taget Skonnerterne i Besiddelse, roede de med Karonader bevæbnede Baade ind efter J olIen, som efter at have
fyret et Par Skud løb sig fast paa et Skær og blev forladt
af Mandskabet, der flygtede op i Land og skjulte sig mellem
Klipperne. Kanonjollen sprængte Englænderne i Luften efter
forgæves Forsøg paa at faa den af uden anden Hjælp.
I de syv Baade, der sendtes imod mig, var der omtrent
150 Mand. Min samlede Magt beløb sig til 110 a112 Mand.
Kanonskonnerternes Mandskab udgjorde 85 Mand, Syge fraregnede. Englænderne var krigserfarne Folk, udsøgte af Besætningerne, de havde en Officer og en Kadet i hvert Fartøj, og de kunde lægge ombord paa den ene Skonnert først
og siden tage de andre, kunde angribe forskellige Steder paa
engang, hvor det uøvede Mandskab savnede enhver Anførsel, endog af Underofficerer, hvoraf der paa hver kun var
en Baadsmand og en Kvartermester.
Skonnerten Thor var den eneste af mine tre Kanonfartøjer, der mistede Folk. Den havde 4 Mand dræbte og en
Mand saaret saa betydelig, at 'han døde nogen Tid efter
ombord i Fregatten Belmederes
Det var anden Gang Dahlerup blev bortført i Fangenskab; ved sin Tilbagekomst til Norge i 1811 blev han i
Anledning af denne Affaire stillet for en Krigsret, der fuldstændig frifandt ham; selv har han i »Mit Livs Begivenheder«
ment at kunne have manøvreret bedre, men han nævner
samtidig hele sin saavel personelle som materielle Udrustning. Til Besætningens 45-50 Mand var medgivet 10-12
Bajonetgeværer og ligesaa mange Pistoler, og disse klikkede
i det Mindste 3 Gange for hver Gang, de gik af; den almindelige Maade at affyre de 2 Stkr. 4-pundige Houbitzer,
placerede som Sideskyts. var med et paa Kabyssen gloende
gjort Jern, og Krudtet havde 20 Fods Force istedet for 80;
det var bleven tørret ved den i Nærheden af Bergen liggende Krudtfabrik, hvorved det kom op til 25 a 30 Fods
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Force, men efter at have .ligget nogen Tid ombord sank det
igen.
Den 20/ 8 meldte Fisker, at Stationen ved Silden atter var besat, at Nordlandsfarten for Øjeblikket var standset saaledes, at
det Dahlerup'ske Uheld ingen Følger havde havt, at et Forsøg, som nogle engelske Fregatter havde gjort paa at lande
paa Rondø, var opgivet, da de saa Pr.-Lieut. J. Lund med
sin Division klar til at tage imod dem, at han havde faaet
Meddelelse om, at de ved Silden erobrede Fartøjer var ankomne til Brassi-Sound i Skotland, at saaledes Frygten for
at se dem anvendte paa den norske Kyst var fjernet, og
endelig at siden det store Kup af 50 Skibe, som Kapt.
Krieger havde gjort, var de engelske Krydseres Antal paa
den norske Kyst blevet stærkt forøget.
I Slutningen af September meldte Fisker, at han havde
givet Ordre til med October Maaneds Udgang at oplægge
den Throndhjemske og Bergenske Roflotille, og at Divisionen
ved Nordlandene havde taget 11 større Skibe til og fra Archangel, hvoraf 3 med betydelige Ladninger; efter Anmodning fra General Krogh var disse Skibe bragte til Throndhjem,
hvor der var Mangel paa Levnedsmidler, Skibe, Hamp og Hør.
Under 26!JO skrev Admiralitetet til Fisker, at da der var
flere faste Søofficerer i Norge end i Danmark, maatte nogle
sendes herned, hvor der var Trang til dem. Admiralitetet
bestemte, at der kunde anvendes 1 fast Officer til 4 Kanonbaade eller 4 Kanonjoller, og i Briggerne 2 faste Officerer
foruden Chefen, og anmodede Fisker om at meddele, hvormange Kapt.-Lieutenanter og Lieutenanter han kunde afse.
Herpaa svarede Fisker under 26 / 10:
tjat fra Roflotillen kunde afses 3 Officerer, hvad derimod
Briggerne angaar, da indser jeg, at enhver af dem kan undvære uden Tab for Hs. Majestæts Tjeneste, en af de faste
Officerer imod Remplacement af Maaneds-Lieutenanter, men
det tillader jeg herved at anmærke:
1. etbvert nogenlunde brugbart Subjekt ønsker hellere
at lade sig engagere i den fordelagtige License-Fart end til
Maaneds-Lieutenant, og skulde det endog - hvilket er højst
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sandsynligt - for at effektuere Hs. Majestæts Befaling at
oversende 3900 Mand til Danmark, være en Nødvendighed
at ophæve denne Fart, saa har dog vist den største Del af
dem, som har været emplojeret deri, erhvervet sig saa
meget, at de ikke kunne attraa at blive Maaneds-Lieutenanter.
2. De kongelige Brigger i Narge er at anse som det
eneste Middel, hvormed de yngre Klasser af Marinens Officerer kan gives Lejlighed til at uddannes til Sømænd;
det vilde være ligefrem tungt for dem, at blive berøvet
denne Lejlighed, som det vilde være smertende for mig, at
udvælge de, der skulde afgaa; jeg udbeder mig derfor underdanigst, at om Kollegiet vedbliver at anse denne Mesure
for nødvendig, det da gunstigst vil bestemme, hvilke af de
Officerer, som nu er ansatte paa de kongelige Brigger,
skal afgaa derfra. Til den Hensigt hosføjes underdanigst
en Liste over Briggernes Officerer; ligeledes forefindes Liste
over Roflotillens Officerer.«
Inden dette Svars Modtagelse beordrede Admiralitetet
Chefen for Briggen Samso, Kapt.-Lieut. A. Krieger, Pr.Lieut. Petersen og Krieger og Sec.-Lieut. Bertoudi nedsendte,
naar dette Aars Kampagne var sluttet, og at Pr.-Lieut.
Rasch skulde overtage Briggen Samsø, Pr.-Lieut. Grove Briggen Hemnæs.
Admiralitetets Forhold til Fisker var uforandret; man
vedblev med Forespørgsler angaaende de omstridte Udbetalinger af Prisepenge, man vedblev at nægte ham tilstrækkelig administrativ Assistance, men Drillerierne, for
at bruge et mildt Udtryk, kulminerede med følgende Meddelelse:
»Ifølge allerhøjeste Resolution af 12 / 10 bør de ved Vore
Orlogsbrigger Samsø, Seagull, Allart, Kiel og Alsen den 19/,
d. A. under Norge tagne Priser deles efter Søetatens Byttelove, og Hs, Durchlt. Prins Frederik at Hessen tillægges en
Chefkommanderendes Lod af samme; hvorimod hans Stab
ingen Andel tilkommer i disse Priser.«
Dette vilde med andre Ord sige, at Fisker, som havde
lagt Planen til Konvojens Opbringelse og ladet den udføre
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med de under ham sorterende Skibe, skulde udelukkes fra
al Andel i Udbyttet.
For Fisker, som nu i adskillige Aar med Tabet af sit
Helbred og med aldrig svigtende Nidkærhed havde varetaget
Landets og Kongens Tarv paa en fremskudt Post, var det
en Tilsidesættelse, hvis Udøvelse lidet sømmede sig for en
Mand som Steen A. Bille; hans Virksomhed, udenfor Forholdet til Fisker, har ellers staaet i et smukt Lys. Naturligvis delte Admiralitetskollegiets øvrige Medlemmer Wleugel,
Knuth og Grove Ansvaret med ham, men for dem, som er
nogenlunde inde i de personlige Forhold paa hin Tid, er
det kun altfor velbekendt, at det var den førstnævnte, som
med sin større Energi og Kraft var Kollegiets egentlige
Styrer. For den saa uretfærdig behandlede Fisker var det
saa meget føleligere et Slag, som det kun ramte ham personligt, og som hans noble Karakter derfor ugerne kunde
soutenere imod. Af Hensyn til sin Familie mente han dog
at maatte "gøre et Forsøg paa Bevarelsen af den Pengesum,
han retfærdigt mente at kunne gøre Fordring paa.
Fisker skrev derpaa til Kongen og udviklede, hvorledes
han havde planlagt hele Foretagendet og sluttede:
I)Om saa skal blive min Lod, eller om Briggernes Expedition, hvad Byttefordel angaar skal anses som noget mig
aldeles uvedkommende, derom vover jeg allerunderdanigst
at udbede mig Deres Majestæts allerhøjeste Resolution.
Hjertelig trænger jeg til herom at blive underrettet, thi
deraf vil bero, om jeg vedblivende anstændig, skønt tarvelig under nuværende Omstændigheder kan ernære min Familie og opdrage mine Børn til brugbare og gode Undersaatter, eller om jeg i Bund og Grund ruineret paa Penge
saavelsom Helbred skal berede dem og mig selv til at gaa
Trang og Mangel imøde.
Allernaadigste Konge I Skaan mig for dette; jeg ved
sandelig ikke at have fortjent Deres Unaade.«
Efter Modtagelsen af dette Brev skrev Kongen til Admiralitetet, om Fisker ikke skulde have Flagmands Part, da
det ikke kan nægtes, at han under Vicestatholderen fører
Kommandoen over Briggerne.
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Kolligiet maatte derefter tværtimod sit tidligere Raad
indstille, at der med Rette tilkom Fisker Flagmands Lod
som Anden-Kommanderende, hvilken Indstilling ogsaa strax .
fik kgl. Sanktion.
Allerede den 3D/ S havde Fisker indgivet sin Ansøgning
om Afsked, motiveret ved Overanstrængelse og Helbredshensyn ; paa denne fik han intet Svar, og tilsidst fik han at
vide, at Admiralitetet havde insinueret ligeoverfor Kongen,
at han havde søgt Afsked for at unddrage sig Besvarelser i
den tidtnævnte Sag om Prisepengene.
Fisker skrev den 31 / 1 0 igen til Kongen, rensede sig for
de mod ham rettede Sigtelser, gentog atter sin Afskedsbegæring og motiverede den med sit svækkede Helbred, der
ikke taalte de uafbrudte AnstrængeIser, og at der maatte en
kraftfuld Mand til at udvikle Nytte af det Kaos, som ved
tilstundende Kampagnes Aabning maa blive en Følge af de
nyere Foranstaltninger, af nu uddannede Officerers NedkaldeIse paa en Tid, da Kærnen og Pluraliteten af Kystdefensionens Mandskab maa sendes til Danmark.
Den 5/ n berettede Fisker, at Nordlandsflaaden var tilbage efter vel udført Kampagne; Kysterne var rensede,
Havnene laa fulde af russiske Skibe, Handelen blomstrede
paany, og Indbyggerne fik de fornødne Vinterprovisioner,
hvorved den truende Hungersnød forebyggedes. Nordlandsflaaden fordeltes saaledes: Lougen i Christiansund for at reparere, Axel Thorsen i Trondhjem, Nornen og Valkyrien i
Bergen, Langeland i Christiansand. Med Hensyn til den
forlangte Udskrivning af Mandskab udtalte Fisker, at med
Briggernes danske Folk vil det sydlige Forsvar kunne yde
mellem 24-2500 Mand, der nedsendes mellem 1/19 og 15/1 ;
de manglende 14-1600 Mand kan Indrulleringen vanskelig
skaffe, naar der ikke skal tages Gifte og Gaardmænd.
Under 16 !I2 udtalte Kongen sin Tilfredshed med det vel
udførte Togt til Nordlandene.
Under 19 / 1 2 indberettede Fisker, at Rofiotillerne var oplagte , og at Briggerne, der ikke var til Eftersyn, var
krydsende.
Kapt. lJ!lotzjeldt, der var højstkommanderende Søofficer
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i Throndhjem , afløstes .ved Aarets Udgang af Kapt.
. Gether.
.
Den 16/n var Fisker's Afskedsansøgning bevilget, og KontreAdmiral Otto Liltken udnævnt til hans Afløser.
I Januar det følgende Aar forlod Fisker Norge efter at
have sagt sine Underhavende Farvel med en Proklamation, ..
hvis Slutning er følgende:
) . . .. En overordentlig fyldestgørende Erindring vil det
blive mig i de, sandsynligvis kun faa Levedage, Forsynet
endnu kan have tiltænkt mig, at jeg nu paa 4de Aar har
havt den Ære at staa i Spidsen for en Kystdefension, hvis .
Afdelingsførere, hvis Fartøjers Kommanderende med' saa
megen Aktivitet, saa megen Velvillighed har udført enhver
af mine Befalinger, der alle har sigtet og bidraget til et helt
Riges vidt udstrakte Kysters Rolighed og Beskærmelse mod
mægtige Fjender. Venner og Vaabenbrødre I Modtager min
varmeste Taksigelse og Bevidnelsen om min fuldkomneste
Tilfred shed med Eders Forhold. Anførere I Udtrykker for
Eders undergivne Officerer og Mandskab disse mine Følelser
for hele Norges Kyst-Defensions Personale, og værer tilsammen overbeviste om, at Intet skal glæde mig mere end
at erfare Eders Vel, og at min Afløser, ligesom jeg nu,
fremtidig maa erkende, at Norges Kysters Sikkerhed kan
tilskrives den Iver, den Nidkærhed, hvormed I have fremmet den braveste, den værdigste Konges Tjeneste og et
kært Fædrelands Tarv. (l

Den Gliickstadt'ske Ekvipage kommanderedes vedblivende
af Kapitain .il!ossin.
Den 2/1 indberettede han til Admiralitetet, at alt var
oplagt undtagen de 5 Skøtbaade, som han holdt ude, da
Englænderne stadig laa med 1 Fregat og flere Brigger ved
Cuxhafen, og disse Baade forblev ude efter Englændernes
Bortgang.
Allerede den 17/ 3 meldte l Uossin, at alt Sømateriellet var
armeret og bemandet med Undtagelse af de nødvendige Sol-
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dater, der først mødte den 2°/3' og den 24/ 3, at 4 Kanonhaade var stationerede ved Brunsbuttel , da Englænderne
var komne og laa med 1 Fregat paa 32 Kanoner og 2 Brigger paa 14 Kanoner, faa Kabellængder udenfor den lille
Baake.
Med April beggndte igen Farten paa Elben nord efter
til Eideren under Konvojering af de der stationerede Krigsfartøjer j saaledes beretter Mossin, at Lieut. Balling med 7
Kanonbaade og 4 Skøtbaade den 12 / 5 konvojerede 40 Skibe
til Watterne, hvorefter Skøtbaadene konvojerede dem videre
til Husum og Tønning, hvortil de skulde bringe Hvede.
Skøtbaadene bragte 42 Fartøjer tilbage. 1 Fregat og 3
Brigger laa paa Elben, men disse havde ikke rørt sig, men
kun sendt nogle Fartøjer ud, der blev afviste med nogle
Skud.
Hvorledes Napoleons Gennemførelse af Fastlandsspærringen ødelagde den danske Handel og Skibsfart paa denne
Tid, og alle de Bryderier den skaffede den danske Regering,
skal her ikke dvæles ved, kun skal nævnes en herhen hørende Brevvexling med den Gliickstadtske Ekvipage.
Den 22/ 0 skrev Mossin til Admiralitetet:
»I lang Tid er fremmede neutrale Skibe forsynede med
danske Toldklareringer fra Hamborg, herfra og andre Steder
dels med fremmed (imod at betale Transittolden) saavelsom
og med indenlandsk Korn ' udklarerede til Rotterdam, Amsterdam og Varel, og Fjendens Stilling (3 Brigger stundom
formeret med en Fregat ligger imellem Neuwerk og Cuxhafen) for nærværende Tid er saaledes, at de til bemeldte
Havne bestemte Skibe, ikke uden at passere ham, kan naa
deres Bestemmelsessted. Er de først ved ham staar det i
deres Magt at gaa, hvorhen de vil - til Helgoland eller
England.
Endskønt de under min Kommando værende Fartøjer
har saa meget muligt paapasset, at saadanne Skibe gik deres rette Kurs, saa har det dog af ovennævnte Aarsag ikke
været muligt at forhindre, at de, naar de var ude af Skud,
har forandret deres Kurs og taget en anden Bestemmelse ;
dette har jeg holdt for Pligt at indberette det høje Kollegium.«
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.Den 3/~ skrev 1J1ossin atter:
»1 Continuation til mine underdanigate Rapporter af 22/6
skal jeg ikke undlade hermed at indstille det høje Kollegium bekræftet Genpart af en fra Hr. Legationsraad Rist i
Hamborg modtagen Skrivelse af 28/ 6 tilligemed mit derpaa
under Gaars Dato givne Svar, saavelsom og den til de under min Kommando værende Officerer i denne Anledning
givne Ordre, i Haab om at disse saaledes tagne Mesurer
vil nyde det høje kgl. Admiralitets Bifald.
Af den med Dags Post modtagne allerhøjeste Befaling
af 27/ 6, hvoraf Genpart følger, er det mig besynderlig kært
at erfare, at mine hidtil trufne Foranstaltninger, Henseende
Konvojeringen, er aldeles conform med allerhøjst bemeldte
Ordre, da jeg egentlig ingen Konvoj har givet til fremmede
Handelskibe under neutrale Flage, men blot har tilladt dem at
følge Konvojen, saavidt deres Kurs var overensstemmende med
Konvojens, hvor jeg har beskyttet dem for fjendtlige Overfald; dog har jeg i den sidste Tid, formedels de indberettede Omstændigheder og fraholdt mig dette og fjernet saavidt muligt alle fremmede Skibe fra den danske Konvoj.«
Bilag 1.
Fra den danske Legationsraad Rist dateret Hamborg
den 28/6 1810.
»Da den keiserlige Divisions-General 1J1olitor og gennem
ham den franske Tolddirektør Endel fra den kongelige Sø-Ekvipage i Gliickstadt's Side har erholdt den foreløbige Oplysning, at undertiden smaa fremmede Fartøjer giver sig
Udseende, som de hørte til de danske imellem Tønning
og Gluckstadt gaaende Konvojer, og desaarsag holder sig
tæt under den danske Kyst, for at undgaa Undersøgelse af
den franske douane og Marine og siden om Nattetider løber Elben ud, saa har bemeldte Direktør igaar underrettet
mig om, at han agter at give douane Patrouillerne paa Elben den Ordre ved slige Lejligheder, naar de have Aarsag
at formode saadanne fremmede Fartøjer i Nærheden af de
danske Kanonbaade, at henvende sig til de Herrer Officerer,
som kommanderer dem, for at blive underrettet om, hvilke
af de medfølgende Fartøjer de betragter som Konvojen til-
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hørende, og siden at undersøge dem, som de maatte angives
som Konvojen uvedkommende.
Da denne Foranstaltning, ifølge de mig af Hr. Lieut.
Donner behageligen meddelte mundtlige Oplysninger, synes
overensstemmende med den kongelige Marines Ønsker, saasom de Herrer Søofficerer selv flere Gange har opfordret de
franske Patrouiller at undersøge alle Fartøjer, som ikke er
danske, saa har jeg derved ikke havt Noget at erindre, og
giver mig den Ære herved tjenstligen at underrette Deres
Højvelbaarenhed til Deres private Efterretning denne Meddelelse.«
Bilag 2.
Fra Feltmarehal Prins Carl at Hessen dateret Louisenlund den 1/7 1810.
»Dem Herrn Kapitån eommunieire Ieh zur Naehrieht und
Belelgung naehstehenden Sr. Konigliehen Majeståt, allerhochsten Befehl vom 27/6:
Kapitain Mossin har indmeldt, at det ofte hænder, at
Skibe ladte med Korn udklarerede til Rotterdam
.
Deres Durchlauchtighed haver derfor at befale Kapitain
Mossin, at han i Fremtiden ikke skal tage slige Skibe, som
er udklarerede til deslige udenlandske Havne under sin Konvoj, saalænge Elben er blokeret af fjendtlige Skibe, da Vi
ikke ville, at vore Krigsskibe skal beskytte Handelsskibe,
som man med temmelig Vished kan formode gaar til Fjenden.«
Efter Modtagelsen af disse Skrivelser tilskrev Mossin

Rist, at de ham underlagte Officerer skulde blive instrueret
om nøjagtig at efterleve hans Skrivelses Indhold.
Fra Admiralitetet modtog Mossin følgende under
terede Skrivelse:

3/7 da-

INed at tilstille Hr. Kapt. hoslagte Skrivelse fra Det
Kongelige Departement for de Udenlandske Sager, med hosfølgende Afskrift af en Skrivelse fra den franske Kommandant over Hansestæderne, General Molitor, til den Kongelige
Charge d'affaires i Hamborg, betreffende, at de paa Elben
stationerede Kongelige Søofficerer skal have konvojeret en
20
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Del Fartøjer, som siden saa sejlede til de Engelske, m. m.,
paadrages De, saa snart som muligt at meddele Kollegium
de af benævnte Departement forlangte nærmere Oplysninger, der kan tjene til at meddele General iltolitor et officielt Svar, og derhos at remittere Bilagene.«
Bilag L
Hambourg le 21 juin 1810.

Monsieur,
)}J e crois devoir
vous communiquer l'extrait du journal
de la station maritime francaise de Cuxhaven du 14 au 15'de
ce mois, ainsi coneu:
Un convoy considerable d'environ 100 voiles a descendu
l'Elbe sous l'excorte de eannonnieres Danoises passant toujours dans les eaux du Nord. Les eannonnieres ont escorte
les håtiment jusque par le travers de la Ballise. Vingt hatr.aux s'en sont dåtaches et ont eM en plein jour joindre
l'ennemi. Il est probable qu'un plus grand nombre de voiles
qui etaient de l'arriere, l'ont egalement joint pendant la
nuit, parcequ'on a remarque le lendemain rentrer beaucoup
de båtiments dans le N N O. a perte de vue.
J'ai l'honneur d'etre etc.«

Le General de Division Comte de l'Empire
Molitor.

Som Svar paa disse Skrivelser tilskrev iltossin Admiralitetet under 10/7:
»Ifølge det høje Kollegi Befaling af 3/7 og under Remitering af de mig communicerede Skrivelser fra det udenlandske Departement og den franske Commandant for Hansestæderne, Hr. General iltolitor, skulle jeg ikke forsømme
hermed underdanigst at indberette: Den 11/6 gik herfra om
Aftenen en dansk Konvoj af 38 danske Fartøjer og passerede Dagen efter Cuxhafen; de gik alle direkte til Biisum
for derfra videre at konvojeres til Ejderen; deriblandt var
ingen fremmede Fartøjer, da jeg havde med Flid ladet dem
stoppe, for at Fjenden ingen Efterretning om Konvojens

1810.

307

Afgang skulde faa; den 12te om Morgenen passerede en
Mængde neutrale Fartøjer forsynede med franske Certificater underskrevne ved Tvilenfleth af de der stationerede
franske, og ellers rigtige Papirer, GIUckstadt for at gaa Elben ud, bestemt til neutrale og danske Havne uden for
Elben; disse vil ej have kunnet passere Cuxhafen før den
14de eller lade, da Vinden imidlertid var løben nordvestlig,
og den 14de igen gik sydlig. Kanonbaadene bar ikke eskorteret disse Fartøjer; de har ladet dem passere, da deres
Papirer var rigtige, og de for os var fri Skibe; de har meldt
mig, at en Del af disse udgaaende Skibe skal gaa over til
Fjenden, naar de var langt fra dem (dette har jeg under
22de f. M. indberettet det høje Kollegium) og fortsatte deres Kurs Elben ud. Herved maa bemærkes, at en Mængde af
disse neutrale Skibe ej paa anden Maade kan naa deres
Bestemmelse, da de er for dybtgaaende til at gaa over
Grundene.
Hverken har jeg konvojeret eller konvojerer andre end
danske Skibe forsynede med rigtige Papirer, og som har
kunnet passere over de nordre Grunde, I>Watterne« kaldet;
vi har passeret Cuxhafen under Flag, og Ingen kan med
Sandhed sige, at et af disse Skibe er kommet Fjenden for
nær, og sjelden passere vi med en Konvoj uden at have
Skærmydsler med liam, som de underdanigst indgivne Rapporter beviser. Det har derfor altid staaet de franske frit,
naar de har villet komme ud, at visitere ethvert Skib, som
under neutralt Flag har sejlet i Nærheden af Konvojerne.«
Atter den 7/8 modtog Mossin fra Admiralitetet en ny
Besværing fra det franske Gesandtskab, over at danske
Kanonbaade den 29/7 skulde have konvojeret 40 Fartøjer,
hvoraf de fleste førte dansk Flag, over de nordlige Watter
til den engelske Station, og at lignende Tilfælde tidligere
var indtrufne.
Mossin, der vel vidste, at Beskyldningen var usand, skrev
til de Officerer, der havde været med Konvojen, om at give
deres Erklæring om den fornærmende Beskyldning, saaledes
som de med deres Æresord kunde bekræfte og paa Forlangende med Ed bekræfte.
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De indkomne Svar gik alie ud paa at erklære under
Eds Tilbud, at Beskyldningen var blottet for enhver Skygge
af Sandhed, at de paagældende Skibe var afleverede i Tønning, Husum og paa Ejderen, og at det gennem de danske
Toldsteder kunde oplyses, at Skibene var ankomne til deres
Bestemmelsessteder, og afviste i det Hele Sigtelsen med Foragt; dermed var den Sag ude af Verden.
Disse Klager var ikke Udslag af et daarligt Forhold mellem de franske og danske Autoriteter, tværtimod var Forholdet udmærket, og den franske Kommanderende ved
Elben endte altid sine Breve til Mossin med at forsikre
ham om »l'inviolahle attachement que je vous ai vouee.
Grunden maa søges i Mangel paa maritim Forstaaelse,
paa Nervøsitet, paa Frygt for en kejserlig Røffel, og at man
i saa Tilfælde kunde sige at have gjort Indsigelse.
Da det i de første Dage af Juli blev meldt Mossin, at
den engelske Styrke i Elbmundingen kun bestod af 2 Brigger, beordrede han Kapt.-Lieut. Balling at tage med sig
Pr.-Lieut. Donner med sin Division, altsaa ialt 8 Kanonbaade og desuden 2 Skøtbaade for at angribe de nævnte
Brigger.
Den 4/7 indsendte Kapt.-Lieut. Halling følgende Rapport,
dateret Brunsbtittel den 4/7 1810:
.
»Ifølge Deres Højvelbaarenheds Ordre at angribe de ude
i Elben liggende fjendtlige Brigger, syntes Lejligheden i Gaar
E. M. mig temmelig fordelagtig; jeg passerede derfor Cuxhafen's Batteri KI. 6 med Hr. Pr.-Lieut. Donner's og min
anfortroede Division Kanonbaade tilligemed Skøtbaadene,
Der junge Trautmann og Die Wohliart, hvilke to jeg havde
beordret at gaa igennem Klodzens Loch for under Angrebet
at afskære flere under Neuwerk under den der liggende
Brigs Kanoner værende Fartøjer, der var fra Helgoland
ladede med Manufacturvarer. Med halv Ebbe, nordlig Vind
og laber Bramsejlkuling kom Pr.-Lieut. Donner med sin Division KI. 63 / 4 den første engelske Brig paa god Skud nær,
der gav ham Lejlighed med en levende Ild ved uforfærdet
Raskhed at beskyde Briggen med Kugler og Skraa agter
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ind, da jeg, ved at have mindre Strøm, hvor jeg passerede,
endnu ej var paa Skud nær.
Briggen lettede, satte alt h vad trække kunde til, og
blot det lykkelige Tilfælde ved Vindens Omspringning til
SO. gjorde det muligt for den at flygte, dog ej ud af Kanon Skud og under en vedligeholdende Ild.
Kl. 71 / 2 var :vi med begge Divisioner nede ved den anden Brig under Neuwerk, der ved Angrebet af mine Fartøjer kappede sit Anker (hvilket siden er bjerget og bragt
til Gliickstadt) satte alle Sejl til og styrede Kurs ud efter
den anden Brig. Det begyndte at kule friskt, og de kom
mig derfor af Skud, hvorpaa jeg ankrede, hvilket Briggerne
ogsaa gjorde Kl. 83 / 4 imellem Skærhorn og Hunde-Ballien
omtrent 3/4 Mil fra mig, for at dække de smuglende Fartøjer, der var flygtede derhen under deres Kanoner; da det
var mod Sidstningen af Ebben, og jeg formodede mere
Stille, besluttede jeg strax med Divisionerne at forny Angrebet, lettede derfor og forcerede med Aarer og Sejl for
om muligt at afskære Smuglerne og i det Mindste at vise
Briggerne Farvandet ud. Kl. 91 / 4 , da jeg var dem igen
paa Skud, begyndte jeg med en almindelig Ild, hvorpaa
Briggerne igen lettede eller kappede Tougene og forcerede
med alle Sejl Elben ud; de blev forfulgte til Kl. 103 / 4, da
jeg med Divisionerne var 5 Mil udenfor Cuxhafen; da de
atter var mig ude af Skud, maatte jeg formedels Mørke,
stiv Kuling, svær Sø og Floden opgive min smigrende Forventning. J eg vendte derfor tilbage og ankom imorges her
til min Station. Kommandanten i Cuxhafen Sø-Lieutenant
Gonet de Bertrand forenede sig med mig med en lille
Kanonjolle.
Den ene fjendtlige Brig var paa 20 Kanoner, den anden
paa 16; foruden at bruge deres lange Kanoner kastede de
en Mængde Granater, som heldigvis ej traf; ingen Folk har
jeg mistet, og Fartøjerne har lidt ubetydeligt.
Maaneds-Lieut. og Dannebrogsmand Wriedt og Cornelisen
tog med Skøtbaadene under Bataillen 3 ledige Everter, der
laa under den første Brigs Kanoner.
Det er ej at tvivle om, at Briggerne jo have lidt meget,
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da jeg har set Kuglerne gaa i Skroget, og Sejlene nedskudte;
og ikke nok staar det i min Magt at bevidne den Agtelse,
som jeg er Pr.-Lieut. Donner skyldig for hans med Overlæg
raske Fremgangsmaade under den hele Bataille, da han bestemt havde bleven Mester af den ene Brig, hvis ikke tiltagende Kuling og god Vind havde frelst samme.
Maaneds-Lieut. Grove har efter Lieut. Donner's Ordre
sænket de af Englænderne udlagte Tønder, og paa Lieut.
Donner's Anmodning anbefaler jeg Kanoner Christiani paa
Baad Lit. G Nr. 1, tilligemed enhver fra den Første til den
Sidste under min Kommando, følende, at alle i deres Stilling have opfyldt deres Pligt.«
I Slutningen af Juli og Begyndelsen af August viste de
fjendtlige Skibe sig i større Antal end sædvanlig paa den
holstenske Østkyst, og dette havde tilfølge, at Admiralitetet modtog følgende Meddelelse fra General Boloio, dateret
Frederiksberg Slot den 10/8:
»Under 9de dennes har Hs, Majestæt Kongen allernaadigst
reseriberet Feltmarchal Landgrev Carl saaledes:
I Anledning af Deres Durehl. til Os indgivne Rapport af
6te dennes og medfulgte Bilag fra Major Wegner, da skul
af den paa Elben stationerede Roflotille, 4 Kanonbaade
strax afgaa til Neustadt, med Bestemmelse at forsvare denne
Havn og derhen gaaende Skibe, samt at beskytte den nordlige Kyst mod fjendtlig Molest, og da det tillige vilde være
godt at forstærke den Neustadt'ske Post med et Par bevægelige Kanoner, saa vilde Deres Durehl. ogsaa i saa Henseende foranstalte det Fornødne.
Hvilket jeg ikke undlader herved at meddele det Kgl.
Admiralitets- og Kommissariats Kollegium til behagelig Efterretning.«
Paa en Forespørgsel fra Admiralitetet til Mossin, om
hvorledes Styrken var fordelt paa Elben og Vestkysten,
meddelte han under 28/8:
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Under Kapitain Baron von Holsten's Kommando:
Kanonbaad Die Stadt Slespig Ltr. F Nr.12} under Kapt.-Lieut. E.
G - 11 Krieger's Kommando staF - 2
tionerede ved Pelworm.
Kanonsnekken Nordstrand
under Pr.-Lieut. A. HolKanonbaad
Ltr. G N r. 12 sten's Kommando statioK - 8 } nerede ved Eckernførde.
under Sec.-Lieut. Garde's
Kanonsnekken Husum
Kommando stationerede
Lodskutter Vædeloberen
ved Husum.
under Maaneds-Lieut.
Kanonbaad
Ltr. F Nr. 3
Andersen's Kommando
9 stationerede ved List paa
Øen Sylt.
stationerede under MaaKanonbaad
Ltr. F Nr. 1
neds-Lieut. Moller's
- • 10 } Kommando ved Amrum.
stationerede under
Kanonbaad
Ltr. K Nr. 7 Pr..Lieut Gjodpad's Kom- - 12 } mando ved Holtenau.

l

J

l

Den Gluokstadt'ske Ekvipage under Kapt. Mossin's Kommando:
Kanonbaad Vardohus
Skøtbaad Christian af Gliickstadt
Skotbaad Dic Liebe
Der junge Trautmann

Skøtbaad Lass ihm so
Die Wohlfart

Kanonbaad Ltr. G. Nr. 1
2
3
4
Kanonbaad Ltr. E Nr. 5
9
- 12
F 8

Brig Femern
Brig Staren

\ Kapt. Mossin, stattoneret i Støren.
)
Maaneds-Lieut.
l Burmester, stationeret i
Støren.
Maaneds-Lieut. Gronoold

J

lJ
- Comelisen
(stat. ved Biisum).
f Maaneds-Lieut.
Kratz
}

-

Wriedt

(stat. paa Elben).
under Kapt.-Lieut. Halling's Kommando stationerede ved BruDSf
buttel.

l
l

under Pr.-Lieut. Donner's Kommando statioJ nerede ved Neustadt.
Vagtskib ved Gliickstadt
} Sec.-Lieut. Klaumann.
oplagt i Holtenau.
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Den stadige Mangel paa befarent Mandskab gjorde, at
man udskrev Folk, der ellers var gaaede fri, og dette fremkaldte følgende kgl. Befaling af 25/8:
»Naar der til vore Krigsfartøjers Bemanding udtages Folk
og deriblandt findes nogle, hvis Alder eller Legemskræfter
ej love at kunne udføre de saadan Bemanding paaliggende
Pligter, og disse af Mangel paa tjenstdygtigere Folk dog
nødvendig maa tages, da skal det paases, at saadant udtaget
Mandskab, som ej besidder fuldkomment den Kraft og de
Evner, der udfordres, ej samlet kommer paa et eller enkelte
Krigsfartøjer, men at det meleres med andet kraftfuldt og
kækt Mandskah.«
Hensynet til den franske Kejser og de fra dennes Regering indløbende Klager og Bemærkninger og Hensynet til
egne Interesser fremkaldte en Række kgl. Befalinger, der
skaffede de Kommanderende stort Besvær.
Ifølge en saadan Befaling sendte Mossin de 4 ved BOsum stationerede Kanonbaade til Neustadt, hvilke erstattedes af 4 Skøtbaade, medens Kapt. Holsten beordredes fra
Husum at sende to Kanonbaade til Holtenau og 2 til Eckernførde, samtidig fik Kapt.-Lieut Wultf i Nakskov Ordre til
at sende 4 Kanonbaade til Als.
Foruden det ved Altona stationerede Vagtskib, beordredes den 22/ 9 endnu en Skøtbaad for at forhindre Smughandel.
Under 26 / 8 udstedtes følgende kongelig Befaling:
»Vi ville allernaadigst have anordnet en almindelig Embargo paa alle Skibe og Fartøjer i Havnene og Stæderne
langs vor Elb-Kyst saavelsom paa den hele vestlige Kyst
af vore Hertugdømmer Slesvig og Holsten; fra hvilken almindelig Embargo alene skal være undtaget de med lovligt
Kaperbrev forsynede armerede Fartøjer, som ville udløbe
for at gøre Fjenden Afhrækx
Denne Befaling ændredes under 17/9 derhen: »at alle venskabelige eller neutrale Skibe og Fartøjer, de nordamerikanske dog indtil Videre undtagne, naar de vil afsejle i Ballast
eller med en Ladning af Korn og andre indenlandske Pro-
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dukter, skulle være undtagne den paabudte Embargo. Den
strengeste Opmærksomhed skal anvendes, for at de saaledes
for Embargo frigivne Skibe ikke indlade europæiske Produkter,«
Allerede under 2019 ændredes ovenstaaende ved en ny kgl.
Befaling:
1) Alle hanseatiske Skibe,
med franske af Hs. Majestæt
tegnede Licenser, maa indtage
nes Havne, og uhindret af den
Elben og Vestkysten. .

som maatte være forsynede
Kejseren egenhændig underLadninger i Hertugdømmerbefalede Embargo afsejle fra

2) De nordamerikanske Skibe i Havnene paa Hertugdømmernes Vestkyst, som enten er lastede eller maatte være
i Begreb med at lade, blive fri for Embargo, for at kunne
afsejle rned deres Ladninger af tilladte Artikler.
»Eftør at det allerhøjeste. Patent af 14. ds., hvorved
den indenlandske Fart med indenlandske Produkter imod
Rykattest, ligesom og Fiskeriet paa Kysterne er fritaget fra
den paabudte almindelige Embargo, fra Toldstuen er bekendtgjort, bliver jeg meget overhængt for at gelejde en
Del saadanne danske Fartøjer over de nordre Watter, som
med slige indenlandske Produkter er bestemte til Eideren
og Øerne; ligeledes ligger en Mængde deslige Fartøjer, dels
ledige, samlede i Busum som ligeledes kvæler mig for at
blive konvojeret til Elben; da ingen af Delene uden Konvoj kan passere Elbniundingen, men da det ikke uden at
bruge Magt kan forebygges, at andre fra Hamborg kommende neutrale Skibe med Ladninger profiterer af Lejligheden og følger Konvojen efter, som igen ved Angiveri i
Cuxhafen kunde sættes i et slet Lys, saa har jeg, efter hvad
der passeret, troet det Pligt, uden expresse allerhøjeste Ordre, ikke at tilstaa nogen Konvoj, og skal jeg ikke undlade
dette strax at indberette, paa det, hvis jeg heri skulde
fejle, jeg med nærmere Ordre maatte vorde forsynet, hvorom jeg herved beder,«
GlUckstadt, den 21 / 9 1810.
Underdanigst
Mossin.
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Den 22/ 9 blev Kapt. Mossin beordret at fratræde Kommandoen over den Gliickstadt'ske Ekvipage og Kapt. Holsten at overtage samme; denne afløstes af Kapt.-Lieut.
Stephansen.
Til Admiralitetet indberettede Holsten under 30/10 fra
Gliickstadt:
»Da jeg havde bragt i Erfaring, at de Franske forstærkede Cuxhafen, beordrede jeg Lieut. Klaumanti derhen med
Briggen, og har han rapporteret: At ej alene det der værende Batteri paa 5 Kanoner af svær Kaliber bliver forøget
til 8, men at man endog anlagde B Batterier til, et ved
den saakaldte Kuglebanke paa 12 svære Kanoner og 3
Morterer, et andet imellem begge paa 8 svære Kanoner og
2 Morterer; disse bliver anlagte af fransk General Barba
Negro, og 400 Mennesker arbejdede daglig derpaa. Man
troede ikke, at de franske Kanonbaade kom iaar, derimod
talte man om, at der paa Elben skulde bygges 24 Kanonbaade lig de danske; i det mindste er et sligt Forslag indgivet; ligeledes havde man nok i Sinde at besætte Neuwerk
med en Bataillon Landtropper. En engelsk Orlogsbrig og
2 Transportskibe er i sidste Storm forulykkede ved Helgoland ; Styrken der skal være 3 Fregatter og 8 Brigger.
Denne betydelige Forstærkning, som Elben erholder ved
disse Batterier og den sildige Aarstid, som gør det betænkeligt at lade Skøtbaaden ligge længere ved Biisum, hvor ingen Station har været før iaar, bringer mig til underdanigen
at foreslaa: at de 3 her værende Skøtbaade maa indtil videre
tage Station ved Brunsbiittel, og derimod de 5 Kanonbaade
maa til Besparelse for den kongelige Kasse oplægges for iaar.
Kanonbaaden Vardehus er oplagt.«
Den 13/ 10 er Kanonbaaden Vardehus oplagt, den 6/11 5
Kanonbaade medens 3 Skøtbaade forbliver stationerede ved
Brunsbiittel; den l3/U oplægges Kanonbaadene i Husum,
medens Kanonsnekkerne Husum og Nordstrand forbliver armerede hele Vinteren.
Den 26/ 11 tildeles Kapt. Holsten Kommandoen over alle
Krigsskibe og Fartøjer i Hertugdømmerne under Feltmar-
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chal Prins Carl af Hessen's Overkommande og ansættes ved
dennes Stab, hvor han som Regel opholder sig. Kapt.
Kruse overtager Kommandoen af den Gltickstadtske Ekvipage og afløste Kapt. Holsten.
.
Ifølge kgl. Resolution af 13!Io skulle alle Kanonbaadene
foruden med deres Kanoner udrustes med 4 Houbitzer, 20
Geværer, 30 Pistoler, 10 Entrebiler, 15 a 20 Halvpikke og 1
Sabel til hver Mand.

Et Aar var atter forløbet, skabende stedse sørgeligere
Forhold i Industri, Handel og Pengevæsen i Danmark; bedre
var Forholdene i Norge, hvor Licensefarten havde skabt Handelsvirksomhed, og hvor Kornmangelen var saa temmelig afhjulpen, men det ved Prins August's Død foranledigede Valg
af Bernadotte til Kronprins varslede ikke godt, og Vanskelighederne forøgedes ved de danske Kaperes Opbringelse
af svenske Skibe, der førte engelske Varer, og Priseretternes
vist ofte uretfærdige Behandling af disse Skibe.
Misstemningen, skabt ved de danske Kaperes Overgreb,
svandt meget i Løbet af Aaret, dels ved disses mere korrekte Optræden men særlig ved de franske Kapere, der
baade over for danske og svenske Skibe optraadte som rene
Sørøvere. Det, der imidlertid forøgede Misstemningen, var,
at det blev mere og mere klart, at det, den svenske Regering tilsigtede, var Norges Erobring.
Den 17/11 havde Sverrig erklæret England Krig.

1811
Løbet af de første 8 Dage af Januar meldtes fra de forIsaaledes,
skellige Stationer, at Alt var oplagt, og Kulden tog til
at inden Midten af Maaneden var baade Sundet og
Store- Bælt flere Gange spærrede af Drivis.
Da Kutteren Alban som nævnt fandtes mindre anvendelig i danske Farvande, blev den d. 2/ 1 sendt til Norge under
Pr.-Lieut. Rosenørn's Kommando og ankrede i Risør den 7/1,
hvor den fik Ordre til fra 1/3 at være klar til at stikke i Søen.
Under 2/2 befalede Kongen at sende endnu en Brig til
Norge, »saasnart Isen tillader«; hertil bestemtes Briggen Lolland, Kapt. H. P. Holm.
I Anledning af sin Indstilling om Aarets Udrustninger
modtog Admiralitetet følgende kgI. Resolution:
)>Vor Roflotille og Flaadebatterier paa .Danmarks Kyster .
skulle udi dette Aars Kampagne stationeres saaledes:
1. I Kalleboer :
2 Flaadebatterier og 2 Kanonjoller. Kapt.-Lieut. Linsuno.
2. Ved Helsingør:
8 Kanonbaade. Pr.-Lieut. Lorck.
3. Ved Rørvig:
2 Kanonbaade og 2 Kanonjoller. Pr.-Lieut. Fem}.
4. Ved Kallundborg:
8 Kanonbaade. Kapt.-Lieut. J. J. Suenson.
5. Ved Korsør:
8 Kanonbaade. Kapt.•Lieut. Trampe.
6. Ved Vordingborg:
2 Kanonbaade. Pr.-Lieut. de Fontenay.
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7. Ved Nakskov eller Taars:
8 Kanonbaade. Kapt.-Lieut. Scheitmann.
8. Ved Ulfshale:
4 -Kanonbaade. Pr.-Lieut. Gottlieb.
9. Ved Præs.tø:
4 Kanonbaade. Kapt.-Lieut. Hoppe.
10. Ved Køge:
4 Kanonbaade og 1 Flaadebatteri. Kapt.-Lieut. A.
Krieger.
11. Ved Dragør:
4 Kanonbaade. Kapt.-Lieut Chr. WulD.
12. Ved Fyen og Langeland:
16 Kanonbaade og 4 Morterchalupper. Kapt.-Lieut. P.
WulD·
13. Ved Samsø:
4 Kanonbaade og 1 Flaadebatteri. Pr.-Lieut. Fog.
14. Ved Aarhus:
2 Kanonjoller.
15. Ved Udbyhøj:
4 Kanonbaade. Pr.-Lieut. Cederjeldt.
16. Ved Flad strand og Hals:
5 Kanonbaade og 8 Kanonjoller. Pr.-Lieut. Falsen.
17. Flaadebatterierne ved Masnedø og i Grønsund udlægges
iaar paa samme Punkter som forrige Aar.
De to Kanonbaade, som er stationerede ved Vordingborg,
skal henhøre under Flotillen ved Nakskov og anses som
detacherede fra samme, men kan af Kapt.-Lieut. Scheitmann
fra denne Station beordres til Brug, hvor han maatte finde
det nyttigt og passende.
Flotille Afdelingerne ved Samsø, Aarhus og Udbyhøj kan,
naar Pr.-Lieut. Falsen finder det nødvendigt, sendes paa det
Punkt, han bestemmer, og staar de da samlede under hans
Kommando.
Kapt. Joh. Krieger skal føre Overkommandoen over Flotilleafdelingerne ved Kallundborg, Korsør, Nakskov, Fyen
og Langeland, saa at han kan give dem Ordre til Samling,
samt hvad videre de have at foretage. Kapitainen tager
Station i Nyborg, men det skal iøvrigt dependere af ham
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selv at begive sig til hvilken af Roflotillens Afdelinger under
hans Kommando, som han vil.
Naar Roflotillerne udlægges, da udnævnes Kommandør
Cornelius Krieger til Kommandant paa Københavns-Rhed.
Indtil Pr.-Lieut. Lorck har fuldendt den ham paalagte
Expedition, skal Pr.-Lieut. W. Møllet føre Kommandoen over
Roflotilleafdelingen ved Helsingør, men derefter afgaar han
til Korsør, hvor han bestyrer Transporten, som Kapt.-Lieut.
Grev Trampe hidtil har været anbetroet.
Kollegium har at kommandere en Søofficer til at bestyre
Transporterne fra Nyborg.
At de samme Officerer, som i forrige Aar var kommanderede paa Stationerne i Hertugdømmerne, forbliver der i
dette Aar, dette bifaldes aldeles.
Det overlades Chefen for Vort Rige Norges Sødefension,
Kontre-Admiral Otto Liltken, at bestemme de Kommanderende
for Stationerne i dette Rige efter eget bedste Skønnende,
dog maa vi herved paalægge Vort Kollegium at foranstalte,
at de Søofficerer, som skulle kommanderes til Norge, beordres
strax at afrejse dertik
Hovedkvarteret København, den 8de Februar 1811.

Frederik. R.

Da Vinteren: i Midten af Februar ikke syntes at skulle
blive streng, fik Admiralitetet Ordre til at klargøre 6 Skøtpramme til Udlægning paa Københavns-Rhed, men kort efter
tog Vinteren fat igen og hindrede Klargøringen af Roflotillen
paa Jyllands Østkyst, hvortil Ordre var givet, da fjendtlige
Krydsere var sete ved Skagen.
Den 6/ 2udnævntes Kapt.-Lieut. Schønheyder til Kommandant paa Christiansø.
Den 13/2 strandede ved Skagen den engelske sloop of war
Pandora, armeret med 16 Karonader og 2 Kanoner og en
Besætning af 112 Mand; desuden var ombord 11 Kvinder;
den havde tilligemed Fregatten Venus forladt Leith den 6/2;
Strandingen foregik i en stærk Storm, der forhindrede Redningsforsøg, og da disse senere foretoges, fandtes 3 midshipmen, 26 Mand og en Kvinde døde, den øvrige Besætning
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kom iland som Fanger. Strandingen skyldtes, at Pandora
kom for nær Land under Forsøget paa at brænde den strandede engelske Koffardibrig Atlas, der skulde bringe Krigsmateriel til Anholt; endel af dette bjergedes senere af Kapt.Lieut. Henne i Fladstrand.
Offervilligheden i Danmark var usvækket, og stadig kom
Bidrag til de forskellige Indsamlinger; saaledes indkom ved
en Forestilling i det kongelige Theater den 26/ 2 til Fordel for
de danske Fanger i England 13535 Rbd. ; enkelte Pladser
betaltes med 600, Kongen gav 1000 Rbd.
Kapt. Jessen udnævnes til Chef for Trekroner, Kapt. Thun
for Prøvesteen.
Fra Midten af Marts var baade Store-Bælt og Sundet fri
for Is, men de sidste Dage i April havde endnu ingen fjendtlige Krydsere vist sig der, og den første Konvoj passerede
først Skagen ved Midten af Maj; den ankrede ved Asnæs
den 20/r, og bestod af 6 Linieskibe, 12 Fregatter og 180 Koffardiskibe. Da Kapt. J. Krieger fra Skagen fik Meddelelse
om, at denne Konvoj passerede, beordrede han Kapt.-Lieut.
WultJ med 10 Kanonbaade til Samsø, Kapt.-Lieut. Scheitmann med 8 Kanonbaade til Kallundborg og 4 Kanonbaade
af Korsør-Flotillen til Kallundborg. Den stærke Beskyttelse
og Vejret forhindrede imidlertid at udrette noget mod Konvojen, og Fartøjerne vendte tilbage til deres Stationer; det
lykkedes dog at udskære en Galease ladet med Kul.
Vi kommer nu til Aarets sørgeligste Begivenhed, Forsøget
paa Generobring af Anholt, der lige fra Krigens Begyndelse
havde været af stor Vigtighed for Englænderne, men særlig
efter at Sverrig den 17 /u 10 havde erklæret England Krig.
Saa længe Aarstiden tillod Tilstedeværelsen af engelske
Orlogsmænd i Kattegat, kunde disse sikre Øen, men for at
sikre den om Vinteren var den givet en Garnison, som i
Foraaret 1811 bestod af 500 Mand med 4 transportable 20·
pundige Houbitzer; af disse 500 Mand var de 100 indkvarterede i Byen paa Øens Vestende, de øvrige i Barakker tæt
vest for Fyrtaarnet; dette var omgivet af Batterier med
stærkt Brystværn. Taarnet og Batterierne var armerede med
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40 Kanoner og var givet Navnet Fort York. Øens Gouvernør var Kapt. Maurice. Til Øen hørte en lille armeret
Skonnert, der tidt forstyrrede Kystfarten paa Jyllands østkyst.
Den 26/a havde Kongen tilskrevet General-Major Tellequist
som følger:
»Expeditionen til Anholt skal foretages dette Foraar, saasnart Tid og Lejlighed det tillader. Den fornødne Aftale
gør Du med Sø-Premier-Lieutnant Falsen, der kommanderer
Roflotillen i Gjerrild-Bugt, som efter Søkortet bliver Foreningspunktet. Der forsamles 13 Kanonbaade og 10 Kanonjoller, i Fald de behøves alle, eller for en Del, samt Transportfartøjerne, Major Melsted med sin Bataillon og et sluttet
Kompagni til Forstærkning samt 2 Stkr. 3-pundige Kanoner
og 2 Stkr. 10-pundige Houbitzer med fornødne Artillerister,
alt under fornævnte Majors Kommando. Infanteriet og Artilleriet skal foruden Officerer, Underofficerer og Spillemænd
udgøre 600 Mand, uberegnet de paa RoflotilJen kommanderede Soldater. Hver Mand forsynes med 30 Patroner og 60
Patroner i Kasser; ligeledes faar hver af Feltpiecerne 150
Skud og Kast. Der medtages enten nogle Stormstiger eller
store Brandstiger og Touge, samt en 30 Øxer, Hakker og 10
Save.
Tropperne forlægges saaledes, at de indtage et Kantonnement fra Grenaa mod Randers og om Gjerrild-Bugt i saa
koncentreret et Kantonnement, at de i muligste Hast kan
embarkeres, naar Chefen for Roflotillen forlanger det; thi
paa ham alene kan det komme an, naar Embarkementet skal
ske, og naar Afsejlingen skal gaa for sig. Du sørger. for
Mandskabets gode og kraftige Føde i Kantonnementet og
paa Expeditionen.
Da alt kommer an paa Øjeblikket og 'de Lokale, hvorefter alt i en Expedition maa rette sig, saa bliver blot
nogle faa Forholdsregler endnu for mig at give de Kommanderende:
'
1) Anbefales muligste Tavshed og Enighed i alt, dertil
hørende, at ignorere alt i privat Liv, Selskaber og andetsteds,
ikke betjene sig af sligt.
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2) At surprenere Øen er det ønskeligste. Dette kan ske
ved at lande i Dagbrækningen, overfalde og nedstøde de
første Poster og søge at turnere de enkelte Batterier; ved en
saadan Lejlighed bruges blot Bajonetten; til Reserve bruges
Matroserne helst med deres Sabler.
3) Der landes helst paa den sydostlige Side; kan det ej
gaa an, saa maa Landingen ske paa hvad Sted, Pr.-Lieut.
Falsen finder bedst.
4) Skulde Fortet stormes, maa Major Melsted søge ved
en i Kæde liggende Jægerild at bortskyde Artilleristerne. Porten paa Fortet indskydes af Feltartilleriet, og derved lettes
Vejen for de med Øxer, Hakker og Save Bevæbnede, som
nærme sig for at gøre Hul i Palisaderingen, og Infanteristerne
storme med Matroserne.
5) Den skal ej beholdes; men det er en Regel, at alle
Varer bortføres, at alt ruineres paa Øen, og Beboerne med
alt bortføres, da der skal blive sørget for dem. Denne ø
gøres da ubeboelig, som er Hovedhensigten, og alt brugbart,
som er muligt, føres bort, og hvad der ej kan føres bort,
fordærves eller kastes i Søen.
6) Naar Expeditionen er endt, er det Pr.-Lieut. Falsen
tilladt, naar han har alt ·emb arkeret , at afgaa til den nærmeste danske Kyst, det er muligt, for ej at opholde sig
længer, end det er nødvendigt til, at Major Melsted er færdig paa Øen, hvorved jeg formoder, han ogsaa vil faa Tid
til alt.
7) Fyrets ruinerede Demolering maa særdeles være Hovedhensigten.
At Du aftaler alt øvrigt med de Kommanderende af
Land- og Søetaten, er en Selvfølge. Ligeledes befales din
Adjudant, Kapitain Prytz, at føre Kommandoen over de
Soldater, Du befaler af de under den jydske Generalkommando værende Roflotiller, i hvilken Hensigt han følger
med; Kapt. Meyer af Artilleriet følger ogsaa med, dels som
Artilleriofficer, dels som en duelig Mand, der kan bruges ved
Demoleringen etc. Til denne maa og et Par Mursvende medtages forsynede med Koben, Stødere og Mukkerter.«
Hovedkvarteret København, den 26de Februar 1811.

Frederik. R.
21
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En Overrumpling, som denne Ordre forudsatte, var imidlertid vanskelig, da Englænderne havde talrige Spioner, der
nøje fulgte alle Forberedelser, og Kapt. Maurice indberettede
til England, at en Expedition til Øen forberedtes, hvorfor
Fregatten Tartar, kendt fra Bergen i 1808, nu ført af Kapt.
Baker, og Briggen Sheldrake, Kapt. Stewart, afsendtes i Hast
til Kattegat, og paa Øen herskede den største Aarvaagenhed
særlig om Natten.
Ved Gjerrild-Bugt samledes det til Expeditionen bestemte
Infanteri, omtrent 650 Mand med 2 Kanoner og 2 Houhitzer; det tog længere Tid med det flydende Materiel. I
et Brev til Kongen skrev Pr.-Lieut. Fals en den 19/s :
»Ved min Ankomst til Jylland fandt jeg ikke en Mand
ved Flotillerne, overalt hjempermitterede man Mandskabet
til1ste April - med saa megen Negligence læstes Deres
Majestæts Parolbefaling af 15de Februar, at Matroser, der
var i Marche, blev tilbagejagede - og endnu en Maaned
efter at Deres Majestæts Villie afgik til Jylland, mangler
jeg ved Flotillerne over 250 Mand. Sammenrapset Skrab af
Halte, Lamme og Pukkelryggede Krøblinger sender de Herrer Generalkommissairer mig i Stedet for Flotillernes duelige
og øvede Folk, som de have tilbageholdt hjemme. Vel ser
jeg denne Mangel tildels afhjulpet ved Hr. Admiral Bille's
trufne Foranstaltninger med Komplettering af de norske
Matroser, men dette vil langtfra ikke forslaa. Jeg vover
derfor allerunderdanigst at begære af Deres Majestæt en
Ordre tillagt de Herrer Generalkrigskommissairer, der maatte
bevirke duelige Folk sendt til de jydske Flotiller; der ej som
de sidste opvække Ynk og Medlidenhed, idet de er plat
uværdige til Deres Majestæts Kost og uduelige til den forestaaende Expedition, hvor personlig Raskhed ene vil gøre
Udslaget.
Flotillernes totale Desarmering, deres Oplægning i 4 Mile
lange Fjorde, hvor Isen ej endnu er opbrudt, og dette urolige, fugtige Vejr har ej lagt mindre Hindringer i Vejen for
Expeditionen; dog haaber jeg ved ufravendt AnstrængeIse
inden 14 Dage at have dem overvundne alle, og da, om
Vind og Vejr vil føje sig, at samle os i Gjerrild-Bugt. Maatte
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da min Evne svare til min Villie; lægge Elementerne os
ikke uovervindelige Hindringer i Vejen, og Antallet af fjendtlige Krydsere ej altfor meget forøger sig, da bringer jeg
Deres Majestæt Anholts Besætning fangen tilbage og nedlægger deres Vaaben for min Konges Fødder.«
Den 15/8 afsejlede en Skipper Møller med Dæksbaaden
Mette Kirstine til Anholt; han havde tilbudt General Telleqvist under et eller andet Paaskud at gaa iland paa Anholt
for at skaffe Oplysninger. Forsøget lykkedes; den 17de var
Møller tilbage og kunde bl. a. meddele, at de forberedte
Stormstiger var for korte til de høje Volde omkring Fyrtaarnet. Det indtraadte milde Vejr gjorde, at Roflotillen og '
Transportfartøjer blev tidligere samlet, end Falsen havde
ventet, og den 23de var de til Expeditionen nødvendige
Fartøjer, deriblandt de 3 engelske Kanonbaade fra Fladstrand, tilstede i Gjerrild-Bugt, hvorfor Afsejlingen skete den
26de.
Om det ulykkelige Udfald af Expeditionen indsendte Falsen
følgende Rapport til Kongen:
l)Den 23de denne Maaned samlede jeg Flotillen og Transportflaaden i Gjerrild-Bugt. Efter at jeg havde modtaget
General-Major Tellequist's Kommunikation om engelske Krydseres Ankomst til Kattegat, sendte jeg en Recognoscerbaad
under Lieut. Beck's Kommando til Anholt for at undersøge,
om disse havde taget deres Station der, og opsatte Expeditionen saa længe.
Den 25de, efter at Lieut. Beck havde fundet Lejlighed til
ubemærket i Dagningen at omsejle Øen, modtog jeg Rapport om Aftenen, at ingen uden den bekendte Skonnert opholdt sig der, og besluttede mig altsaa den 26de til at foretage
Toget. Kl. 6 EM. afgik jeg fra Gjerrild-Bugt med den føjeligste Vind med 12 Kanonbaade og 12 Trarisportfartøjer.
Alting syntes at favorisere os. Kl. 121 / 2 fik jeg Øen Anholt i
Sigte og ankrede Kl. 21 / 2 paa SO.-Siden tæt vesten om Pakhuset. Med Hurtighed og Orden kom Tropperne hurtig iland.
KI. 4 var Alle debarkerede. Medens Major Melsted opstillede
sit Korps, 650 Mand stærkt, og Kapitain Prytz de ham
21*
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anfortroede 120 Mand af Flotillens Soldateske, marcherede
Pr.-Lieut. Holsten som Avantgarde med 200 udsendte Matroser. En udsendt Kavalleri-Patrouille opdagede uheldigvis
deres Anmarch, og Lieut. Holsten ankom netop nogle Minutter for sildig til at afskære Tropperne, der til Vogns og
til Hest ilede ind i Fæstningen. Med stormende Haand
vovede han etAngreb,
som blev afslaaet
med betydeligt Tab.
Imidlertid rykkede
Major Melsted frem,
medens jeg avancerede med Flotillen op
imod Fæstningen. Ogsaa en Generalstorm
af denne brave Officer ledsaget af Flotillens Sø- og Landmagt, blev afslaaet.
Da Tropperne ifølge
mit givne Signal havdegjort Plads for mig,
begyndte jeg at beskyde Fortet med al
den Force, mine 12
Baade formaaede. Jeg
saa allerede Virkningerne af mine AnJ. C. de Falsen.
strengeiser og lovede
mig et heldigt Udfald.
Kolonnevis styrtede Fjenden ned af sine Batterier, da jeg observerede en Fregat kommende fra Nord, holdende øst om
Øen, en Brig styrende vest om og en Skonnert syd fra. Vinden var vestlig med 2-rebet Mærssejls Kuling; denne Vind
giver intet Læ under nogen Kant af Øen, og jeg besluttede
at retirere mig fra det saa farlige Punkt for Flotillen op paa
NV.-Revet, haabende Beskyttelse af Grundene der. Fem
Timer tilbragte jeg paa denne Retirade imod Vind og Strøm,
medens Major Melsted og Lieut. Holsten anvendte alt, med
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vedholdende Anstrængelse for at erobre de høje, fast ubestigelige Batterier, der var omgivne af dybe Grave. Min
Opmærksomhed var imidlertid henvendt paa at faa Major
Melsted og hans Magt konserveret, men mit Bud i denne
Anledning traf ham for sent. Kl. 10 bestemte han sig til
nok en Storm og var alt kommet Gravene paa faa Skridt
nær, da han i Spidsen for sin Bataillon endte sit ærefulde
Liv. Lieut. Holsten og Kapt. Prytz fulgte ham og beseglede
begge deres sjeldne militaire Iver, uforlignelige Bravur med
deres Blod. Lieut. Holsten styrtedes af en Kanonkugle til
Jorden, i samme Øjeblik som en anden tog Benene af Kapt.
Prytz. Fra dette Øjeblik blev Nederlaget almindeligt. Skarevis faldt Hs. Majestæts brave Tropper, der foruden deres 3
Anførere havde tabt endel af deres Officerer. I mere end
6 Timer holdt de Stand med deres Geværer imod et Svælg
af Kardæsk-Ild af mere end 40 Kanoner. Lieut. Ealbe førte
imidlertid Matroserne tilbage med al den Orden og Konduite,
som kunde ventes. Soldaterne fulgte langsomt, fordi et engelsk ridende Artilleri med 6 Kanoner forfulgte dem og' tvang
dem til at forlade Stranden, som det eneste Sted, hvorfra
jeg med Baadene kunde beskytte dem. Den sidste Mand,
der embarkerede, var Lieut. Ealbe, der bragte mig Efterretning om, .at de tilbageblevne Soldater havde overgivet sig
af Mangel paa Ammunition og overvældet af Fatigue efter
8 Timers March i sandige Veje, som ofte gik dem over
Knæene. Af alle Kræfter fortsatte jeg nu Retiraden til
NV.-Revet, hvor jeg ikke fandt det forventede Tilflugtsted.
Vind og Sø var stedse i et saadant Tiltagende, at" hverken
Haabet om at afride Stormen der eller at undgaa de fjendtlige Skibe og Land-Artilleriets Attake blev mig tilbage. J eg
afsendte derfor Transportfartøjerne, som havde en fjern Lighed med Kanonbaadene, til Isefjord med Ordre at holde
saa nær Vinden som muligt for. at bevæge Fregatten, der
var i Læ og ikke kunde se os for SV.-Pynten af Landet, til
at jage disse, medens jeg med de 12 Kanonbande styrede Kurs til Læsø-Grunde, som den eneste Retirade, der
stod os aaben. Briggen mødte vi snart paa denne Vej, og
Søens Voldsomhed overbeviste mig om Umuligheden af at
levere den en Affaire, som jeg havde haabet. Baadene kunde
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neppe vage paa Vandet. Stormen tiltog bestandig, og jeg
saa altsaa Intet tilovers uden at forsamle Flotillen og give
enhver Officer Ordre at forcere i forskellige Kompasstreger
til nærmeste Land. Med min Baad, der sejlede fortrinlig vel,
søgte jeg at lokke Briggen til at jage mig. I flere Timer
lykkedes det mig at føre ham om i forskellige Kompasstreger, medens Pr.-Lieut. Fog med de 8 Baade stræbte op
i Vinden og styrede ad Jylland til. Kl. 5 opgav Briggen
sin Jagt paa mig og stod ned paa Lieut. Buhl, som efter et
aldeles udmærket Forsvar og flere Lag af dens fulde Batteri
endelig overgav sin Baad i en hjælpeløs og tilintetgjort Forfatning. Denne udmærket kække Modstand opholdt Fjenden
saalænge, at de øvrige Baade fik et godt Forspring. J eg
styrede over Anholt- Knob Rev, medens at Fyrtaarnets Batteri stærkt beskød mig, for at gaa til Luvart af Briggen,
der endnu stedse jog os. Jeg traf paa Sydkanten af Øen
den fjendtlige Skonnert, der i 3/ 4Time forfulgte mig under en
levende Ild. Nogle heldige Skud med min Karonade tilbragte
ham saa megen Skade paa Skrog og Takkelads, at han forlod mig, og jeg fortsatte derefter min Kurs ad KulIen til,
hele Natten jaget af den fjendtlige Brig, hvis Fyr jeg kunde
se. Imod Dagningen naaede jeg Sjællands Kyst: Briggen
ophævede da sin Jagt, og jeg ankrede Kl. 10 FM. den 28de
med min synkefærdige Baad her paa Rheden. I Solens Nedgang den 27de saa jeg Fregatten ophæve sin Jagt paa Transportfartøjerne og styrende ned ad Kanonbaadene til. Vinden
tiltog hele Natten, rummede stedse for Fjenden og blev skrallere for Baadene, saa jeg ikke er uden Frygt for dem uagtet
deres lange Forspring.
Kl. 9 om Aftenen hørte jeg en Attake tæt under svenske
Kysten, der desværre lod mig formode, at ogsaa Lieut. Milhlensteth blev taget af de "fjendtlige Krydsere.
Saaledes endte denne uheldige Expedition, hvor Hs. Majestæt formodentlig, saavel tilsøs som iland, har mistet henimod
300 Døde og Saarede. J eg tør imidlertid med største Tryghed
sige, at Fjenden uagtet sine mange Kanoner og ubestigelige
Volde har dyrt købt sine Fordele, saavelsom at Hs. Majestæt
aldrig kunde modtage et større og ærefuldere Bevis paa hans
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førenede Troppers Bravur og rolige Standhaftighed, end de
paa denne Dag har afgivet.«
Underdanigst
København, den 29de Marts 1811.

Falsen.

Pr.-Lieut. Fog, der som nævnt kommanderede Kanonbaadene, havde ved at ro lige op mod Vinden vundet noget
Forspring mod den jydske Kyst, men da Briggen opgav
Jagten efter Falsen, nærmede den sig atter stærkt Baadene.
Sec.-Lieut. Buhl søgte nu med sin Kanonbaad, der var kommet noget agterud, at opholde Briggen, og det lykkedes ham
ogsaa i henved 3/4 Time. Efter at have ydet tapper Modstand blev han vel nødt til at stryge, men nægtede at
lægge sig paa Siden af Briggen, uagtet der fra denne skødes med Geværer efter ham for at tvinge ham dertil; han
lod sine Folk lægge sig under Tofterne, medens han selv
uforfærdet staaende ved Masten udsatte sig for Fjendens
Kugler, for at de flygtende Kanonbaade kunde komme længere bort. Endelig sejrede den kække Optræden over Kapt.
Stewart's Vrede, han ophørte med Skydningen, satte sine
Fartøjer ud og tog Kanonhaaden i Besiddelse.
Fog vandt paa denne Maade saa meget Forspring, at
han lykkeligt undkom til Jylland med sine 8 Baade.
Da Kapt, Stemart saa, at han ikke kunde naa disse, holdt
han af efter 2 Kanonbaade, som under Sec.-Lieut Muhlensteth styrede efter Sverrig. KJ. 8 om Aftenen lykkedes det
ham at indhente Muhlensteth's Kanonhaad og efter en kæk
Modstand at tvinge den til at overgive sig; Baaden var saa
forskudt, at den sank med en Saaret og 3 engelske Matroser,
strax efter at Muhlensteth med sine Folk var komne ombord i Briggen; denne opholdtes imidlertid herved saa længe,
at den af Maaneds-Lieut. Brandt førte Kanonbaad slap over til
Sverrig.
Af Transportfartøjerne blevet erobret af Tartar, som ogsaa erobrede et Proviantfartøj , medens de andre saavelsom
Luggeren og Recognoscerfartøjerne lykkeligt undkom. FJotillen mistede ved denne Expedition 2 Kanonbaade, et Transport- og et Proviantfartøj, 121 Fanger, deriblandt Muhlen-
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steth og Buhl, 47 Dræbte, deriblandt Holsten, samt 38 Saarede.
Hærens Tab var: Døde 2 Officerer,1 Underofficer og19 Mand,
Saarede 3 Underofficerer og 32 Mand, Fangne 13 Officerer,
43 Underofficerer, 2 Spillemænd og 350 Mand; saarede Fangne
forblevne paa Øen 2 Officerer, 5 Underofficerer, 12 Spillemænd og 84 Mand. Den ene af de 2 Officerer, Kapt. Prytz,
døde kort efter Amputationen. Englænderne opgav deres
Tab i Land til 2 Døde og 30 Saarede, men ingen i Skibene;
Briggens Sejl og Takkelage havde lidt endel.
Den 31/3 ankom Kapt. Meyer til Gjerrild-Bugt med en
engelsk Parlamentair og medbragte fra den engelske Gouvernør følgende Brev og Skrivelse om Udvexling af Fanger,
hvilken blev underskrevet af General Tellequist.

Sir,
eThe brave conduet of the troops belonging to His Danish
Majesty employed against this island having excited my admiration, I therefore have sent a flag of truce with a Danish
Officer with proposition for an exchange, also twenty Danish
Prisoners of war on parole of honor, which you wil1 give a
receipt for, or send the like number of British in return.
y our Excelency may rely on every care and attention to
the wounded Danes. The Commandant who fell so gal1antly
on the field of battIe will be interred to morrow with every
military honor, which is done to so brave a soldier.«
I have the honor to remain with the highest consideration

Your Excelency's obedient servant
J. W. Maurice.
Governor.

»His Excelency the Governor & Commander of the Forces
of His British Majesty in the island of Anholt being highly
impressed by the troops of His Danish Majesty in the late
attack against this island, is desirous, to show his particular
mark of distinction and the generosity, which animates the
British Nation towards brave soldiers.
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Although the attacking force of His Majesty the King of
Denmark have surrendered prisoners of war at discretion,
the Governor is ready to release them and to send them to
Jutland on parole of honor, not to serve against Great Britain, until regularly exehanged rank for rank.
For this purpose the Commanding Officer will appoint
an officer, accompanied by twenty of his men, to carry his
dispatches to the Commander in Chief in Jutland and this
officer is immediately to return with this proposition ratified
by his Excelency the General commanding the Forces in
North Jutland, who is to promise to take every opportunity
to forward the British prisoners to the Island of Anholt, until
the same number thereof is exchanged.«
J. W. Maurice.
Offentliggørelsen af Pr.-Lieut. Falsen's Rapport ledsagedes
af følgende:
»Endskønt denne Expedition ej har havt det Udfald, som
der var Haab og Formodning til, saa har Hs. Majestæt
Kongen dog med Velbehag og særdeles Tilfredshed erfaret,
at Allerhøjstsammes Sø- og Landkrigere , som dertil var
kommanderede, har udvist urokkeligt Mod og"god Konduite,
og derved lagt for Dagen, at de i Modgang er ligesaa standhaftige, som de stedse var det, hvor Sejren fulgte dem.
Som Mænd stred de og opfyldte deres Pligt mod Konge og
Fædreland, saa at de har gjort sig fortjente til en heldigere
Lod som Løn for deres Daad; men indtrufne Omstændigheder, som ingen Kriger kunde forudse, var Aarsag i, at
Angrebsplanen ej fuldkommen kunde udføres, og som Følge
deraf Maalet ej opnaas.
Til denne Expedition er blevet brugt 12 Kanonbaade, 1
Lugger, 1 Lodskutter, 12 Transportfartøjer og nogle armereede Baade.
Efter de til Datum indkomne Rapporter er deraf i Behold
og tilbagekomne:
1 Kanonbaad under Maaneds-Lieut. Kock's Kommando,
ankommen hertil,
3 Kanonbaade under Lieutenanterne Krag, Ohm og Molbeck ankomne til Udbyhøj,
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1 Kanonbaad under Lieut. Feddersen, ankommen til Gjerrild-Bugt,
4 Kanonbaade under Lieutenanterne Fog og Oldeland's
Kommando, ankomne til Hals og
1 Kanonbaad har retireret sig til Svenske-Kysten,
Lodskutteren Pilen under Lieut. H ansen tilligemed 5
Transportfartøjer er ankomne i Gjerrild-Bugt,
Luggeren Svanen under Lieut. Trolle er ankommen til Hals,
En armeret Seilhaad under Lieut. Beck er ankommen
til Hals,
6 Transportfartøjer og 2 armerede Chalupper er ankomne
til Udbyhøj.
Hvilket Alt jeg efter Hans Majestæt Kongens allerhøjeste Befaling herved skulde bringe til offentlig Kundskab.e
Hovedkvarteret København, den 3die April 1811.

Billow.

Den 31/3 indstillede General Tellequist til Kongen, at der
nedsattes en Kommission til Undersøgelse af Fremgangsmaaden ved Expeditionen til Anholt. Den 3/4 tilskrev Kongen Generalen: »Denne Kommission ville vi for nærværende
Tid ikke have nedsat, men derimod haver Du at lade Artillerikapitain Meyer forfatte en nøjagtig detailleret Rapport
over det Forefaldne, da han som en kyndig og duelig Officer bedst vil kunne give fuldstændig Efterretning om Alt,
hvilken Rapport Du derefter har at indsende til os.«
Den i den Anledning af General Tellequist fremsendte
Rapport er følgende:
Rapport
over Expeditionen til Anholt.
»Ifølge Deres Højvelbaarenheds Befaling blev saa snart
som mulig de nødvendige Materialer samlede:
1) 2 Stk. 3-pundige Kanoner og 2 Stk. 10-pundige
Haandmorterer satte i brugbar Stand; Ammunitionen, som
af Hs. Majestæt Kongen var befalet, skulde udgøre 150
Skud eller Kast for hver Piece, var indpakket i 5 Karrer,
der var paa lige saa mange Slæder. Hver Karres Vægt
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oversteg ikke 500 Pund, og Indretning var gjort paa Slæderne, at 28 Mand magelig kunde ansættes ved hver Slæde
for at bringe samme frem.
2) En 14 Alen lang og 3 til 4 Alen bred Bro blev forfærdiget for at bruges saavel ved Indskibningen som Udskibningen, hvorved Folkene skulde skaanes for at gaa i
Vandet. Dens Indretning var af den Beskaffenhed, at den
i et Par Minutter kunde sammensættes, og i lige saa
kort Tid optages. Desforuden var den forsynet med Jernhager for at holde den fast til Rælingen af Fartøjet, og i
den Ende, som vendte til Landet, forsynet med Ringe, at
Folk ved Hjælp af Touge kunde holde den til Land.
3) Af de modtagne Materialier blev forfærdiget 6 Stk.
Stormstiger af 5 Alens Længde forsynede med 9 Trin. Ved
Forsøg blev jeg overbevist om, at hvor Spændtræerne var
jævnt tykke, kunde 6 Mand en fronte bestige en Stige, og
naar 2 og 2 Trins Afstand blev mellem hvert Geled, vilde
saaledes en betydelig Mængde Folk paa engang kunne
storme. Stigerne var af den simple Indretning, at de ved
Hjælp af 6 Mand kunde sammensættes i 1 Minut og i ligesaa kort Tid kunde skilles ad.
4) Til Taarnsprængningen blev de nødvendige Materialier
samlede og forfærdigede.
Alt dette var saaledes i en complet Tilstand ved Hr.
Major Melsted's Ankomst til Scheel den 17de Marts.
Jeg erholdt Hr. Majorens Bifald over disse gjorte Arrangements, dog ikke uden den Anmærkning: »at han frygtede Hr. Lieut. Falsen ej vilde og kunde tage det med 1«
Jeg udbad mig Hr. Majorens Assistance, om slige Indvendinger skulde blive gjorte, da det var Hs. Majestæt Kongens Befaling, at det skulde med, hvilket han ogsaa lovede
mig.
Strax ved Hr. Lieut. Falsen's Ankomst til Gjerrild-Bugt,
gik jeg ham i Møde, for at vise ham de af mig gjorte Arrangements og at høre hans Formening. Lieutenanten yttrede sig 1) ganske mod Artilleriets Brug ved denne Expedition, 2) at de ej havde Fartøjer til at kunne indtage det,
3) hvorledes jeg kunde tro, at dette var at bringe over
Land, og 4) at der i Angrebet mod Fortet ej lod sig tænke

332

Søkrigen i de dansk-norske Farvande 1807-14.

anden Maade at bemægtige sig det befæstede Fyrtaarn, end
at gaa lige derpaa, og naar det ikke vilde lykkes, da at
indskibe sig igen, 5) hvad Broen angik, mente han, at den
maaske kunde bruges med Indskibningen, men ved Udskibningen vilde en 4 Gange saa lang Bro ej være lang nok;
hvad under 1) angik, havde jeg ej andet at svare, end at
det var den kommanderende Generals Befaling, at samme
skulde med, og hvad under 2) angik, maatte jeg overlade
til ham Lieutenanten at forstaa, om der ej var Fartøjer nok;
hvad under 3) angik, forklarede jeg ham Lieutenanten, hvad
jeg i denne Anledning havde gjort for Indretninger; Ammunitionen var sat paa Slæder, Slædegængerne havde ved
paaslagne Lister erholdt en dobbelt Brede, der afværgede
Slædernes Indskæring i Sandet; at 180 Mand kunde forsynes
med Trækremme, og til Artilleriets kunde ansættes 300
Mand, Hvad under 4) angik, bifaldt jeg ganske Hr. Lieutenantens Formening. Fortet maatte, naar det skulde indtages, overrumples, maatte med Sablen i Haanden stormes,
om noget godt Udfald skulde forventes, at Artilleriet under
disse Omstændigheder maaske kunde anses for overflødig,
men naar en Retraite skulde finde Sted, vilde det medhavende Artilleri dog være højst nødvendig til at dække
samme, indtil man ankom til Indskibningsstedet, hvor Kanonbaadene siden med større Effect kunde bevirke samme, og
hvad der hævede enhver Indvending, fandt jeg at være den
kongelig Befaling, der bestemt byder, at Artilleriet skulde
med.
At jeg fuldkommen var af Hr. Lieutenantens Formening
om Overrumplingen beviser en Plan, jeg udkastede til Angrebet, og overgav samme til Hr. Major v. Melsted ved hans
Ankomst til Stedet, men samme viser ogsaa en u f r a v i g e lig Betingelse, at Ankomsten paa Øen maatte være Kl.
12 om Natten.
Samme Dag erholdt jeg Hr. Major Melsted's Ordre at
indskrænke Godset. Jeg tog mig den Frihed at gøre Hr.
Majoren den Indvending, om han troede en saadan Indskrænkning turde voves, da det var Hs. Majestæts Befaling,
at det skulde være med, og hans Svar var: »Lieut. Falsen
kan ikke tage det med«.
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J eg indskrænkede Kanonernes Antal til 3 i Stedet for
og da jeg ej turde vove at forøge Vægten af disse 3,
blev Ammunitionen til de 2 udpakket. Broen blev ogsaa
besluttet af Hr. Majoren at skulle blive tilbage i Følge de
gjorte Indvendinger mod dens Brug.
Efter en af Skipper Møller fra Aarhus given Beretning,
som ankom hertil før første Indskibning, skulde en Del af
det Værk, som omgiver Fyrtaarnet bestaa af en 40 Fod høj
Mur. Jeg vidste i Øjeblikket ej anderledes at bøde paa
Stormstigernes Korthed, end ved Besnøring at forene to og
to, hvorved man fik en Længde af 9 Alen, der af Major v.
Melsted ansaas tilstrækkelig, dels fordi han ikke havde nogen
Tillid til dette Angivende, da det var maalt af et flygtigt
og uøvet øje, dels da samme Beretning kun angiver en Del
af Befæstningen om Taarnet at bestaa af høj Mur, det øvrige kun af Jordvold. Denne Slutning var saa meget vægtigere, som det ikke kunde anses rimelig, at man med nogen
Forstand kunde gøre en Murbefæstning paa et Sted 40 Fod
høj, idet man af Mangel paa Materialer og Tid ej kunde
begynde Muren paa den øvrige Del af Taarnomfatningen.
Det første Forsøg at sammenbinde 2 Stiger, idet de tyndeste
og derfor de svageste Ender af Spænd træerne blev sammensnørede, og et lige saa stort Antal Folk besteg denne Stige,
mislykkedes. Stigen brækkedes i Sammenføjningen. J eg
lod derfor de tykkeste Ender af Spændtræerne sammenføje
og i Stedet for 2 Trin mellem hvert Geled lod jeg være 4,
og Forsøget lykkedes. Jeg meldte Hr. Major Melsted dette,
men udbad mig følgende, for at være desto sikkrere, at sligt
i det afgørende Øjeblik ikke skulde hændes, at naar man
blev nødt til at forene to og to Stiger, der da maatte befales, at i Stedet for 6 Mand ikkun 4 Mand en fronte maatte
bestige Stigen, at 2det Geled først betraadte Stigen, naar
lste var paa Midten, 3die Geled først naar lste var øverst
o. s. v.; desuden havde jeg medgivet hver 2 og 2 Stiger
Haandspiger for at de kunde understøttes af Folk, som stod
under dem, der hvor Sammenføjningen var. J eg bad Hr.
Majoren, at naar Mandskabet skulde storme, de da maatte
kaste deres Bepakning for derved at blive saa meget lettere.
Alt dette bifaldt Hr. Majoren, og i en Sammenkomst af alle
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Officererne, hvori han meddelte sin Plan, samt hvad Enhver
havde at gøre, gjordes enhver Officer opmærksom paa disse
Ting. Af Hr. Majoren . blev mig givet 3 Underofficerer og
24 Mand for at blive underviste i at sammensætte og besnøre Stigerne.
Den 24de Marts K1. 5 om Eftermiddagen havde hele
Korpset Ordre at møde ved Gjerrild-Bugt for at blive indskibede, paa hvilket Sted der blev uddelt Øl og Brændevin
til Mandskabet.
Hr. Lieut. Falbe af Søetaten meldte sig hos mig som
den, der havde Ordrer til at indtage alt Artilleriet, hvortil
var bestemt en aaben Baad. J eg havde ventet at se et
Dæksfartøj, hvor alt kunde have staaet paa Dækket, men
da en Kanon var kommet ind, der desuden maatte placeres
under Tofterne, for, som man sagde mig, ej at være i Vejen
for Sejlene, var det med Nød og Neppe, at en Kanon kunde
faa Plads. Den anden Karre, som skulde indsættes, kunde
paa ingen Maade faa Plads, men der blev mig foreslaaet at
tømme den ud og lægge Ammunitionen løs i Bunden af
Fartøjet. At dette maatte sætte mig i en højst ubehagelig
Stemning, er let at indse; jeg havde anvendt alt for at have
mine Ting i den bedste Orden, alt var med megen Flid
indpakket, og nu skulde jeg se, hvorledes denne Orden blev
forstyrret, og hvorledes Ammunitionen, der behøver den omhyggeligste Behandling for at konserveres, skulde lægges løs
i en aaben Baad. J eg vidste da intet andet Raad end at
melde samme til Hr. Major von Melsted, som i dette øjeblik var over Kræfterne occuperet. Jeg forestillede ham
det utilgivelige i Behandlingen af det, man siden skulde
have Nytte af. Men da Søeaten ej kunde afgive flere Fartøjer, som han sagde, ej heller bekomme mere, befalede han
mig at tage med, hvad som kunde føres med, og lade det
øvrige forblive tilbage. Imidlertid havde man tømt denne
Karre og lagt Ammunitionen ned i Bunden samt tvende
Haandmørsere. Baaden kunde ikke indtage mere, for som
man sagde at have Plads at regere Sejlene. Jeg besluttede
altsaa, især siden det lod til, at man ikke ventede paa os
for at afsejle, at indskrænke mig til det, som var indkommet og at sørge for dets Konservation. I Frygt, at Fartøjet
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samt at det Mandskab, som siden blev indskibet, skulde
beskadige samme, lod jeg alt igen optage, lod lægge saa
mange Dækkener, som kunde sammenskrabes, i Bunden og
over, desuden lod jeg fylde 8 Kardustasker hver med 6 Skud.
Stormstigerne med det til samme tildelte Mandskab blev
ogsaa indskibet i samme Baad, derimod alt som hørte til
Taarnsprængningen kom i et Fartøj for sig, hvortil jeg afdelte
en Artillerist, der havde Ordre at sørge for dets Konservation, at notere sig Stedet, hvor denne Baad ved Øen kastede Anker, og saa at støde til mig. Ved Indskibningen
af den Del af Artilleriet, som blev modtaget, skylder jeg at
gøre Deres Højvelbaarenhed opmærksom paa den Iver og
Hjælpsomhed Lieut. Falbe viste, at han gjorde alt, som stod
i hans Magt for at lette og befordre Indskibningen, og at
hans Grunde for Umuligheden at kunne indtage mere var
saa indlysende, at' Intet derimod kunde invendes. Saa godt
som Vindstille samt en erholdt Efterretning i det Øjeblik
Indskibningen var gjort, at en Fregat og Brig, som havde
ligget ved Fladstrand, var gaaede syd paa, gjorde, at Mandskabet igen blev udskibet.
Da jeg nu troede at have nogen Tid for mig, lod jeg
om Natten forfærdige nogle Kasser, hvori den Ammunition,
som var lagt aaben i Fartøjet, skulde nedlægges. Mandskabet blev undervist i Maaden af føre disse Kasser i Land.
Den Underofficer, som var bestemt at kommandere Kano-.
nen, og som med de ham tildelte Folk maatte kende, hvor
enhver Ting var at tage, lod jeg gøre denne Fordeling, og
af hvem jeg ogsaa erholdt Melding, at samme var sket.
Tirsdag Middag Kl. 3 fik Korpset Ordre til at samle sig
ved Stranden ved en Bugt noget nordligere end GjerrildBugt, hvorhen Kanonbaadene og Transportfartøjerne havde
lagt sig. Da der om Formiddagen var besluttet, at Mandskabet i Flasker, hvormed de selv maatte forsyne sig, dels
ogsaa blev forsynet, skulde medtage Brændevin og for en
Del ingen Flasker kunde tilvej ebringes, foreslog jeg Hr. Majoren om ikke Udskænkning kunde finde Sted paa de forskellige Fartøjer, hvorpaa Mandskabet var fordelt, hvorved
Orden kunde bevirk es, og Misbrug forhindres, hvilket jeg
ved denne Expedition ansaa for saa farlig. Dette erklærede
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han for ugørlig, men at de Flasker maatte fyldes, man
kunde faa.
Idet Mandskabet skulde indskibes, blev paa Hr. Lieut.
Falsen's gentagne Anmodninger til Major Melsted besluttet,
at Folkene skulde lade deres Tornystre blive tilbage, da
disse optog for megen Plads i Baadene. Indskibningen begyndte ej med megen Raskhed. Mine Folk klagede over,
og som efter Sigende skal have været almindelig, at deres
Tornystre skulde blive tilbage, da de foruden andre Nødvendigheder deri havde deres Brød og Brændevin, hvorfor
jeg gik tilbage for at samle det, men da Fartøjet ikke vented e paa mig, fik jeg til dem kun 2 Flasker Brændevin og
3 Brød. Ved min Ankomst til Stranden fik jeg den Efterretning, at min første nderofficer meldte sig syg; hans
Person var mig yderst vigtig, i det jeg havde overdraget
ham Forretninger, som ingen andre vidste Besked med,
hvorfor jeg sendte en Vogn efter ham, men som kom tilbage med den Besked, at han var saa syg, han ikke kunde
komme med, hvilket Svar, da Tiden var saa knap, jeg
maatte lade mig nøje med. Major Melsted sagde mig, at
han ønskede, jeg vilde være paa det Fartøj, han var, men
da den Underofficer, til hvem jeg havde Tillid, var borte.
udbad jeg mig Tilladelse at forblive i Nærheden af den
Baad, som havde Artilleriet inde; jeg gik altsaa ombord
paa Hr. Lieut. Falbe'« Luggert, som havde Artilleri-Baaden
paa Slæbetoug.
K1. 6 om Aftenen den 26de Marts gik vi under Sejl med
en god Vind, hele Overfarten skete i den skønneste Orden.
Da Klokken var 1 om Natten blev jeg med en Jolle fra
Luggeren sat ombord i Transportfartøjet; saa fortalte jeg
Underofficererne saavel Folkene, hvad Enhver havde at gøre.
Ammunitionen blev uddelt, men alt i den Forventning, at
vi idet mindste skulde komme Landet saa nær, at man direkte fra Transportskibet magelig skulde komme i Land.
Jeg havde besluttet med det hele Mandskab at gaa i Land
med Kanonen, al den Ammunition, som kunde medføres,
og 82 Tasker; min Underofficer gav jeg Ordre at komme
efter med Haandmørseren, de nødvendigste Redskaber samt
en Krudtfoustage og saa mange Granater som mulig. Da
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dette Arrangement var gjort, gik jeg igen ombord paa Luggerten. Omtrent 1 Time efter fik Lieut. Falbe Ordre at
jage et Fartøj, som viste sig uden for Linien, jeg ytrede det
Ønske først at blive sat ombord paa Transportfartøjet, men
som blev sagt, Tiden tillod ikke, men vi skulde nok finde
Fartøjet igen. Skibet blev jaget og fandtes at være et tomt
Transportskib, som var gaaet uden for Kursen.
K1. 4 om Morgenen den 27de blev kastet Anker ved
Øens sydvestlige Pynt. Jeg udbad mig strax hos Lieutenanten at blive sat ombord paa Transportbaaden, men han
svarede mig, at han først maatte iland med sine Folk, da
saa Baaden strax skulde komme tilbage. Virkelig var Lieut.
Falbe ogsaa den første, som betraadte Landet. Fartøjet
kom tilbage og Lieutenanten, Baadsmand og Kvartermester,
en meget rask Mand, fulgte med mig til Transportbaaden.
Da jeg kom ombord, vilde jeg strax have Styrmanden af
Baaden at styre længere ind til Land, hvorfra vi i det
mindste var 300 Alen, men som han erklærede ugørlig og
kastede Anker. Min største Omsorg gik ud paa at faa Kanonen først i Land, men alle Joller, som ankom tilborde,
erklærede sig for smaa dertil; de vilde kun have Folk, hvilket jeg ikke kunde tilstede, førend jeg ogsaa kunde faa det
med; hvortil Folkene skulde bruges. De første Joller, som
saaledes erklærede sig for smaa, lod jeg indtage Stormstigerne, samt det Mandskab, som skulde være ved deres
Sammensætning og Transport. Efter lang Tid ankom endelig en Baad, som Styr- eller Baadsmand erklærede maaske
kunde indtage Kanonen, men da han desuagtet vilde sætte
fraborde, lod jeg ham anholde . Kanonen og Hjulene maatte
først tages af Lavetten, og endelig var jeg lykkelig nok til
at se den sætte fraborde, 6 a 8 Mand fulgte med for at
føre den fra Baaden i Land og at sætte den sammen igen;
i en anden J olle indskibede jeg mig med 8 Mand, som hver
havde en næsten overlæsset Kardustaske at hære, og gav
jeg Underofficeren Ordre til at komme efter med Haåndmørserne, samt hvad han ellers kunde medtage. Saasnart
min J olle var kommet Landet paa 100 Alen nær, standsede
den, og da Manden ej vilde ro længere i Land, maatte vi
vade i Vand til over Hofterne.
22
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Hr. Major v. Melsted's Ytring til mig, da jeg kom i Land,
var at jeg for alting maatte se at komme afsted, da de
andre var i Forvejen. J eg tog mig den Frihed at gøre
Hr. Majoren opmærksom paa, at den største Del af Ammunitionen endnu var tilbage paa Transportfartøjet, der
ogsaa maatte iland. Hr. Majorens Svar, at det fik ikke at
hjælpe, jeg maatte rykke frem, med hvad jeg havde, gjorde,
at jeg gav min Underofficer Ordre, som imidlertid var ankommen med Haandmørserne samt en Kasse med Granater,
at gaa tilbage og tage med sig iland, hvad Baaden kunde
føre, hvad jeg tydelig erindrer at have 'været en stor Slæde
og 4 Kasser med Granater og Skud. J eg tiltraadte derpaa
Marchen med et Kompagni af 1ste Jydske Inf. Regt. 4
Bataillon og havde Ordre at søge Midten af Øen, saa at
jeg kom til at marchere imellem det Korps, som var afsendt
til den nordlige Strand og det, som marcherede langs den
sydlige Strand; Kompagniet marcherede med en Front af 20
Roder, paa Midten, de øvrige marcherede med højre og venstre om og derved dannede 2 Flanker. Efter at vi havde
rykket et "Stykke frem, blev afgivet Mandskab fra begge
Flanker til Kanonen og Stigernes Transport, der allerede
her begyndte at blive tilbage. Lieut. von Heilmann fik Ordre at afgive 12 Mand, der skulde forføje sig til Stranden
for at hjælpe den Ammunition frem, som imidlertid efter
min Anmodning maatte være kommet til Land. De andre
Korpsers tidligere Afmarch, samt den vigtige Omstændighed,
at disse fulgte de tvende Veje, der førte til Fortet, den mellemste derimod, som jeg førte, og som Artilleriet skulde følge,
maatte hele Vejen vade gennem 11/2 Fod dyb og løs Sand
af en ubanet Vej, gjorde, at denne Kolonne umulig kunde
vinde op til de andre. For at faa Artilleriet og Sagerne med,
blev atter sendt en paalidelig Underofficer og 20 Mand tilbage; Kolonnen derimod fortsatte sin March fremad. Da denne
Kolonne var midt paa Øen, fik den Ordre at trække sig tilhøjre, og da de fjendtlige Granater slog ned imellem Folkene,
lod jeg dem opmarchere. Marchens Hurtighed tiltog paa
Hr. Majorens Befaling, og hvad jeg tog mig den Frihed at
indvende Hr. " Majoren, sket e, jo længere de blev rykket
frem, jo flere Folk blev tilbage af Afmagt. Da vi kom
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Fortet paa et Par 1000 Skridt nær, ophørte Kanonbaadenes
Skydning, som til dette Sted var fulgt den højre Fløj, hvorfor jeg dog ej talte mere end 6 a 8 Skud, og som stemmer
overens med Andres Udsagn; herpaa satte de Sejl og Aarer
til og styrede fra Land. Da vi var komne Fortet paa 600
Alen nær, hvor den sidste Sandbanke befandt sig, thi det
øvrige var en udstrakt Plæne lige til Fortet, var ethvert
Skridt for Øjeblikket umuligt. Mandskabet, som siden om
Altenen ej havde nydt det mindste, var afmattet af at have
vadet en Mil i F/s Fod dyb og løs Sand, tørstig til Vansmægtelse, kort ganske uskikket til strax at begynde det
alvorlige Foretagende, hvortil visse Kræfter behøves, navnlig at storme frem paa en Plæne af 6--700 Skridt mod en
Snes 24-pundige, der kun oppebiede Øjeblikkene, naar noget
viste sig over Bakken, for at spille. Disse Folk, siger jeg,
fik her Tilladelse at kaste sig ned ved Foden bag Bakken,
dels for at samle Kræfter, dels for at faa Artilleriet med
mere frem samt de tilbageblevne Folk. I denne Mellemtid
gik jeg tilbage for selv at faa Stigerne og Skytset frem;
bag enhver Sandbanke, hvoraf Øen er fuld, fandt jeg Folk,
som af Mathed havde kastet sig ned ; jeg drev dem frem
dels med Ord dels med Sablen; imidlertid vandt jeg til Stigerne og saa disse Mennesker være styrtefærdige af Afmagt,
og maatte jeg høre fra alle Munde disse Ord: »giv os bare
noget at drikkel« jeg følte med dem, men kunde ikke hjælpe.
Da jeg i dette Øjeblik ikke kunde vinde mere afsted, gik
Hr. Lieut. von Klee paa min Anmodning tilbage med 20
Mand, og kom saa ogsaa kort Tid efter med Kanonen samt
40 Skud. Da denne ankom fik jeg igen Kræfter, fik Kanonen op paa Sandbanken, hvor jeg havde en saadan Stilling,
at jeg ganske enfilerede en Linie af 7 Stkr. 24-pundige Kanoner; hvert af mine Skud saa jeg Virkning af. Da en
idelig Kardætskregn, hvoraf hver Kugle i det mindste vejede
1 Pd. regnede ned over Kanonen, lod jeg mine Folk ej
mere end nødvendigt være udsatte. Efter hvert 4de Skud
havde Hjulene nedgravet sig til Axlen, og saa maatte Mandskabet til for igen at faa den op og længere frem; under
Betjeningen havde jeg aldrig mere end højst 2 Mand, da
jeg selv forestod Betjeningen og havde den sjeldne Lykke
22*
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at se, at ikke et Skud var uden Virkning, men strøg hele
Linien under Mandshøjde.
Efter at jeg havde bortskudt Ammunitionen paa 42 Skud
nær, fortalte man mig, at der blev parlamenteret paa venstre Fløj. Grunden til denne Parlamentering ansaa jeg at
være, som jeg ogsaa ytrede for flere af mine Kammerater,
en Opfordring fra Major v. Melsted til Kommandanten, før
der blev stormet.
Med Efterretning om Major v. !vIelsted's Død erholdt vi
ogsaa denne, at Kapt. v. Kragh's, Rottvit's, Pr/Jtz's ag Langballe's Afdelinger havde kapituleret. Da Propositionen om
Kapitulationen kom tilos, spurgte Kapt v. Borgen, som
den ældste Officer, Kapt. v. Høst og mig om vores Formening. Nu at storme frem med højre Fløj ansaa jeg som
umulig, hvilket dog af mig ikke blev ytret: 1) fordi der aldeles
intet var at haabe paa Folkenes Kræfter og deraf flydende
Mod, 2) Mandskabet havde i den senere Tid af Fremrykningen vist en Adfærd, der ikke kunde love det bedste Held,
men som jeg ganske vil tilskrive deres Træthed og fuldkomne Mangel paa styrkende Midler. De blev af mig fremskyndte og opmuntrede dels ved Ord og mit Exempel, ja
endog med Fugtelen søgte jeg at bringe dem til at forandre
Adfærd, hvilket alt ikke havde den forventede Virkning og
3) Fortets Beskaffenhed, som nu for første Delen kunde
overses.
Folkenes Mod var svækket:
1) Ved at være frataget deres Tornystre, hvori de fleste
havde opbevaret deres Brød og Brændevin, og som den
Hurtighed, hvormed Indskibningen fandt Sted, umulig kunde
blive medtaget.
2) Kanonbaadenes og Transportfartøjernes Afsejling fra
Land, de var den Gang allerede et Par Mil ude i Søen.
3) De havde strax om Morgenen vadet i Vand til op
over Hofterne.
4) Og oven paa dette i det voldsomste Skridt marcheret
1 Mil gennem 11/2 Fod dybt og tørt Sand, da Landingen
skete i en saa betydelig Afstand fra det egentlige Virkefelt,
skøndt den var bestemt at skulle ske saa nær Fortet som
muligt.
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5) Intet at læske sig paa, da de af blot Tørst, uden derfor at have gennemvadet denne Sand, kunde styrte.
6) Venstre' Fløj, der allerede var færdig, .da højre Fløj
skulde begynde,
ha Yde overgivet
SIg.

7) Fortets Beskaffenhed.
En sexkantet
Stjerneskanse a b
c d e f ophøjet
over Horizonten
20 Fod, hvis 6
Sider var reviderede ; oven paa
denne Mur laa et A.
3 Fod højt Bry stl
værn, der var besat , saa vidt det
var mig mulig at
,,
,,
se, med 10 Stkr.
,
24-pundige Kan o", _----_.
ner ; denne Stj erneskanse omgav
, -------Fy rtaarnet . I 1.
/ ~ ~~--- ---...,~~ \
har det 4 Luger,
' y - ::'~,
'\~
'.J ",-'~0, \ <, .
den ene over den
/
r ((I.,~" ~ '~\1 )~)1 ,;),~ 1/f
. ) ( ",
anden; i hver var
\ \ \~
I. I\{'\
.~-=-1ij ,',
placeret en 24<, '
pundig Karonade;
\ '\ '.
:::::::- //f /'
i 2. havde det
\ \~~~ ._- .-::;.. - ; //
tvende Luger, i
',- ,,~~y
hver en 24-pun- .....----dig Karonade; øverst oppe ved Fyret paa en Altan stod 2
Stkr. 24-pundige Karonader, 3., hvis Ild spillede hele Tiden
mod den vestlige Del af Øen; i 4. var 4 Luger, den ene
over den anden, hver besat med en 24-pundig Karonade;
hvad, som vendte mod Søsiden, ved jeg ikke, da jeg ikke
kunde komme derhen; b c af Stjerneskansen havde 3 Stkr.
'<,

tf

1/'//>

.

:p
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24-pundige Kanoner, c d 2 Stkr. do., d e 2 Stkr. do., og om
jeg har set rigtig havde e f 3 Stkr. do., g h i k er en 14 til
15 Fod høj Jordvold omgivet med Stormpæle og belagt,
som man sagde, med Fodangler, og bag hvilken var placeret 7 Stkr. 24-pundige Kanoner. k l e lukker Værket, er
forsynet med en 6 Fod høj Jordvold, hvorpaa med Sand
fyldte Homfoustager var satte. Inden i Udenværket stod
4 Stkr. 20-pundige Houbitzer ridende Artilleri, forspændt,
og som jeg siden saa, var i den skønneste Stand. Stjerneskansen havde Kommunikation med Udenværket formedels
en Bro m n, som var lagt fra Kronen af Stjerneskansen
oven paa Kronen af Udenværket ; under denne Bro var
Indgangen til Udenværket.
Ifølge det her anførte foreslog Hr. Kapt. v. Borgen, at
vi skulde trække os tilbage til Stranden, da man havde
forstaaet, at Lieut. Folsen vilde trække sig til den vestlige
Pynt, men hvorpaa Lieut. v. Munck, som havde været Adjudant hos Major v. Melsted, sagde Lieut. Falsen. havde
sagt, han vilde trække sig hen til den vestlige Pynt, men
at han først vilde kunne være der om 4 Timer, hvorfor dette
Skridt heller ikke kunde lykkes, og Hr. Kapt. v. Borgen
indgik Fjendens Forslag at kapitulere.
Idet jeg tager mig den Frihed at give mine Betænkninger over Angrebsmaaden og Aarsagen, at Expeditionen, saaledes som den blev udført, ikke kunde lykkes, maa jeg
forud tage mig den Frihed og gøre Deres Højvelbaarenhed
opmærksom paa, at her anføres Facta, som ikke kunne af
mig beediges, "da jeg ej var Øjenvidne til samme, som grunde
sig paa mine Herrer Kammeraters Udsagn, om hvis Sandhed jeg ikke tør tvivle.
At Fortet maatte indtages ved Overrumpling, denne
Mening, som jeg allerede forhen har sagt, var jeg indtaget
i, og lærte Opnaaligheden at kende af denne Angrebsmaade,
idet jeg saa Befæstningens Natur; at denne Overrumpling
ikke lykkedes, tror jeg følgende Grunde gør rimelig:
1. Besætningen i Fortet var aldeles ikke uforberedt paa
vores Komme, og kan Fjendens eget Udsagn være at tro,
har de vidst vores Komme for 3 Uger siden.
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2. Ankomsten til Øen skete, som jeg ogsaa ovenfor har
berettet, 4 Timer senere, end det burde have været.
3. At vi ej, som fra Begyndelsen var bestemt, landede
imellem Pakhuset og Fortet, men derimod saa nær Byen, at
jeg tydelig kunde se denne, da jeg kom iland, hvorved et
betydeligt Stykke Vej havde været sparet.
4. Skulle Matrosernes ellers saa rosværdige Bravur og
Raskhed, der her blev anvendt, ganske have forfejlet sin
Hensigt. Deres Fremrykning og Maaden, den skete paa,
var ganske indrettet til at allarmere i Stedet for at overrumple.
o. Idet disse saa at sige vilde udføre alt alene, da de
ved deres hurtige Fremrykning var uden soutien, hvorfor
de maatte have udført det alene, burde de aldrig efter at
have udholdt et eller to Skud ligesaa gesvindt vendt om
igen, hvorved de efterrykkende Tropper dels blev bragte i
Uorden dels ved deres Skrig og skrækkelige Beskrivelse gjordes forsagte.
Hvormeget Matroserne var forud for de øvrige Tropper,
beviser nok som dette, at Hr. Kapt. v. H øst, som havde Ordre
at bemægtige sig Kommandanten, der laa i et Hus udenfor
Fortet, paa sin hele Vej skal have mødt de tilbagevendende
Matroser.
At denne Matrosernes saa hurtige Fremrykning eller Fremløben ej har været med Hr. Major v. Melsted's Villie eller
efter hans Befaling, beviser følgende: at Hr. Majoren, som
fra Fartøjet, hvorpaa han endnu befandt sig, saa noget bevæge sig langs Stranden, ytrede denne Formening, da han saa
nogle Klumper bevæge sig, at dette maatte være fjendtlig
Kavalleri, men at man gjorde ham opmærksom paa, at det
var Matroserne, som allerede var iland.
6. Som Følge af dette højst umilitaire Foretagende tilskriver jeg ganske alt, som siden fulgte. Hr. Major v. M elsted havde aldrig begyndt paa den over Kræfterne stigende
Fremrykning, naar det ikke havde været for at soutenere
det første Anfald, der er en Førers første Pligt, om ogsaa
ugunstige Omstændigheder skulde vise sig, thi det andet
Anfald er mere end dobbelt saa tungt at gøre, naar det
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første i Forvejen har slaaet fejl. At dette Hr. Majorens Angreb maatte mislykkes ved en saadan Fremilen, beviser den
Omstændighed, da han faldt, thi ikkun et Par Officerer og
8 til 10 Mand var i det Øjeblik i Stand til at vinde dette
Sted.
7. Denne ilsomme March, hvorved den største Del af
Mandskabet blev tilbage, maatte gøre, at ethvert Korps
troede sig uendelig svagere, end det, som siden vistes, virkelig var. Den tjente ogsaa de Uvillige til Paaskud at
være tilbage. At fordre, Officererne skulde have samlet dem,
tror jeg ikke kan forlanges, thi Enhver var ærgærrig nok til
ej at lade skynde paa ~ig mere end en Gang, især naar han
saa, at enhver Indvending vilde kaste en Skygge paa ham
i hans Anførers øjne.
8. Den højst urigtige Ide, der havdes om Fortets Befæstningsmaade. De senere Efterretninger angaaende, at
Taarnet var omgivet af et Værk, hvoraf noget var Mur, det
øvrige derimod, der ansaas ufuldendt, var opkastet J ord og
fyldte Foustager.
Erfaringen derimod viste, at Fortet bestod af tvende isolerede Værker, det ene i det andet, foruden Udenværket.
Var Udenværket besteget, vilde, som jeg paa et andet Sted
har anført, den løse Bro være optaget, og den 23 Fod høje
Stjerneskanse vilde umuliggøre ethvert Ophold her. Selve
Stjerneskansen kunde indtages, og Fjenden indelukke sig i
Taarnet og fra de forskellige Aabninger i samme ved at udkaste Granater umuliggøre ogsaa Opholdet her.«
Scheel, den 12te April 1811.
A . B. Meyer.
Under 22/ 4 indsendte General Tellequist til Kongen 9 Rapporter fra samtlige Kapitainer og Kompagnichefer, der havde
deltaget i Expeditionen til Anholt; heller ikke disse Rapporter blev offentliggjorte, men Kongen tog Anledning til at
paalægge General Tellequist at affordre Pr.-Lieut. Folsen Erklæring om 4 Punkter i de nævnte Rapporter.
Falsen's Erklæring til Generalen var følgende:
»Til behagelig Gensvar paa Deres Højvelbaarenheds Skrivelse af Iste Maj tjener:
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. 1) At jeg ved de foregaaende Embarkeringer havde overtydet mig om, hvor forklemt Mandskabet sad i Baadene med
deres Tornyster paa, der gjorde dem dobbelt saa tykke som
ellers, hvor ugeschikte de kom i Land, og hvor vanskeligt
det var for 'dem med denne svære Oppakning at løbe Storm
i det meget Sand, de paa Anholt havde at vade i - og
derfor proponerede Major Melsted at lade dem blive tilbage,
hvilket blev antaget. Brødposerne er ej efter mit Forslag
blevne tilbage. Tvertimod jeg havde jo anmodet Deres Højvelbaarenhed om, at hver Mand maatte faa Brød og Brændevin med sig.
2) Først paa Embarkeringsstedet blev det aftalt mellem
Majoren og mig, at Tornystrene skulde efterlades.
3) Da det var nødvendigt paa Overfarten at binde Baadene sammen for at holde Magten samlet, maatte jeg indskrænke mig til at bestemme et Fartøj til Artilleriet, da jeg
ikke kunde slæbe flere, og da jeg kun ejede et, som kunde
bære Kanoner uden at skilles ad - efter at Norin's Baad
var afleveret. J eg lod lade i denne alt, hvad den kunde
bære, og fik, saavidt mig er bekendt, alt med paa en Kanon
og dens Ammunition nær. Denne stod det ej i min Magt
at overføre. Dette underrettede jeg Majoren om, som overtydede sig om Umuligh eden af at medbringe den, og derfor
gav Ordre om at lade den tilbage.
4) Efter Major Melsted's og min Plan skulde Kapt. Høst
med sit Kompagni, ledet af Justesen, overrumple og fange
Kommandanten - men Lieut. Holsten med Matroserne søge
at afskære Soldaterne, som bor i Kasernen udenfor Fortet,
fra at komme derind. Det er saaledes indlysende, at Matroserne burde først i Land, thi var Soldaterne afskaarne fra
Fortet, saa var Kommandanten det ogsaa. Overalt Udskibningen varede ej nogen halv Time, og efter hvad jeg saa,
satte Soldatesken sig paa en Gang i Marche, saa det er
vanskeligt at tro, det var magtpaaliggende, om Kapt. Høst
kom nogle Minutter før eller senere i Land.
Jeg er overbevist om, at Landgangen skete med Orden og Hurtighed,
som var mer end kunde ventes, og at Hr. Kapt. Høst er
kommet saa tidlig i Land, at han i den Anledning ingen
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Anke bør kunne have. Der var ikke en Søofficer med paa
Togtet, som jo selv fra sit Fartøj besørgede Landgangen, og
jeg har den største Aarsag til her som paa hele Expeditionen
at anbefale deres Konduite. «
Ærbødigst
Fladstrand, den 3die Maj 1811.

Falsen.

Lieut. Falsen's Erklæring blev fremsendt af General Tellequist til Kongen med følgende Skrivelse:
.)1 allerunderdanigst Følge af Deres Majestæts allerhøjeste
Befaling af 26/ 4 har jeg afIordret Pr.-Lieut. Falsen Erklæring
over de allernaadigst befalede Punkter af Kapitainerne von
Jll eyer og von Høst's indgivne Rapporter i Anledning af Expeditionen mod Øen Anholt, hvilken Erklæring herved underdanigst vedlægges, og jeg tillader mig i Anledning af denne
Erklæring allerunderdanigst at ytre:
1. Hvad Lieutenanten under lste og 2det Punkt bemærker, saa maa derefter afdøde Major v. Melsted have ladet sig
komme Forsømmelighed til Brøde, thi af mig var gjort
alle Foranstaltninger til, at hver Mand skulde være forsynet med Brødpose og deri have det fornødne; for at faa
dette sat i Værk, maatte jeg til de Korps, som ej var forsynet dermed, foranstalte Laan dels af andre Korps, dels
ogsaa tage Kavalleriets Fourageposer tilhjælp, hvoraf blev
laant 200 Stkr. af jydske Regiments lette Dragoner, saa jeg
med Sandhed kan sige, at alle Hjælpemidler var givet herfra ; Brød og Brændevin var ogsaa i Rigelighed tilstede, men
at min Hensigt ej blev opnaaet, og at Folkene savnede Forfriskning, derom synes kun en Stemme.
Major Melsted er nu ej mere, og altsaa vil det egentlige
i Sagen vel ej udfindes, da Alt maa returnere paa ham som
Højstkommanderende for Korpset.
.
2. I Henseende til det 3die Punkt i Lieutenantens Erklæring da maa jeg allerunderdanigst bemærke, at det var
kommuniceret Lieutenanten, hvad der efter Deres Majestæts
allerhøjeste Befaling skulde medtages, og at Lieutenanten
allerede i Skrivelse af 5te og 9de Marts har ytret Vanskelighed i Kanonernes Medtagelse og Brug, men efter min gen-
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tagne Forestilling om Nødvendigheden og Nytten lovede
Lieutenanten i sidste Skrivelse, at ingen Umage skulde blive
sparet for at opfylde min Befaling i saa Henseende. Den
ommeldte Norin's Baad, er den svenske Baad, som var sat i
Rekvisition, og som ifølge Deres Majestæts allerhøjeste Befaling af 14de Marts, som ordlydende blev Lieutenanten kommuniceret under 17de Marts, og hvorefter denne Baad, naar
den var uundgaaelig nødvendig, kunde være afbenyttet, men
dog helst ønskes frigivet.
3. I Henseende til det 4de Punkt da siger Lieutenanten,
at det var aftalt med Major v. Melsted, »at Matroserne skulde
afskære Soldaterne, som laa i Kasernen udenfor Fortet«.
Denne Aftale var ej alene stridende mod Deres Majestæts
Befaling, der bestemmer Matroserne til Reserven, men endog
af ' Majoren uforsvarlig handlet og imod alle militaire Princips, da Korpset var forsynet med Jægere og lette Tropper,
der var armerede med Sabler og havde raske Anførere.
Lieutenantens videre Udtryk i Forbindelse med foranstaaende
ere: edet er saaledes indlysende, at Matroserne maatte først
iland, thi var Soldaterne afskaarne fra Fortet, saa var Kommandanten det ogsaa«; i disse Ord bekræfter Lieutenanten
selv, hvad jeg i min underdanigste Rapport af 21de Marts
har vovet allerunderdanigst at berøre, at i Lieutenantens
Plan har hersket altfor stor Egenkærlighed for Etaten til
Skade for Expeditionen, thi det viser sig uimodsigelig, at
den har været anlagt paa, at Matroserne skulde have udført
alt, naar det var lykk~ om det øvrige af dette Punkt kan
jeg Intet ytre, da ResUItatet alene kan udbringes ved Konfrontation af de øvrige Officerers nærmere Udsagn.«
Randers, den 6te Maj 1811.

Allerunderdanigst
Tellequist.

Det sørgelige Udfald af Anholt-Expeditionen gjorde et
smerteligt Indtryk saavel i Danmark som i Norge. Kritiken
vendte sig særlig mod Falsen, medens Melsted's heltemodige
Død paa Valpladsen mildnede den for hans Vedkommende;
'Uvillien mod Falsen skyldtes for en Del, at han var særlig
begunstiget af Regeringen, der havde givet ham den for
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hans militaire Charge store Kommando over hele den østjydske Flotille, og fordi han, skønt kun Pr.-Lieutenant, kort
iførvejen var bleven udnævnt til Kommandør af Dannehrog.
Kritiken øgedes endvidere ved den dengang herskende Misstemning mellem de to militaire Etater, der yderligere fik
Næring i de store Prisepenge, der tilfaldt Marinen, og de
sparsomme Oplysninger, Regeringen havde offentliggjort om
Expeditionen; Kongens Udtalelse om sin Tilfredshed val'
ikke nok til at bringe de i Omløb værende Rygter til
Tavshed.
2 Aar efter Expeditionen androg Falsen om at faa sit
Forhold til denne retslig undersøgt, men dette blev nægtet
af Kongen.
Andre Begivenheder lagde imidlertid Beslag paa den ,offentlige Opmærksomhed, og Diskussionen forstummede; det
var først 30 Aar senere, at Sagen optoges igen, men uden
noget egentligt Resultat; den vigtigste Person i Affairen var
borte, og hvad der fremkom, var nærmest til Fordel for
Falsen.

Der har vel sikkert været Fejl i Ledelsen paa hegge
Sider, men det staar fast, at der baade tillands og tilvands
var kæmpet med Mod og Selvopofrelse, og det Mindesmærke,
som senere Tider rejste paa Anholt over de Faldne staar del'
med Rette.
Allerede den 4/4 fik Falsen Ordre til igen at overtage
Kommandoen over den øst-jydske Flotille, der fik de to tabte
Kanonbaade erstattet med to fra Svendborg; istedet for den
faldne Holsten overtog Pr.-Lieut. Wigelseti Kommandoen over
Flotillen ved Udbyhøj .
De fangne Pr.-Lieut. Miihlensteth og Buhl blev udvexlede
allerede den 3/4 ved Udbyhøj og afgik begge til Fladstrand.
Kapt.-Lieut. Bagger blev 4/4 beordret som Chef for Briggen' Falster som Kadetskib paa et .21 Ugers Togt.
De første Dage i April var hele Udrustningen udført,
Flaadebatterierne ved Masnedø og Køge paa Plads, Skøt'prammen Søløven udlagt paa Stubben og Hvalrossen ved
Prøves teen.
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Den 5/5 befalede Kongen, at der ved Køge skulde placeres 8 Kanonbaade, 4 ved Nysted og 4 ved Ulfshale for at
dække og konvojere Kystfartskibe langs Øerne og Sjællands
SO.-Kyst; samtlige Fartøjer var under Kmd. J. C. Krieger's
Overkommando og kunde saaledes optræde samlede, hvis
nørlvendig. Forbudet mod at sejle ud af Grønsund blev
fornyet, al Udpassage skulde ske gennem Ulf-Sund, hvor 4
Nordbaade atter placeredes.
Som alt nævnt havde Konvojerne altid en meget stærk
Bevogtningsstyrke, der forhindrede de altid aarvaagne Flotiller i at opnaa større Resultater, men flere Kampe fandt
Sted, og adskillige Priser gjordes.
Fra Pr.-Lieut. Ealbe modtog Falsen følgende Rapport:
»Efter Hr. Pr.-Lieutenant og Ridder Wigelsen's Ordre afgik jeg den 23 10 om Aftenen .fra Vejrø med en 16 Aarers
Chalup for at recognoscere den fjendtlige Konvoj, stationeret
mellem Refsnæs og Sejrø, og om muligt gøre Fjenden Afbræk. Vinden SSO. laber Kuling. Kl. 111/2 kom jeg ind i
Konvojen og tæt op under en Galiot ; da alt var stille, og
jeg endnu ubemærket, entrede jeg bemeldte Galiot, men neppe
var Touget kappet, Fartøjet i Affald, førend de nærliggende
Skibe begyndte at fyre paa mig. Ved Lysningen af Skuddene opdagede jeg en engelsk Patmille-Chalup komme mod
mig, som, da han mærkede, at Skibet var besat, strax gjorde
Signal med et Blinkfyr. Den labre Kuling overbeviste mig
om Umuligheden af at bjerge Prisen for fjendtlige Overfald,
hvorfor jeg forlod den og roede øst efter forfulgt at 3 fjendtlige Fartøjer, som kom til ved den førstes gentagne Signaler
og Skibenes vedholdende Skyden. Da de ikke kunde indhente mig, vedblev de Signaleringen, og jeg opdagede nu en
Seiler i SO., som med Force af Sejl holdt ned paa mig.
Den Kurs, jeg maatte styre ved at ro op i Vinden, som
under disse Omstændigheder var mig fordelagtigst, vilde
bringe mig lige op imod Konvojen og Sejleren, som jeg erkendte for en Orlogsbrig, hvorfor jeg styrede ad HatterRev som den nærmeste Retirade, haabende ved Hjælp af
Sejl og Aarer at undgaa Briggen, men forgæves. Kl. 12
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begyndte han at beskyde mig med sine forreste Kanoner
og vedblev saaledes, medens jeg forcerede bort fra ham indtil
K1. 123 / 4 , da han var mig paa Pistolskuds Afstand.
Da jeg indsaa, at det var umuligt at undgaa samt min
Pligt ej at opofre Mandskabet, hvoraf en var dræbt og en
saaret, og ventede, han skulde opfylde sin flere Gange gentagne Trudsel at sejle Fartøjet under, overgav jeg Chaluppen
til den engelske Brig The Woodlark:«
Underdanigst
Briggen The W oodlark ved Refsnæs,
den 24de Mai 1811.

Falbe.

Fra Maaneds-Lieut. Kock modtog Falsen følgende Rapport:
»Jeg har den Ære at tilmelde Deres Velbaarenhed, at jeg
med Recognoscer-Chalup N r. 1 afgik den 18/ 0 FM. K1. 4 fra
Hals for at undersøge Kysten. Vinden NNO. rebet Mærssejls-Kuling. K1. 9 passerede jeg Gjerrild Batteri og observerede 11/ 2 Mil NO. af Batteriet en fjendtlig Kutterbrig
krydsende. Jeg holdt langs Landet, men havde ej passeret
Fornæs, førend 2 svære fjendtlige Chalupper kom roende op
imod mig fra Grenaa-Bugt; jeg holdt strax til Vinden, men
ved Signaler blev Briggen kaldt ned og hindrede mig i at
komme nord paa; saaledes jaget baade nord og syd fra, saa
jeg intet Middel til at redde Fartøjet uden ved at landsætte, som strax blev iværksat. Paa Indersiden af Baaden
opstillede jeg mine Folk med Haandarmaturen og modtog
Fartøjerne med en saa velrettet Ild, at de vendte tilbage .
Briggen holdt nu ned og gav mig flere Lag med Skraa
af dens Batteri, som alt gik over mig uden at beskadige
Fartøjet. Den holdt derpaa tilsøs efter et Linieskib, som
den signalerede med, hvorpaa der blev flere Fartøjer udsatte,
som roede hen imod mig. For ikke at blive nødt til at
overgive Fartøjet til denne Overmagt, huggede jeg Hul i det,
og gav tillige atter Ild paa Fartøjerne, som efter endel Skydning igen blev tilbagekaldte af Briggen, som stod nord paa
med dem; idet samme ankom Kapt. Krag fra Grenaa med
20 Dragoner; ved Hjælp af disse fik jeg Fartøjet paa Land,
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som efter en Dags Arbejde blev sat i sejlbar Stand, hvorpaa
jeg fortsatte min Recognoscering.«
Ærbødigst
Grenaa, den 19de Juni 1811.

C. Kock.
Under 1/7 indberettede Chefen for Roflotillerne i StoreBælt til Admiralitetet:
»Fra Chefen for Roflotillen ved Kallundborg , Kapt.Lieut. J. J. Suenson, har jeg modtaget følgende Rapport,
dateret 30 / 6:
Den 29/ 6 KJ. 3 EM. observerede en fjendtlig Konvoj kommende syd fra; jeg gik strax ud med de mig anfortroede
8 Kanonhaade. KJ. 6 ankrede jeg ved Asnæs, KJ. 61 / 2 ankrede Konvojen, som bestod af 3 Linieskibe, 3 Fregatter, 3
Brigger og nogle og firs Koffardiskibe, 1/4Mil vest for Lysegrund, formedelst norden Vande og aftagende Kuling. I
Morges Kl. 3 lettede Konvoj en med sønden Vande, og Kl.
101 / 2 gik den tilankers i NV. 3h Mil fra Revsnæs. Da det
lod til at blive stille, saa lettede jeg Kl. 11 og roede til
Revsnæs, hvor jeg ankrede Kl. F /2 og roede ud mod Konvojen; KJ. 2 var paa Enden af Revet, hvor jeg gik tilankers, da det begyndte at lufte op af NV. Der blev strax
gjort Signaler fra et. Linieskib, som laa lidt over 1/4 Mil fra •
os, og strax efter observerede jeg, at endel Fartøjer samled e
sig mellem os og Linieskihet.
Kl. 3 lettede Linieskibet og 2 Brigger; Linieskibet holdt
plat ned paa os nord om Revet og Briggerne syd om Revet,
og Rofartøjerne, 16 i Tallet, delte sig i 2 Divisioner for at
attakere os paa Fløjene. Jeg lettede strax derpaa og roede
i Frontlinie for at lokke dem ned, da jeg saa, at Linieskihet
formedelst den stærke sydlige Strøm ikke kunde avancere
synderlig ind paa os. K1. 4 var Rofartøjerne os paa Skud,
jeg gjorde omkring og formerede Frontlinie udefter og roede
ind paa dem under en vedholdende stærk Ild til Kl. 41 / 2 ,
da de med Kraft trak sig tilbage til Briggerne, hvor de
posterede dem imellem og avancerede tilsammen ind paa os;
jeg blev liggende til Kl. 43 h, da de var os paa Skud, hvor-
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paa jeg gav Ordre til at attakere Briggerne og forcere ind
paa dem: de drejede strax af og fik Fartøjerne til at bugsere dem ind imod Konvojen; jeg vedblev at forfølge dem
under en vedholdende Ild til Kl. 53/ 4 ; da det nordligste
Linieskib begyndte at række os og beskød tværs paa alle
Baadene fra den højre Fløj, ansaa jeg det ikke forsvarligt
at forfølge dem længere, saa meget mere da den forreste
Kanon paa Kanonbaadene Litr. B. Nr. 9 og D. Nr. 4 var
sprungne; jeg trak mig ind under Refsnæs Batteri, hvor jeg
ankrede Kl. 61 / 2 •
Da det fra Land blev observeret, at Kanonbaadene blev
truede fra Fløjene med Entring, saa kom Maaneds-Lieutenanterne Weise og Oldendorfj tilligemed Kaperførerne Nielsen
og Jørgensen for at tilbyde deres Assistance med deres armerede Fartøjer.
At de fjendtlige Brigger og Fartøjer har lidt endel, er jeg
overbevist om,'da vi under J agten roede forbi endel Splinter
og Aarestumper.
Jeg maa beklage Tabet af Underkanoner og Regnskabsfører af 2den Division, 2det Artillerie, Nr. 24, som ved Kanonens Sprængning blev kastet overbord, nemlig Lars Christian Iversen paa Kanonbaad Ltr. B. Nr. 9; ligeledes blev
en Matros haardt kvæstet ved samme Lejlighed, Baaden har
og lidt endel.
•
.
Flotillens Officerer og Mandskab anbefales for deres Raskhed og gode Konduite.«
Den 29/6 roede Lieut. Wigelsen med 4 Kanonbaade fra
Fornæs mod Samsø for at angribe en engelsk Brig, som han
vidste opholdt sig i Farvandet mellem Samsø og Anholt.
Kl. 6 EM. fik han Briggen i Sigte 3 Mil fra Land. Vejret var
stille, og den laa tilankers. Saasnart Briggen fik Kanonbaadene i Sigte, lettede den og søgte med den labre Kuling,
der var, at undgaa Angrebet; kort efter begyndte det at
blæse op af SO., Briggen vendte og holdt ned mod Kanonbaadene. Da de var paa Skudvidde, begyndtes en levende
Ild fra begge Sider og vedligeholdtes fra Kl. 81 / 2 til 12 om
Natten. Vinden havde imidlertid lagt sig, Briggen forsvarede
sig tappert, men maatte tilsidst overgive sig.
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Briggen, hvis Navn var Safeguard, førte 10 Stkr, lS-pundige Karonader. 2 Stkr. 6-pundige Kanoner og en svær Morter. Chefen, Lieut. Thomas England, 3 Officerer, 2 Læger,
2 Styrmænd og 33 Matroser blev Fanger; det øvrige Mandskab var i Forvejen sendt hjem med danske Priser. Briggen
havde 1 Død og 7 Saarede. Kanonbaadene havde 2 Mand
saarede , men ingen dræbt, men de havde lidt betydeligt
paa Sejl, Takkelage og Aarer, en af dem havde mistet sin
'Mast ,
Dagen efter blev Briggen indbragt til Udbyhøj ; den blev
ikke indlemmet i den danske Flaade, men i December solgt
til en Kammerraad Esmark; hvorfor kan ikke oplyses, ligesom der i Rigsarcllivet ikk e findes nogen Rapport om Affairen,
Den 2°/7 modtog Admiralitetet fra Pr.-Lieut. Falsen folgende Rapport om en Kamp ved Hjelmen:
»Efter at jeg den 2. Juli havde forenet rig med Lieut
Fog, som havde' konvoj eret Bygningsmaterialer til Grenaa
Havn, modtog vi ved Søsignaler Efterretning om en fjendtlig Flaades Ankring mellem Sejrø og Hjelmen.
Vi satte strax Kursen derned og observerede den 3die
Flaaden liggende 11/ 2 Mil SO. for Hjelmen. Den bestod efter
Gisning af 4 Linieskibe, 2 Fregatter, 2 Brigger, 1 Kutter og
omtrent 160 Førs elskibe. Alle Orlogsmændene havde placeret sig paa den SOl-lige Ende af Konvojen af Frygt for
Bæltbaadene. Ikkun en liden Fregat og en Kutter var beliggende paa den NV-lige Side af Konvojen og over l/Z Mil
fjærnet fra det nærmest e Linieskib.
Da Vejret den 4de begunstigede os, og det om Aftenen
blev fuldkommen stille, besluttede jeg at attakere den nordvestlige Del af Konvoj en åg roede fra Hjelmen om Aftenen
Kl. 10 med 7 Kanonbaade og 10 Joller; hele Natten havde
vi det afgjorteste Stille; Kl. ]1/. var vi den NV.-lige Del af
Flaaden paa Skud-Distance og beskød den med al mu1ig
Force til KJ. 3, da Fregatskibet havde mistet sin Stormast,
.For- og Krydsstang og var sammenskudt til et synkefærdigt
Vrag, Kutteren sunken og hele den nordlige Del af Konvojen
meget beskadiget.
23
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Brandgranaterne brugte Flotillen med megen Fordel, i
to Skibe var der Ild, og flere vilde være brændt, om ikke
just nu en frisk Vind af NV. var opstaaet, som i mindre
end 10 Minutter blæste op til en rask Bramsejls-Kuling.
Paa det ilsomste fortsatte vi nu vor Retirade forfulgt af
alle Flaadens Orlogsmænd. De 4 danske Kanonhaade og 10
Joller lod jeg lægge Masterne og ro sig op i Vinden ad Hjelmen til, medens jeg med 3 engelske Kanonhaade, som i den
Søgang, det strax satte op med, formedelst deres høje Master
ej kunde ro, stræbede bidevind ind mod Land. Neppe en
halv Time efter, at Retiraden var begyndt, opkom en hæftig
Taage med tiltagende Kuling, der bragte os de 3 Linieskibe
og 2 Brigger, som stærkt jagede os, ud af Sigte. Saa snart
jeg var vis paa at være dem ude af Sigte, forandrede jeg
strax Kursen og styrede saa længe nord paa, at jeg ikke
tvivlede paa at undgaa dem; jeg vendte derpaa atter ind
imod Land i Haah om at naa Havmølle, da jeg pludselig
fandt mig beskudt af en fjendtlig Brig, jeg endnu ikke kunde
se paa Pistolskuds Distance; Briggen løb hastig op imellem
Lieut. Buhlog Oldeland, som var tæt sammen, og mig, afskar dem saaledes fra mig og begyndte en saa rasende Ild
paa de to Baade, at jeg snart saa dem stryge, efter at begge
Officerer var saarede haardt og stort Blodbad anrettet blandt
Mandskabet.
Det tyknede til igen, og jeg fik set Lejligheden til at
undvige, men traf saa uheldig just at sætte Kursen paa et
74 Kanonskib, som jeg i Tykningen ikke kunde se, førend
jeg var under dets Kanoner. Uagtet jeg modtog dets glatte
Lag fra begge Batterier, kom jeg dog agten om og styrede
igen bidevind op, hvor jeg atter i den vedvarende Tykning
kom ind under et andet Linieskibs Kanoner, der atter affyrede sine fulde Batterier af Skraa paa mig; her mistede
jeg mine Sejl, fik Masten saa beskudt, at jeg ej længer
kunde bruge den. Jeg roede mig nu op i Vinden, hvor min
grænseløse Ulykke atter lod mig træffe paa et 3die Linieskib,
som havde lettet, atter kom efter mig, ledet af mine Rogaflers Allarm. To Lag fik jeg af det ene af disse Skibe,
da jeg fuldkommen indsaa Umuligheden af længere at kunne
undgaa Overgivelsen. Omgivet af Døde og Saarede, selv let
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blesseret, saa jeg Intet for mig tilbage uden at stryge mit
Flag. Forinden dette skete, huggede jeg 2 Huller i Bunden af min Baad og overgav den synkefærdig i Fjendens
Hænder.
Jeg blev bragt ombord pan Linieskihet Dictator, hvor ogsaa Lieut. Buhl, som var skudt af en Skraakugle i Ryggen,
og Maaneds-Lieut. Oldeland, hvis Laar var gennemskudt med
en Riffelkugle, ankom . Vi har ialt 4 Døde, 9 saarede meget
haardt og 7 let blesserede. Linieskihet kissy havde imidlertid krydset sig op til de flygtende Kanonjoller og afskaaret
Jolle Nr. 15 fra Landet, saa at denne, efter længe at være
beskudt, maatte overgive sig til ham.
Doktoren giver det bedste Haab om Lieut. Buhlog Oldeland's Restitution; deres brillante Opførsel under denne sørgelige Affaire er min Pen for svag til at skildre det høje Kollegium, ligeledes være det mig underdanigst tilladt at anbefale det høje Kollegium Lieutenanterne Fog, Blom og Linde,
som bidrog saa meget til Affairens ærefulde Begyndelse, og
som jeg maa tilskrive det øvrige af Flotillens Redning. (l
Linieskibet Dieuuor under Anholt,
den 6te Juli 1811.

Underdanigst
Falsen.

Med denne Rapport fulgte følgende:
oMin Tilbagekomst fra engelsk Fangenskab paa Æresord
tilmeldes herved det Kongelige Kollegium.
En Liste over de Officerer og det Mandskab, som er geraadet i Fangenskab, indstilles herved underdanigst Kollegiet.
Officerernes og Underofficerernes Saaredes Forfatning har
foraarsaget en fejl Angivelse i min Rapport af døde, da vi
har 7 Mand dræbt istedetfor de 4 Mand i Rapporten anførte, hvilket jeg underdanigst beder det Kongelige Kollegium
at undskylde.
Dersom det Kongelige Kollegium af min hermed følgende
Rapport maatte overtydes om mit Uheld med denne sidste
Affaire og finde mig værdig til fremdeles Naade, beder jeg
mig allerunderdanigst udvexlet og indsat i min Post igen;
ligeledes vover jeg underdanigst at begære de Herrer Lieute.
nanterne Buhl, Oldeland, Tetens og Søborg udvexlede.
23*
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Ved min Ankomst til Vingø erfarede jeg, hvad den stærke
Taage efter Affairen havde skjult for os, at 17 Skibe var
mel' eller mindre beskadigede af Flotillens Brandsager. Kanonbaaden Prise Nr. 1 skal være sunket under Anholt Dagen
efter dens' Tagelse. De øvrige 2 engelske Baade saa jeg
ankomme til Vingø-Sand for at repareres efter den tilintetgjorte Forfatning, hvori de Herrer Lieutenanterne Buhl
og Oldeland overgav dem.«
Underdanigst
Fladstrand, den 1/ide Juli 1811.

Falsen.

Efter de Rapporten ledsagende Lister og de ved Affairen
i Fangenskab faldne beløb disse sig til 5 Officerer, 1 SkibsKirurg, 1 Proviantskriver og 144 Underofficerer og Menige.
Om Kampen ved Hjelmen modtog Admiralitetet følgende
Rapporter fra Pr.-Lieut. Fog og Sec.-Lieut. Linde:
»Onsdagen den Bdie Juli ankom Lieut. Falsen med SamsøFlotillen, 3 .engelske Kanonbaade og 8 Kanonjoller, til Hjelmen. Den 4de Juli KI. 9 EM., da det var stille, besluttede
Lieutenanten at ro ud til en Konvoj, der laa 2 Mil SO". for
Øen, bestaaende af 4 Linieskibe, 3 Fregatter og flere mindre
Krigsfartøjer samt omtrent 100 Sejlere. KJ. 101/ 2 var vi dem
paa Skud og begyndte en levende Ild, som vedvarede uafbrudt til K1. 21 / 2 • Flere Skibe braste op for os, men stiv
Kuling af VNV., som bragte 2 Linieskibe. 1 Fregat og 1
Brig ned paa os, gjorde, at vi maatte forlade Konvojen og
søge Land KI. 3.
De 3 engelske Kanonbaade nnder Lieut. Falsen's Kommando styrede ved Vinden Nord over. Lieut. Fog med sin
Division Kanonbaade, Lieut. M ilhlensteth med sine Jolier og
jeg med mine roede os op lige i Vinden.
Strax efter at vi forlod Konvojen, blev det disigt, saa
jeg ikke kunde observere Lieut. Falsen's Bevægelser; men
efter Formodning, da en Fregat og en Brig stod stærkt ind
paa ham, noget før Taagen kom, maa jeg befrygte det højst
ulykkelige Uheld, at de er tagne.
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Lieut. Fog's Baade og de 8 J aller lykkedes det at ro saa
haardt op i Vinden, at uagtet de to . Linieskibe, som krydsede sig op efter os og beskød de agterste af J olIerne med
en levende Ild, ej kunde afskære os fra Landet , paa J øllen
N r. 15 nær, der faldt i Fjendens Hænder.
Vi ankom til Hjelmen om Morgenen, og Kl. 11; da Konvojen stod Nord paa, afsejlede Lieut. Fog til Samsø med sin
Division, og jeg med de 7 Joller ankom hertil igaar Aftes
Kl. 10, hvorfra, naar Vinden føjer,. jeg' søger Fladstrand.
Mandskabets utrættelige Anstrængelse ved denne haarde
Roning anbefaler jeg naadigst til det høje Kollegium.
Flotillen har intet Mandskab misteb og har lidt ubetydeligt, derimod saas i Konvojen flere Koffardiskibe synkefærdige og ilde tilredte paa Slæbetoug af Orlogsmændene.e
Kanonjollen Nr. 12 tilankers ved
Grenaa, den 6te Juli 1811.

Underdanigat
i.

Linde.

I>Den sørgelige Uvished, hvori jeg er om Pr.-Lieut. Falsm's Skæbne, bliver det min underdanigate Pligt at indmelde
til det høje Kollegium Udfaldet af" en Affaire, som, 'hvis
Lykken havde føjet, vilde have medført betydeligt Tab for
Fjenden. Roflotillen fra Fladstrand, 3 Kanonbaade og 8
Joller, og Roflotillen fra Samsø, 4 Kanonbaade og 2 Jollen,
var samlede under Hjelmen den 4de Juli. En Konvoj .Iaa
mellem Hjelmen og Sejrø. Lieut. Falsen bestemte sig. til at
attakere en Fregat, som laa paa Konvojens nordre Ende.
KJ. 1 om Morgenen modtog Fregatten Flotillens hele Lag af
Styk-Brandgranater. Hvad enten den Jiu ikke havde det
Batteri, som var markeret, og som dens Stilling i Konvojen
og dens Manøvre - thi den satte alle Sejl til paa engang gav Ret til at formode, eller den ved Overraskelsen var bleven confonderet, saa at den kun tænkte paa sin Flugt; det
vover jeg ej at bestemme; men den bestræbte sig alene for
at komme ind i Konvojen uden at forsvare sig. 'Længere
end en Time blev den saaledes beskudt, uden .at den gav
mindste Tegn til at ville overgive sig. Vi roede derfor klos
ind paa ham og gav ham adskillige Lag af Kugler og Skraa,
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Mandskabet kom frem, vinkede med Hatten og bad om
Naade. Fire Baade roede til ham for enten at slæbe den
bort eller brænde den; men inden kortere Tid end 5 Minutter
blæste det op fra Havblik til en meget stiv Bramsejls Kuling,
og en Brig, som under hele Affairen havde gjort sig al
mulig Umage for at komme bort, og 3 Linieskibe og 1 Fregat
begyndte nu en almindelig Jagt. Vinden var Vest. Kanonbaadene og JolIerne søgte deres Redning ved at ro op i
Vinden, medens Prisebaadene fra Fladstrand, som har deres
Fordel i Sejlads, styrede ved Vinden nord efter. Til Lykke
faldt der strax en stærk Taage; hvis Prisebaadene, som
meget haardt forfulgtes af en Brig og en Fregat, ikke i den
have fundet Lejlighed at holde af til Seirø eller Sjællands-Rev,
da har jeg den største Aarsag til at være bekymret for deres
Skæbne, de kommanderedes af Pr.-Lieut. Falsen, Sec.-Lieut.
Buhlog Maaneds-Lieut. Oldeland.
Kanonbaadene og Jollerne blev jagede af 3 Linieskibe,
hvoraf det ene sejlede saa særdeles vel, at det bestandig
holdt, i Særdeleshed JolIerne, som ej kunde følge Baadene
under en levende Ild.
Dog var jeg saa heldig at samle alt, hvad der hørte til
Samsø-Flotillen tilligemed de 7 Kanonjoller fra Fladstrand
i Sikkerhed under Hjelmen. Kanonjollen Nr. 15 fra Fladstrand blev tagen af Linieskibet. Alle er saa heldige at være
kommet derfra uden Tab undtagen min Baad, som har en
Død og ·t re let Saarede. En anden af Samsø-Baadene har
faaet sin forreste Kanon beskadiget. At Officerer og Mandskab har gjort deres Pligt, smigrer jeg mig underdanigst
med, at det høje Kollegium naadigst vil se af selve Resultatet, i hvor uheldig det end blev; men Affairen var af den
Beskaffenhed, at Ingen havde Lejlighed at udmærke sig.
Havde det blevet stille 4 Timer længere, havde den største Del af Konvojen været brændt, thi Flotillernes Recognoscerfartøjer, velforsynede med Brandsager, var allerede
trængte ind i den søndre Ende af Konvojen medens Flotillens Ild holdt alle Orlogsmændene i Aktivitet paa den
nordre Fløj.
Strax efter Ankomsten til Hjelmen blev Vinden sydlig;
jeg lod derfor den Fladstrand's Flotille søge sig Hjem, og
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da Vinden om Aftenen igen blev nordlig, afsejlede jeg til
Samsø, hvor jeg lykkeligen kom i Nat.«
Langøre, den 6te Juli 1811.

Underdanigst
G. Fog.

Fra den Højstkommanderende i Store-Bælt Kapt. J. Krieger
modtog Admiralitetet følgende, dateret Lohals den ao/8 :
9Efterat den idag underdanigst tilmeldte Konvoj var passeret Hou, afgik jeg med begge BatailIoner nord paa. Vinden først VSV. siden VNV. jevn Kuling. Kl. 12 ankrede
Konvojen mellem Hou og Omø. Vi var da kommen midtvaters mellem Laaland og Karskov paa Langeland, da 3
Linieskibe og 1 Brig lettede og forsøgte at afskære os Landet;
besluttede derfor at ro op under Landet for at prise Luven.
Kulingen tiltog, og Vinden favoriserede Fjenden saaledes,
at da Bataillonerne var samlede under Karskov, var der
kun Retraite for Kanonbaadene under Hou's Batterie og
paa Hou-Sand.
8/. Mil før Kanonbaadene naaede Hou, havde Briggen og
et Linieskib vundet op saa nær under Landet, at de med
force kunde bruge deres Batterier. .
Stillingen tillod ikke at formere Front1inie, maatte altsaa
uden at kunne besvare deres Ild uden med enkelt Skud j
11/'1. Time modtage den.
Nyborg-Flotillen var just passeret Hou og i Sikkerhed,
da det andet Linieskib var paa Skud, og den forreste Del
af Nakskov-Flotillen naaede Hou Batteri; i denne Stilling
modtog disse 7 Baade Ilden af 2 Linieskibe og Briggen,
hvilken hele Tiden var paa Skraaskuds Afstand.
Desuagtet har Flotillerne ikke lidt betydeligt - af Døde
haves 1, 2 have mistet Armen, og 2 erlet saarede hvoriblandt
Maaneds-Lieut. Holm.
Kl. 3 ankrede samtlige Batailionerne ved Lohals.
At Fjenden ikke naaede sin Hensigt, maa ej alene tilskrives de Herrer Bataillonschefer Kapt.-Lieut. P. WulO og
Pr.-Lieut. C. Liuken. men samtlige Officerer og Mandskab,
deres Mod, Standhaftighed og AnstrængeIse, og anbefales
disse derfor til det høje Kollegie Opmærksomhed.
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Under Affairen ankom en Konvoj Nord fra bestaaende
af 31 Koffardiskibe, bedækkede af 2 Linieskibe og 1 Fregat;
bemeldte Konvoj ankrede Kl. 5 EM. ved den syd fra komne.
Hvilket underdanigst tilmeldes.«
I Løbet af Sommeren blev alle Kanonbaadene efter Tur
sendte til København til Eftersyn paa Holmen.
Større Træfninger tilsøs forekom ikke mere i Aaret; talrige Konvojer passerede Store-Bælt men altid saa stærkt bevogtede, at Intet var at gøre for Flotillerne, der altid var 'paa
Færde, og det har derfor ingen Interesse at nævne flere
Forandringer, der foregik i Kommandoerne.
Efter endt Kadetskibstogt blev Briggen Falster forlagt
til Helsingør, med Pr.-Lieut, Lorck som Chef.
Den svenske Flaade i .Sundet bestod kun af 4 Kanonbaade.
Tidligere end de foregaaende Aar begyndtes Oplægningen
af Flotillernes Fartøjer, dels for at skaffe Mandskab til Fartøjerne til Norges Providering, paa hvilken der arbejdedes
med stor Kraft, dels vel ogsaa af finansielle Grunde. Til
Kommissionen for Norges Providering i Aalborg skrev Kongen: »Da Norges Providering nu er en Hovedsag, som fortrinlig beskæftiger Vor Opmærksomhed, og som vi derfor
vil have dreven med al Kraft, skal enhver Hindring, som
kunde standse denne, ryddes af Vejen.«
I Løbet af Aaret viste sig flere og flere franske Kapere,
der ifølge kgl. Befaling skulde gives »Protektion af de danske
Batteriers, naar de fra Toppen af Masten viste dansk Flag
og fransk Flag under Gaflen; de foraarsagede den danske
Skibsfart den Ulempe, at de belagte danske Skibe i ' østersøiske Havne med Embargo, naar disse ikke var betryggede
mod Opbringelse.
.
Den 26/10 løb den paa Stablen staaende Fregat af og fik
Navnet Najaden.
Fra Midten af Decemher havde de engelske Skibe forladt de danske Farvande, og alt blev oplagt; dog viste der
sig saa sent som den 21/12 et Par mindre Krydsere udfor
Møen, hvilket havde til Følge, at Sejladsen gennem Grønsund, del' var bleven frigivet den 16/ 12, atter blev forbudt.
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I Slutningen af December var Grenaa Havn færdig.
Inden Aarets Slutning havde Vinteren indfundet sig
temmelig streng; saaledes meldtes allerede ved Jul Limfjorden
tillagt.
Endnu saa sent som 30 / 12 laa Admiral Hope ved Vingø
med 2 Linieskibe og 2 Fregatter, der imidlertid snart skulde
gaa hjem efterladende et Par Brigger.
En Konvoj, der forlod Gottenhorg den 16 / 12 havde dan
triste Skæbne, at miste
to Linieskibe paa Jyllands Vestkyst den 24/111 ;
Linieskibet St. Georg
paa 98 Kanoner og 760
Mand strandede. ved
Fjand, og kun 11 Mand
reddedes; Linieskibet
Dejence paa 74 Kanoner
og 600 Mand strandede
ved Fjaltring, og kun 6
Mand reddedes.

Kontre-Admiral O.
Lutken havde, som alt
nævnt, i Slutningen af
1810 overtaget KomOtto Liaken.
mandoen over det norske Søforsvar ; han var en dygtig og virkelysten Mand,
stod sig godt med Admiralitetet og saa mere forhaabningsfuldt paa Forholdene end sin Forgænger, som man vel
maa erindre var aandelig og legemlig nedbrudt dels af
Sygdom, dels af al den Fortrædelighed, han mødte i sin
Virksomhed.
Udskrivningen af Matroser til den franske Flaade foraarsagede Spektakler i et Par norske Kystbyer ; de var dog
ikke alvorligere, end at de dæmpedes ved Tilstedekomst af
Militair og var let forstaaelige som Udtryk for Folkenes Vrede

362

Søkrigen i de dansk-norske Farvande 1807-14.

over, istedetfor at tjene deres Fædreland, at blive sendte til
Frankrig.
Vinteren i Norge var kun streng i Midten af Januar;
saaledes var Frederiksværn tillagt fra den 8/1 til den 12!I,
men det mildere Vejr indtraadte pludselig, og allerede i
Februar var der engelske Krydsere langs Vestkysten.
Den kommanderende General v. Krogh i Trondhjem indsendte d. 4/1 følgende Skrivelse til Kongen:
I)Da de Engelske sandsynligvis i indeværende Aar ingen
Fart komme til at gøre til Østersøen, men at de for at faa
deres Flaade tilstrækkelig forsynet, afsende et meget større
Antal Koffardiskibe til Arehangel i denne Hensigt og følgelig
ogsaa Krydsere for at dække deres Handel, saa er det min
allerunderdanigste Pligt at forestille Deres Kongelige Majestæt, at en Flotille maatte blive bestemt til at sikre Handelen paa, sidstnævnte Sted, som den i dette Aar indtrufne
Misvæxt gør uomgængelig nødvendig, hvilken maatte bestaa
af saa mange armerede Fartøjer, som det var gørligt at tilvejebringe. Iøvrigt maa jeg allerunderdanigst ytre, at disse
Fartøjer maatte provianteres for den længst mulige Tid, og
maa det overlades til den kommanderende Officers Konduite,
hvorlænge Flotillen skal forblive der, hvilket maatte blive
saa længe som muligt, dog uden at den derved risikerede
at blive tagen af en overlegen Magt,«
Kontre-Admiral Liuken, der af General Krogh havde modtaget Genpart af ovenstaaende Skrivelse, skrev under 28/1
til Kongen:
I)Hs. Excellence Hr. General t'. Krogh i Throndhjem har
ved Skrivelse af 4/1 tilstillet mig en Genpart af hans allerunderdanigste Forestilling til Deres Majestæt om, tilstundende
Sommer, at afsende en armeret Flotille til Finmarken og
Nordlandene for at sikre Norges Handel paa ArchangeI. Da
jeg formoder, at Deres Majestæt maaske vilde befale mig
at indhente min allerunderdanigste Betænkning om denne
vigtige Sag, har jeg straks affordret Hr. Kapt.-Lieut. Milller,
der med Held og Klogskab anførte denne Expedition afvigte
Aar, sine Tanker om, paa hvad Maade han, som af Erfaren-
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hed nu kendte Stillingen der, troede, at den kgl. Tjeneste i
dette Aar bedst kunde befordres.
Hovedideen af hans Indgaaende er, at de kgl. Brigger
ikke bør bruges, og sandelig de have været i saa kritiske
Stillinger, at det er en besynderlig Lykke, de ikke er forlorne, ligesom de og begge nu maa kølhale. Derimod foreslaar han, at den der opsendende Magt, er tjenligst at
bestaa af 6 a 8 Kanonskonnerter.
Norges ganske Rigdom paa Kanonskonnerter er 6 og 2
under Bygning. Af dette Antal, 8, kan Throndhjem og
Bergen's Kystforsvar ingenlunde undvære flere end ifjor
nemlig 3 a 4, men Kapt.-Lieut. Muller har deklareret, at han
i de Manglendes Sted kan være tjent med velsejlende Providerings-Skonnerter , naar de blot armeres med 2 Stk.
4-pundige Kanoner, ligesom han og ønsker, at hver af disse
fik i sin Bemanding en halv Snes Soldater.
Den hele Flotille bør forsynes med 7 Maaneders Proviant.
Flotillen bør afgaa fra Bergen og Throndhjem sidst i April
eller først i Maj, ligesom den og bør retournere i det seneste
først i September. Der er adskillige Forandringer, som han
til Deres Majestæts Tjenestes Befordring ønsker anbragt paa
disse Skonnerter, saa som Sejlarealets Forstørrelse, Brug af
Hængematter istedetfor Brixer, endelig har han tilbudt og
at ville, om Deres Majestæt saa befaler, fratræde den ham
allernaadigst anbetroede Brig og paatage sig Kommandoen
over denne Flotille, og om Deres Majestæt allernaadigst tillader det, saa synes jeg, at den ikke kan gives i bedre
Hænder end til den Officer, som afvigte Aar, endog uden
Erfarenhed udførte sit Paadrag til Deres Majestæts Tilfredshed.«
Ved til Admiralitetet at fremsende Genpart af denne
Skrivelse, udtalte Admiral Liitken i Anledning af Kapt.-Lieut.
Muller's Tilbud: tmig synes det billigt, at den Officer, som
igen anbetros Briggen Lougen, kun fik den ad interim, og
at den saaledes blev forbeholdt Kapt.-Lieut. Miiller, i Tilfælde at han igen efter fuldendt Kampagne ønskede at tiltræde den.«
I Anledning af denne Skrivelse fik Lutken Ordre til at
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forstærke Sødefensionen nordenfjelds, uden derfor at svække'
St yrken alt for meget andre Steder, og samtidig at Pr-Lieut.
Bjelke ad . interim var udnævnt til ' Chef for Briggen Lougen.
Forsyningen med Officerer og Mandskab ' til de to ny
fr anske Linieskihe medførte .ogsaa, at faste Officerer . mdkaldtes fra Norge og yderligere Udnævnelse af MaanedsLieutenanter j dette foranledigede følgende Skrivelse fra Lutken.
t il Admiralitetet, dateret Christiansand. il/3:.1
»Den megen Fart og Handel, som Norge driver, 'gør , at
dets Skippere og Styrmænd have Emploj nok, og .ingen
Frivillige er', at finde til ' at være Maaneds-Lieutenanter ; j eg.
har derfor maattet gnibe ' til et ikke behageligt Middel, at
begære dem udkommanderede ved en extra Session. 'o
Om jeg derved faar det fornødne Antal, derom enjeg
endnu ikke fuldt overbevist. ' Paa en enest e Rejse med-Trælast har en Styrmand 100 Rbd. danske Penge, som :ved
Hjælp af lidt Handel endnu betydelig kan forøges,
i';
For paa den anden Side at gøre Maaneds-LieutenantTjenesten lidt behageligere for de gode og paa 'den anden
Side a~ have lidt Tvang paa de slettere, skulde jeg underdanigst foreslaa:
1) om ikke Maaneds-Lieutenanter ved Antagelsen maatte
tilstaas noget til Hjælp til at sætte sig i Mundering for.
J eg ved ikke rettere, end at saadant har Sted i Danmark,
ska 1 og have havt Sted her i Norge i Aaret 1801, men ikke
nu i Krigen, da en Alen Klæde og et Felttegn i det ringeste
er 4 il. 5 Gange saa dyrt.
2) Om ikke en Maaneds-Lieutenant efter at ·have tjent i
nogle Aar med Hæder og erhvervet sig Navn af en retskaffen, anstændig og moralsk Mand, maatte tillades efter
bekommet Afsked at bære Maaneds-Lieutenarit-Mundering,
og beholde Rang og Titel efter alle faste Officerer.
3) Om det ikke kunde gøres til Regel, at naar en MaanedsLieutenant, formedelst slet Forhold, blev tiltalt, og hans
Forbrydelse ifølge Krigsartiklerne kunde tildrage ham Straf
af Kassation, Degradation eller noget saadant, og man ikke
kan tro at disse Straffe kunde være synderlig virkende til
at forebygge slet Forhold af en Mand, der tjener med Ulyst
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og ingen strenge Ærekærhedsprinciper har, om det ikke da
var tjenligere at dømme ham .til at have forbrudt sit Skipper
eller Styrmandspatent i visse Aar eller for stedse og i den
Tid igen indsættes i Hovedrullen.«
;

l}.'

Il Skrivelse 'af 19/ 3 til stod Admiralitetet Maaneds-Lieute.nant er de 40 Rbd. uden at indlade sig paa dl\t ,øvrigt
foreslåaede.
"

Den 3/S afsejlede Briggen Lolland til Norge, men indkom
den 16/S til Frederikshavn forfulgt af en engelsk Fregat, og
meldte at have set flere Krydsere ved Skagen: imidlertid
havde Admiral Liaken. sendt 4 Brigger under Kapt.-Lieut.
Budde til Frederiksvænn, uden for hvilken en Fregat kryd. sede, for at vente paa Lolland; denne kom i god Behold
-til Sandø-Sund «len 28/S' hvorpaa samtlige 5 Brigger derfra
afgik til Frederiksværn.
Den 25/3 ankom Pr.-Lieut. Rosenørn med Kutteren Alban
til Esvaag. Kutteren var opsendt fra Danmark, da man
mente, at den i Norge kunde gøre bedre Fyldest.
.
Fra' Admiral Liuken. modtog Admiralitetet følgende Skrivelse, dateret Christiansand den s/5:
»Efter at Underretning var indløbet til Lieut. Lund, som
kommanderer Divisionen i Sande-Sund, om at en engelsk
Kutter opholdt sig i den svenske Skærgaard ved Kongshavn,
og den tildels havde taget, tildels forhindrede danske Skibe
i at fortsætte deres Rejse til Norge, afsendte han ifølge en
i lige Tilfælde ham fra mig tilforn given Ordre, Sec.-Lieut.
Kinck med 3 Kanonbaade med Befaling at erobre eller forjage denne Kutter, samt beskytte danske og svenske Skibe
mod engelsk Overlast.
Ved Ankomsten i Nærheden af Kongshavn erfarede han,
at der var 2 Kuttere; han angreb dem i Dagbrækningen
den 25/4 og efter P/s Times Fægtning strøg den ene og sank
strax derpaa ; den anden slap tilsøs, efter at dens Bugspryd
var overskudt og den i mange Henseender var ilde tilredt.
Uagtet Mandskabet havde været ved Aarerne i 30 Timer,
forfulgte Lieut, Kinck med 2 Kanonbaade den flygtende
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Kutter 1 Mil tilsøs, men nu opgav han det og gik tilbage
til Kongshavn, underrettede 4 der i Nærheden liggende danske
Skibe, at de nu kunde følge barn, aftalte med Dykkeriet
om Kutterens Optagelse af Vandet, gjorde dem bekendt med
hans Ordre ligeledes at beskytte de svenske, bjergede begge
Kutterens frakappede Ankre og Touge og tiltraadte derefter
Hjemrejsen uden mindste Tab af Mennesker eller Fartøjer,
havde med sig de 4 danske Skibe, desuden en ProvideringsSkonnert og en norsk Lodsbaad, som de Engelske havde
taget, 3 engelske Chalupper, samt 2 Søofficerer og 28 Mand.
Den erobrede og sunkne Kutters Navn var The 8wan, monteret med 10 Stk. 12-pundige Kanoner; den havde 3 Døde
og 1 Saaret.
Den flygtede Kutter, The Hero, saa man fra Højene ligge
uden Sejl og krænge for at stoppe Grundskud; da man noget
derefter hørte nogle enkelte Skud og saa ud, var den forsvundet, saa at det er meget sandsynligt, at den ogsaa er
sunket.
Paa Tilbagerejsen mødte Lieut. Kinck ved Havstad-Sund
Lieut. Lund med 2 Kanonbaade og 1 Kanonjolle, som underrettet om, at der var to Kuttere, kom med mere Magt.
Lieut. Kinck har ved denne Lejlighed vist Bravur og særdeles megen Konduite; jeg anbefaler ham altsaa til det
kongelige Kollegium; Maaneds-Lieut. Falck har ligeledes
forholdt sig særdeles vel, og Lieut. Kinck kan ikke noksom
rose den Lyst og Iver hans raske Mandskab viste uagtet
det store Fatigue.c
Samtidig skrev Lidken. følgende 2 Skrivelser til Admiralitetet:
»Det kongelige Kollegium vilde tillade mig at foreslaa,
om det ikke kunde gøres til Skik, at naar Mandskabet har
havt Krigsaffairer, hvor deres Forhold har været rosværdigt,
samme da !maatte gives, hvad dette Slags Folk kalder en
Lystighed. Ikke altid falder Prisepenge, undertiden ubetydeligt, og under alle Omstændigheder gaar der adskillige Aar
bort, inden de udbetales. Det Gode, som de nyder strax,
gør herlig Virkning paa Mandskabet.
At Omkostningerne derved ikke skal overstige det til
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Hensigtens Opnaaelse nødvendige, skal jeg anse for min
Pligt at varetage, og hvor Prisepenge er at vente, kan disse
Omkostninger tages forlods derfra.«
Allerede under

121s faldt følgende kgl. Resolution:

»1 Anledning af Kontre-Admiral Liitken's hermed tilbagefølgende Forslag af Sis, da bifalde vi aldeles, som Regel for
Fremtiden, at naar en Krigsafl'aire har fundet Sted til Søes,
hvor Mandskabet har forholdt sig bravt og vel, da skulle
de ved deres Tilbagekomst gives en saakaldt Lystighed.
At Omkostningerne ikke maa overstige det, som er nødvendigt til Hensigtens Opnaaelse, derfor har Hr. KentreAdmiralen at sørge. Hvor Prisepenge er at vente, skulle
Omkostningerne til en slig Lystighed tages forlods derfra,
men hvor dette ikke er Tilfældet, udredes Omkostningerne
af vor Kasse.
Mandskabet af de 3 Kanonbaade, som under Lieut. Kinck
senest har i den svenske Skærgaard boret en Kutter i Sænk,
skal snarligst gives en slig Lystighed.«
»Jeg har for nærværende Tid 3 Brigger under Kapt.-Lieut.
Hogerup'e Kommando, som krydse vest for Næsset og befordre saa meget muligt den vigtige Kommunikation mellem
øst- og Vestlandet eller mellem det sydlige og nordlige Norge.
Et ~det Parti skal nu krydse øster paa. Det Held jeg
hidtil har havt forenet med den Tillid jeg har til de brave
og duelige Officerer som kommandere Hs. Majestæts Brigger,
giver mig Mod til at holde dem i Søen, hvor de stedse gavne,
men ogsaa stedse er udsatte for Farligheder.«

Fra Admiral Liitken modtog Admiralitetet følgende Skrivelse, dateret Christiansand den SIfs:
I)At den med 6 Brigger under Kapt. Holm's Kommando
foretagne vanskelige Expedition lykkelig er tilendebragt,
30 Kanonskibe samt Artilleri og Proviant til NordlandsExpeditionen bragte til Bergens Led, Forening med de bergenske Brigger bevirket og 30 af det nordlige Norges Fiskevare-Skibe igen bragte her til Christiansand under 5 Briggers
Beskyttelse, det giver jeg mig den Fornøjelse at tilmelde.
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Paa Returen var Kapt. Holm indløben med 5 Brigger i
Egger-Sund, 4 engelske Brigger, uvidende om at disse var
der, sendte 5 armerede Fartøjer ind i det vestre. Indløb til
Egger-Sund ventelig for at borttage Skibe eller øve andre
Voldsomheder. Omstændighederne af Localitet og Vind til lod ikke Briggerne, 'som laa i det øvre Indløb, selv at kunne
virke, men deres Fartøjer blev armerede og under Lieut.
Langemach 's Kommando afsendte 1 a 2 Mil nord om Eggers
til det vestre Indløb for at modtage dem.
En Del af Briggernes Soldateske landsatte Lieut, Langemach i Bjergkløfterne paa en liden ø, og samtlige Fartøjer
laa bag et Skær.
De Engelske roede dristig ind, men da de ganske uventet
blev modtagne af Houbitz- og Musketild. vendte de strax
om; alle Briggernes Fartøjer gjorde nu Jagt paa dem og
forfulgte Jem længe under en levende Ild, indtil de kom
paa Skraaskuds Distance fra de fjendtlige Brigger. Tilsidst
blev et af de fjendtlige Fartøjer opnaaet, som overgav sig
egentlig til Lieut. N . Grove; Besætningen bestod af en Officer
og 17 Mand, hvoraf en Død og 2 Blesserede. alt tilhørende
Briggen Belelie . Flere var upaatvivlelig blevet tagne, dersom
ikke en Krudtkasse paa et af vore Fartøjer var sprungen,
hvilket virk ede nogen Konfusion. Paa vor Side haves 5
Blesserede, hvoraf 2 farligt.«
Fra Frederiksværn skrev Admiral Lutken til Admiralitetet den 25/ 8:
»Jeg har nu gjort en Inspektionsrejse langs Kysten fra
Christiansand til Sandø-Sund, været ombord i hvert Fartøj,
opfordret hver Mand om de havde noget at klage over, da
at fremkomme dermed ; men overalt har jeg fundet Tilfredshed med deres Officerer, ingen Klager over Kost eller Indkvartering, 'men utallige Ønsker og Ansøgninger om Frihed,
alt for at kunne forbedre deres Kaar. Den strenge Ret:
.færdighed, hvormed Frigivelserne ske, ligesom Mandskab
Tid efter anden indkommer fra Afmynstringen, beroliger
dem, men endnu haves Folk, der har tjent siden Aaret
1807.«
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Det viste sig senere, at den ovenfor omtalte Kutter Hero
ikke var sunket, men var ved Hjælp af en Fregat indkommet til Vingø, hvor den blev repareret, og hvorfra den
tiltraadte Hjemrejsen til England for at fuldføre Reparationen.
Fra Admiral Lidken modtog Admiralitetet følgende
Skrivelse, dateret Christiansand den 9/8:
»Herved giver jeg mig den Ære at tilstille det kongelige
Kollegium en Genpart af Kapitain Holm's Rapport, hvoraf
erfares, at vore Brigger have i 24 Timer roet og bugseret i
Havblik for at naa Brevdrageren (tidligere dansk Brig), som
de, medens der var Vind, uden mindste Anstrengelse opsejlede; imidlertid tog de dog to gode Kornskibe fra ham,
og Briggen selv blev saa ilde tilredt, at han maa søge tii
England. De Engelske have siden den Tid stedse vist sig
samlede i store Partier.«
.
»Herved giver jeg mig den Frihed at tilmelde Hr. Admiralen, at jeg lob ud fra Frederiksværn med Briggerne Kiel,
Lougen og Lolland den 31/7 K1. 1 Em. for at jage en fjendtlig Brig, som saas fra Signal-Varden omtrent 6 Mil fra
Landet i Syd, og i hvis Følge var en Galease. Vinden var
vestlig, laber Br.-Sejls Kuling. Kl. 7 fik i Sigte i ·S.t. O.
en Brig og en Kutter, som laa ophraste, da de havde deres
Fartøjer ombord i en dansk Brig, der laa l/z Mil ilæ af os,
og hvilken de forlod, da de fik os i Sigte. K1. 81 / 4 skød et
Skud efter Kutteren, som stod imod os for at møde sit
Fartøj, der var tværs til Luvart, gjorde paa samme Tid et
Skud efter Fartøjet; Kutteren vendte strax fra os. Ifølge
med Briggen og Kutteren var to Galeaser.
Alt som vi nærmede os Briggen og Kutteren, løjede det
af, indtil vi var dem 1/4 Mil nær, da det blev Havblik; lod
derfor Aarene lægge til og jagede med Roning hele Natten.
K1. F/ 2 kom paa Siden af den ene Galease; Lieut. Grove
blev sendt ombord, han kom strax tilbage efter at have
besat den og berettede mig, at Fjenden havde forladt den
i Forvejen. Kl. 6 om Morgenen sendtes Lieut. Grove ombord i den anden Galease; paa samme Tid lod de Engelske
deres Matroser afhente fra den; da Fartøjerne passerede
24

370

Søkrigen i de dansk-norske Farvande 1807-14.

hinanden, vexlede de nogle Geværskud ; de Engelske flygtede
strax. Begge Galeaser var danske, komne fra Aalborg, ladede
med Korn og bestemte til Norge; ifølge Skippernes Udsagn
er det den forhen danske Brig Brevdrageren, vi jager.
Kiel's og Longen's Fartøjer kom kort efter, kommanderede
af Sec.-Lieut. Zahrtmann og Wesselberg, for at besætte Galeaserne, men da de fandt dem allerede besatte, roede de op under
Kutteren og gjorde med deres Fartøjers Falconet og Houbitz
hver et Skud efter den, hvilket den besvarede dog uden
Virkning.
Da jeg fandt det umuligt at ro Lolland nærmere op imod
Fjenden uden Hjælp af flere end Briggens egne Fartøjer
til at bugsere, og Briggerne Longen og Kiel var imellem 1/4
og 1/2 Mil fra os, hvilket de var kommet ved at jage foregaaende Eftermiddag samt ved Lolland's bedre Sejlads, gjorde
jeg Signal for dem at sende deres Fartøjer her ombord; disse
kom, og ved Hjælp af dem tilligemed vores egne Fartøjer,
samt Briggens øvrige Mandskab paa dens Aarer roede vi
imod Fjenden, indtil vi K1. 11h 55m var den paa Skraadistance
nær, da jeg lod begynde at fyre paa den, efter at de omtrent
i 15 Minutter havde beskudt os, dog uden Virkning, da
deres Kugler gik over os væk. Kl. 121/ 2 ophørte Fjenden
at skyde, og de roede og bugserede væk af al Magt. Da vi
ikk e kunde bruge vore Aarer og Kanoner samtidig, tillige
var det ikke muligt at holde det med ham blot ved Hjælp
af Fartøjernes Bugsering, og da jeg fandt, at han begyndte
at tage saa meget paa os, at vore Skud blev usikre, lod jeg
ophøre at fyre og ro væk igen overalt til Kl. 1h 10m •
Kiel og Longen var imidlertid avancerede op, 'og Longen
gjorde nogle Skud efter Kutteren; jeg sendte nu deres Fartøjer ombord igen, da jeg ansaa det for maaske at være
lettere muligt for dem at indhente Fjenden ved Roning end
for Lolland, som større og derfor tungere at ro; vedblev
imidlertid ved vore egne Fartøjer og Briggens Aarer at
bugsere og ro i bestandigt Haab, at en Brise skulde springe
op, som jeg var overbevist om, snart vilde bringe os paa
Siden af vore Modstandere, da vi havde vundet saa betydelig
paa den foregaaende Dag, men forgæves, det vedblev at
være stille hele Dagen.
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Om Eftermiddagen gjorde vi adskillige Skud efter Briggen,
alt som vi imellem halede paa den, Lougen skød ligeledes
nogle Skud efter Kutteren, som den var nærmest. Kl. 8
fik igen Fartøj fra Kiel, bugserede og roede, men da vi ikke
vandt paa Briggen, ophørte med J agten KJ. 10 om Aftenen.
Vi stod nu efter Bestikket 11 Mil syd for Frederiksværn,
og jeg fandt det altfor voveligt at fjerne os mere, uden Vind
var der desuden ej mindste Sansynlighed, at J agten vilde
lykkes os, da alle 3 Briggers Mandskab var udmattede af
denne lange Roning i en brændende Hede. Lolland's Mandskab havde roet uafbrudt fra Kl. 11 foregaaende Aften med
Undtagelse af den Tid, de havde brugt Kanonerne.
Endskønt vi ikke var heldige nok til at bemægtige os
Briggen eller Kutteren, tror jeg dog med Vished at kunne
sige, at de har lidt temmelig meget; vi saa Kutterens Gaffel
blive nedskudt og et Fartøj skudt isænk, som Kutteren
slæbte, hvilket den var nødsaget til at lade drive.
Vi have ingen Døde eller Saarede og have overalt ej lidt
andet end at faa nogle Kugler gennem vore Sejl.
Det er mig umuligt at beskrive den Aand og raske Adfærd under Affairen, samt den uhyre Anstrængelse under
hele J agten af alle de, jeg havde den Ære at kommandere.
Natten imellem den 1ste og 2den styrede Nord i; den
2den August om Formiddagen saa en svær Sejler, som
Lougen jagede, hefandt det at være en Dansk, kommende
fra Arendal bestemt til Stockholm; Kl. 101/ 1I om Aftenen
saa 5 Sejlere i vores Kølvand, som det lod til gjorde J agt
paa os. Vinden sydlig, styrede nordi, stod paa den Tid
10 Mil fra Kysten.
Den 3die August i Dagningen observerede Sejlerne at være
2 fjendtlige Fregatter, 3 Brigger og 1 Kutter, den nærmeste
en Fregat med 15 Porte i Laget imellem 1/( og l/li Mil fra
os, da de havde friskere Vind hele Natten, var de komne os
saa nær. Kl. 4 om Morgenen skød et Skud for at avertere
Kanonbaadene. Fregatten gjorde enkelte Skud efter os,
hvilke vi besvarede. Klokken mellem 6 og 7 saas Kanonbaadene fra Frederiksværn samt Briggen Hemnæs at holde
ned mod os, Vinden den Tid østlig, og vi var 13/( Mil syd
for Langesund-Fjord.
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De Fjendtlige vendte nu fra Land, og vi krydsede op til
Frederiksværn, hvor vi ankrede Kl. 5 Eftermiddag. Her fik
jeg Efterretning om, at de to tilbagetagne Galeaser er lykkelig indkomne i Havn, den ene her, den anden i NevlungeHavn.
Saasnart Briggen Lolland el' bleven forsynet med Komplettering af Ammunition og dens Sejl reparerede, skal jeg
søge den mig senest befalede Krydsstation. Liste over Forbruget af Ammunition skal jeg i min næste underdanige
Rapport give mig den Frihed at fremsende.
En med denne ligelydende Rapport har jeg tilstillet ViceStatholderen, «
Underdanigst
Briggen Lolland til Ankers i Frederiksværn, den 3die August 1811.

Under

5/S berettede

H. P. Holm.

Admiral Liitken fra Christiansand :

»Jeg havde udsendt en Parlamentair herfra med nogle
Krigsfanger; den stødte hændelsesvis paa Briggen, den forrige danske Brevdrageren; han var i en ynkelig Forfatning,
havde sin Fokkemast halvt afskudt, Sejl og Takkelage ilde
tilredt. Skraaget var gennemskudt paa kryds og tværs, og
det hele Mandskab saa yderlig udmattet af langvarig Roning. Han gik til Helgoland for at hvile ud og sætte sig
lidt istand til Hjemrejsen til England.«
Fra Chefen for Briggen Lolland modtog Admiral Lutken
følgende Rapport:
»Herrned giver jeg mig den Frihed underdanigst at tilmelde Hr. Admiralen, at jeg lob ud fra Arendal med Briggen Lolland samt Briggerne Samsø og Alsen, hvilke Hr.
Admiralen har -beæret mig med Kommandoen af, den 1/9 Kl. '
83 h FM.
Den 2/ 9 K1. 2 FM., efter Bestikket 21/ 2 MilOSO. af Randøer, Vinden NO., Bramsejlskuling, svær vestlig Dønning, styrende vestefter langs Landet for smaa Sejl. Fik 2 Sejlere
i Sigte agterud til Luvart, som jeg af deres Natsignaler formod ede at være Orlogsmænd. Gjorde Signal for Klart-Skib,
luvede op fol' at nærme Landet fol' at Iaa smulere Vande;
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.gik i Sejlorden. K1. 21 / . gav Samsø, som var Agtermand,
den Nærmeste sit Lag, hvilket den besvarede, og en Fægtning begyndte mellem disse. Lolland og Alsen vendte for
at deltage i denne. Kort efter vendte den, som engagerede
Samsø, og holdt SO. hen. Samsø vendte efter den og forfulgt e den; ligeledes gjorde Alsen. Holdt med Lolland under
Vinden med Force af Sejl for at komme op under den anden, Sejler, som var til Luvart mellem os og Landet, og som
holdt gaaende vester efter. Kl. 3h 40m kastede .over samme
Boug som han.
I Dagbrækningen observeredes, at de to Sejlere var Brigger, begge Orlogsmænd. Den, som jeg med Lolland jagede,
vendte nu østerover og vi ligeledes. Kl. 43 / 4 kom paa Siden
af den paa et kort Karonadeskuds Afstand og begyndte at
fyre paa den; den havde i Forvejen begyndt sin Ild imod
os. Vedligeholdt samme fra begge Sider. Kl. 5h 40m gik over
Stag for at løbe den agterom ; K1. 5h 55m strøg den sit Flag.
Sec.-Lieut. Kraft. blev med Mandskab afsendt for at besætte
Prisen. Han kom strax tilbage og medbragte Chefen, Lieut.
Simmonds, som berettede mig; at det var den engelske OrJegsbrig Manly paa 10 Stkr. 18-pundige Karonader og 2 Stkr.
6-pundige Kanoner, med 58 Mands Besætning, som han
havde overgivet.
En overordentlig svær Søgang gjorde saavel vore søm
Fjendens Skud usikre, og herved blev Affairen saa langvarig.
Alsen var imidlertid K1. 33/ 4 kommet den Brig, som dem
• og Samsø jagede, paa Skud nær og vedblev at forfølge den
i en løbende Fægtning under en saa vedholdende Skydning,
som den svære Sø vilde tillade, indtil K1. 5, da.•den fjendtlige Brig havde taget saa meget . fra Alsen, at dennes Skud
ej kunde naa den længere, og Chefen, Pr.-Lieut. Liuken, blev
overbevist om, at den ej kunde indhentes; han opgav derfor Jagten og vendte NV. over for at bidrage til at afskære
Briggen, 'som Lolland var engageret med.
Da Chefen paa Samsø, Pr.-Lieut. Grodtschilling, fandt, ' at
han ej kunde opsejle, den flygtende Brig, opgav han , allerede
før Alsen Jagten og stod imod os for at forekomme Muligheden af Manly's Flugt.
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Da Samsø og Alsen kom op, gjorde jeg K1. 61/ 2 Signal
for dem om at assistere med at bemande Prisen.
Lolland har havt en Død, men ingen Saarede, dens Rejsning og Sejl har lidt noget, dens Skrog intet.
Cheferne for Briggerne Samsø og Alsen har meldt mig, at
de har ingen Døde eller Saarede, at Briggernes Skrog har
Intet lidt og deres Sejl ubetydeligt.
I hvor bekendte Cheferne for Briggerne Alsen. og Samsø,
Pr.-Lieut. Grodtschilling's og Liltken's, Fortjenester som Officerer er, anser jeg det dog for Pligt at anføre, at de viste
den største Konduite og den hurtigste Manøvre med de Skibe,
de kommanderede, og at de efterlod Intet ugjort for at indhente den Brig, de forfulgte.
Det vilde være højst ubilligt, ifald jeg ikke nævnte, at Sec.Lieut. Kraft, Næstkommanderende i Briggen Lolland, saavel
ved denne som ved foregaaende Lejlighed har opfyldt sin
Tjeneste paa den ærefuldeste Maade. Det samme har jeg
fuld Anledning til at sige om Sec.-Lieut. Grove, og med
Maaneds-Lieut. Fleischer's Opførsel har jeg al Aarsag at være
tilfreds. Hele Lolland's Mandskab har alle uden Undtagelse
opført sig med saa meget Mod og Raskhed, at det var umuligt for mig at udmærke Enkelte.
Cheferne for Samsø og Alsen gav ligeledes deres underhavende Officerer og Mandskab det bedste Vidnesbyrd.
Det er blot overensstemmende med Billighed at tilstaa,
at Briggen M anly's langvarige Modstand gør dens Cbef Ære.
Ombord i den fandtes 3 haardt saarede, dens Skrog har lidt
meget, og der findes ikke et Rundholt eller Sejl, at det jo •
ikke er mere eller mindre forskudt.•
Underdanigst
Briggen Lolland, Christiansand,
den 3die September 1811.

H. P. Holm.

Briggen ilt anly blev efter endt Reparation ført af Chefen
.for Briggen Hemnæs, der med dennes Besætning overgik paa
JlJanly, medens Hemnæs gjordes til Transportfartøj for Marinen.
I Juli indberettede Admiral Liuken, hvorledes Rof1otillen
var fordelt:
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Sandø-Sund. 4 Kanonbaade og 5 Kanonjoller. Divisionschef Pr.-Lieut. J. Lund. Divisionen bevogter Kysten fra
Christiania-Fjord til Kjering-Vig.
Frederiksværn. 8 Kanonbaade og 7 Kanonjoller. Eskadrechef Kapt.-Lieut. S. Bille. Eskadren bevogter Kysten fra
Kjering-Vig til Nevlunge-Havn.
J omfruland og Langesund. 3 Kanonbaade og 5 Kanonjoller. Divisionschef Pr.-Lieut. C. C. Lous. Divisionen bevogter Kysten fra Langesund til Porter.
.
Øster-Risør. 5 Kanonjoller. Divisionschef Sec.-Lieut.
J. Bang. Divisionen bevogter Kysten fra Porter til Lyngør.
Arendal. 3 Kanonbaade og 4 Kanonjoller. Divisionschef
Kapt.-Lieut. Dietrichson. Divisionen bevogter Kysten fra
Bor-Ø til Hesnæs.
Christiansand. 10 Kanonbaade og 6 Joller. Eskadrechef
Kapt. Fasting. Eskadren bevogter Kysten fra Hesnæs til
Yd-Ø.
Mandal. 3 Kanonbaade og 2 Joller. Divisionschef Pr.Lieut. Dorn. Divisionen bevogter Kysten fra Stjerne-Sund
til Svinør.
Vestre-Lindesnæs. 5 Kanonbaade og 2 Joller. Divisionschef Pr.-Lieut. Seidelin. Divisionen bevogter Kysten fra Lindesnæs til Hitter-Ø.
Bergen. 4 Skonnerter og 11 Kanonjoller. Eskadrechef
Kapt. AcheIeye. Eskadren bevogter Kysten fra Tananger til
Stadt.
Throndhjem. 10 Kanonbaade og 6 Kanonjoller. Eskadrechef Komd.-Kapt. Gether. Eskadren bevogter Kysten fra
Stadt til Throndhjem.
Finmarken. 4 Kanonskonnerter. Expeditionens Chef Kapt.Lieut. J. N. Millier.
Foruden Rollotillen haves 8 Brigger.
Af Kontre-Admiral Liitken's Generalrapport for den norske
Sømagts Operationer i Aaret 1811 skal anføres:
»1 Aarets første Maaneder iværksattes Matrostransporten
over til Jylland, tildels med Deres Majestæts Brigger, tildels
med smaa Koffardifartøjer. Circa 1200 Mand afgik fra Norge,
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og uagtet de mange Krydsere faldt dog kun 1/20 deraf i
Fjendens Hænder.
Roflotillen -paa hele den norske Kyst, som en Gang har
sat sig i Respekt, har ved alle Lejligheder, naar Fjenden
nærmede sig Land, været paa Færde, og Briggerne, fordelte
i Divisioner, desuden beskyttet Kysterne, sikret Kystfarten
og bidraget til mange Skibes Frelse, da Fjenden ikke af
Frygt for disse Divisioner vovede at gaa med enkelte Krydsere.
Naar undtages en lille ubeboet ø, som ligger i Havet paa
Bergens Stifts Kyst, hvor Fjenden har borttaget nogle der
græssende Faar, har ingen Fjende haft Fod iland paa
Norges 360 Mile lange Kyster.
De paa Jæderen, Lister-Landet og Næsset anbragte Signaleringsmidler eller Advarsler har haft den heldigste Virkning. Alt siden disse Indretninger blev gjorte, er Kommunikationen mellem det nordlige og sydlige Norge gaaet uafbrudt, og al Frygt for at passere disse tilforn saa farlige
Steder er forsvunden.
Kapt.-Lieut. Miiller har med den i Nordlandene hane
Magt beskyttet Kysterne, sikret Vardøhus sin Tilførsel fra
Throndhjem og dette Stift sin fra ArchangeJ, haft nogle smaa
Engagements med en Fregat og en Bnig samt opbragt Skibe.
Af de i Deres Majestæts Tjeneste staaende og min Kommando anbetroede Officerer og Søfolk har jeg i Aar havt det
Held at kunne sige, at ikke en Mand er blevet fanget; derimod er herfra blevet udleveret 6 Officerer, 2 Midshipmen
samt 198 Underofficerer, Matroser og Soldater. Ved Krigsbegivenheder haves kun 1 Mand død og 3 a 4 saarede. Den
slemme Blodgang, der i Sommer bortrev saa mange Mennesker i det østlige Norge, var Defensionen ved strenge Forsigtighedsregler saa heldig at undgaa.« (General rapporten er
ikke dateret.)
.
I Oktober bad Liaken Admiralitetet om Tilladelse til
skiltevis at lade en Brig eller to udgaa af aktiv Tjeneste
for at give Mandskabet Ferie efter den anstrengende "Tjeneste :Sommer og Vinter; »Englænderne vil i den kommende
Vinter ikke have saa mange Krydsere som sidste Vinter, da
det gjaldt at forhindre Nedsandelsen af Matroser; det gjaldt
nu kun om at forhindre Tilførselen fra Danmark; at
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hindre sligt er vanskeligt Vinterdage, kan ses deraf, at afvigte
Vinter kun 1/20 af det nedsendte Mandskab blev t aget.e
Det er nævnt ovenfor, hvorledes der fra dansk Side arbejdedes af alle Kræfter for Norges Kornforsyning; alligev el
vaiv lS1J. vanskeligere at komme igennem end 1810; man
var. fra alle Sider mere knap med at give Licenser, dels paa
Grund af Licensehavernes Misbrug af Brevene , dels paa
Grund af Regeringernes Mistænksomhed, og hermed fulgte
større Farer ved at komme over Havet med Forsyning end
i det foregaaende Aar; af hvad der opsendtes til Norge, gik
1/4 tabt. I andre Hen seender var Aaret heller ikke gunstigt,
Ka pervæsenet gav mindre, og Trælastudførslen havde kulmineret, da England begyndte at favorisere Kanada-Exporten paa andre Landes og særlig Norges Bekostning.

I\md.-Kapt. Baron von Holsten havde, som ovenfor nævnt ,
faaet Kommandoen over Søforsvaret i Hertugdømmerne under
Prins Carl af Hessen's Overkommando. I Ghickstadt havde
Kapitain Kruse Kommandoen.
Den 1/1 melder Holsten, at paa Grund af Frosten er all e
Fartøjer 'oplagte, men allerede i Slutningen af Februar tages
paany fat paa Udrustningen, og fra Midten af Marts sættes
alt igen paa Krigsfod, hvilket paa Grund af manglende Mandskab først , naas i April. Den 14/ 3 beordres den ved Altona
stationerede Skøtbaad at afgaa til Glnckstadt, hvor desuden
Kanonbaad Prise Nr. 4 stationeres for at holde Opsigt med
de til .og fra Altona passerende Skibe i det hidtil afgivne Vagtskud gives ikke mere, »da dette koster Krudt til ringe Nytte.«
Den 5/4 faar Holsten Ordre til snarest mulig at sende
Prise Nr. 4 gennem Kanalen til Fladstrand og at komplettere dette Fartøjs Besætning fra de andre Fartøjer.
I dette Aar viste sig første Gang franske Kanonbaade; saaledes sejlede den 1°/7 6 Baade gennem Kanalen, og da de
passerede Neustadt, saluterede de de der liggende 4 danske
Kanonbaade med 5 Skud; fra Neustadt afgik de til Travemunde ; atter den 28/ 7 passerede 6, der afgik til Rostock; ved
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Cuxhafen laa endvidere 12 Iranske Kanonbaade, der jevnligt
havde Smaakampe med de blokerende engelske Brigger, der
altid trak sig tilbage, men kom igen, naar Franskmændene
var gaaet ind.
De franske Baade konvojerede ligeledes over Syd-Watterne Skibe med Tømmer for kejserlig Regning; Overkommandoen over den samlede franske Søstyrke, hvis Station
var Cuxhafen, førte Kontre-Admiral Verhnel.
Ingen Kampe med de Engelske paa Elben havde vi i 1811;
Marinens Beskæftigelse bestod i en stadig Politivirksomhed
i den stadig strengere Toldpolitik fra fransk Side med Hensyn til England og engelske Varer, en Sag der her ikke skal
gaas nærmere ind paa.
Efter at de engelske Skibe i November var gaaede hjem,
blev alt oplagt, kun blev der saavel paa Øst- som Vestkysten holdt Recognoscerfartøjer for at forhindre Smugleri
og for at sikre Udførelsen af de Toldlove, der var udstedte
ifølge franske Fo rdringer.

Tungt og trist sluttede Aaret 1811; Forholdet til Sverrig
forværredes mere og mere, efterhaanden som dets Planer om
Norge blev tydeligere, og den Forandring, man havde ventet
af dets Krigserklæring mod England, blev ringe; denne Krigserklæring, der vel nærmest skyldtes Pression fra fransk Side,
fik en meget lunken Udførelse. Engelske Krigsskibe havde
Tilhold ved de svenske Havne og Kyster, og svenske Skibe
saas ikke sjelden i de engelske Konvojer. Trods de bedste
Bestræbelser fra dansk Side var det ikke lykkedes helt at
forhindre Proviantnød i Norge, og der som her var der voxende Finansmisere.

1812
1812 var meget ustadig med stærkt vexlende
V
Temperaturer fra streng Kulde til Varme, med hyppige
Isvanskeligheder i Farvandene; Sejladsen paa København
I NTE RE N

var stoppet af Is den 15/1, og i den sidste Halvdel af Marts
kom en Kuldebølge, saa at man fra Trekroner den 28/8 ikke
saa aabent Vande, og al Forbindelse mellem Fortet og Land
var afbrudt.
Af al Kraft arbejdedes i alle Havne paa Norges Providering,
som i dette Aar led meget af de engelske Krydsere, hvis Antal
stadig forøgedes, saa det var klart, at man vilde lægge Indførselen til Norge saa mange Hindringer som mulig i Vejen;
allerede i Midten af Januar viste en engelsk Krydser sig ved
Skagen, hvorfor Admiral Liuken, saasnart han fik Meddelelse
herom, gjorde 4 Brigger under Kapt.-Lieut. Budde klar til at
beskytte Provideringsskibene. I Midten af Februar viste den
engelske Skonnert fra Anholt sig ved Jyllands Østkyst, hvor
den blev jaget af armerede Luggere fra Fladstrand. og allerede i Midten af Marts krydsede 1 Fregat og 2 sloops of
war imellem Anholt og KulIen. Den 8/8 kunde dog Risbrien
indberette, at 121 Skibe med 90000 Td. Korn og alle Fedevarer til Land- og Søetaten var ankomne.
Den 8/1 beordredes en Snekke bygget til Bevogtning af
Husum og Ejderens Munding, og Briggen Tønning beordredes
solgt, da den ikke var værd at reparere.
Den 2fJ/1 skete et større Avancement i Marinen, hvorved
Viceadmiral Wleugel blev udnævnt til Admiral, Kommandørerne Løwenørn og 1. C. Krieger til Kontre-Admiraler,
Komd.-Kapt. Brown, Fisker, Fabricius til Kommandører og
tilsvarende Forfremmelse i de lavere Grader.'
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Den 25/ 2 tiltraadte Fregatten Najaden, under Kapt. H. P.
Holm sin Rejse til Norge; Fregatten førte paa Batteriet 26
Stkr. 18-pundige og paa Dækket 4 Stkr. 6-pundige Kanoner
foruden 6 Stkr. 18-pundige Karonader ; Besætningen var
295 Mand. Fregatten naaede, efter et Par Gange i det nordlige Kattegat at have maattet vende om for fjendtlig Overmagt, Christiansand den 13/ 3; ved Indsejlingen stødte Fregatten paa et Skær, hvorved Rorløkkerne brækkede.
Den 25/ 2 afløste Kapt, H. lIfllncl~ Kapt, Schønheyder som
Kommandant paa Christiansø; den sidstnævnte blev Chef for
Briggen Allart.
Fra de paa Vestkysten strandede engelske Linieskibe
søgt e man at bjerge, hvad der var af Værdi; et Forsøg paa
at sprænge Vraget af Dejence i Luften mislykkedes.
Ved kgL Resol. blev det blaa Uniformsklæde. der under
de existerenJe Forhold var vanskeligt at skaffe, erstattet
med graaL Klæde, og af oconomiske Grunde blev Epauletterne
afskafTede for alle Officerer undtagen Admiraler, og som
Distinctioner indførtes Rosetter paa den nederste Del af
Ærmet; de fleste Officerer skænkede deres Epauletter til
Salg for de forskellige Indsamlinger.
For at vise Officerernes Virkelyst, selv før det egentlige
Krigsmateriel var udrustet og i Vinterens Hjerte, skal anføres
følgende:
Fra Pr.-Lieut. Falbe modtog Admiralitetet følgende 2
.Rapporter :
.
) Jeg har modtaget Efterretning om, at to engelske Paketkuttere opholder sig i Skærene ved Gothenborg i en Havn
kaldet Vargø-Havn omtrent retvisende ø.t.S. fra Vingø.
Luggeren Svanen og Flotillens Rekognoscerbaad Nr. 5 samt
Fortet Degets Rekognoscerbaad, der er de eneste Fartøjer
her, som jeg tør vove mig tilsøs med paa denne Aarstid,
ligger sejlfærdige med 66 Mand ombord, og er det min
Hensigt, som jeg haaber, det kongelige Kollegie vil billige,
at erobre disse Paketter ved natlig Overfald..
J eg har bekendte Folk med, som vil paatage sig Indlodsningen om Natten.
Fortet Degets Rekognoscerbaad, som er afbenyttet for
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Tiden, har jeg laant af Kommandanten her i Stedet for
Flotillens 16 Aarers Chalup, da hin er et bedre Søfartøj
end denne.
Saasnart Vinden falder til, tager jeg mig den underdanigste Frihed at sejle.
Frygten for at disse Paketter vil tilbage til England,
nøder mig til denne egenmægtige Handling, som jeg haaber
det kongelige Kollegium naadigst hifalder.«
Fladstrand. 9de Februar 1812.

Underdanigat
Falbe.

»Jeg har været undervejs paa den i min underdanigste
Skrivelse af gde d. M. ommeldte Recognoscer-Tur i de svenske
Skær, men Omstændighederne har forhindret mig fra Udførelsen af mit Forehavende.
Den 10de Februar om Middagen sejlede jeg fra Fladstrand
med Luggeren Svanen og 3 Recognoscerbaade og styrede Kurs
ad Vingø. Vind SV., frisk Kuling. K1. 9 om Aftenen kom
jeg under svenske Kysten saa langt ind, at jeg havde ganske
smult Vande, men den nylig faldne Sne, som bedækkede
alle Skær, gjorde det umuligt at adskille Genstandene; Lodsen ansaa det for umuligt at sejle ind, og jeg vendte derfor
vester over i den Hensigt at holde krydsende under Landet
indtil Dagbrækningen, da sejle ind mellem Skærene syd for
Vingø og oppebie næste Nat til Udførelsen. Ved Midnat
tiltog K ulingen med Søgang, og K1. 1 skørede Luggerens
Fokkemast. Jeg ansaa det nu rigtigst at afstaa fra Udførelsen af mit Forehavende og stod derfor med smaa Sejl
bidevind mod Jylland. Fokkemasten blev forset med Skaaler,
og jeg var i Stand til at føre 3-rebet Fok paa den.
Om Formiddagen kom jeg ' under Kysten 1 Mil syd for
Skagen. J eg krydsede hele Dagen syd efter med Luggeren
og de to Recognoscerbaade og kom om Aftenen tilankers
under Aalbæk, hvor jeg havde Læ af Landet. Den tredie
Recognoscerbaad, som ej kunde holde Luven med os, holdt
af til Skagen, hvor den blev halet paa Land.
Af Kulde og Søen, som om Natten og Formiddagen havde
staaet over Fartøjet, var Mandskabet saa udmattet, at jeg
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sendte det Halve af Luggerens Mandskab tilligemed Recognoscerbaadenes, paa nær Vagtfolkene, i Land. Om Natten
til den 12te sprang Vinden om til SSO. med stedse tiltagende
Kuling. Med en skøret Mast var det mig umuligt at prange
Landet fra mig; jeg lod derfor det andet Anker gaa og
lagde Masterne; da Fokkemasten skulde lægges, knækkede
den rent af og faldt. Kulingen tiltog nu stedse; KJ. 6 om
Morgenen sprang Luggerens ene Toug, og Recognoscerbaadene, som var nær ved at fylde, satte nu paa Land. Nr. 5,
som Maaneds-Lieut. Knudsen fører, hug igennem og tørnede
paa den inderste Sandrevle, kastede tvers for Søen, fyldte
og sank. Mandskabet blev bjerget, men Fartøjet staar ikke
til at redde. Imidlertid red Luggeren for sit ene Anker.
Søen stod uafladelig over den, og omendskønt Lugerne var
skalkede, var det neppe, vi kunde holde læns med Pumperne.
KI. 10 om Formiddagen blæste det en Storm. Det var
umuligt længere at bjerge Fartøjet til Ankers, der var Intet
mere tilbage af Touget at friske med i Klydset, hvorfor jeg
gjorde klar til at landsætte. Jeg lod Ballasten indstroppe,
lod sætte Bøje paa den og kaste overbord, men da derved
flere Luger maatte være aabne, tog Fartøjet gentagne Gange
saa svære Styrtninger, at endogsaa uafladelig Pumpen og
Øsen med Bakker og Kander ej kunde holde læns. Kun
ubetydeligt af Ballasten var blevet overbordkastet indstroppet ,
og jeg blev nødt til at kaste den største Del løst overbord.
J eg satte nu Spring paa Touget og KJ. 12 Middag den 12te
kappede jeg og sejlede iland. Under Indsejlingen blev alt
løst Gods kastet overbord. Ved at krænge Luggeren med
Mandskabet, flød jeg næsten uden at hugge ind over alle
Revlerne til det faste Land, hvor den staar paa 2 Fod Vand,
uden at have taget Skade.
Alt løst Gods, Kanoner, Houbitzer, Master og Takkelage
blev strax bjerget i Land .
Saasnart der er Mulighed, bliver Luggeren halet højere
op, og hvis den stedsevarende Storm ikke bringer meget
højt Vande, haaber jeg at den, saasnart Stormen ophører,
og Vinden falder til, skal uden betydelig Skade blive bragt
til Fladstrand.
Inat har Stormen og Søen drevet Luggeren lidt højere
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op paa Land; idag har jeg været ombord og havt den
pumpet læns. Der er ingen synlig Skade at finde, men den
er noget læk; imorgen venter jeg Materialer fra Fladstrand
til at hale den paa Land med.«
Underdanigst
Aalbæk, den 13de Februar 1812.

Falbe.

Den

26/ 2

modtog Admiralitetet følgende:

»Ifølge derom indkommen allerunderdanigst Forestilling
fra Langelands General-Kommando, sigtende til Skibsfartens
større Sikkerhed mellem København og de sønderjydske samt
holstenske Havne, ville vi allernaadigst have fastsat, at der
til ydermere Sikkerhed for Farten omkring Skjoldnæs, samt
af Havnen ved Marstal, skal paa førstnævnte Sted henlægges
nogle svært armerede Sejlfartøjer, der til alle Aarstider kan
holde Søen og efter Omstændighederne anløbe Skjoldnæs
eller søge Havnen ved Lyø, og paa sidstnævnte Sted 2
Kanonjoller.
Hvilket Vort Kollegium ville foranstalte.«
Hovedkvarteret København, den 26de Februar 1812.

Frederik. R.

Angaaende Aarets Udrustninger modtog Admiralitetet
følgende Befaling d. 22/ 3:
»Fra 1ste April d. A. af skal der begyndes med Ekvipering af de Rofartøjer samt andre Krigsfartøjer, som udi
det efterfølgende benævnes, til strax at sættes i Aktivitet,
ligesom at disse Fartøjer skulle stationeres som følger:
1) Ved de Batterier Trekroner (Komd.-Kapt. Jessen) og
Prøvesteen (Komd.-Kapt. v. Thun) skal udi hver af disse
Batteriers Havn stationeres 2 Kanonbaade, der dog blot
gives hver 1 Officer og 1 Artilleriregnskabsfører, men ingen
videre Besætning af Mandskab, thi naar Baadene skal bruges,
leveres Mandskabet til sammes Besætning af de respective
Batterier, som i Forvejen maa være udpeget, og naar Tjenesten tillader det, øves de i Roning og Manøvrer, lære at
betjene Kanonerne og at bruge Haandarmaturen.
2) De herværende samtlige Stykpramme armeres og til-
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takles, men forbliver uden Bemanding indenfor Bommen,
færdig til Udlægning paa nærmere Ordre.
3) I Kalleboer stationeres en Mellemjolle under en virkelig
Sø-Lieutnants Kommando, som har at besørge de ind- og
udgaaende Skibes Visitering samt forebygge Snighandel.
4) Ved Dragør stationeres 2 Luggere samt en Mellembaad, hvilken sidste bliver ligesom i f. A. til Kommandør
Fisker's Disposition.
5) Ved Køge stationeres 6 Kanonbaade og 2 Kragejoller.
6) Ved Strandegaard Batteri stationeres 2 J olIer og ved
Roneklint Batteri 1 Jolle.
7) Ved Ulfshale stationeres 2 Kanonbaade, 2 Luggere,
2 Kragejoller samt 2 Sejl- og Hobarkasser. Ved denne Station
skal den ene af Officererne være en virkelig Sø-Lieutenant.
De 4 Nordhaade, som laa ved Ulfshale f. A., skal ogsaa
stationeres der iaar, men er Søetaten uvedkommende, thi
siden disse Fartøjer bruges alene til Ind- og Udlosning af
de for dybt gaaende Skibe, saa have Vi paalagt Kommissionen for Københavns Forsyning mecl Brændsel selv at lade
fragte og henlægge disse 4 Baade.
Den ene af formeldte Barkasser tilligemed de 4 Nordbaade maa ligge ved Kallehauge for at besørge de for dybt
liggende Fartøjers Udlosning, Fart over Grundene og igen
Indladning, den anden Barkas maa stationeres ved Ulfshale
dels til Brandvagt, dels for at dække Handelsskibene uden
for Grundene, om Kanonbaadene skulle være fraværende, og
endelig for at transportere Vand og Proviant fra Stege til
Ulfshale ; desaarsag maa hver af disse Barkasser være besat
med 1 Officer og 17 Mand.
Da Stevns ikke alene er et Middelpunkt rnellem Dragør
og Ulfshale, men endog et Punkt, som hele Farten maa ske
tæt forbi, er det en Nødvendighed, at der, naar Vejret tillader det, opholder sig Kanonfartøjer, der kunne støtte
Konvojerne saavel N. som S. fra, ligesom at Sejlfartøjerne
ved Dragør, Køge og Ulfshale konvojere mellem Dragør,
Stevns og Ulfshale. Til den Ende skal af de 6 Kanonbaade
ved Køge, vexelvis 24 Timer ad Gangen, de 3 være stationerede ved Køge og de 3 andre, naar Vejret tillader det,
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under Stevns, for som meldt at understøtte Farten og
Konvojerne.
De to Kragej olIer ved Køge maa bestandig krydse under
Stevns for at modtage Konvojerne og bringe dem i Sikkerhed og ikke, uden i Nødstilfælde, søge Havn, hvorfor det
paalægges Chefen for Køge Stationen at lade Officererne og
Mandskabet paa disse Joller afvexle med dem paa Kanonbaadene.
Formeldte Stationer ved Dragør, Køge og Ulfshale skulle
staa under en Sø-Kapitains eller Kapitain-Lieutenants Kommando, hvilken tager Station i Køge (Kapt. Hoppe).
8) Flaadebatterierne i Kalleboer. ved Køge, Masnedø,
forblive oplagte og sættes ikke i Aktivitet førend vor nærmere Ordre.
9) Ved Vordingborg eller Gaabense (Pr.-Lieut. deFOTltenay),
alt efter Omstændighederne, henlægges 2 Kanonjoller samt
1 Chalup paa 6 Aarer, og desuden stationeres ved Gaahense
1 Chalup paa 4 Aarer og 1 Sejlbaad til at befordre Estafetter og Poster.
10) Ve.d Nysted bliver i Aar ingen Krigsfartøjer stationerede.
11) Flotille-Bataillonen, som f. A. laa ved Nakskov, skal
i Aar stationeres i den ny Havn ved Taars (Kapt.-Lieut.
P. WulU) og Mandskabet indkvarteres i de derværende
Barakker; af disse 8 Kanonbaade skal ikkun de 4 nu sættes
i Aktivitet, men de andre 4 forbliver oplagte indtil nærmere
Ordre. Denne Station skal endvidere bestaa af Luggeren
Blinkeren, 2 Sejl- og Robarkasser, 1 Mellemjolle og 1 Chalup
paa 16 Aarer.
12) Ved Aggersø og Omø (Maaneds-Lieut. Jacobsen) stationeres 1 Chalup paa 6 Aarer og 1 Jolle paa 4 Aarer ligesom f. A.
13) Ved Korsør (Kapt.-Lieut. Sommer/eldt) stationeres 8
Kanonbaade, 1 Chalup paa 12 Aarer og 5 JolIer; men af
Kanonbaadene skulle kun de 4 nu sættes i Aktivitet, men
de øvrige 4 forblive oplagte indtil nærmere Ordre.
14) Ved Kallundborg (Kapt.-Lieut. I . Suenson) stationeres
8 Kanonbaade, Luggeren Tigeren, 2 Sejl- og Robarkasser, 1
NIellemjolle og 2 Chalupp er paa 12 Aarer.
25
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15) Ved Refsnæs og Saltbæk (Maaneds-Lieut. Ollendorf)
stationeres 1 Koffardibarkas, 1 Mellemjolle, 1 Færgejolle og
1 Chalup paa 8 Aarer.
Ved Sejrø stationeres 1 Færgebaad og 1 Chalup paa 4
Aarer (Maaneds-Lieut. Warming).
16) IIssefjord stationeres ved Rørvig (Kapt.-Lieut. Ferry)
2 Kanonbaade, 2 Kanonjoller og I Mellemjolle.
17) Ved Dronningemøllen stationeres 2 Mellemjoller og
ved Hellebæk 1 Mellembaad og 1 Jolle (Maaneds-Lieut.
Jacobsen).
18) Ved Helsingør (Pr.-Lieut. Lorck) stationeres 8 Kanonchalupper, hvoraf de 2 dog blot skal gives hver 1 Officer,
1 Artilleriregnskabsfører og 1 Materialregnskabsfører, thi
naar disse 2 Kanonbaade skal bruges, da rekvirerer Chefen
for Stationen Soldateske' til sammes Bemanding hos Kommandanten paa Kronborg. Endvidere skal til denne Station
henhøre Skonnerten Bikuben, 2 Luggere og 1 Mellemjolle,
1 Færgejolle. 1 Chalup paa 16 Aarer, 1 ditto paa 12 Aarer
samt det Ro- og Sejlfartøj, som vi allernaadigst har tilladt
Pr.-Lieut. Lorck at lade bygge i Helsingør.
19) Ved Humlebæk Batteri stationeres 1 Mellemjolle.
20) Ved Bornholm (Kapt.-Lieut. H. Wultf) stationeres 1
Søllingks Lodsbaad, og ved Christiansø 4 Kanonjoller, Luggeren
Lærken, 1 Søllingsk Lodsbaad og 1 Mellemjolle, alt som f. A.
21) Ved Lohals (Kapt.-Lieut. S. Hagerup) paa Langeland, stationeres 6 Kanonbaade, hvoraf nu kun 2 sættes i
Aktivitet, men de 4 øvrige først paa nærmere Ordre.
Desuden stationeres ved Batteriet paa Langeland 2 Joller
paa 4 Aarer og 1 Bergens J olle.
Denne Station skal, ligesom f. A., henhøre under Chefen
for Nyborg Station.
22) Ved Nyborg (Kapt. Flensborg) stationeres 10 Kanonbaade, 4 Morterchalupper. 1 Chalup paa 16, en ditto paa 12
og en ditto paa 10 Aarer. Af denne Station skal kun nu
4 Kanonbaade sættes i Aktivitet, men de øvrige Kanonbaade
og Morterchalupper forbliver oplagte indtil nærmere Ordre.
23) Ved Samso (Pr.-Lieut. G. Fog) stationeres 8 Kanonbamle, Luggeren Hurtig, 1 Sollingsk Lodsbaad, 1 Mellemjolle.
2 Kragejoller og 1 Chalup paa 12 Aarer ; ligeledes sættes det
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derværende Flaadebatteri i Aktivitet. De to Kragejoller
skulle tages af dem, som for nærværende Tid er under
Bygning paa Holmen.
Ved Kyholm stationeres 1 Søllingsk Lodsbaad.
24) Ved Aarhus stationeres 2 Kanonjoller; men den derværende Søllingske Lodsbaad forlægges til Stationen ved
Grenaa for at bruges som Proviant-Fartøj.
25) J Grenaa Havn (Pr.-Lieut. Wigelsen) stationeres 8
Kanonjoller, Luggeren Svanen, fornævnte Søllingske Lodsbaad, 2 af de under Bygning paa Holmen værende Kragejoller, 1 Chalup paa 18, 2 paa 6 og 1 paa 4 Aarer.
26) Ved Fladstrand (Pr.-Lieut. de Falsen) stationeres 9
Kanonbaade, hvoraf den ene er den lille engelske Prise, 1
Mel1em-, 1 Færgejolle, 2 af de her paa Holmen under Bygning værende Kragejoller og 1 Chalup paa 16 Aarer.
27) Udi Hertugdømmerne er for Tiden 2 Brigger, 20
Kanonbaade, Kanonbaaden Vardøhus, 4 Skøtbaade, 3 Kanonsnekker, 1 Luggerbaad, 1 Søllingsk Lodsbaad, 1 Barkas ved
Husum, 1 Mellemhaad og 2 Mellemjoller, hvilke ekviperes,
bemandes, sættes i Aktivitet og stationeres, naar, hvor og
saaledes som Vor Feltmarchal Landgrev Carl finder det fornødent og derefter befaler det, men haver Feltmarchallen i
sin Tid nærmere at opgive Rapport derover til Os.
28) Naar efter denne vor Befaling de 3 Stationer Samsø,
Grenaa og Fladstrand er tildelte 6 Kragejoller af dem, som
i Følge vor Befaling af 17de Januar d. A. bygges paa
Holmen, da ville Vi, at de 3 øvrige af denne Slags, saa vel
som den J olle, hvorefter disse bliver byggede, skal være de
4 Kragej oller, som Vi i det Foregaaende have bestemt at
skulle stationeres ved Køge og Ulfshale, hvilke hver skal
besættes ved 1 Officer og ] 6 Mand.«
Frederik. R.

I Danmark var 97 Maaneds-Lieutenanter til Tjeneste.
Den ti. var alt Krigsmateriel, der skulde udrustes, paa
Station og i Aktivitet. Stor krigersk Virksomhed faldt dette
Aar ikke i Flotillernes Lod i de danske Farvande. Store
Konvojer passerede idelig Bæltet, men altid saa stærkt
26*
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eskorterede, at et Angreb paa dem som Regel maatte betragtes som haabJøst; derimod lykkedes det adskillige Gange
de mindre Sejlfartøjer, hvormed Flotillerne var forsynede,
at udskære Skibe af Konvojerne, naar Mørke og usigtbart
Vejr begunstigede Foretagendet, hvortil de tungt roende
Kanonbaade ikke egnede sig; Konvojeringen lagde saa stærkt
Beslag paa de engelske Krigsskibe, at intet af disse havde
som tidligere Station i Bæltet, hvorimod flere Krydsere bevogtede Jyllands Østkyst for at fange Provideringsfartøjerne
eller tage disse i Havnene, mod hvilke flere Gange udsendtes
bevæbnede Barkasser; dette sidste bekæmpedes imidlertid af
Falsen ved hans Paapassenhed og Fordeling af den ham
underlagte Styrke; selv havde Falsen med sine Kanonbaade
flere Træfninger med engelske Krydsere, som altid endte
med, at disse flygtede paa Grund af den Heftighed, hvormed
Falsen førte Angrebet, saaledes skal nævnes, at han den 6/S
ved Samsø med 16 Kanonbaade og 4 Joller havde en Kamp
med 1 Linieskib, 1 Fregat og 7 Brigger, der endte med, at
disse flygtede .
. Lignende Kampe forefaldt paa Sjællands SO.-Kyst, hvor
Kapt. Hoppe flere Gange udmærkede sig ved sit Forsvar af
Konvojer til og fra Ulfsund, en Fart Englænderne søgte at
standse; særlig maa nævnes' hans Kamp den 22/ 6 med en
engelsk Fregat, der, efter at have faaet flere Grundskud, kun
frelstes ved en opkomniende frisk Kuling. Det skal her bemærkes, at Ulfsund i 1811 passeredes af 3500 Skibe.
Endnu skal nævnes en af de mange Træfninger, der forefaldt paa Sjællands Nordkyst.
Maaneds-Lieut. Wittenberg var af Chefen for Helsingør
Roflotille, Pr.-Lieut. Lorck, sendt Nord efter med 2 smaa
armerede Fartøjer for at dække en stor dansk Afdeling
Skibe, der ventedes fra Isefjord.
Om Aftenen den 14/6 fik han Skibene i Sigte, og. om
Natten naaede han dem imellem Nakkehoved og GilIelej e;
da han fik at vide, at en Galease, som var en slet Sejler,
var bleven tilbage paa Halvvejen, styrede han vester efter,
fandt den ogsaa, men tabte den atter af Sigte, da en tæt
Taage opkom. Han vedblev imidlertid at lede efter den,
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men istedetfor Galeasen stødte han paa 3 svære med Karonade armerede Fartøjer, som jagede Skibene. Wittenberg
sendte strax sit ene Fartøj ind til Dronningemøllen, hvor han
vidste, at to andre armerede Fartøjer laa, for at kalde dem
til Hjælp, og kastede sig selv med sin egen Baad mod sin
langt overlegne Fjende, i Haab om at standse denne, til
han kunde faa Hjælp; men denne gjordes ikke nødvendig,
thi ved det første Skud fra Wittenberg's l-pundige Falkonet
flygtede Englænderne, der formodentlig i Taagen har antaget
hans Fartøj for større, end det i Virkeligheden var, eller
frygtet for, at der var flere i Nærheden. De fra Dronningemøllen hentede Fartøjer kom endnu samme Morgen i Virksomhed, idet de stødte paa 3 engelske Fartøjer af samme
Slags, som Wittenberg havde skræmmet, og som strax flygtede.
Alle Skibene fra Isefjord, paa den agterud sejlede Galease
nær, ankrede om Morgenen uskadte paa Helsingør-Red.
Den 5/4 sluttedes Forbund mellem Sverrig og Rusland,
og at dette Forbund var rettet mod Danmark, tvivlede
man ikke om; der vedblev imidlertid at være ydre Fred
mellem Sverrig og Danmark, hvad f. Ex. følgende 3 Skriv elser
viser.
Kapt. 11111nck beretter i en Skrivelse, dateret Christiansø
den

25/4:

)1 disse Dage er herfra set tvende svenske Orlogsbrigger,
del' uden Tvivl afvexle med 2 svenske Orlogsfregatter, at
krydse heromkring og pommerske Kysten i Jagt paa franske
Kapere . Kap erskonnerten 111andal er under Svarmike blevet
visiteret af Briggen Svalen, Kapitain Cronstedt, og begegnet
med al Høflighed, samt de danske Koffardiskibe, som hertil
ankommer, siger ikkun at være prajede af den svenske
Krydser.
Den 25de om Eftermiddagen indbragte Kaperfører Finck
med Kaperskonnerten Mandal Galeasen »die gute Hoffnung«,
kommende fra Liebau under Liibecker Flag bestemt til
Lubeck, hvor den har hjemme, men da den havde kejserlig
fransk Lejdebrev. blev den ved Papirernes Aabning strax
frigivet.«
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Under 21/s udstedtes følgende kgl. Kundgørelse:
»Den under 1°/9 1810 befalede Indskrænkning for de danske
Kapere, skal herefter og indtil videre udvides til ogsaa at
gælde for de franske Kapere derhen: at naar en saadan i
Farvandet imellem Høganæs og Malmø anholder noget svensk
Skib og indbringer det enten til København, Helsingør eller
Dragør, skal det indbragte svenske Skib strax og uden videre
sættes i Frihed af Vedkommende, paa bemeldte 3 Steder,
kommanderende Officer, ligesom det ogsaa skal forbydes de
franske Kapere, som udløbe fra en af disse 3 nævnte Havne,
at anholde Skibe i Farvandet imellem Høganæs og Malmo.:
Den 22/s tilskrev Kongen Admiralitetet:
»Fra den herværende svenske Minister er det indmeldt, at
en svensk Konvoj, under Bedækning af flere bevæbnede
Fartøjer og Kanonbaade, vil ankomme her paa Rheden, for
herfra at konvojere de svenske Fartøjer, som ligge her færdig
til Afsejling.
.
Herom hav e vi ikke villet undlade 'at underrette Vort
Kollegium med Tilføjende, at Nyholms Vagt haver i Henseende til Salut at iagttage det, som Traktaterne foreskrive.«
Om en rask Skippers Daad, der fortjener at nævnes,
modtog Admiralitetet, fra Kontre-Admiral Liitken, følgende
Skrivelse, dateret Christiansand d. 5/6:
»Indlagte Indberetning af 29/ 5 fra Kapitain-Lieutenant
Koch om Jægtforer Netland's Forhold paa Strømstad-Rhed,
ved at tilbagetage sin Jægt fra Fjenden, giver jeg mig herved
den Ære at tilstille det kongelige Kollegium for om samme
maatte finde det passende at anbefale denne Mand til Hs.
Majestæts Naade«
Stavanger, 29de Maj 1812.

»Deres Højvelbaarenhed tage det ikke fortrydelig op, at
jeg hermed giver mig den Frihed at indsende en Rapport
for at skildre en af Stavanger Bys simple Jægte-Skippere,
Peter Ne tland. af Extra-Rullens ilte Rode-Bog, hans Aandsnærværelse og gode Forhold og paa Grund deraf fra mig
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recommanderes Deres Højvelbaarenhed til en Erkendelse
for hans udviste Forhold.
J ægteføreren udgik med aaben J ægt, H aabet, 71 / 2 Kommeroelæster, tilhørende Handelshuset Jacob Kjelland dl: Søn, i
Stavanger, den 4de April d. A.; med ham fore 2 Mand,
Anders Olsen Eje 57 Aar og Thore Iversen 42 Aar, var
destineret til Frederikshald, men kontrær Vind og forfulgt
af en engelsk Brig, saa de sig nødsaget til at søge Retirade
til Strømstad-Bugt, kaldet Langerenden ; her blev de liggend e
til den 25de, da en engelsk Chalup med 6 engelske og 1
norsk Matros kom ombord og besatte J ægten, lettede Ankeret
og sejlede nærmere under Strømstad, hvor de ankrede ved
Siden af en svensk Brig, den de ogsaa agtede at bemægtige sig.
Imidlertid forblev Fjenden ombord i Jægten fra KJ. 8
om Morgenen, da de tog den, til KJ. 3 Eftermiddag, i
hvilket Mellemrum Skipper Peter Netland trakterede dem
saavel med Brændevin og Grog, at de hensovede. I den Tid
at disse sov, sendte Skipperen Thore I versen i Land under
Paaskud af at hente Baglast, men dog for at søge Hjælp;
et Kvarters Tid derefter kom den svenske Brigs Chef roende,
og da de engelske sov, anmodede Peter Netland ham om at
kappe Fangelinen paa Chaluppen og borttage den, hvilket
ogsaa skete.
Paa samme Tid beordrede han Anders Olsen Eje, at gaa
i J ægtens Baad og ro ind til de øvrige paa Rheden liggende
Skibe for at faa Undsætning, hvorpaa han selv gik i Kahytten og lod, som han sov.
Da de Engelske vaagnede, purrede de Skipperen og gjorde
Allarm om Folkene, hvilke han foregav ej at vide, hvor de
vare, da han anstillede sig, som om han var drukken;
ungefær en Times Tid derefter, kom begge de i Land sendte
Folk ombord igen med 3 Baade og 17 Mand, og strax, efter
at de havde løsnet nogle skarpe Skud uden nogen Virkning,
overgav de 7 Fjendtlige sig uden nogen Modstand, hvorpaa
Peter N etland strax lod lette og sejlede med J ægten og
Fangerne til Spaanevig, 1 Mil fra Frederikshald, hvor der
blev optaget Forhør.
Til det hjælpende Mandskab gav Skipperen 180 Rbd.:'
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foruden Fangerne erobredes 6 Geværer, 6 Sabler og 1 Pistol,
hvilken sidste Skipperen ønskede at beholde og forlangte
den i Frederikshald, men blev nægtet.
Denne min ærbødigste Rapport og Recommandation haabel' jeg paa det gunstigste at blive optaget af Deres Højvelb aarenhed.«
Ærbødigst
Koch.

Ved kgl. Resolution af
beholde Pistolen.

25/ 8

fik Peter Netland Tilladelse at

Fra Christiansø meldtes under 26/8, at en svensk Eskadre
bestaaende af 4 Linieskibe, 1 Fregat og 2 Kuttere under
Viceadmirals Flag, som passerede Syd over, blev kompliment eret, men »udover de sædvanlige Høflighedsytringer udlod
Hs. Excellence sig ikke. ic
Men samt idig med at saaledes det gode Forhold mellem
Sverrig og Danmark officielt opretholdtes, begyndte enkelte
svenske Kapere at optræde fjendtligt mod danske Skibe;
sammenlignet med de svenske optraadte de franske Kapere
som rene Sørøvere, hvorfor flere af disse af Kongen blev
forment Adgang til danske Havne; en fransk Kaper gik saaledes ind paa Limfjorden og røvede 2 danske Fartøjer, der
imidlertid blev tagne tilbage.
Der var som nævnt allerede i Foraaret givet Ordre til,
at Alt omkring paa Sjælland skulde være i kampfærdig Stand,
og de til Koge bestemte Kanonbaade og de til Vordingborg
bestemte Kanonjoller stationeredes ved Dragør; men det var
først i Juli, da man erfarede om de store svenske og russiske Rustninger, at man saavel for Sjælland 100m for Norges
Vedkommende traf alvorlige Forsvarsforanstaltninger.
Paa Sjælland stod omtrent 30000 Mand, der særlig opstilledes med fjendtlig Landgang, understøttet af en engelsk
Eskadre, for øje. Kallundborg-Flotillen blev forlagt til København, Korsør-Flotillen til Kallundborg, 4 Kanonbaade fra
Fladstrand forlægges til København, 4 Kanonbaade fra Samsø
forlægges til Rørvig, Flaadebatteriet i Køge udrustes; alle
'ved København oplagte Kanonbaade og Morterchalupper ud-
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rustes og underlægges Kontre-Admiral Krieger, Flaadebatterierne i Kalleboer udlægges, og 2 Skøtpramme sendes til
Flankering af Trekroner; Kadetchefen faar Ordre til at være
klar til at afgive Kadetter til Sødefensionen. Snekken Tonningen og Briggen Falster efter endt Kadettogt underlægges
Admiral Krieger. Trekroner og Prøvesteen faar deres Besætning med 120 Mand hver .
Den 18de Juli sluttedes i Ørebro Fred mellem' England
og Sverrig og Rusland, der efterfulgtes af et Møde mellem
den russiske Kejser og den svenske Kronprins.
Planerne om et Angreb paa Sjælland med forenede svenske og russiske Kræfter blev tydeligere og tydeligere, da til
Held for os Slaget ved Borodino og Napoleon's Indtog i Moskva
gjorde, at Rusland fik Brug for sine Soldater, og Danmark
kunde saaledes indtil næste Foraar betragte sig i Sikkerhed ,'
da Sverrig var henvist til sine egne Kræfter.
I Modsætning til de sidste foregaaende Aar opholdt sig
engelske Krigsskibe paa den svenske Kyst i Sundet, der ved
udsendte armerede Fartøjer stadig søgte at forstyrre Farterl
mellem Helsingør og København, hvorfor denne stadig maat:tie
ske under Konvoj.
Et Billede af den Tids ofte kuriøse Krigsførelse giver' følgende Rapport fra Pr.-Lieut. Blom til Pr.-Lieut. Føg, der
kommanderede Flotillen ved Samsø:
»Af min sidste til Deres Velbaarenhed indsendte Rapport
vil De erfare, at jeg var ankommen til Fladstrand med
Nordbaaden under min Konvoj, hvorfra jeg i Følge Deres
Ordre vendte tilhage i Gaar Middag, da Modvind indtil da
havde opholdt mig. Uagtet det var Stille og stærkt sønden
Vande, naaede jeg om Eftermiddagen hertil, hvor jeg besluttede at oppebie en gunstig Lejlighed; dog vedblev Strøm
og Vind at være kontrær, alligevel besluttede jeg i Dag
Morgen at prøve om muligt at ro mig op mod Vind og
Strøm. Jeg lettede derfor i Morges KI. 8 med Vinden af
SSO., laber Kuling, og roede Syd efter. Da jeg formedelst
Strømmen avancerede meget lidt, var jeg KI. 9 kun 1/2 Mil
fra Sæby, hvor jeg opdagede et svært Raasejlsfartøj omtrent
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3/4 Mil til Luvart, holdende bidevind Syd efter med Force
af Sejl. Da han forekom mig mistænkelig, holdt jeg nærmere
til Land for at kunne vende tilbage og søge Beskyttelse
under Sæby Batteri, da jeg selv, som Deres Velbaarenhed
ved, blot havde 10 Mand, hvoraf jeg havde efterladt Kvartermesteren syg i Fladstrand. Idet jeg holdt til Land, mærkede
jeg, at Chalupperen
holdt lettere for om
muligt at hale mig.
Jeg holdt derfor, overbevist ved hans Maøvre, at det var et
fjendtligt Fartøj, tilbage udenfor Indløbet
af Sæby Havn, hv or
jeg drejede til og laa
bak fri af Batteriets
Kanoner. Da Fjenden
observerede det, ophævede han J agte n
efter mig, men drejede
til igen efter et Fartøj, som kom fra Læsø,
paa hvilk et han ogsau
halede stærkt, jagend e
samme ind paa et lidet Kanonskuds Afstand
fra Batteriet,
E. Blom.
under en bestandig Ild
af Muskedonnere og Geværer. Da jeg saa, at der ingen
Folk kom paa Batteriet, og jeg selv var for svag til at angribe ham i Søen, holdt jeg ind i Havnen og besatte Batteriet
med mine Folk, hvor der dog ej en Gang befandtes nogen
Skildvagt. Efter nogen Efterspørgsel fik jeg endelig noget
Krudt af Underofficeren af det borgerlige Artilleri her,
navnlig Jens Hansen, den eneste, som kom til Batteriet.
Jeg lod mine Folk skyde, men formedelst Mangel af Kugler
kunde kun 3 Skud gøres, da der ej befandtes flere paa Batteriet,
de øvrige blev endog sagt at ligge i Kirken, hvilke dog
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tvang Fjenden til at ophæve Jagten og holde med Force
af Sejl tværs ud, uagtet han var den Læsø-Baad saa nær,
at enkelte Musketskud gik gennem dens Sejl. .
J eg kan ikke undlade at rose de 3 Mænd, som var i den
Læsø-Baad, nemlig Søren Gaaren, Baadfører, Lars Gaaren og
Drengen Jens Larsen Cort, thi uagtet Fjenden gjorde en Del
Skud paa meget nær Geværskuds Distance efter Baaden,
vedblev de dog at forcere til Land for at landsætte den.
J eg har den største Aarsag til at være tilfreds med mine
Folks Raskhed og Aktivitet, men jeg kan derimod efter min
Pligt ikke undlade at beklage mig over de slette Anstalter, som
Deres Velbaarenhed vil se af denne Rapport, her hersker,
der er aldeles uforsvarlige og utilgivelige; hverken var de
borgerlige Artillerister paa Batteriet, og heller ikke havde
de nogen Skildvagt der; Kanonerne var uladte, ingen Ammunition ved Batteriet, og de ridende Jægere, som her laa,
saas heller ikke; saaledes var Kysten og Batteriet her saa
aldeles blottede endog ved højlys Dag, at en engelsk Chalup
tør vove at gaa paa et lille Kanonskud fra Batteriets Kanoner, der kun er 8-pundige, og jage danske Fartøjer, hvilket de skulde ogsaa sikkerligen have taget, havde Tilfældet
ej bragt mig hertil just paa den Tid, thi endog efter at. vi
havde skudt, og at den var staaet ud til søs, vidste hverken
Borgerkapitainen eller den kommanderende J ægerofficer noget
.
af hele Affairen.
Jeg overlader til Deres Velbaarenheds behagelige Foranstaltning at melde og klage til højere Vedkommende, til
hvem jeg Intet bar meldt, førend jeg faar Deres Velbanrenheds nærmere Ordre desangaaende; ligeledes har jeg ej heller
villet melde denne ubetydelige Affaire til Hs. Majestæt Kongen eller Hr. Pr.-Lieut. de Falsen.
Læsø Postbaad blev en Time efter jaget, men da kom det
engelske Fartøj ej paa Kanonskud af Batteriet, og det blev
ogsaa reddet ved, at det den Gang havde Luven; den Gang
var det borgerlige Artilleri endelig selv nede paa Batteriet.
Saa snart Vinden bliver god, da det endnu er frisk Kuling af SO., skal jeg fortsætte min Rejse uopholdt Syd efter.e
Sæby, den 2den Juli 1812.
Ærbødigst
Blom.
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Pr.-Lieut. Falsen's Ihærdighed og Virkelyst paa Jyllands
Østkyst er nævnt ovenfor. I August kunde han atter indsende følgende Rapport om en Skibserobring:
»Fra Grenaa observeredes ved Solnedgang den 18de to
Brigger, 1 liden Kutter og 2 Luggere, der kom N. fra og
saas omtrent 2 Mil NO. af Landet, Vinden østlig, laber
Kuling.
KI. 81/ 2 da det løjede lidt af, besluttede jeg at attakere
Fjenden med den forenede jydske Flotille, 8 Kanonbaade og
6 Kanonjoller. KI. 11 var vi Fjenden paa Kanonskuds Dist an ce og begyndte Affairen med al den Force, Kulingen og
den høje Sø tillod.
De fjendtlige Skibe holdt med Vinden ud fra Land, inden
de besvarede vores Kanonade. Efter 3 Timers Engagement
var Briggen Attack saa forskudt, at den holdt plat ind imod
Land for at sætte sig paa Grund; da Briggen Rangler, der
imidlertid havde faaet frisk Kuling, for at redde den anden
Brig, bar lige ned mod Flotillen og nødte den til at vende
sin Opmærksomhed fra Attack. Paa Pistolskuds Distance
blev han i 3/4 Time saalunde engageret af Flotillen, at han
maatte søge sin Redning ved Flugten. Flotillen var nu kommet saa langt tilsøs, at jeg ej ansaa det forsvarligt at forfølge Briggen længere, uagtet den var i en næsten hjælpeløs
Forfatning.
.
Vi vendte derfor tilbage til Briggen Attack, som gik os
ud af Sigte under Landet i SV. Efter 1/2 Times Søgning
fandt vi den og engagerede den saa klos, at den KJ. 31 / 2
eft er den ærefuldeste Kamp strøg sit Flag fol' Hs. Majestæts
Flotille. Briggen er armeret med 11 Stkr. 18-pundige Karonader og 2 Stkr. 12-pundige Kanoner, bemandet med 53
Mand, ført af Kapt. Simmens.
Foruden denne erobredes en Lugger-Chalup paa 14 Aarer,
udsendt fra den engelske Fregat H amadryad.
Briggen er særdeles meget forskudt paa Sejl, Rejsning og
Skrog; den har 2 Døde og 9 Saarede. Vi var saa lykkelige
ingen Folk at have mistet, men Baadene have lidt meget.
Briggen Rangler saas ved Dagens Ankomst i en meget forskudt Forfatning med to Skibe styrende ad Anholt.
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Tre fjendtlige Brigger og 1 Kutter har fulgt os fra Grenaa
til Treaa Mølle uden at vove Engagement.
J eg finder det ufornødent at anbefale det Kongelige Kollegium D'Hr. Lieutenanterne Fog's, WigeZsen's, Blom's og
Lange's udmærkede Forhold under Affairen, da deres fortrinlige Krigermod er det Kongelige Kollegium bekendt.
D'Hr. Maaneds-Lieutenanter Grimer, Morthensen, Tuæen,
Feddersen, Thaysen, Nissen, Hertmann, Knudsen og Hansen
har særdeles Fordring paa min bedste Anbefaling. Saalede s
har ogsaa hele Mandskabet for dets Raskhed og Anstrængeise ej alene under Affairen, men ved at buxere Briggen 5
å 6 Mil, inden vi naaede Havn med den, gjort sig fortjent
til det Kongelige Kollegiums Naade. «
Underdanigst
Briggen Attack tilankers ved Udbyhøj,
den 19. August 1812.
Falsen.
Følgende kg!. Resolution af 21/9 modtog Admiralitetet:
»Naar Armeen samles, drager i Lejr, og Vi begive Os
herfra for at kommandere Armeen, skal følgende ske:
1. General-Major Grev Schul enborg skal være Kommandant i København, General-Major Suekoui Vice-Kommandant
og Kontre-Admiral Steen Bille kommanderer, hvad Sø-Etaten
angaar.
2. Kontre-Admiral Krieger skal tilligemed sit nuhavende
Kommando ogsaa føre Overkommandoen over Batterierne
Trekroner og Prøvesteen.
3. Over Kysten fra Korsør over Rersø, Kallundborg
indtil Rørvig skal Kommandøren for Landkadetkorpset Major
du Plat føre Kommandoen, og ved ham skal ansættes en
Sø-Lieutenant eller Maaneds-Lieutenant for at være ham
behjælpelig ved Kystobservationerne og bedømme de ankommende fjendtlige Krydsere og Konvojers Styrke og Hensigt.
4. Fra Frederikssund over Frederiksværk, Kikhavn. Gilleleje til Hellebæk skal Oberst-Lieutenant Tscherning føre
Kommandoen, og hos ham skal i samme .Øjemed ansættes
en lignende Søofficer som hos Major du Plat.
Disse Søofficerer kan, især den hos Major du Plat, tages
af dem, som ligge ved Transportflaaden, dersom den er i
Kaliundborg.
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Dette har Vort Kollegium efter Vor Befaling at bekendtgøre Vedkommende til allerunderdanigst Efterretning.« .
Hovedkvarteret Frederiksberg Slot.

Frederik. R.

I Anledning af denne Ordre t ilskrev Holmens Chef, KontreAdmiral Kierult], Admiralitetet:
III allerunderdanigst Følge af mig idag fra det høje Kollegium tilkendegivet Hans Kongelige Majestæts allerhøjeste
Befaling har jeg rekvireret paa Hværvningen kommanderet
reglementeret Bemanding af Skøtprammene Kæmpen, Søløven, Hvalrossen og Soærdfisken, og de ved Holmen beliggende Skøtpramme Hajen og Lindormen er ganske færdige
til Udlægning, naar Befaling gives, ligesom 19 Kanonbaade
og 13 Morterchalupper, den kongelige Jagt-Baad og 10 Barkasser er lagte udenfor Bommen.
Ligeledes har jeg til sidst anførte 2 Skøtpramme og hver
af Kanonbaadene og Morterchalupperne og Barkasser saa og
den kongelige Jagt-Baad rekvireret af Hværvningen Bemandingen kommanderet og paa dem alle leveret i Morgen tidlig,
hvilket det kongelige Kollegium underdanig anmeldes, med
Indstillende af Chefer til Skøtprammene Hajen og Lindormen
maa beordres ligesom og til Kanonbaadene, Chalupperne,
Barkasserne og den kongelige J agt- Baad; endelig giver jeg
mig og den Æ re herved at indberette, at er af Hværvningen
rekvireret kommanderet til Batterierne Trekroner og Prøvesteen den Forstærkning, som samme deraf efter det høje
Kollegiums Ordre af 10de f. M. skal have.«

Holmens Kommando-Kontor,
den 21de September 1812.

A. KjerlllO.

En af de uheldige Følger, af at Englænderne erobrede
danske Koffardiskibe, var, at disse armeredes og bemandedes
fra de engelske Skibe, anvendtes som Krigsskibe, og at det
tidt ved deres Ydre og ved at føre dansk Flag lykkedes
dem at komme tæt paa deres Bytte, inden Listen opdagedes;
som Exempel herpaa skal anføres følgende Rapport fra Maaneds-Lieut. Juell til Pr.-Lieut. Falsen:

\
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»Ifølge Pr.-Lieut. Wigelsen's Ordre afgik jeg fra Grenaa
den 4de ds. K1. 12 MD. med den til Grenaa-Flotillen henhørende 14 Aarers Chalup for at overhale en Jagt, som førte
dansk Flag, der styrede langs Landet nord efter med sydlig
Vind, frisk Kuling.
KJ. 123 / 4 var jeg Jagten paa Geværskuds Distance. Efter
at have skudt 2 Skud, drejede den strax til Vinden og laa
bak. Kl. 1 kom jeg den paa Siden; den havde 3 Mand paa
Dækket, hvoraf den ene, som gav os Toug, talte Tysk til
mit Mandskab. Idet vi halte Chaluppen højere op paa Siden
af Jagten, rejste en Del Folk sig, som havde ligget skjult
paa Dækket, og skød ned paa os, hvorved 3 Mand blev
blesserede. Da jeg lod sætte fraborde, sprang der nogle af
J agtens Besætning i Chaluppen og forhindrede os i strax at
komme fra den, og idet vi slap fri af den, begyndte de igen
at skyde, hvorved atter 2 Mand blev blesserede, hvilket nødte
mig til at overgive mig til J agten, som under Affairen førte
dansk Koffardiflag og kommanderedes af Lieut. Duel, besat
med 3 Officerer, 1 Læge og 28 Mand. Den skal være taget
d. 1/10 ved Kerteminde. Mit Tab er 2 Døde og 3 Saarede,
hvoraf den ene er farlig saaret.
Den Ute passerede Vest om Anholt 7 russiske Linieskibe,
som efter de Engelskes Sigende skulde gaa til Carlscrona,
hvor der foruden skal være omtrent 100 Krigsskibe.
Garnisonen paa Anholt er omtrent 450 Mand, alle Invalider, der for 6 Uger siden er ankommet hertil. Jeg havde
Frihed at gaa ind i Fortet, men ej i Taarnet.«
Randers, den lIide Oktober 1812.

Underdanig
D. Jzwll.

Chefen for de sjællandske Flotiller, Kontre-Admiral Krieger,
tilskrev under 11ilo Admiralitetet:
»Herved har jeg den Ære at meddele det høje Kollegium,
at Kapt. Schumacher efter allerhøjeste Ordre har indrettet 3
Fartøjer for derfra at kaste Raketter. Disse, som er købte
i Sommer under Navn af Skonnerten Dannefærd, Luggerne
Hurtighed og Le Revenant, og som nu kaldes Skonnerten
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.iVissen, Luggerne Trolden og Gengangeren, er ankomne hertil,
indrettede til Raketkastning og har tillige Raketter ombord; endvidere er i Følge med dem 2 luggertaklede Chalupper, Hejren og Glenten, som er bestemt til samme Brug,
men tilhøre Raketfabrikken ved Frederiksværk; alle Fartøjerne er bemandede af Søetaten med henholdsvis 26, 25, 26,
23 og 18 Mand og staa under Kapt. Schumacher's Kommando som Chef, under ham er ansat 4 Maaneds-Lieutenanter.«

Den svenske Styrke i Sundet bestod i August af 1 Fregat, 1 Brig og 2 Kanonbaade i Helsingborg, 1 Brig og 1
Kanonband i Landskrona, som hidtil havde forholdt sig rolig.
Paa Køge-Bugt derimod kryds ede 2 svenske Linieskibe, der
skræmmede alle vore Kystfarere fra at komme 't.i} København ved at jage eller skyde efter dem under Paaskud af
Visitation, idet de dog endnu ikke gik til Opbringelse; dette
havde til Følge, at Kystfarten syd paa fra København og
nord efter igen foregik, naar et tilstrækkeligt Antal Skibe
var samlet, under Konvoj af den kobenhavnske Kanonhaadsflotille, ført af Admiral Krieger, og at al Sejlads paa denne
Strækning og mellem Helsingør og København uden Konvoj
var forbudt; det flydende Materiel, der havde beskyttet disse
Router, blev kaldt til København.
I Midten af September vexlede danske Kanonbaade Skud
med den ved Helsingborg liggende svenske Fregat, og ved
Christiansø fandt en Træfning mellem den svenske Brig Venta
litet og de der stationerede Kanonjoller Sted, men nogen
officiel Krigserklæring kom ikke, tværtimod søgte man fra
Regeringens Side at ignorere disse Sammenstød; saaledes
blev det under 18/n forbudt franske Kapere at indbringe
svenske Priser i danske Havne; skete saadant, skulde de
strax frigives, og før fuld Erstatning var betalt, maatte Kaperen ikke afsejle.
I Store-Bælt vedblev Flotillerne deres Forsøg med mindre
Sejlfartøjer at udskære Fartøjer af de passerende Konvojer,
Forsøg der flere Gange mislykkedes og blandt Andre kostede
2 Maaneds-Lieutenanter Livet.
I Slutningen af October begyndte Oplægning af den store
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Styrke, der var samlet ved København, og Ordr e givet til
Flotillerne at returnere til deres tidligere Stationer. Kanonbaaden Prøven blev sendt til Grenaa.
Vinteren indfandt sig stærkt i Midten af November, og
ved Slutningen af Maaneden havde de fjendtlige Skibe forladt vore Farvande; allerede den 17/n maatte Fartøjerne ved
Hals farlægges til Grenaa. Oplægningen begyndte overalt,
og den 18/ 12 meldtes Alt oplagt; Kulden tiltog, og den 22/ 12
var der Slædetrafik mellem København og Sverrig.
Arbejdet ved Havneanlæget ved Grenaa var i Aarets Løb
forceret saa meget, at Havn en ydede de der stationerede Fartøjer et sikkert Vinterleje ; ifølge Rapport af 29/ 11 var der
bygget to Moler paa 150 Alens Længde, Indsejlingen ' var
20 Fod bred og Dybden 5 Fod og skulde snarest bringes op
til 6.
Den 9/n blev Kapt.-Lieut. Suenson udnævnt til Chef for
den i Svendborg byggede Brig Bornholm.
Den 26 / 9 var Fregatten Venzzs løbet af Stabelen.

Vinteren var i Norge strengere og mere vedhold ende end
i Danmark ; hele Roflotillen var oplagt, men de Brigger, der
ikke var til Eftersyn, holdtes sejlklare .
De engelske .Krydsere indfandt sig tidlig, og allerede den
27/ 2 meldte Kapt. Stibolt, at 3 Fregatter og 4 Brigger krydsede mellem Flekkerø og Ydø dels for at tage Provideringsfartøjer, men sikkert navnlig for at tage N ajaden, hvis paatænkte Opsendelse til Norge var bekendt.
Som før nævnt var det Liltken's Hensigt at sende en
Division Brigger til Skagen, men SO.-lige Vinde forhindrede
dennes Afsejling til den 16/Z; samtidig med at melde dette
indberettede Liltken, at Korn- og Provideringsskibe stadig
ankom, at Frosten atter havde taget fat, og at Briggerne
konvojerede nogle Skibe med Kobber fra Throndhjem samt
nogle andre, assurerede for kongelig Regning, til Fladstrand
og havde Ordre til at forblive nogen Tid i Farvandet ved
J ylland for at sikre Providerings-Skibenes Overfart.
26
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Briggerne passerede Skagen den 17/ 2 konvojerende 11 Skibe,
og da de ingen fjendtlige Skibe mødte, returnerede de til
Christiansand.
Den 23/3 skrev Liitken til Admiralitetet: »Uagtet den meget strenge Kulde, som vi har for nærværende Tid, er dog
Begyndelsen gjort med at udlægge Kanonfartøjerne til Kystens Bedækning. De 4 Brigger under Kapt.-Lieut. Budde
er formedelst stiv østen endnu i Hitter-Ø, hvor de er samlede med Kobberskibene, og forventes hertil med første Lejlighed; de øvrige 4 Brigger er nu og paa det nærmeste færdige til at kunne agere . Under Skagen krydsede for 4 Dage
siden Fregatten Venus og endnu 1 Fregat. Fregatten irajaden er indlodset, aftaklet og tilbereder sig nu til Kølhaling
med de svage Hjælpemidler, her haves. Paa Trolands eller
Næs Jernværk har jeg Haab om at faa Løkkerne støbt,
naar vi først faar afbrækket, hvad som sidder paa Skibet, og
set, hvor meget der mangler,«
Den 1°/4 skrev Liaken. fra Christiansand til Admiralitetet:
»Transportskonnerten H emnæs, ladet med Provisioner til
den Nordlandske og Throndhjemske Eskadre, har lykkelig
naaet Bergens Land. Brigdivisionerne under Kapt.-Lieut.
Krieger, som konvojerede samme, er kommettilbage og har
paa Turen frem og tilbage meget befordret og beskyttet
Kystfarten. Kapt. ScJwnheyder krydser med 1 Division imellem dette og Øster-Risør. Kapt.-Lieut. Budde's Division ved de
svenske Grænser. Kanon-Flotillen er nu næsten overalt paa
sin Post.«
Nogle Dage efter skrev Liitken:
»Kapt .-Lieut. J. Krieger er just nu afsejlet med en BrigDivision og en Konvoj af vigtige Kornskibe til Bergens
Land.
"
Fregatten ekviperer, Briggerne er alle i Bevægelse, Hoflotillen paa sin Post.
Mange Krydsere, 3 Fregatter paa engang, har vist sig
under Kysten. Kapt. Schønheyder var, ved at jage efter
en Brig for nogle Dage siden, nær kommet i Bekneb. Jeg
sendte Brig-Divisionen under Kapt.-Lieut. Krieger, som da
laa her, pludselig ud, og Alting gik vel,«
I en Skrivelse fra Liitken meldtes som sikkert, at Linie-
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skibene Zealour og Dictator var ankomne til Gothenborg, og
at Rygtet fortalte, at der endvidere var ankommet 9 Linieskibe og flere mindre Skibe.
Den Ih skrev Liitken fra Christiansand: »Her er saa overordentlig bespændt med Krydsere, at i Gaar alene taltes
10 herfra, Linieskibe, Fregatter og Brigger«, og den Bh:
»Jeg havde den Formodning, at de mange og svære Krigsskibe, som saas her i lang Tid under Kysten, kun var her
fordi østlig Vind hindrede deres Fremgang til Vingø, men
da vi nu har havt vestlig Vind, og flere Orlogsmænd
samlede daglig ses, saa er jeg nu vis paa, at de har
Station her; da saadanne Skibe aldrig saas her ifjor uden
som passerende, maa man slutte, at det er Fregatten, som
foraarsager dette.«
Paa Nordlandene og ved Stadt var stationeret 1 engelsk
Fregat og 5 Brigger, men trods dette kunde Liltken den 11/5
melde, at en Konvoj paa 30 Korn- og Proviantskibe var ankommet til Egersund, og samtidig, at vigtige Kornskibe var
ankommet til det sydlige Norge.
Om den maritime Styrkes Fordeling i Norge indberettede
Admiral Liuketi under 19/ 6:
Sandø-Sund. Kapt. Lieut. J. N. !lfuller er tillagt
Kommandoen af denne Division, under hans Sygdom kommanderer Sec.-Lieut. Kink ad interim. Divisionen, som bestaar
af 4 Kanonbaade og 4 Joller, bevogter Kysten fra Hval-Øer
til Kjeringe-Vig.
Frederiksværn. Kapt.-Lieut. Bille kommanderer Eskadren, som bestaar af 6 Kanonbaade og 7 Kanonjoller, og bevogter Kysten fra Kjeringe-Vig til Nevlunge-Havn.
Jomfruland. Pr.-Lieut. C. Lous kommanderer Divisionen, der bevogter Kysten fra Langesund til Porter, og som
bestaar af 3 Kanonbaade og 4 Kanonjoller.
0ster-Risør. Divisionen kommanderes af Sec.-Lieut.
Mecklenburg, bevogter Kysten fra Porter til Lyngør, og bestaar af 5 Kanonjoller.
Arendal. Divisionen kommanderes af Kapt.-Lieut. Dietrichson, bevogter Kysten fra Borø til Hesnæs, og bestaar af
3 Kanonbaade og 4 Kanonjoller.
26*
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Christians and. Eskadren kommanderes af Kapt.
Fasting, bevogter Kysten fra Brænnestø til Ydø, og bestaar
af 10 Kanonbaade og 6 Kanonjoller.
Mandal. Divisionen kommanderes af Pr.-Lieut. Aarestrup, bevogter Kysten fra Stjernesund til Svinør, og bestaar
af 3 Kanonbaade og 2 J olIer.
Vestre-Lindesnæs. Divisionen kommanderes af Pr.Lieut. Lund, bevogter Kysten fra Lindesnæs til Hitter-Ø, og
bestaar af 4 Kanonbaade og 2 Kanonjoller.
Bergen. Eskadren kommanderes af Pr.-Lieut. Dorn,
bevogter Kysten fra Tannager til Stadt, og bestaar af 4
Skonnerter l) og 11 Kanonjoller.
Throndhjem. Eskadren kommanderes af Kmd.-Kapt.
Gether, bestaar af 10 Kanonbaade og 6 Kanonjoller og bevogter Kysten fra Stadt til Throndhjem.
Finmarken. Expeditionens Chef er Pr-Lieut. Seidelin
og bestaar af 4 Skonnerter og 4 armerede Provideringsfartøjer.
De søgaaende Skibe er: Fregatten N oiaden , Kapt. H. P.
Holm, Briggerne Allart, Kapt. Schønheyder, Lolland, Kapt.Lieut. Ant. Krieger, Seagull, Kapt.-Lieut. Budde, Samsø,
Kapt.-Lieut. F. Grodtschilling, Kiel, Kapt.-Lieut. O. Rasch, Lougen, Kapt.-Lieut. Grove, Alsen, Pr.-Lieut. M. Liitken, Langeland, Pr.-Lieut, Th. Lutken.
Med de mange engelske Skibe, som bevogtede den norske
Kyst, havde de søganende Skibe jævnlig mindre Træfninger.
Saaledes indberettede Chefen for Najaden den 9de Juni til
Admiral Liuken:
»Herved giver jeg mig den Ære at tilmelde Hr. Admiralen,
at jeg med Fregatten Naiaden og Briggerne er ankret her
i Gros-Havn i Eftermiddag KJ. 121 / 2 ,
Ved at gøre J agt paa en fjendtlig Fregat i Gaar Eftermiddag, i Boven Bramsejl Kuling, Vinden VNV., gik Najaden's
Forstang KJ. 61 / 2 overbord og tog St. Br. Stang med; ved
dette Uheld faldt 1/2 Befaren Nr. 411 Ebbe Larsen overbord,
og endskøndt Fartøjerne uopholdelig blev afsendte fra Fregatten og de agterste Brigger, kunde han dog ikke findes.
l) Her som nedenfor er inent Kanonskonnerter.
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Faa Minutter efter sprang Vinden om til N.t.V., 2 il 3 rebet
M. S. Kuling; stod den Tid efter Gisning 8 a 9 Mil SSO. af
Homborg-Sund.
Den fjendtlige Fregat, som saa lVajaden's Stilling, og som
maatte formode, at Briggerne i denne stive Kuling ikke
kunde have deres Porte aabne, vendte nu imod os.
K1. 71 / 2 gjorde Signal Nr. 417 for højre Fløj. K1. 9 var
færdig med Bjergningen af den nedfaldne Rejsning; vendt e
NO. over, hvilket hidtil havde været umulig, da Fokken og
Store Marasejl havde været belemret af samme. K1. 10 passerede Fregatten os agten om, over den modsatte Boug og
affyrede et Lag paa en lang Afstand; gjorde Signal Nr. 751
og lod Briggen Lolland placere sig paa luv Laaring af
Naiaden; Fregatten vendte mod os hen. K1. 10 8 f.t holdt
Fregatten af i vort Kølvand og affyrede et Lag, vendte med
N ajaden efter den og gav den et Lag, vendte igen NO. over;
Fregatten holdt sig derefter i vort Kølvand og affyrede nogle
Skud, som N ajaden. og Lolland besvarede med deres agterste
Kanoner, saa længe den kunde naas; da jeg i Najaden's
daværende Tilstand, paa en saa lang Afstand fra Kysten og
i saa stiv Kuling, at Briggerne ikke kunde bruge deres Kanoner, ej fandt det forsvarligt at opholde os med Afholdninger og Vendinger fra at nærme os Landet, saa meget
mere som jeg af Fregattens Signaler maatte formode, at der
var flere fjendtlige Krydsere i Farvandet, hvilket var sandsynligt, da vi om Formiddagen havde jaget en anden Fregat
og Brig. K1. 4 vendte Fregatten Vest over, og blev af os
af formeldte Aarsager ej forfulgt.
Kapt.-Lieut. Budde har meldt mig, at et uheldigt Skud
af en mat 18-pundig Kugle, som traf Briggen Seagull, har
berøvet 2 af hans brave Mandskab Livet; de øvrige Brigger
og N ajaden har ingen Døde eller Saarede. N ajaden's Styrbords Laaring er truffet af en Kugle, som har gjort ubetydelig Skade.
Den fjendtlige Fregat er, efter hvad vi har kunnet tælle
dens Porte, paa 42 eller 44 Kanoner.
Endnu udbeder jeg mig Tilladelse at maatte tilføje, at
den uheldige Stilling, som Fregatten Najaden saa uventet
kom i Gaar, gav mig Lejlighed til at bemærke den villigate-
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Anstrængelse og Iver for Hs. Majestæts Tjeneste, og at den
raskeste Aand besjæler Fregatten Najaden'» Officerer og
Mandskab.«
Underdanig
Fregatten Najaden til Ankers i GrosHavn, den 9de Juni 1812.

H. P. Holm.

Det oplystes senere, at den engelske Fregat havde mistet
7 Mand.
Indtil den 14de Juni blev N ajaden og Briggerne i GrosHavn, iagttagende stadig fjendtlige Krydsere uden for Havnen. Den 12te Juni krydsede 2 Fregatter og 4 Brigger
udenfor; om Eftermiddagen passerede den ene Fregat langs
y derskærene og affyrede endel Skud efter de danske Skibe,
men uden at naa dem, og da Vinden ikke tillod disse at
løbe ud, svarede N ajaden med et Lag efter den fjendtlige
Fregat.
Om Morgenen den 14de saas 2 Fregatter og 3 Brigger
omtrent 3 Mil udenfor Gros-Havn; i'I,'ajadell og Briggerne
løb ud med vestlig Vind, Br. Sejls Kuling, og formerede
Slagorden for at oppebie dem; men da en svær Sejler saas
i Læ, og Kulingen tiltag, saa det var tvivlsomt, om andre
Brigger end Seagull og Lolland kunde bruge deres Batterier,
holdt Skibene ind og ankrede samme Dag ved Arendal.
Her laa Skibene, paa Grund af stormende Vejr, indtil den
25/6, da Kapt. Holm lettede med Eskadren og gik til Frederiksværn, hvortil den ankom samme Eftermiddag.
Allerede i Arendal detacheredes Briggerne Allart, Seagull,
Lougen. Alsen og Langeland til et Togt under Kommando af
Chefen for den først nævnte, Kapt, Schønheyder; Briggerne
Lolland, Samsø og Kiel forblev ved Najaden. Frederiksværn forlod Kapt. Holm den 3/7 med Najaden og de 3 Brigger og ankrede d. 5/7 i Rægevig ved Sandø.
Allerede den næste Dag forefaldt den sørgelige Kamp,
hvori vi mistede Fregatten Najaden; Kapt. Holm's Rapport
herom er følgende:
»Det blev min tunge Pligt allerunderdanigst at tilmelde
Deres Majestæt, at Fregatten Najaden er ej mere. Omstændighederne ved denne ulykkelige Tildragelse er følgende:
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Den 6te Juli laa VI med Najaden, Briggerne Lolland,
Samso og Kiel til ankers ved Haven und er Sandø, 2 Mil øst
for Arendal, hvor vi havde ankret den foregaaende Aften,
uden at have set noget fjendtligt den Dag; jeg var desaars ag overbevist om, at Fjenden ikke kunde vide, hvor vi
var. Om Eftermiddagen, Vinden vestlig, Mærssejls Kuling,
observerede et Linieskib og 3 Brigger 1), som kom syd fra
og stod ind under Landet, krydsende med
smaa Slag vesterefter.
I hvor sikker for
Angreb jeg end ansaa
os at være paa denne
Plads, paa Grund af
en henved 3/4Mil lang,
meget van skelig Indsejling, samt at her
er st at ioneret Kanonfartøjer, at man ligger
aldeles uset fra Søen
. af og endelig, at Borø
Batteri tilligebidrager
til at beskytte Indløbet, erkyn digede jeg
mig dog hos Lodserne,
om de kunde opgive
mig en anden AnkerH. P. Holm.
plads, hvor det ikke
var muligt at indsejle for Linieskibet ; de anbefalede mig
enstemmig Lyngør, da Indløbet var meget snevert, men tilføjede tillige, at Vinden var vel sydlig, og at det derfor var
forbundet med megen Fare, at Fregatten ved Indsejlingen
skulde komme paa Grund.
Da Fjenden imidlertid KJ. 7 EM. holdt ind i Skærene
imod vor Ankerplads, ansaa jeg det, i Betragtning af hans
l) Linieskibet Dietatar paa 68 Kanoner, ført af Kapt. Stewan,
Briggerne Calypso, Podargus og Flamer henholdsvis paa 18, 14 og 14
Kanoner.
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Overmagt, ej forsvarligt at oppebie hans Angreb, naar del'
var Mulighed i at komme til en anden Plads, hvor vi var
sikre. J eg gav da Ordre at kappe og sejle til Lyngør.
Under Nedsejlingen hertil vedligeholdt Lolland og Najaden
en stadig Ild med deres agterste Kanoner imod Linieskihet
og en Brig (Calypso), som ledede det, hvilken de besvarede.
KI. 83 / 4 ankrede vi i Lyngør, førte et Spring Styrbord ud,
gav Sec.-Lieut. Zahrtmann. Ordre til at overtage Kommandoen af 2 Kanonjoller, som laa her 1). KJ. 9 sejlede Linieskibet med rummere Vind ind i Havnen, bjergede Sejlene
og løb paa Grund med Forskibet, hvorved dets Stilling blev
tværs for Havnen. Kort efter ankrede Briggen 2); begge laa
omtrent et Musketskud fra os, og en levende Ild begyndte
fra begge Sider, men formedelst Havnens Sneverhed, var det
umuligt, al vedholdende Anstrængeise uagtet, at faa hele
Fregattens Batteri til at bære paa Fjenden, hvilken vi havde
paa Styrbords Boug; thi Lolland laa paa Najaden's Styrbords
Laaring og med Hælen imod Grund, hvilket forhindrede os
fra at faa Agterskibet højere op, og en KofIardibrig, som
laa for N ajaden's Bagbords Boug, forhindrede os fra at sakke
ned med Forskibet. Lolland kunde ej komme til at bruge
andre end sine Bougkanoner, Kiel, som laa skons Styrbord
ud for iVajaden, blot sin Bagbords Bougkanon, naar den
ikke vilde lægge sig i Vejen for Najaden og Lolland; Samso
laa paa Bagbords Side af ;yajaden, kunde altsaa ikke gøre
et Skud. I denne ufordelagtige Stilling vedligeholdtes Fægti ajaden's Mandskab
ningen til KJ. 101/ 2 , da en stor Del af Y
var dræbt og saaret, og blev nu i et Lag alle 3 Master og
Bougsprydet nedskudte, hvorved øverste Dæk faldt ned og
demonterede hele Batteriet. Ved Rejsningens Fald kæntrede
Fregatten, synkende med Bagbords Side til over Batteriet;
paa samme Tid begyndte Ilden at udbryde paa flere Steder
1) I den Skynding, hvori de danske Skibe var komne ind i den
snevre Havn, var Ankringen sket, som den bedst kunde. Lolland
havde ankret først, hvorefter Najaden lagde sig tæt paa Siden af den;
Kiel ankrede paa Siden af Fregatten, saa at disse Skibe laa tværs over
Havnen med Najaden i Midten, medens Samsø holdt længere mod øst.
I) Briggen Podargus kom paa Grund under Indsejlingen, og Briggen Flamer blev hos den til Assistance.
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og at tage Overhaand, efter at den adskillige Gange tilforn
var blevet slukket; gav Briggerne Ordre at gaa Sejl, og at
retirere, hvilket af Samsø blev udført, men da Lolland var
paa Grund og Kiel til Luvart af den, kunde dette ikke
iværksættes af dem.
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Lyngør-Havn.

Da N ajaden. nu pludselig var forvandlet til et brændende
halv sunkent Vrag, befalede jeg Mandskabet at bjerge sig,
men da nu en Del af Rejsningen laa paa begge Sider af den,
var det meget vanskeligt at komme Skibet saa nær med
Fartøjer, at man kunde bjerge andre end de, som ved
Svømmen havde hjulpet sig noget fra Siden.
Efter at jeg var kommet i Land, Klokken da imellem
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11 og 12, fandt jeg Lolland forladt og stukket i Brand, og
at Kiel havde ophørt at skyde , og da Pr.-Lieut. O. Liuken.
beskæftigede sig paa den menneskeligste Maade med at bjerge
Mandskabet fra Najaden's Vrag, som kunde springe i Luften
hvert Øjeblik, fandt jeg intet videre for mig at udrette; jeg
roede derfor fra Lyngør, for at samle Kanonbaadene og for
at underrette mig om, hvorvidt Samsø var bragt i Sikkerhed;
jeg vidste, at Chefen af samme, Kapt.-Lieut. F. Grodtschilling,
var saaret. Kapt.-Lieut. AnI. Krieger roede øst for Lyngør,
for at kalde Kanonbaade fra den Kant.
Jeg fandt Samsø i en snevar Vig lidt øst for Lyngør,
under dens Næstkommanderende Sec.-Lieut. Christie'« Kommando, i fuldkommen Forsvars Stand, roede nu vest efter,
for fra denne Side at hente Kanonfartøjer; da jeg kom tilbage til Lyngør, fandt jeg Lieut. Mecklenburg ankommen fra
Øster-Hisnr med 3 Kanonjoller; i Mørket hal' han passeret
mig, uden at jeg har kunnet bemærke det . Lieut. Zahrtnuuui havde forenet sine 2 J olIer med Lieut. .ilt ecklenburg's.
Da der fra Linieskibet vajede et hvidt Flag fra Stortoppen, sendte jeg Lieut. Zahrtmann ombord, som Pariamentair, i det, for at blive underrettet om Hensigten med samme;
beordrede Lieut, Kraft og Hesselberg hver at tage Kommandoen af en af de Joller, som ikke var kommanderet af
faste Officerer. Sendte Lieut. Sandholt vest efter for at
hente Kanonbaade. Lieut, Zahrtmann kom strax tilbage
og bragte mig Svar fra Chefen af Linieskibet Dicuuor, at
han, ifald Kanonfartøjerne ej blev brugte imod ham, vilde
sende alle Fangerne, han havde i sin Magt, i Land.
Da han ingen videre Forslag havde at gøre mig, roede jeg
st rax ud med de 5 Kanonjoller, Klokken da imellem 3 og 4,
og beskød Linieskibet og Briggen, som laa i Havnen, forind.
Begge gjorde nu al mulig Hast for at komme under Sejl, og
da Vinden atter løjede, lykkedes det dem ogsaa. Vedblev,
efter at de vare komne under Sejl, at forfølge dem. En Hagel
af Skraa faldt imellem Kanonjollerne, hvorved 1 Mand blev
dræbt. Da vi observerede, at Kiel og Lolland ej kom under
Sejl, opgav vi Jagten og roede ind imod dem for at entre
dem; paa Vejen sank Lieut. Mecklenburg's Kanonjolle, bjergede
Mandskabet. Ved at komme ind i Lyngør saa vi det danske
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Flag vajende i begge Briggerne og Kapc-Lieut. Rasch ombord i Kiel med sit Mandskab; han berettede mig: at da
Kanonjollerne begyndte at attakere, forlod det fjendtlige
Mandskab begge vore Brigger med saadan Il, at han fik
Lejlighed til at gøre to Fanger; han havde strax ladet Lolland besætte, hvor ombord Fjenden havde Iaaet Ilden dæmpet.
Briggerne havde lidt endel paa Rundholter og Rejsning,
men ej betydeligt paa Skroget. 2 Kanonjoller assisterede
nu Briggerne med at klare dem fra Najaden's brændende
Vrag, og Lieut. Jvl ecklenburg med de andre 2 optog den
sunkne Kanonjolle. hvilket snart lykkedes.
K1. 6 ankom Kapt.-Lieut. Dietrichson med Arendal Flotillen; en Affaire, han om Natten havde været i med 2
Brigger, havde uheldigvis opholdt ham, da, dersom denne
Flotille havde været her, det sikkert havde været Linieskibet
og Briggen umuligt at komme ud fra Lyngør ; begge disse
Skibe har lidt meget, hvilket især var kend eligt paa Skroget,
og efter Sigende af det l\Iandskab, der bavde besat vore
Brigger, skal de have en stor Del Døde og Saarede. Jeg er
ligeledes overbevist om, at de ved vores Attake med Kanonjollerne har lidt meget, da man saa dem kaste Døde overbord fra Linieskibeta Porte, og Briggen s St . Mærssejl bl ev
skudt ned. Efterat de var komne udenfor Skærepe, ka stede
de en Tid over hver Boug ug reparerede Grundskud, hvorefter de holdt af SO. hen.
Med den smerteligate Følelse maa jeg tilføje, at vort Tab
af Døde og Saarede er meget. betydeligt, for en st or Del
Følgen af Rejsningens Fald, Dækkene!' Knusning og Fregattens
Synken, alt i et Øjeblik; nøjagtig kan jeg ej endnu opgive
Antallet, men hidtil tælle vi kun mellem 180 a 190 Bjergede,
hvoraf 85 er Saarede.
Haardt eJ; det, at jeg paa Listen over de Døde har at
anføre Pr.-Lieut. G. Grodtschilling og Sec.-Lieut. Buhl, begge
lige saa ædle Mennesker som kække Officerer, endvidere
Skibets 3 Chirurger, Bjørnholm, Jacobsen og Sorgenfrey, tilligemed den interemistiske Forvalter N orregaard; ombord i
Kiel faldt Maaneds-Lieut. Rolfsen; ligeledes at jeg blandt de
Saarede maa anføre Chefen for Briggen Samsø, Kapt.-Lieut.
F. Grodtschilling, haardt saaret i venstre Arm og Sec.-Lieut.
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Dichmann ombord i Briggen Kiel, som har mistet den venstre
Arm. Lolland har 1 Død og 2 Saarede, Samso 2 Døde og
5 Saarede, Kiel 3 Døde og 7 Saarede, Officerer iberegnet.
I hvor ulykkelig jeg end føler mig ved Tabet af Deres
Majestæts lY ajaden, vilde det dog være højst ubillig af mig,
ifald jeg ikke anførte, at ifølge min Overbevisning er af
Brig-Cheferne, samtlige Officerer og alt Mandskabet ombord
i Divisionen, som jeg har den .Ære at kommandere, udvist
den største Iver for Deres Majestæts Tjeneste og det standhaftigste Mod for at forsvare Flagets Ære.«
Lyngør, den 9de Juli 1812.
Allerunderdanigst
H. P . Holm.

Af den Skrivelse, fra Christiansand af 13/ 7, hvormed Admiral Liaken indsendte Genpart af ovenstaaende Rapport til
Admiralitetet, skal anføres:
..... »Kapt. Holm er i dette Øjeblik ankommet; han
siger selv at være kommet derfra med et blaat øje, som
han og har.
Kapt.-Lieut. Haseli tog det Parti at forblive ombord med
sit Mandskab, da han stedse haabede, at Stillingen ved Kanonfartøjernes Ankomst kunde tage en anden Vending, og da
dette virkelig indtraf, og den engelske Besætning ombord
maatte flygte, conserverede han alt.
J eg sendte strax, efter Kundskaben om denne ulykkelige
Tildragelse, 4 Brigger, under Kapt. Schønheyder, øst efter
tildels for at dække Arendal under Flotillens Fraværelse,
tildels for at sikre de beskadigede Brigger til de kongelige
Værfter.
De har idag bragt Kiel hertil, de gaar atter tilbage for
at bringe Lolland og Samsø til Frederiksværn ; jeg maa gaa
saa forsigtig tilværks, da Fjenden bestandig krydser her paa
Kysten.
Fra 2 forskellige Sider haves idag det Rygte, at Briggen
Podargus, som Kapt.-Lieut. Dietrichson havde Affaire med
i Nærheden af Lyngør, er sunken i Søen.«
Om den arendalske Flotilles Deltagelse i Kampen indsendte Kapt.-Lieut. Dietrichson følgende Rapport:
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»Igaar Aftes modtog jeg Signal fra Stationen Jetmertange
paa østre Ende af Trornø, at l fjendtligt Linieskib og 3
Kutterbrigger saas styre mod Landet; strax efter blev jeg
underrettet om, fra Maaneds-Lieut. Parnemann, som havde
Station i Borøkilen med Kanonbaaden Kjegebugt, at Fjendens
Bevægelser forekom ham mistænkelige. Jeg lod strax de 3
Kanonfartøjer, Kanonbaaden Gabriel og Ebbe Lund, Jollerne
Thygesen "Mr. 1 og Nr. 11, som jeg havde ved Stationen
Rævesand, trække med mig øster efter , Vinden vestlig, laber
Kuling med svær vestlig Strøm. Da jeg kom henimod J etmertange, hørte jeg en stærk Skyden østentor. og jeg forcerede
da med min medbragte Magt østerefter, og da jeg kom
henimod Borøkilen, saa jeg 2 Orlogshrigger indenfor Skærene,
og syntes det, som om den ene af disse stod paa Grund,
og den anden laa med Spring paa den. Med disse to
Brigger, som var fjendtlige, var Maaneds-Lieut. Parnemann
og Maaneds-Lieut. Ring, som med Kanonjollen Nr. 3 havde
Udpost ved østre Ende af Trornø, i fuldt Engagement. Kanonbaaden Gabriel og Ebbe Lund under Maaneds-Lieut.
Harboe's og Kanonjolle Nr. 11 under Maaneds-Lieut. Berg's
Kommando, forenede sig med dem, og nu blev Slaget almindeligt og heftigt. De fjendtlige Kugler fløj os om Ørene, men
da de alle gik over os hen, tilføjede de os aldeles ingen
Skade; vore Skud, paa et Geværskuds Distance, af Kugler
og Skraa gjorde en heldig Virkning paa Fjenden, uagtet
Mørket ikke gjorde Skuddene fuldkommen sikre. Saaledes vedligeholdtes paa begge Sider en levende Ild i en Tid af 2,1/2
Time, da den ene af de fjendtlige Brigger ganske ophørte
at skyde, og de begge ved Hjælp af friskere Vind, med
fuldkommen Kendskab, søgte tilsøes, da det begyndte at
blæse op med frisk Kuling og temmelig Dønning. Vore
Skuds heldige Virkning var synlig, den ene Brigs St. Mærseraa var nedskudt, og den anden var jævnlig beskæftiget med
at have sine Fartøjer forude under Bougen. Idag, da de er
udenfor Sandø, fører ingen af dem Bramsejl. J eg beklager,
at den friske Vind favoriserede Fjenden i sin Flugt, da jeg
ellers turde have haabet at hlive Mester af dem.
Af Maaneds-Lieut. Parnemann blev jeg underrettet om,
at et fjendtligt Linieskib og en Kutterbrig var indløbet fra
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Søen igennem Havesund til Haven, hvor Fregatten N ajaden
og vore 3 Kutterbrigger laa tilankers, og at disse havde
kappet deres Touge og sejlet østerefter under Fjendens Forfølgelse. J eg Jod mit urlmattede Mandskab hvile lidt, og
søgte derpaa med den samlede Magt østerefter. Da jeg kom
henimod Lyngør, hørtes en stærk Skyden, og da jeg kom
udfor Lyngør Havn, saa jeg det fjendtlige Linieskib og
Kutterbriggen med Force af Sejl styre tilsøs under Forfølgelse af Kanonfartøjerne fra Øster-Risør. I Lyngør Havn
saa jeg Fregatten LV ajaden's sørgelige Skæbne.
J eg lod idag Morges, ved Dagbrækningen, fra Stationen
Borø hidkalde alle mine vestre Udposteringer og tillod mig
ogsaa at lade afgaa Signal for, at jeg behøvede Forstærkning, da jeg søgt e østerefter til Lyngør. Jeg er forblevet
her med min underlagte Magt for at holde et vaagent øje
med Fjenden og dække de 3 Orlogsbrigger, om Fjenden
skulde formaste sig igen til at gøre et lignende Angreb, og
tillige for at give Hjælp til de Saaredes og Dødes Transportering, da Kanonjollerne af Hisør Division har taget Skade
ved Skydningen.
Mine underlagte J aller holdt sig prægtigt, mine Officerers
og Mandskabs Forhold, som har taget Del i Affairen, var
efter Pligt og værdig Hl'. Admiralens gunstigste Bifald. e
Ovennævnte Lieut. Parnemann berettede i en Rapport
til Kapt.-Lieut. Dietrichson:
»At den paa Grund værende Brig (Podargus) har kastet
Kanoner og Ammunition overbord er bevisligt, da jeg selv
har opfisket en 8-pundig lang Kanon, og ligeledes er en
lignend e opbjerget af Peder Evensen paa Borø.«
Han meddelte ligeledes, at en i Christiansand hjemmehørende Skipper, som den 9/7 havde sejlet fra Vinga, havde
set Linieskibet Dictator med 2 Brigger komme derind den
8de. Selv havde Skipperen ikke været ombord paa Linieskibet, men en engelsk Prisernester havde fortalt ham, at
Linieskibet havde mange Døde og Saarede og var betydelig
forskudt. Den ene Brig kunde ikke føre sine Bramstænger
oppe og var forskudt som et Vrag, og den anden var ikke
i stort bedre Tilstand.
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Lieut. JIrlecklenburg's Rapport el' dateret Øster-Risø r, den
1812 og lyder:

»Hermed har jeg den Ære at tilmelde Hr. Admiralen, at
jeg i Mandags Aftes Kl. 9, den 6te ds., da Telegrafsignalet
for, at Stationen Lyngør trængte til Undsætning, kom hertil,
strax afgik med de herværende 3 Kanonjoller. Stiv Kuling
af SV. var Aarsag i, at vi, omendskønt al mulig Anstrængelse,
først naaede Lyngør efter 4 Timers Roning. Da jeg var
passeret Snerte, mødte jeg 2 i Lyngør stationerede Kanonjoller , hvoraf Sec.-Lieut. Zahrtmann. havde taget Kommandoen. Han underrettede mig om Fregatten Najaden's Ødelæggelse, samt at maaske Angreb kunde foretages paa den
engelske Brig, der var i Lyngør. Med dette Forsæt roede
jeg med alle 5 J aller tæt op under Lyngør Holm i den
Tanke at angrihe Briggen fra Vestsiden, men da jeg strax
blev modtaget rued flere MusketterisaIver, dels af Soldatesken,
som befandt sig paa Holmen og dels fra Linieskibets Mærs,
besluttede jeg at ro tværs over Storesvalesund for om
muligt at angribe Briggen fra Stensø, som ligger længere
vestlig, men eftersom jeg passerede dette Sund, varpede
Linieskibet sig bestandig saa, at hele Bredsiden stedse var
vendt mod J olierne. Nogle Skud blev løsnede efter os men
uden Virkning. Ved at nærme os Stenso blev vi atter modtagne af en levende Musketild. Ved denne Lejlighed blev
den ene Sidevinge med alle dens Rogafler skudt af Kanonjollen Gamle Nr. 1. Da Angrebet saaledes blev umuligt for
mig, besluttede jeg at oppebie det Øjeblik, da Fjenden vilde
gaa Sejl, da jeg saa kunde faa Lejlighed til under Sejladsen
at skyde ham langskibs. Dette blev ogsaa fuldført i en Tid
lang, og omsider forfulgtes Fjenden tilsøs, indtil han var
kommet ud af Skuddistance. og jeg kan billig formene, at
han har lidt betydelig Skade. Ved det sidste Skud fra
Jollen Gamle Nr. 1 sprang en Planke op af Pontonen, hvorpaa J ollen fyldte, og da vi var blevne bjergede af den nærmeste Jolle, sank den. Kort efter rejste den Kølen i Vejret,
da Kanonen med Rappert var gaaet løs fra den og sunket.
Da Tiden tillod mig det, bjergede jeg den igen tilligemed
Master, Sejl og nogle Aarer, og sendte jeg den til Risør.
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Den mangler iøvrigt Intet, men er i det Hele meget skrøbelig
saavelsom Gamle Nr. 4 og Øster-Biser Nr. 2, hvilke upaatvivlelig ved første Skud vilde have havt samme Skæbne,
da Pontonerne har givet sig betydeligt, hvilket nu igen er
repareret. Hr. Kapt. Holm med flere Officerer var tilstede
ved Affairen, under h vilken 1 Mand blev skudt paa Kanonjollen Øster-Biser Nr. 2.
Da jeg i Onsdags Morges, den 8de ds., erfarede et Rygte
i Lyngør om en Mand ved Navn Christian Hansen, bosiddende
i Lyngør, Skomager af Profession, svensk af Fødsel, at han
skulde have lodset det engelske Linieskib, og at denne Mand
strax rømte derfra, dersom man ikke strax bemægtigede sig
ham, gik jeg strax efter ham og fandt ham tilligemed nok
en Person, ved Navn Jørgen Hybber, nede ved Strandbredden iværk med at bjerge af det forliste Gods. J eg tog dem
begge med mig og lod mig af dem vise omkring i deres
Huse, hvor jeg fandt mange stjaalne Ting, ikke alene af
Kongens Gods, men endog af Indvaanernes i Lyngør, som
tydelig beviste, at især den første Mand har ranet fra de i
Rædselstiden forladte Huse. Disse tvende Mænd tilligemed
Førstnævntes Kone tog jeg ifølge Kapt. Holms Ordre med
til Risør.«
Længe vedblev den almindelige Tro, at de engelske Skibe
havde havt norsk Lods ombord, og syntes engang imellem
at faa Bekræftelse. Saaledes forklarede en af de Fanger,
som Kapt.-Lieut. Rasch gjorde ombord paa Kiel, at Briggen
Calypso om Morgenen den 6te Juli traf paa en norsk Fiskerbaad, som sagde, at de danske Skibe laa i Haven, samt
hvilken Kurs Fjenden skulde styre for at søge dem. Han
forklarede ligeledes, at de engelske Skibe senere fik Lods
ombord ; denne var norsk, havde før været Fisker og saa ud
til at være 40 Aar gammel. Denne Forklaring maa imidlertid være falsk; thi i en Skrivelse til Admiral Liuken, fra
Chefen for Briggen Podergus af 16de Juli 1812, forsikrer
denne paa sin Ære som Officer og Gentleman, at de engelske
Skibe ikke havde anden Lods end en af Podergus Besætning,
som var født Englænder og vel kendt med Løbet til Haven.
Ligeledes forsikrer han, at de lededes til at søge ;yajaden i
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Haven ved at opdage dens høje Master over Fjeldet. Flere
Aar efter traf Captain Stemart ogsaa nogle norske Officerer,
til hvem han bestemt udtalte, at han ingen Lods havde
ombord, og at han fra Haven til Lyngør alene fulgte i
Briggens Kølvand.
Fra Admiral Lutken. indkom følgende Rapport, dateret
Christiansand 17/ 7:
»Her indesluttet tilstilles det kongelige Kollegium Fortegnelse over, hvad Skade Briggerne Lolland, Samsø og Kiel
har lidt. Man kan slutte sig fra dette til, hvad Ild Fregatten
har udstaaet; mere end 100 Kvæstede ligger paa Raadstuen
i Øster-Risør, hvis Indvaanere viser dem megen Ømhed.
Fra de to Brigger, som var paa og ved Skæret imellem
Sandør og Lyngør, er opfisket nogle Kanoner, et Anker og
andre Sager. Rygtet vedbliver, at den ene af disse skal være
sunken.
I mine Tanker er det upaatvivlelig Sandhed, at dersom
dette tilsyneladende Uheld ikke var indtruffet med den
fjendtlige Brig paa Skæret, og Flotillen fra Arendal sanledes
ankommen til Lyngør nogle Timer før, var Linieskibet blevet
Prise efter at have ødelagt Fregatten. Der arbejdes paa at
bjerge fra Fregatten alt muligt. Mærkeligt er det, at Fregatten, med Lodsoldermand ombord, stødte paa Skær ved
Retraiten fra Haven ved Sandø til Lyngør, da Linieskibet
derimod, som forfulgte ham, gik fri. Denne Lodsoldermand
er skudt ombord i Fregatten.
J eg har udsat en Præmie paa 1000 Rbd. for den, som
bevislig kan angive efter følgende Avertissement indrykket i
Bladet Christiansands Adresse-Kontors Efterretninger:
I Anledning af Fregatten Najaden's Ødelæggelse i Havnen
ved Lyngør, som ikke kunde være sket, naar det fjendtlige
Linieskib ej havde været forsynet med en Mand af udmærket
Lodskundskab i dette Farvand, udsættes en Præmie af
1000 Rbd. til den første, som bevislig kan angive eller give
Anledning til virkelig Opdagelse eller Paagribelse af den
Nidding, hvis Nedrighed var stor nok til at forraade og
skade Konge og Fædreland, til at foranledige saa mange
27
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brave Landsmænds Dod, saa mange F orældres, Enkers og
Børns Suk og Taarer.
Christiansand, d. 14. Juli 1812.

O. Lil/ken,

Kontre-Admiral.
Chef for Norges flydend e Forsvar.

Dette har jeg gjort, ej alene for at opdage Lodsen, men
og for at indjage i Andre en Skræk for at efterabe dette.
Stillingen i Norge er meget slem for Krigsvæsenet. Uden
at tale om den med England afbrudte Handels onde Følger,
ser vi for vore øjne, hvorledes vore Handelsskibe, forsynede
med Licencer, hver Dag taler med Fjenden, Iwer Dag med
Fiskerne, som henter Mad til Kystens Indvaanere, saa at
Fjenden ved bestandig ethvert Foretagende, enhver Plads,
hvor Krigsskibene er.«

Ål' ovennævnte Skadefortegnelser ses det, al. Briggen
Lolland var den mest medtagne, og at alle tre Brigger havde

faaet deres Rigninger og Sejl saa medtagne, at de ikke kunde
navigere uden Eskorte.
Af en Rapport fra Admiral Liitken til Admiralitetet, dateret Frederiksværn 29 / 7, anføres følgende:
»Jeg har været paa Lyngør, hvor man under den raske
Lieut. Sandholt gor god Fremgang med Bjergningen, men
da man for at Iaa fat paa Kanoner og mange andre Ting
har maattet sløjfe, hvad der var over Vandet af Skibet, saa
paatvivler jeg meget, at Optagelse er muligt. En liden Dal
mellem 2 Fjelde paa Lyngør Cl' valgt til Kirkegaard for de
i Slaget døde, den er af nærmeste Præst blevet indviet . Paa
dette Sted hvilede, da jeg var der, Lieutenanterne G. Grodtschilling og P. BI/hl tilligemed mange andre. Der Cl' af
Fregatten Najaden's Mandskab 101 uskadte, 75 begravede
og 88 saarede, hvoraf en Del kommer sig ret godt ; der
savnes altsaa 51, som enten ligger endnu i det sunkne
Vrag eller el' aldeles opbrændte eller bjergede paa Linieskibet.
Her Cl' ankommet Mennesker fra England, som allerede
der hal' læst Capt. Steioart'« Rapport, hvori Cl' an 1'01'1" al.
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Briggen Kiel er sunken; dette har ventelig sin Grund i, at
den engelske Officer, som forlod samme, har til Undskyldning
for at have forladt den, ventelig sagt Stemart. at den vilde
synke.
Indvaanerne i Norge sammenskyder Pengesummer og Varer
til Lindring for de Kvæstede og Understøttelse for de efterladte Koner og Børn.
At jeg tog Kapt, Holm med paa denne Rejse havde til
Hensigt baade at distrahere ham og opmuntre ham ved at
modtage fortjent Hæder af alle paa Kysten, saa var det og
min Agt at ville givet ham Kommandoen af Roflotillerne
Øster i Tilfælde af, at Uro havde fundet Sted paa Grændsen,
men det synes nu at være bortfaldet.«
Kapitain Holm fik kort efter Kommandoen over Divisionen i Sande-Sund, der fremtidig blev kaldt Eskadre.
Den af Captain Steuiart til Vice-Admiral Saumarez ind- ·
sendte Rapport og af Sidstnævnte indsendt til det engelske
Admiralitet under 7de Juli 1812, der kun findes i Oversættelse, lyder saaledes:
»Min Herre I
Jeg har den Ære at underrette Dem, at i Gaar Aftes, da
jeg med de in margina nævnte Brigger var udenfor Mardo,
observerede Fjendens Mastetopper over Klipperne; Kapitain
r.lobilliard paa Podergus tilbød sig frivilligen paa den mest
'orekornmende Maade at, føre Eskadren ind for at attakere
lem, da han havde en med Stedet bekendt Mand ombord, og
-Itersom hverken Styrmændene eller Lodserne paa noget af
,kibene ansaa sig duelige nok til at udføre dette Foretagende
Lodsningen), betænkte jeg mig ikke et Øjeblik paa at modage hans Tilbud, fuldkommen overbevist om, at det brittiske
nag ikke i saadanno Hænder vilde møde med andet end
Ere. Ved Indgangen af Passagen stødte uheldigvis Podergus
)aa Grund, hvorved jeg for den øvrige Del af Dagen blev
lerøvet dens Kommanderendes uskaterlige Tjeneste og var
.odt til at efterlade The Flamer til dens Hjælp, men dermod forefandt jeg enhver Ting, jeg kunde ønske mig i
27*
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Kapitain Weir paa Calypso, der for en stor Del bødede paa
det Tab, jeg havde lidt ved Podergus og Flamer.
Paa denne Tid Kl. 71 / 2 p. m. var vi kommet Fjenden
paa 1 Mils 1) Distance, der under forceret Sejlløb ind blandt
Klipperne; Calypso, som ligeledes for et Øjeblik havde stedt
paa Grund førte os nu gennem Passagen, hvorpaa baade
hun og vi engagerede en Eskadre og utallige Kanonbaade.
K1. 91/ 2 havde jeg den Tilfredshed efter at have sejlet 12
Mil l) gennem en Passage, hvis Vidde paa somme Steder neppe
tillod vore Læsejlsspir at være udhalte, at løbe Dictator op
med Boven paa Land, saaledes at Bredsiden viste mod
Fjenden (i Prajnings Distance), der med Spring paa deres
Touge var ankret tæt sammen og understottede af Kanonbaade i Lyngør lille Bugt; Calypso fulgte os flinkt, og efter
1/2 Time var Fregatten aldeles gjort til Vrag, fra hvis Luger
Ilden udbrød ; Briggerne havde ogsaa overgivet sig, og de
fleste af Kanonbaadene var fuldstændig slagne og nogle
.sunkne.
Slaget havde neppe ophort og Skibene kommet klar af
Grunden, førend vi igen fandt os attakerede af de Kanonbaade, som havde, ved at se deres Eskadres Skæbne, trukken
sig tilbage, og som nu fra alle Steder samledes; men Kapitain Weir paa Calypso, der havde taget en meget fordelagtig
Stilling, engagerte dem med den største Tapperhed og Virkning, og er jeg forlegen for Udtryk til at beskrive denne
tappre og fortjenstfulde Officers udviste Anstrængeleer.
Podergus og Flamer, hvilke begge Brigger var paa Grund,
havde imidlertid en varm Affaire med utallige Batterier og
Kanonbaade, men ved Kapitain Robilliard's ualmindelige
AnstrængeIser og yderligere Bravour tilligemed Briggernes
Officerer og Mandskab blev de tilsidst flot, skøndt meget
forstødte; ved denne Lejlighed udmærkede især Lieut. England sig. Kl. 3 a. m. da vi havde faaet Dictator, Calypso og
de erobrede Brigger under Sejl og forsøgte at komme ud
gennem Passagerne (Løbene), blev vi af en Division Kanonbaade bag Klipperne attakerede i en saadan Situation, at
l) Skal være »mile«.
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ikke en Kanon fra noget af Skibene kunde blive brugt
imod den.
I denne Stilling kom begge de erobrede Brigger paa
Grund og uagtet Lieut. James Wilkie's, her fraborde, største
Anstrængeiser ombord paa Briggen Lolland, hvor han havde
faaet en stærk Ild slukket og Lieut. H ooper ombord paa
Briggen Kiel, var vi nødte til at forlade dem som .aldeles
Vrag, da Menneskekærligheden forbød os, paa Grund af det
Antal Saarede de havde ombord, at sætte Ild paa dem.
J eg kan ikke slutte dette Brev uden at anføre. . . . . .
(Ros over Officerer og Mandskab).
Indesluttet har jeg den Ære at indsende Liste over de
Dræbte etc."), og omendskøndt jeg ej kan andet end lieklage
Tabet af saamange brave Mænd, er Tabet dog langt mindre
end jeg kunde formode.
De Danske tilstaar at have mistet omtrent 300 Mand
dræbte og saarede, jeg skulde snarere formode 500. Vore
Skibe har lidt overmaade betydeligt paa deres Skrog, Master
og Takkelage.«
Jeg hal' den Ære at være etc.
Steuiart:
De forskellige Overdrivelser og Urigtigheder i denne
Rapport el' det overflødigt at paavise.
Efter at være kommet tilsøs med sine Skibe fordrede
Capt. Stewart i en skriftlig Henvendelse .til Admiral Liaken.
Briggen Kiel med dens Besætning udleveret som sin Prise.
I den Anledning indsendte Admiral Liliken. til Admiralitetet følgende Skrivelse, dateret i Christiansand den 20.
Juli:
»Den engelske Capt. Stewart har ved Parlamentair tilstillet
mig en Skrivelse, hvoraf indlagt en Genpart.
Da dens Indhold er fuld af Usandheder og ugrundede
Fordringer fremsatte i en uædel endog fornærmelig Tone,
1) Stewart opgav sit samlede Tab til 9 Dræbte, 26 stærkt, 13 let
Saarede og 2 Manglende.
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saa fik Capt. Stewarl kun til Svar: 'lut jeg havde fundet
hans Brev af den Natur, at mit Svar blev sendt til Admiral
Saumarez:«
Til sidstmeldte har jeg sendt Captain Steuiart'e Brev og
efter nøje at have examine ret alle Vedkommende, besvaret
samme saaledes, som vedlagte Genpart udviser.
De Engelske er stadig tilbøjelige til at hidse Flag, naar
de komme i Knibe. At gøre Fordring paa Briggen Kiel er
en klar Taabelighed, thi naar den fjendtlige Magt, som havde
besat den, flygter derfra, saa har de jo opgivet deres Ret
til samme; jeg har derfor i Indesluttede aldeles afslaaet
Paastanden saavel paa Skibet som paa Fangenskabet ; imidlertid. er det en Ubehagelighed, at Hr. Steioari siger, at Kapt.Lieut. Rasch, i Tilfælde at han skulde blive fangen, el' at
anse for en Mand, der har brudt sin Parole. Man faar nu
at se, hvad Svar Admiral Saumarez giver. Jeg formoder,
at man ved Capt. Steuiart's Tilbagekomst til Vingø har været
misfornøjet med, at han hverken medbragte Skibe eller Fanger,
nogle bjergede maaske undtagen.
.
Briggen Kiel er nu her til Istandsættelse; Briggerne Lo/land og Samso el' under Gelejde af Kapt. Schonheyder's Division ankomne til Frederiksværn. De Kvæstede i ØsterRisør blev vel tilsete og plejede. Pengesummer indsamles
paa forskjellige Steder til Efterladte og Kvæstede.
Fra en fjendtlig Brig, Kapt. Robillias, er mig tilskrevet :
»at da han havde Kundskab om, at alvorlige Undersøgelser
blev gjorte for at udfinde, hvem del' havde indlodset dem
til Lyngør, saa kunde han forsikre, at dette var sket af en
indfodt Engelsk Mand, ban havde ombord, og at han, følende
af Menneskekærlighed for Uskyldige straffede vilde underrette
mig deroms. Jeg har med et Par Ord svaret ham: »at i
min Konges Stater bliver ingen Uskyldige stralTede.« Man
ser heraf, hvorledes de ville Alt, hvad her Ioregaar, og dette
er helt naturligt.
Paa den sunkne og brændte Fregat Najaden, hvis Flag
aldrig var strøget, men gik overbord med Rejsningen, el'
Capt. Stewart saa høflig ingen Fordring at gøre. Paa Briggen
Lolland, hvis Flag heller ikk e var strøget, men Besætningen
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gaaet i Land og sat Ild paa Skibet ej heller; den ved Ilden
foraarsagede Skade er imidlertid ikke af Betydenhed«.
»Sir,

His Majestys Ship Dictator
of Lyngør 7th July 1812.

The Fortune of War having placed in my hands the
Danish Brigs of War, Lolland and Kiel, part af the force
which I attacked at Lyngør last night, I was prevented
from bringing them of by a Division of gunboats, which in
violation of a truce renewed the action again and humanity
forbade my destroying them in conseqnence of tho nnmber
of wounded Danes left onboard.
I shall now Sir, detail to Yon the particulars of this most
disgracefull transaction no donbting that while your indignation is excited against the base and treacherous conduet
of one of Yonr countrymen, You will as a man af honour,
y ou will feel anxious to retrieve the Danish Chara cter hy
complying with my just claim.
You will have been aIready informed of the result of
the attack made last night upon the Najaden and three
brigs, two of which the Lolland and the Kiel remained in
our hands, the former having caught fire, which we extinguished by our men.
Captain Rasch of the Kiel for himse1f, officers and crew
signed a parole, certificate not to serve untill exchange and
upon application being made for surgical assistance to be
made to Your suffering seamen on the two brigs and ashore, '
who were wounded, it was cheerfnlly and immediately
granted upon a faithfuIl promi ss being given, that the
British ships shouId not be molested by the Danish gunhoats on their retreat and a flag of truee was in consequence
hoisted onboard the Dictator.
You will judge of my indignant Ieelings, when linform
you, that as soon as the officer had gone on shore, who came
with a flag of truce onboard the Dictator, a division of your
gunhoats commenced an attack upon the English ship s,
when the truce was flying and Your own men receiving
assistance from us, and thi s very officer positively assured me
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on the quarter-deck of the Dictator, the gunbeats had withdrawn, and that captain Rasch after signing his parole and
laying down his sword, the emblem of a profession he has
for ever disgraced, not only urged his crew to return the
vessel from a set of unarmed men, who had ceased to consider
the Danes as enemies, but he actually attempted to fire of
a gun with intention of sinking a boat fuIl of Englishmen,
who had behaved towards him in a way, that entitled them
to his gratitude and admiration.
I have now to demand, that justice from You, which I
do not hesitate, You wiIl as a brave man and an officer
jealous of the honour of his country and his profession most
readily accede to.
By all the laws of war, Sir, the Kiel is indispectably my
prize, she was not only in my possesion but her captain for
his officers signed a parole not to serve again untill exchange,
and nothing but the most base and cowardly treachery
obliged me to leave her; l have to demand, that she must
be given up to me in the same conditions she was left, and
that her captain, officers and crew may be considered as
prisoners untill they are regularly exchanged.
y ou must be aware of the disagreable consequences which
would attend the capture of captain Rasch, situated as he
is the squadron under my order are directed to consider him
as a prisoner of war on his parole.
I have the honor to be with great concideration.«
Sir
y our most obedient humble servant
1. P. Steuiart,
Captain of H. B. M. ship Dictator,
and senior officer in the fIeet.

Admiral Lutken. etc. etc. etc.

Christiansand.

Christiansand, July the 18th 1812.

»Sir,

Having received the inclosed letter from the captain of
H. B. M. ship Dictator, I have found it most proper to
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remit to Your Excellency my answer, not being able to give
a direct reply without making use of a language beneath the
dignity of my office.
The claim of the said captain to get Hs. Danish Majøsty's
brig Kiel delivered up and all the crew regarded as prisoners
of war can not any ways be complied with on account of
the folIowing reasons :
1. There has never been an armistice 01' truce with the
ship Dictator, neither by captain Holm who was the commander of the ships of war or the commander of the gunboats,
nor has said captain 01' anybody else notwithstanding
the applications made thereabout given any verbal 01' written
promise, that the gunboats should not attack, and especially
was Captain-Lieutenant Rasch at that moment considered as
a prisoner af war, entirely incompetent thereto and never
did so.
'2. When the English guard - observing the Dietater at
the attack af the gunboats making her escape - left the
brigs, it was but naturally, that the Danish crews took
possesion of them again.
3. The captain af the Kiel has declared to me, that he
has never signed any parole neither for himself, his officers
01' crew, but that he has given a designation of his own,
his officers and petty officers names. He has also declared,
that a sketch af same article s was made, ten ding to, that
he and his crew, along with their baggage should be debarqued in the boats of the Dictator on condition not to
serve untill being exchanged, but that such a document
was never sent from the Dictator to his signature, and contrary to this the anchor af the Kiel was weighed and she
towed by the Calypso without debarquing a single man but as soon as the gunboats commenced their attack, the
english guard left the brigs and the tow-line, and the
Didator with the Calypso made all haste to get away.
I am convinced Your Excellency wiII find this behavior
entirely consistent with the character af honest and brave
warriors on account of which the claim af Captain Stewart
is hereby refused.
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It is with the grentest consideration l have the honor to
sign myself.«
y our Exeelleneya
most ohedient humble servant

O. Lutken
To
Vice Admiral Sil' I. Saumarez, Commander i Chief ol' H.
B. M. Naval Forces in the Baltic. etc. etc. etc.
I Anledning af hvad, del' i Captain Steioart'« Skrivelse
var udtalt om Kapt.-Lieut. Haseli. forespurgte Admiral Linken
Admiralitetet om, hvorvidt han turde tages til Tjeneste eller
ikke. Admiralitetets Sval' var følgende:
»Det har behaget Hs. Majestæt under 15 / 8 at resolvere
saaledes:
Ifald Admiral Sauniarez ikke .vil lade sig overbevise ved
de i Kontre-Admiral Lntken'« Skrivelse af f. M. fremførte
Grunde om det urigtige i Capt. Steuiart's Fordringer, saa
vil Kapt.-Lieut. Raseh's Paastand ikke kunne befri ham 1'01'
ubehagelige Følger, hvis han paany bliver taget til Fange,
og desaarsag bør han ikke udsættes fol' en Behandling, del'
vilde være lige saa ubehagelig for ham som fornærmende
for os.
•
l\1aatte Admiral Saumarez Svar ikke 'udfalde til Fordel
for Kapt.-Lieut. Rasch, bør han ikkl? kommanderes til søs,
men blot til en Post i Landet, hvor ingen Rimelighed haves
for, at han kunde gøres til Krigsfange.«
Efter at Admiral Linken. ha vde modtaget Sval' paa ~it
Brev til Admiral Saumarez, skrev han til Admiralitetet den
21/ S fra Frederiksværn :
»Her indesluttet tilstilles det kongelige Kollegium ViceAdmiral Saumarez originale Skrivelse til mig, hvoraf jeg hal'
taget Genpart. At bemeldte Admiral hal' misbilliget CapL.
Steioart'« Skrivemaade er klart deraf, at han ikke hal' tilbagesendt dennes Breve til mig, saavel som af den ganske
anden Tone, i hvilken han taler om de danske Krigeres
Forhold.
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Uagtet Admiralen ikke frafalder Capt. Steuiart's Paastand,
saa synes det dog, at han ikke finder den aldeles grundet,
efterdi han overlader det til den Regerings Justice og Magnamite.
Ligeledes følger hermed en fra Admiral Saumarez tilstillet
og af Captain Stewart bekræftet Genpart af det paa Briggen
Kiel gjorte Udkast til en Konvention. Kapt.-Lieut. Rasch
har deklareret, som tilforn indmeldt, at han vel har opskreven
de 6 Navne, men enten paa et særskilt Stykke Papir eller
i det mindste paa en Side, hvor intet andet stod ; overalt
er det kun en Navneliste og ikke Navneunderskrift, og vilde
man anse dette Dokument for gyldig, saa synes alt jo at
være ophævet, da Erobreren flygtede fra Skibet formedelst
Kanonbaadenes Angreb.
Jeg anser derfor at Kapt.-Lieut. Rasch og Underhavende
paa ingen Maade er bundne ved dette Skriveri.«
Underdanigst
O. Lutken.
His Brittanic l\1ajesty's Ship V ictory
in Wingo Sound , 19th July 1812.

»Sir,

With the most perfect disposition to render ample justic e
to your honorable feelings and to the brave and valiant
conduet ol' the Danish Officers and men in the late action,
Ieannot admit the motives assigned in the letter you have
done me the honor to address to me for refusing to comply
with the just demand ol' Captain Steioart for His Danish
Majestys Brig Kiel to be given up to him as his lawful
prize, and the officers and men to be considered prisoners
of war,
That the said Brig Kiel had already surrendered and
been taken possesion of, you have been pleased to admit in
your letter, it must be equally admitted, that Captain Rasch
for himself and the Dther Danish Officers onboard of her
had signed a Parole in behalf of himself the Officers and
crew of the said Brig not to serve until regularly exehanged
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a copy of the said parole and the names ol' the officers
herewith endose in proof there ol'.
It is also notorious, that after the unhappy fate ol' the
frigate Najaden, humanity to her surviving crew as well as
the numerous wounded onboard the brigs induced Captain
Steioart to make the signal for a Flag ol' Truce, which signal was aclmowledged by a Danish Officer coming onboard
the Diciator and after some conservation with Captain Stei oar! left him with the positive assurance, hat the gunboats
would not renew the attack, which was not conformed to
contrary to thi s officers declaration immeadiately on his
return to the gunboats ; Lhey renewed their fire, which
obliged the officers of the Calypso, who with a surgeon at
the request ol' the Danish Officers was onboard assisting
and dressing the wounded, to leave her, but not until after
two shots from the gunboats had actually killed nye men
onboard her.
Under these strong and well attested circumstances it
must be left to the Justice and magnamity -ol' the Danish
Government whether His Danish Majestys sloop Kiel should
not be restored us as a lawful prize to His British Majestys
ship under my command, and that the Danish Officers and
Men, belonging to her, should be considered on their Parole
of Honor not to serve against His Britannic Majesty during
the present \VaJ' until exhanged.«
I have the honor to be with great consideration
Sir, Your most obedient humble servant
l. W. Summarez.
Vice-Admiral and Commander
in ChieI ol H. B. III. ships ec.

»These are to cerLify that the Danish sloop ol' war, Kiel,
mounting 18-18 pd guns with a complement ol' one hundred
men actually onboard at the commencement ol' an action,
during which she struck to His British Majestys ship Dictator
on monday the 6th day ol' J uly 1812, is hereby delivered
to Captain l. P. Stemart - and I further certify, that the
whole ol' her crew amounting to the captain, two lieutenants,

429

1812.

Master, Surgeon, Purser and ninety-two sailors, the other two
being dead, are hereby permitted to depart instantly on their
parole until regularly exehanged for an equal numher of
men and officers of equal rank, excepting only those remaining onhoard wounded, who are to be taken onboard His
British Majestys ships in the harbour of Lyngør and sent
to a port in Norway when recovered ; their private property
to be respected.
signed.

Namcs of officers:
O. T. Haseli. Captain
Peterson
Deichmann
Skicot
Asehou.
KliUel

Signed in the harbour af Lyngør, onboard the Danish
Brig of war Kiel in presence of me.
This 7th July 1812.

I. N. Unkomb.Fy
Purser of H. M. S. Diatator.

Ime copy

Stemart.

Captain.

NB. Those pents written in red ink were subscribed by
the pen of Capt. Rasch of the Kiel in person.«
Efter at Admiralitetet havde paalagt Admiral Liaken. at
affordre Sec.-Lieut. Zahrlmann en udførlig Redegørelse om
sin Sendelse ombord i Dictator, blev denne tilligemed det
øvrige i Sagen foreliggende tilstillet Generalauditøren til Erklæring, som lyder saaledes:
»Det kongelige Kollegium har ifølge Hans Majestæts allernaadigste Befaling paalagt mig under 20de August at modtage Hr. Lieutenant Zahrtmann's Forklaring over adskillige
') Saaledes maa Underskriften tydes .
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Punkter betræflende hans SendeIse paa det engelske Linieskib
Dictator, til Oplysning om hvad der er foregaaet imellem ham
og bemeldte Linieskibs Chef Captain Stewart med Hensyn
til Briggen Kiel og dens Besætning, som Captain Stetoart
paastaar at være erobret, og som en Følge heraf samme
udleveret og dens Besætning anset som Krigsfanger, indtil
Udvexling sker.
J eg har den Ære at sende Hr. Lieut. Zahrtmann's Forklaring aflagt paa Æresord og Kapt. Holm's Rapport af 5te
September. 1)
Endvidere har det Høj e Kollegium forlangt min Betænkning over Sagen, som er denne:
Chefen for Linieskibet Dierotor Captain Stemart har under
7de Juli, Dagen efter den uheldige Tildragelse med Fregatten
Najade/l, tilskrevet Hl'. Kontre-Admiral Lutken i et overmodigt
og uædelt Sprog og deri fremført følgende, hvis Sandhed
eller Usandhed, man maa blive enig om, forinden en bestemt
Mening kan haves:
Først: at Chefen for Briggen Kiel, Hr. Kapitain Rasch,
havde undertegnet for sig selv, Officerer og Mandskab en
Parole til Vidnesbyrd om, at de ikke skulde tjene indtil
Udvexling sker.
Admiral Saumerez synes at antage, at det maa tilstaas,
at Kapt. Hasch hal' undertegnet en saaden Parole, og til
den Ende fremsendes en Kopi af samme; men naar hermed
sammenholdes, at Kapt. Rasch efter Hr. Kontre-Admiral
LiUken's Udtalelse i Skrivelse af Sde August har nægtet
nogensinde at have underskrevet en saadan Parole, men tilstaaet, at de i dette Dokument anførte Navne var blot et
Opgivende fra hans Skib, og at Captain Steioart, efter Lieut.
Zahrtmann's Forklaring, hejste det hvide Flag 101' at sende
Fanger iland, hvilket ikke el' sket, saa maa det antages for
sandt , at Briggen Kiel vel har overgivet sig, og at der er
begyndt en Underhandling mellem Chefen for det engelske
Linieskib Didator og Chefen for Briggen Kiel, som havde til
Grundlag Folkenes IlandsætteIse, men at denne Underhandling
er bleven afbrudt ved Kanonbaadenes Ankomst, som nød') Findes ikke.
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sagede Skibet Dictator og den engelske Brig Calypso til at
flygte, og altsaa kan af en begyndt, men ikke fuldbyrdet
Mellemhandling, ingen Bestemmelse tages.
Andet: at Kapt. Rasch gav Troskabsløfte om, at de britiske Skibe ikke skuld e blive molesterede af Kanonbaadene.
Med Hensyn til Stillingen vil det usande heraf let indses. Kapt, Rasch var Chef for Briggen Kiel og følgelig ikke
kunde indgaa nogen Overenskomst, og Lieut. Zahrtmann's Forklaring viser bestemt, at han ikke var sendt for at afgøre
noget, om Kanonbaadene skulde attakere eller ej, men blot
at underrettes om Hensigten af det vajende hvide Flag,
ligesom og den passerode Samtale med Lieut. Zahrtmann
fuldkommen viser, at det umulig kan have været Genstanden, at handle om Kanonbaadene skulde attakere eller ej.
Tredie: den Officer, som kom ombord i Dictator, aldrig
saa snart var kommen ombord, førend Kanonbaadene begyndte at angribe, førend Vaabenstilstanden var hævet, og
at denne Officer bestemt forsikrer, at Kanonbaadene var gaaede bort.
Kapt. H olm har bestemt opgivet Hensigten af Lieut. Zahrtmann's SendeIse ; denne nægter bestemt. at have handlet enten om Vaabenstilstand eller om Kanonbaadene ikke skulde
attakere, og end ydermere tilføjer Lieut. Petersen som tilstedeværende, og følgelig kan Captain Steuiart'» Foregivende
ikke antages at være Sandhed.
Endelig fjerde: anker Captain Sieioart paa, at Kapt.
Rasch, efter at have undertegnet hans Parole, opfordr ede
Mandskabet til at borttage Skibet og gjorde endog For søg
paa at affyre en Kanon.
J eg har tilforn oplyst: at det blot kan antages, at en
Mellemhandling imellem Chefen for Briggen Kiel og Chefen
for det engelske Linieskib var begyndt, men blev afbrudt
formedelst Kanonhaadenes Ankom st, da de engelske forlod
Briggen og selv kappede Fangelinen fra Briggen Calypso,
som tog Flugten tilligemed Dietmor.
Føjer jeg til Forestaaende ikke alene. at Captain Stewart 's
Andragende er fremsat i et yderst ubesk edent Sprog, m en
at samme maa antages endog at indeholde Usandheder, saa
formener jeg, at der ikk e kan tages noget Hensyn t il, hvad
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han fremfører; derimod formener jeg, at det " Sande alene
kan antages for at være: Briggen Kiel med flere havde ophørt at skyde, og at denne virkelig maa antages at være
taget i Besiddelse af Fjenden, at i den Anledning opstod en
Underhandling imellem Chefen foI:. Briggen Kiel og det fjendtlige Linieskib Dictator, hvis Genstand var at handle om
de Fangnes Udlevering fra engelsk Side, men at under
samme hejsede Dicuuor, hvis Chef frygtede for Overfald af
Kanonbaadene, det hvide Flag, som voldte Lieut. Zohrtmann's Sendelse, med hvis Tilbagesendelse Angrebet af disse
begyndte, hvorefter Dicuuor og Briggen Calypso flygtede og
forlod Briggen Kiel.
Under Forudsætning heraf antager jeg vel, at Briggen
K iel har været taget af de engelske Krigsskibe, men det er
lige saa vist, at samme er igen tilbagetaget af den danske
Magt, for hvilken den fjendtlige Magt har maattet flygte og
forladt det gjorte Bytte. Er det vist. at Krigens Ret i Forbindelse med Folke-Ret erkender Generobrings Ret, saa er
det den uimodsigeligste Sandhed, at Briggen Kiel som igenvunden er dansk Ejendom, og at intet uden Overmod kunde
driste sig til at gøre Paastand om sammes Udlevering eller
anse samme som erobret.
Hvad Kapt, Rasch med Mandskab betræffer, da formener
jeg, at hvad i Foregaaende er anført at gælde for Briggen
Kiel maa ligeledes gælde for sammes Besætning, men ydermere maa jeg anføre:
a. Ved en given Parole forstaar jeg ikke andet end den
for Magten Vigende, hans Ord for, at holde de Vilkaar, som
den Vindende foreskriver, saa længe den Vigende kan anses
for at være i hans Magt, hvilket maa antages at kunne ske
paa 2 Maader, enten ved at den Vindende beholder den
Overvundne i sin Magt eller tillader ham frit Opholdssted
paa Vilkaar. Det folger altsaa heraf, at saalænge den Overvundne vedbliver at være i den Vindendes Magt, maa
han holde det givne Løfte, men dersom den Vindendes Stilling forandrer sig til den Flygtendes, og den Overvundne
eller det Overvundne tilbagetages, forandrer begges Stilling
sig, og følgelig ophører det givne Løfte, hvilket sidste endog
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ved den sidste Vindendes Ret, eller om man vil, ved Generobring maatte med Xlagt. kunne tilintetgøres ; heraf følger,
at om man end antager, at Kapt. Raseli som Chef for Briggen Kiel var for et Øjeblik den Overvundne og havde givet
sin Parole, saa maatte denne eller hans Løfte anses for tilintetgjort, og, hvad som gælder om ham, maa tillige gælde
om Briggens Besætning.
b. Men jeg antager, at Kapt. Raseli som Chef for Briggen
K iel ingen Parole har givet, men at der blot har været en
Underhandling imellem ham og Captain Steuiart, som er
bleven afbrudt ved Igenerobringen fra dansk Side , ej fuldført og altsaa ved sig selv bortfalden.
J eg skulde dertil underdanig formene, at hverken Briggen Kiel eller sammes Besætning kan anses som erobret,
men at samme er i Henseende til Fædrelandet i samme
Stilling, som da Attaken begyndte paa Fregatten Najaden
den 6te Juli, og at altsaa Admiral Saumarez kunde svares:
eat Hans Danske Majestæt i at erkende saavel Erobringssom Generobringslovene ikke finder, at Briggen Kiel eller
dens Besætning kan eller bør tilbagegives.«
København, den 28de September 1812.

Underdanig

H. Haagen.

Til
Det Højkongelige Admiralitets og Kommissariats Kollegium,
»Ifølge det Højkongelige Admiralitets og Kommissariats
Kollegiums Ordre af 20de Augu st d. A. afgiver jeg undertegnede paa Æresord følgende Forklaring paa 3 af Sø-Etatens
Generalauditør Hr. Etatsraad Haagen mig opgivne Spørgsmaal i Anledning af min SendeIse som Parlamentair ombord i det engelske Linie skib Dictator den 7de Juli d. A.
nemlig:
1. Af hvem jeg i Anledning af Captain Stewart's Stilstands-Flag blev sendt ombord i bemeldte Linieskib ?
Svar: Af Hr. Sø-Kapitain og Ridder Holm.
2. Med hvilke In struktioner jeg var forsynet?
28
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Svar: At erkyndige mig om Betydningen af et hvidt
Flag, som fra bemeldte Linieskibs Stortop val' hejst efter
Fregatten Najaden's Ødelæggelse.
3. Hvad imellem Chefen for det engelske Linieskib og
mig er passeret?
Svar: Da jeg traadte over paa Skansen af Skibet, modtoges jeg af 2 Officerer, af hvilke jeg henvendte mig til den
yngste og sagde ham paa fransk, at jeg ønskede at tale
med Chefen; han spurgte mig, om jeg ej talte engelsk, og
da jeg herpaa svarede, at jeg forstod det, men talede det
ej, bad handen ældre Officer høre, hvad jeg vilde. Jeg fremførte da for ham atter paa fransk mit Ønske, at tale med
Chefen, og -da han havde sagt mig, at den, jeg først havde
talt med, var Chefen, lod jeg denne ved den ældre sige,
at jeg af Chefen for den forhenværende danske Fregat Najaden var sendt for at spørge om Hensigten af et hvidt
Flags Hejsning paa denne Tid, og om han maaske derved
troede sig sikret for et Angreb af Kanon-Flotillen, og herpaa erholdt jeg til Svar: Hensigten af Flagets Hejsning var,
at han havde danske Fanger, som han ønskede at sætte
iland, men at han, dersom han blev attakeret, halede det
ned. J eg spurgte nu, hvorfor han ikke allerede havde sendt
dem iland, da der jo havde været Tid nok dertil, hvorpaa han
svarede, at de strax skulde blive satte iland, og da jeg herpaa
spurgte, om han saa halede Parlamentair-Flaget ned, svarede han: ja, sikkerligen, og, tilføjede han, attakerer de
mig, haler jeg det ogsaa ned. Chefen tiltalede mig nu selv
paa Engelsk , og da jeg som Parlamentair ej havde mere at
gøre, ansaa jeg nu Samtalen som privat og for at vise ham
dette, svarede jeg ham ligeledes paa Engelsk. Dialogen val'
følgende:
Han. Kapt. Holm lever altsaa?
Jeg. Ja.
Han. Han er aldeles ubeskadiget?
Jeg. Ja.
Han. J eg beder Dem hilse ham og sige, det glæder mig,
han er ubeskadiget. Level' Lieut. Buhl?
J eg. Han savnes og troes død.
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Han. Det gør mig ondt; jeg kendte ham, thi jeg fangede ham 2 Gange ifjor.
J eg. De er altsaa Capt. Steirart, forhen førende The
Sheldrake?

Han. Ja.
Jeg. Dette Skibs Navn er?
Han. Dietatar 64.
J eg. Det har altsaa ikke været i BatailIe med Danske før?
Han. Jo, ubetydeligt med Kanonbaade; er Najaden's
Tab stort?
J eg. Ej saa stort som man skulde tro, omtrent 60 Døde;
hvor stort er Deres?
Han. 4 Døde og 10 Saarede, men De hal' vistnok mel'
end 60?
J eg. J eg tror det ej; Masterne og Dækkets Fald gjorde
det meste, Kuglerne dræbte ej mange; i den største af de
to Brigger, De har taget, var kun 2 Saarede.
Han. Saa-aa; har De mange dræbte eller saarede Officerer?
Jeg. Fra Najaden savnes 2; Samso's Chef er saaret.
Han. Men hvor er Samsø?
Jeg. I Sikkerhed.
Han. Hvad kalder De Sikkerhed?
Jeg. Under et svært Batteri.
Han. Hvor er Kanonbaadene?
Jeg. Ej langt borte.
Han. Hvor er Kapt. H olm?
Jeg. Ej heller langt borte.
Han. De kunde bede ham tjene mig i at give mig GU
Not a over Besætningens Styrke paa alle de danske Skibe.
Jeg. Ja, det kan jeg, men da jeg ved, han ingen giver
Dem, at de har almindelig Besætning, Najaden 300, Lolland
120, Samsø og Kiel hver 100 Mand.
Han. Mine to Brigger til Luvart havde jeg troet tagne.
J eg. Det er de nok ogsaa.
Han. Nej I Her kan De se den ene (han viste mig den
i Søen), men den anden er vel tagen?
J eg. J a, det er den vistnok.
28*
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J eg ·sagde nu Farvel, men vendte mig i det Øjeblik, jeg
st od paa Faldrebet, til den Officer, jeg havde parlamenteret
med, og spurgte atter paa fransk: altsaa haler De det hvide
Flag ned, naar De bliver angrebet? og herpaa svarede Capt.
Stemart selv, da han forstod, hvad jeg spurgte om, paa engelsk: ja, sikkerligen. J eg bad nu om at maatte tale et Par
Ord med Lieut. P. C. Petersen, Næstkommanderende paa
Briggen Kiel, som var her ombord og havde hørt paa hele
Parlamenteringen, og da jeg af ham havde erfaret Lieut.
RolUsen's Død og Lieut. Dichmann's Lemlæstelse, samt at
den Officer, jeg havde parlamenteret med, var Kapt. Weir,
Chef for den engelske Brig Calypso, forlod jeg Linieskibet
Dictator, paa hvilket jeg hverken før eller senere har været.
Da jeg satte af fra Skibet, gjorde det Mærssejl los, saa
at disse næsten var hejste, da jeg naaede Kapt. Holm paa
Kanonflotillen, og da jeg havde sagt ham, at Capt. Stewart
ikkun havde hejst Parlamentair-Flag for, naar han som en
Følge af det ej blev attakeret af Roflotillen, da at sætte
alle sine Fanger iland , begyndte Attaken.
Endvidere være det mig tilladt at anføre:
Det er en bestemt Urigtighed af Capt. Stewart, naar han
foregiver, at nogen Vaabenstilstand ved min SendeIse var
indgaaet og følgelig ej heller kunde hæves, ligesom at jeg
nogensinde skulde have foregivet, at Kanonfartøjerne var
gangne bort, og altsaa at han ej heller af samme skulde
attakeres, da jeg meget mel' i Samtale med ham, saa meget
som jeg Subaltern kunde og som Fjende burde, lod ham
forstaa, at han skulde attakeres, og saavel hans Tone i
Samtalen som hans Manøvrer i det Øjeblik, jeg forlod ham,
nok som viste, at han tilfulde forstod mig.«
København, den 20de September 1812. C. C. Zahrtmann.
Sec.-Lieut. i Sø-Etaten.

Linieskibet Dictator passerede i Begyndelsen af August
Store-Bælt og landsatte den 8/8 i Lohals med et Fartøj, der
var taget ved Hou, to ·Saarede fra Fregatten Najaden, nemlig Underchirurg Peter Sorgenfrey og Helbefaren Lars A tulersen af Bragsnæs. Om disse to Mænd indlierettede Kapt.
Flensborg:
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»De er nu indlagte paa Nyborg Sygehus, Chirurgens Blessure er i Hovedet, men han er næsten restitueret, Matrosen
har en Skraakugle gennem Laaret og den ene Arm overslaaet ; dog gaar han oppe og er temmelig rask; hans Post
var ved en Skansekanon, hvor han fik Blessuren i Laaret,
hvorfor han gik ned i Lazarettet for at blive forbunden;
strax efter skete en Explosion for ud, som kastede alting
mellem hinanden i Lazarettet; ved denne Lej lighed blev
hans Arm overslaaet, og Chirurgen fik sin Blessure i Hovedet; Vandet viste sig tillige strax, hvorfor de begge søgte
at bjerge sig op ad gennem Dækket, som var sønderslaaet;
Chirurgen gik gennen en af Portene og ved Hjælp af den
nedhængende Takkelage fik fat i et Stykke Vrag, som han
holdt sig paa. Den anden Mand gik op paa Hytten, men
da Skibet var sunket indtil Campagne-Lanternerne, firede han
sig ligeledes ned og fik fat paa et Stykke Vrag, hvorpaa
han flød. Efter at de havde ligget nogen Tid i Vandet, dog
temmelig nær Fregatten, kom et engelsk Fartøj, hvis Hensigt de ikke ved, der optog dem tilligemed 3 andre og bragte
dem ombord i Linieskibet, hvor de blev meget vel behandlede; de 3 andre Mand døde.
Flere Fanger var ikke ombord hverken fra Fregatten eller
Briggerne.
I Henseende til Indlodsningen har man ikke villet give
dem nogen reel Oplysning, dog mener de, at den Mand, der
hal' lodset Linieskibet ind, er en Nordmand, hørende til en
af de engelske Briggers Besætning, som var med, og som
længe skal have faret med de engelske Skibe.
Chirurgen regner, at omtrent 30 Mand er druknede i Lazarettet.
Matrosen , som blev bragt i Linieskibets Lazaret, regner
de Blesseredes Antal der ombord til omtrent 20 og 6 a 7
døde, dog var der et Sygelukaf forude i Skibet, hvori han
ikke havde været.«
Som alt nævnt kommanderedes Styrken ved Nordlandene,
der bestod af 4 Skonnerter og 4 Provideringsfartøjer (Slupper), af Pr.-Lieut. Seidelin; medens han med Hovedstyrken
konvojerede nord for Tromsø, havde han i Begyndelsen af
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August stationeret Sec.-Lieut. Bodenhoff med 2 Fartøjer ved
nævnte By, ikke for at beskytte den, da dens Beliggenhed
langt indenskærs gav den Sikkerhed for fjendtlige Angreb,
men for at konvojere ved Lejlighed til Thronrlhjem et til
Tromsø som Prise indbragt amerikansk Skib.
Lieut. Bodenhoff's to Fartøjer var Skonnerten Nr. 104 med
30 Mands Besætning og Sluppen Nr. .97 med 22 Mand; begge
var armerede med nogle
faa 3-pundige Kanoner;
Skonnerten kommanderedes af Lieut, Bodenhoff
med
Maaneds-Lieut,
Koth under sig, Sluppen af Maaneds-Lieut.
Grøn.
Den 2/S blev disse
to Fartøjer angrebne
af engelske Rofartøjer
og maatte overgive sig
efter et tappert Forsvar.
Om denne Kamp indsendte Lieut. Bodenhoff
til Lieut. Seidelin følgende Rapport, dateret
Hospitalet i Yarmouth
den 12/ 9 1812:
»Efter 6 Ugers Forløb tillader mine Saar
mig forst at skrive, og da nu en Lejlighed tilbyder sig, har
jeg den Ære at melde følgende:
Paa Grund af Hr. Lieutenantens Ordre havde jeg sendt
den armerede Slup Nr. 97 paa en Krydstur den 30le Juli.
Den 2den August KJ. 6 om Morgenen kom den ind igen fra
Søen af til Tromsø, hvor jeg laa med den armerede Skonnert Nr . 104 samt det indbragte amerikanske Skib. Maaneds-Lieut. Gran meldte mig, at en svær Fregat havde jaget
ham ind, og at nævnte Fregat var gaaet tilankers i de
H . C. Bodenhoff.
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yderste Skær, hvor den havde udsat -1 Barkasser for at lede
efter ham. J eg beordrede Maaneds-Lieut. Koth at bemande
et af Landets Fartøjer med 12 }Iand for at recognoscere
Farvandet, men forinden det blev iværksat, saas 4 svære
Baade 3/ 4 Mil nordenfor at søge ned til Tromsø. J eg lod
begge de armerede Fartøjer svaje Bredsiden til og gøre
Klartskib. da jeg, om jeg havde undløbet dem, frygtede
saavel for, at Byen skulde blive plyndret (hvilket efter den
engelske Lieutenants Sigende var deres Hensigt), som og,
at, de derværende russiske Lodjer (smaa Handelsfartøjer)
skulde blive erobrede, da de ikke saa snart kunde komme
under Sejl, og der ikke var megen Vind. Selv gik jeg ombord i det amerikanske Skib, tvang Skipperen og Folkene,
der i Begyndelsen ikke vilde, til at sætte Sejl, kappede saavel Anker som Landtouget og beordrede Lodsen, Sivert Hansen, samt en Finnelods fra Hammerfest tilligemed en Mand
fra Nr. 97, der paa Engelsk kunde udføre Lodsen Ordre , at
gaa sydefter gennem Strømmen med Skibet. Da Barkasserne
næsten var paa Skud, forlod jeg Skibet, der nu netop var
under Sejl, og gik ombord i Skonnerten Nr. 104.
Da Strømmen løb sydefter, var Barkasserne paa Skud
KJ. 71 / 2 , Under de stærkeste Hurraraab forcerede de ind paa
os i tætsluttet Kølvandsorden. Da de antog Sluppen Nr. 97
for størst, og da den laa nærmest Land, lagde 3 Barkasser
paa Siden af den; den 4de havde sat Soldateske iland, som
beskød os derfra. J eg saa strax Nr. 97 stryge, og i det
samme de to største Barkasser sætte efter Nr. 104 under
en levende Ild. Jeg kappede mine Touge og satte Sejl for
om muligt at landsætte Skonnerten, men dertil var det for
stille, thi omendskøndt jeg laa tæt ved Land, var jeg dog
ikke istand til at naa det, førend Barkasserne klappede paa
Siden, uagtet de fik det sidste Lag med Skraa. J eg opmuntrede nu mine Folk med Haandarmaturen at hindre de
Engelske fra at bestige Skonnerten; det lykkedes mig, omendskøndt de to svære Barkasser laa lige saa højt paa Vandet som Skonnerten og var stærkt besatte med Folk; thi efter
15 Minutters haard Fægtning, hvori de Engelske mistede en
stor Del Folk, blev de nødsagede at sætte fra Siden. Den
ene Barkas var paa Vejen til at overgive sig, da til min
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Ulykke de andre to kom denne til Hjælp. DeL var mig nu
umuligt at hindre dem fra at komme paa Dækket, da de
stormede paa begge Sider. Uagtet dette vedblev jeg med
mine Folk at forsvare Flaget, indtil jeg havde faaet 4
Blessurer, hvoraf 2 Sabelhug i Hovedet, der styrtede mig
overende paa Dækket. Truet af Overmagten blev jeg nødt
til at overgive mig, da der kun i Skonnerten val' 8 Mand
tilbage.
Jeg har 5 Døde og 13 haardt Saarede i Nr . 104. Maaneds-Lieut. Grøn har faaet en Skraakugle i det tykke af
Laaret. De Engelske var dobbelt saa stærke som den Kornmando, jeg havde den Ære at kommandere, thi de var 80
udsøgte Mænd af Fregattens Besætning foruden 6 Officerer.
De har 12 Døde og 14 meget haardt BIesserede ; iblandt de
første 1 Officer, 5 Underofficerer, 1 Doktor og 1 Korporal;
iblandt de sidste er alle Officererne. De Engelske besatte
snart efter det amerikanske Skib, der mod min Ordre var
gaaet tilankers et Kanonskud fra, hvor Affairen stod.
Da det (mart efter blev fuldkommen stille, blev jeg tilligemed de fleste af de Saarede bragt i en af Barkasserne
og kom efter 18 Timers Forløb til Fregatten, hvor vi blev
forbundne.
Det gør mig ondt, at jeg maa tilmelde Hr. Lieutenanten,
at vi alle berøvedes Størstedelen af vort Tøj, endogsaa det
allernødvendigste, thi da alle de engelske Officerer var blesserede, gjorde Folkene, hvad de vilde.
Den engelske Fregats Navn er Horatio, paa 50 Kanoner,
kommanderet af Lord Georg Stuart; dens Bestemmelse "ar
at indtage og ruinere Vardøhus, da Rygtet havde gaaet, at
endel Kapere del' havde deres Rendez-vous; den var sendt
fra Vliessingen.
I min Ulykke var jeg dog saa lykkelig at forhindre dette,
da alle Officererne og de bedste Underofficerer enten er skudte
eller haardt saarede.
Fregatten lettede Dagen efter tilligemed Nr. 104 og 97
og det amerikanske Skib og sat.te Kurs til England. Den
13de August ankom vi til Yarmouth, hvor vi afgik til Hospitalet.
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I en lang Tid har jeg været bunden til Køjen, thi foruden de to Hug i Hovedet har jeg et i højre Haand, der
har berøvet mig Nytten af Tommelfingeren, samt et Bajonetstik i venstre Albuled, som kun Doktorens Duelighed har
reddet for at blive afsat. Mine Saar vil være intet, naar
kun Hr. Lieutenanten og mine øvrige Foresatte vil være
fornøjede med min Opførsel. J eg har gjort, hvad der stod
i min Magt, samt reddet min Ære, uagtet jeg maatte overgive mig.«
Af en senere Indberetning fra Lieut. Bodenhoff skal anføres:

»De Engelske tvivlede paa, om ogsaa disse Fartøjer vare
Orlogsmænd, hvorover jeg har ærgret mig meget. For at
blive vis herpaa blev en Kommission nedsat, som har forhørt os. Vi har gjort Ed paa, de var Orlogsmænd, og jeg
Lieutenant i Hs. l\Iaj. Tjeneste.
Den engelske Chef har tilbagegivet mig min Sabel med
de mest smigrende Ord for mit Forsvar og min Etat.
Om nogle Dage haaber jeg at slippe ud af Hospitalet,
hvor jeg har været i 8 Uger uden at forlade mit Værelse.
Mit Saar i Hovedet har smærtet mig meget, nogle smaa Stykker Been, der skulde tages ud, har gjort, at jeg har maattet
ligge saa længe paa Hospitalet; af de svære Rystelser i Hovedet ved de to Hug har jeg været paa Vejen til at blive
derangeret; jeg tror aldrig, jeg bliver fri for lidt Sindssvaghed.«
At Kampen har været haard, ses af følgende Udtalelse
af Bodenhoff: »De engelske Matro ser var saa forbitrede, at
de raabte - no quarter. Tre af dem havde faaet mig
under sig, efterat Flaget val' strøget, men en af de engelske
Officerer reddede mig.«
Fra Christiansand modtog Admiralitetet følgende:
»Da det nu læses offentlig i Aviserne, at Sverrig har
sluttet Fred med England, saa er fra Sandø-Sunds Eskadren,
hvoraf en Del ligger paa Hval-Øer, det Spørgsmaal fremsat
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for- mig : »om engelske Skibe maa angribes i svensk Havn
eller nær svenske Kysten.«
J eg har foreløbig gjort følgende Bestemmelse: »Intet dansk
Krigsfartøj maa angribe noget fjendtligt Krigs- eller Handelsfartøj i nogen svensk Havn eller paa en SømiIs Distance
fra det yderste svenske Skær, som overskylles af Havet;
men hvor norsk Grund eller Territorium er i Nærheden af
svensk Kyst, der kan desuagtet enhver Fjende angribes, som
anses nærmere den norske end den svenske Kyst.« Om nogen
Forandring eller Tillæg heri skal ske, da udbeder jeg mig
Forholdsordre derom.
Vel har den svenske Regering ikke sonteneret denne Territorial-Rettighed i Skærgaarden hidintil, og medens Krigen
havdes med England, men da Aarsagen dertil kunde angives
at være Mangel paa Magt imod England, saa har jeg hellere
villet gaa den sikreste Vej, indtil Politiken bestemte den,
som skal følges.«
. .

Christiansand. den llte September ] 812.

Underdanigat

O. Lutken.
I Anledning af denne Skrivelse svarede Kongen under
»Da vi endnu ikke har Krig, men Fred med Sverrig,
saa bifaldes aldeles de af Dig givne Ordrer.«

16 / 9:

Under 25/ 9 skrev Liiiken til Admiralitetet fra Christiansand :
»Til chagrin for de engelske Fregatter lykkedes det vore
Brigger den 21de at komme fra Arendal hid. Briggerne
Lougen og Alsen gaar nu paa en Krydstur imellem dette og
J æderen. Briggen Langeland har knækket sit Bougspryd i
svær Sø, Briggen Seagull er saa bespændt med Rotter, at
den maa udlosses, Christiansand er et sandt Rottehul. Briggen A llart's Dæk er saa forslidt, at den maa have et nyt
lagt. .
Briggerne Lolland og Samse ventes snart til Tjeneste.«
.
Og under slIo:
»Jeg forespørger, om jeg i Lighed med ifjor iaar maa
dele Briggerne i 2 Hold til Oplægning. Lougen og Alsen er
vest for Næsset, Lolland og Samsø her østen for.
En samlet Magt af Fregatter og Brigger er hver Dag i Sigtc.«
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Admiralitetet svarede, at det ganske overlod Admiralen
at tage Bestemmelse om Briggernes Oplægning. Endvidere
meddelte det følgende kgl. Resolution: I>Med Hensyn til Officerernes Ansøgning om at rejse til Danmark i denne Vinter,
da er saadant under nuværende kritiske Konjunkturer i
Hensyn paa Vor Stilling til Naboriget vanskeligt at bestemme,
dog vil man til den Tid, Oplægning finder Sted, vel kunne
skelne, om Vore Naboer agter at begynde Fjendtligheder
eller ikke, og i Tilfælde af, at ingen Fjendtligheder til den
Tid maatte synes at kunne befrygtes, bemyndige Vi KontreAdmiral Lutken. efter Omstændighederne at bevilge Officererne
under hans Kommando Rejsetilladelse til Danmark i Vinter.s
Som alt nævnt var Kapt. Holm udnævnt til Eskadrechef
for den i Sandø-Sund stationerede Styrke, paa Rejsen dertil
for at overtage sin Kommando fandt han sin Død i Bølgerne. Om denne sørgelige Begivenhed indberettede Admiral
Liaken. den 2/11 følgende:
I>Vor gode og brave Kapt. H olm forlod Christiansand den
17de October for at rejse til sin Post Sand ø-Sund og ved
samme Lejlighed at glæde de Kvæstede og andre Trængende
efter Slaget i Lyngør med Gaver af de Penge, over hvilke
han i Følge Hans Majestæts allernaadigste Resolution var
givet fri Raadighed.
For at gore ham denne Rejse behagelig havde jeg overladt ham den Lodsskøjte, hvormed jeg selv plejer at befare
Kysten. Ked af det langvarige Ophold, som idelig kontrær
Vind og ondt Vejr foraarsagede, har han uden Tvivl vovet
sig ud i for svært Vejr. I det slemme og for vild Sø bekendte
Langesunds-Gab har en Braadsø formodentlig knust Ruffet,
fyldt Fartøjet, saa det var sunket, og derved denne Landets
og Kongens tro Tjener tabt. Tabet af denne saa meget elskede og agtede Mand har opvakt almindelig Sorg, hans Lig
er fundet, og jeg har foranstaltet hans Begravelse paa hæderligste Maade.
Foruden dette mægtige Tab mistede Pr.-Lieut. Seidelin
ogsaa her sin Kone og Barn og Oberst-Lieut. Gaarden i
Sanne-Fjord en Datter, hvilke alle formedelst Vejenes store
Elendighed af den evige Regn havde gjort Selskab med ham.«
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Denne Indberetning fra Lutken. krydsedes af en Ordre fra
Admiralitetet om, at Kapt. Holm skulde fratræde Tjeneste i
Norge, da han var bestemt til Chef for et af de franske
Linieskibe i Vliessingen.
Under stor Højtidelighed begravedes Kapt. Holm og de
med ham Forulykkede den 2/11,
For Kapt. Holm's Efterladte blev del' sørget, thi under
3/11813 bevilgede Kongen hans Enke et Gratiale af 1500 Rbd.
og resolverede under 2/1 1814, at hun skulde have en aarlig
Pension af 300 Rbd.
For at hædre Holm's Minde rejste hans Vaabenbrødre et
Monument paa hans Grav paa Langesunds Kirkegaard, ligesom ogsaa en Kanonbaad, som i Juli 1813 løb af Stabelen
i Throndhjem fik Navnet: Kapitain Hans Peter Holm.
Ved l\lindefesten for Hundredaars-Dagen for Kampen ved
Lyngør var den danske Marine repræsenteret ved Panserskibet Peder Skram, og danske og norske Søofficerer nedlagde Kranse paa Graven.
Den 6/11 indberettede Lutken, at Flotillerne i Bergen og
Throndhjem nærlig var oplagte, og at i dot sydlige NOI'ge
vilde Oplægningen være færdig i Slutningen af Maaneden ; tre
Brigger var oplagte, de øvrige fem fordelte langs Kysten for
at beskytte Kornskibene ; 1 engelsk Fregat og 1 Brig opholdt
sig paa Kysten udfor Christiansand.
Da Besejlingen af Kanonbaaden Proren havde givet saa
gode Resultater, modtog Lutken Ordre til i Throndhjem at
bygge 3 Kanonbaade med lukket Dæk efter Procen'e Tegning i Stedet for de projecterede 3 Kanonskonnerter.

Kommandoforholdene i Hertugdømmerne var uforandrede
fra foregaaende Aar. Den Ilt melder Kapt. Holsten, at alt
er oplagt, og at der er megen Drivis paa Elben; paa Grund
af den strenge Vinter udsættes Indkaldelsen af det hjem'sendte Mandskab til den 16/ 3 i Stedet for den 1/ 3; den 3/ 3
meldes Elben fri for Is.
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Ifølge Indberetning fra Kapt. Holsten var den ham underlagte Styrke fordelt saaledes:
Kapt.-Lieut. Krieger Chef for Briggen Femern paa Elben,
Pr.-Lieut. C. J. F. Hedetnann. med 4 Kanonbaade ved BrunsbUttel, Pr.-Lieut. Klaumatui med 1 Kanonbaud og 3 Skærbaade ved Busum, Sec.-Lieut. O. Liitken. med 1 Skærbaad
som Vagtskib ved Altona, Kapt.-Lieut. Bjelke med 3 Kanonbaade ved List, Pr.-Lieub. Garde med 2 Kanonhaade ved
Pelworm, 2 Kanonsnekker under en Maaneds-Lieutenant ved
Sydveg for at beskytte Farten mellem Hevert og Eider,
naar Vejret tillader, Maaneds-Lieutnant Sørensen med en
Barkas som Vagtskib paa Husum-Rhed, Sec.-Lieut. Andersen
med 2 Kanonbaade Station ved Amrum, naar Vejret tillader, og Prv-Lieut., Schiby i Eid er med Kanonsnekken Louisenlund. Paa Østkysten var Pr.-Lieut. Donner, Holsten og
Gjodvad med 2 Kanonbaade hver henholdsvis ved Neustadt,
Eckernførde og Holt enau; paa Grund af Konvojeringen mellem Neustadt og Femer-Sund forøgedes Stationen med 2 Kanonbaade.
Den 23 / 4 viser den første engelske Brig sig paa Vestkysten.
Ingen Kamp e udover nogle mindre Skærmydsler forefaldt
dette Aar ved Hertugdømmernes Kyster. Den store Virksomhed, der udfoldedes, var Konvojeringen fra Elben til Eider og
omvendt; det var ofte over 100 Fartøjer ad Gangen, det gjaldt.
Da der paa Østkysten viste sig et større Antal engelske
Skibe end sædvanligt, beordrede Landgreven dennes flydende
Materiel forstærket, hvorfor Pr.-Lieut. Hedemann beordredes
med sine Kanonbaade til Neustadt og Pr.-Lieut. Bjelke med
sine til Kiel; derved blottedes List, Pelworm og Busum, hvad
imidlertid ingen Følger havde, og man var istand til at fortsætte med Konvojeringen.
Den IO/a strandede en engelsk Orlogsbrig ved Cuxhafen;
da de franske Kanonbaade nærmede sig denne, stak Besætningen Ild paa Skibet og gik iland.
Et stort Arbejde havde de paa Elben stationerede Skibe
med at bekæmpe Smugleriet, der var gjort særligt indbringende ved de Franskes Told foranstaltni nger ; mærkeligt nok
var de Fleste, der hlev grebne i Smugleri, Franskmænd.
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Den tidt omtalte Skotbaad Vardohus blev aftaklet og
anvendt som Blokskib.
Den 20/" viste to engelske Brigger sig ved Neuwerk; de
der stationerede franske Kanonbande flygtede og forenede sig
med de danske ved Brunshiittel.
Denne Begivenhed har formentlig givet Anledning til en
Forespørgsel til de danske Autoriteter, hvorledes disse vilde
stille sig under et Angreb paa den franske Kyst. Svaret
herpaa lød: »at naar den franske Kyst skulde blive angrebet,
skal vi hjælpe, hvis vi kan undvære Fartøjer, dog underlægges disse ikke de franske Generaler og Admiraler, men
handle med dem til Angrebets Afværgelse og Fjendens Skade.«
Forholdet mellem Danske og Franske var godt; men der
kunde indtræffe disse mærkværdige Tilfælde, som alt har
været nævnt, og som maa tilskrives Begrebsforvirring eller
Tjenesteiver; saaledes gik Pr.-Lieut Hedemann i Juni med
sine Kanonbaade til Neuwerk for sammen med Sec.-Lieut.
Lutzen. at anstille Iagttagelser fra det derværende Udkigstaarn. Efter at være komne iland blev begge Officerer erklærede for Spioner af den kommanderende Officer, der erklærede ikke at kende det danske Flag; efter nogen Forhandling blev Hedemann frigivet for at gaa til Cuxhafen og
hente Bevis for at være dansk Søofficer; ved Forevisning af
dette blev IAUzen frigivet.
Kapt. Holsten klagede til den franske Admiral, del' udtalte sin største Beklagelse over det skete.
Den 9/ U gaves Ordre til at oplægge' Briggen Femern og
erstatte denne med en Skøtbaad og kort efter at oplægge
saa meget som muligt og kun beholde saa meget som nødvendigt til Smugleriets Bekæmpelse; samtidig gaves Ordre
til under Oplægningen at give Kanonbaadene ved Busum og
Husum Dæk.
Naar undtages Erobringen ved Amrum af 3 fjendtlige
Barkasser var Aaret uden Sammenstød med Fjenden.
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Aaret 1812, der ikke havde havt et eneste Lysglimt at
opvise, sluttede med bange Anelser for det kommende, og
hertil kom Pengevæsenets frygtelige Tilstand - en Daler
var efterhaanden l/U af, hvad den efter dens oprindelige
Værdi skulde være; det var ikke alene i Industri og Handelskredse. at Stemningen var trykket, hele Samfundet var
skuffet i sit Haab om, at denne ulykkelige Krig maatte faa
en Ende, efterhaanden som hele Europa stod mod England.
Endnu værre saa det ud i Norge, hvor Misvæxt havde
ødelagt Høsten, hvor Handel og Skibsfart var aftagne som
Følge af Englands ublu Forhøjelse af Prisen for Licensebrevene, hvorved og ved al mulig Hindring af Korntilførsel
det vilde tvinge Frederik V I til Fred. Vanskelighederne
ved at redde Norge for en Hungersnød trods alle Bestræbelser fra dansk Side syntes uovervindelige.
Indbyggernes loyale Følelser fornægtede sig ikke hverken
i Danmark eller Norge, og trods de pengevanskelige Tider val'
Hjælpsomheden stor; det skal saalede f. Ex. anføres, at til
de Saarede og Faldnes Efterladte ved Tabet af Najaden indkom i Norge 18364 Rbd., og at den bekendte Skuespiller
Knudsen ved en Forestillingsrejse i Jylland samlede 14898
Rbd. til Fangerne i England og de Saarede og Faldnes
Efterladte.

1813-14
Ir ED bange Anelser begyndte, som nævnt, Aaret 1813;

1

det var Bestræbelserne for at proviantere Norge og
Forholdene ved 'Elben, der først og fremmest lagde Beslag paa
Regeringens hele Opmærksomhed og alle dens Anstrengelser.
Vinteren var streng ; der var megen Is hele Januar i
Farvandene, og endnu helt ind i Februar var SvendborgSund tillagt. I Januar var al Trafik paa Elben standset af
Is og det derværende Krigsmateriel oplagt; derimod var paa
Grund af de krigerske Forhold samlet ved Wyck paa Fohr
11 Kanonbaade, 4 Snekker, 1 Kutter og nogle Rofartøjer,
bemandede med 600 Mand og fuldt kampberedte.
I Midten af Februar afgik 12 franske Skøtbaade til Hamborg, af hvilke flere var blevne reparerede i Gluckstadt.
Med Kraft blev der arbejdet paa Afsendelse af Proviantskibe til Norge trods de store Hindringer, Isen lagde i Vejen,
og store Isningsarbejder maatte udføres, men samtidig forøgede England sine Anstrengelser fol' at tage Proviantskibe;
de store engelske Krigsskibe og Skonnerten, der brugtes
som Fyrskib ved Anholt-Rev, var indefrosne ved Vingø,
men Orlogskuttere og Kapere krydsede ved Skagen; saaledes
tog den engelske Kaper jJt!ary den 12/ 2 5 Kornskibe, og den
2°/2 berettes fra Norge, at den engelske sloop af war Rose,
der krydsede mellem Sverrig og Norge, havde taget flere
Proviantskibe.
I Norge var, som alt nævnt, Nøden stor; under 6/2 skrev
Lutken til Admiralitetet:
»Korn og Provisioner udebliver; saavidt vides er alle de
fra Fanø afgangne, og jeg tror til at anduve Bergen-Land
bestemte, Provisionsskibe tagne. Havende Beholdninger i
Christiansand og Frederiksværn er ikke engang t.ilstrækkelige
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til at holde Sømagten under Vaaben Sommeren ud, langt
mindre til at sende Provisioner til Throndhjem og Bergen;
den første af disse har aldeles intet, den sidste har noget at
begynde med. Dersom Stillingen med Provisioner ikke forandrer sig, ser jeg mig nødt til at gøre en total Forandring
og Formindskelse i Sødefensionen.
Nordlands-Expeditionen vil komme rent til at indgaa,
Throndhjems Styrke meget at formindskes og de øvrige alle
indskrænkes - og kniber det endnu haardere, maa Briggerne
oplægges.
At Norges Kyster derved vil blive udsat for Voldsomheder, er desværre en sørgelig Sandhed.
J eg giver med næste Post Lieut. Dorn i Bergen i Kommission om muligt der at købe, hvad han kan faa for at
opsende til Throndhjem.s
Og under 8/2: »endnu er ingen Provisioner ankomne;
5 Brigger beskytter Kysten og ankommende Skibes: Udrustningerne udsattes til først at være gennemførte den 15 / 3,
Den 1/3begyndte Udrustningerne af Flotillerne i de danske
Farvande, over hvilke Admiral Krieger som det foregaaende
Aar førte Kommandoen med Undtagelse af Flotillen paa
Jyllands Østkyst, over hvilken Pr.-Lieut. Falsen var Chef.
Fordelingen af Fartøjerne var ligeledes den samme, og faa
Forandringer var foretagne i Chefsposterne; den 18/. var de
Admiral Krieger underlagte Flotiller paa deres Stationer.
Allerede den første Uge i Marts viste de engelske Skibe
sig i Sundet, hvor de havde Station ved Raa: Trekroner og
Prøvesteen fik fuld Besætning og tildelt 3 Kanonbaade hver.
Samtidig indfandt de engelske Skibe sig ved Elbens Munding.
Den 12/3 havde Franskmændene forladt Hamborg, rømmet Cuxhafen og ødelagt de derværende Kanon er. Hamborg
var bleven besat af den russiske General Tatterborn, der strax
skrev til den under General Wegner i Altona kommanderende
Oberst-Lieut. HatJner for at faa en Stilstand bragt tilveje paa
Elben mellem de Danske og Englænderne for at muliggøre
Hamborgs Forbindelse med Havet. De engelske Chefer gik
ind paa ikke at øve Fjendtligheder mod de danske Skib e,
29
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og Statholderen i Hertugdømmerne, Landgrev Carl, der vidste,
at Kongen havde indledet Fredsunderhandlinger med England og standset Kaperiet, gik ind paa en lignende Holdning
fra dansk Side for et Tidsrum af 6 Uger.
Forinden denne Aftale var traadt i Kraft, mistedes den
21/ 3 2 Skøtbaade paa Elben; om denne Begivenhed indsendte
Komd. Holsten følgende fra Pr.-Lieut. O. LUtken modtagne
Rapport:

I)Den 2°/3 KJ. 7 EM. forlod jeg Brunsbuttel med Skøtbaadene Der junge Trautmann. og Die Liebe. J eg ankrede
KJ. 9 under Kysten imellem Osten og Ottendorph omtrent
1/2 Mil fra Land; det var hele Natten og næste Morgen
stille med meget haard Flodstrøm.
Den 21 / 3 KJ. 41 / 2 FM., da det just var stille Vande, saa
jeg to svære Chalupper at ro tværs paa Land imod mig.
Jeg rettede strax den forreste Kanon efter Fartøjerne, men
da jeg ikke ved Tougstikning eller nogen Maade kunde
bringe Kanonen til at bære paa dem, saa undgik de, idet
de søgte Skøtbaaden skøns agter fra, Skuddet. Jeg lod
Mandskabet gribe Haandgeværet og benyttede en 4-pundig
Houbitz. De fjendtlige Chalupper lagde paa Laaringen, og
omtrent 40 Mand trængte Skøtbaadens Mandskab forud.
Da jeg saa en saa betydelig Overmagt for mig i Skibet,
ansaa jeg det uden Hensigt at opofre Skøtbaadens Mandskab. Jeg overgav Skøtbaaden Der junge Trautmann.
Maaneds-Lieut, G. Wriedt, der kommanderede Skøtbaaden
Die Liebe , og som saa min Skæbne, lettede strax, og uagtet .
Ebbestrømmen var begyndt, lykkedes det ham dog med
en laber opspringende Kuling af SO. at fjerne sig noget
fra mig.
Kapt. Devon, Chef for Briggen Brevdrageren, stationeret
ved Cuxhafen, som kommanderede de fjendtlige Chalupper,
afsendte strax en stærkt bemandet Chalup mod Skøthaaden
Die Liebe og gjorde sig klar til med Der junge Trautmann
at angribe samme; den afsendte Chalup entrede Skøtbaaden
Die Liebe; jeg saa den stryge sit Flag.
Med en stiv tiltagende Kuling af SO. og med Ebben blev
Skotbaadene bragt til Ankers for Cuxhafen; deres Mandskaber
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blev bragte ombord i Brevdrageren og førte til Helgoland,
hvor vi ankom den 22/3, Skøtbaaden Der junge Trautmann
har 2 Mand haardt saarede.
Havende udført den tunge Pligt at indberette Hr. Kommandøren Tabet af de to Skøtbaade overlader jeg til nærmere Undersøgelse, hvorvidt det var muligt under disse indtræffende Omstændigheder at forhindre, at det mig anfortroede Fartøj geraadede i Fjendens Vold.
I dette Øjeblik sendes Skøtbaadenes Mandskab, 47 Mand
ialt, til Husum til Hr . Kapt. Stephansen. De to Saarede blev
bragte iland paa Helgoland. Mandskabet har maattet give
Løfte om ikke at tjene før udvexlet.«
Underdanigst
Liuken.

»Da en lignende Rapport er sendt til Kapt. Kruse, saa
tjener samme til Vejledning for det der anordnede Krigsforhør.
Endvidere melder Lieutenanten, at han og Lieut. Wriedt
skal forblive paa Helgoland, indtil man har indhentet nærmere Ordre desangaaende fra England, og anmoder han om
den allerhøjeste Naade at maatte blive udvexlet for, dersom
Krigen skulde vedvare, han da kunde tjene mod Landets
Fjender.«
Underdanigst
Slesvig, den 1ste April 1813.

H. Holsten.

Allerede under 4/4 kunde Holsten indberette, at de to
Officerer Liuken. og Wriedt var ankomne til Ghickstadt; de
var blevet frigivne mod Løfte om ikke at tjene i denne Krig
før udvexlede.
Under 7/4 indberettede H olsten, at der i Hamborg var
udrustet et Fartøj med 8 Stkr. l-pundige Kanoner, førende
russisk Flag, og hvis Bestemmelse formodentlig var at ligge
som Vagtskib ved Harburg.
Under

23/4 skrev

Kongen til Admiral Krieger:

»Naar engelske Krigsskibe nærme sig de Kyster, hvor Ro.fartøjer er stationerede, som henhøre under Din Kommando,
29*
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da ville Vi, at vedkommende Rofiotilles Chefer udsender en
Parlamentair til disse og derved skriftlig tilkendegiver den
højstkommanderende Officer, at da Vi haabede snart at se
Fred og Venskab oprettet igen mellem Os og England, saa
var han af Os bemyndiget at tilbyde ikke at lade skyde
eller forurolige noget engelsk Fartoj, naar bemeldte højstkommanderende Officer ligeledes vilde forpligte sig til ikke
at ville forurolige Vore Skibes Fart eller Kysterne, og i Tilfælde, at han afgiver dette Løfte, da maa Rofiotillen aldeles
ikke agere offensiv, men i enhver Henseende blot forholde
sig defensiv.
Dette haver Du strax at bekendtgøre alle RoflotilleStationerne under din Kommando.«
Samtidig indlededes Underhandlinger med den engelske
AdmirallJfaris, der under Admiral Hope kommanderede Skibene i de danske Farvande, hvorefter Kongen under 26/6 skrev
til Admiral Krieger:
»Da den engelske Admiral Maris har lovet fra nu af, og
indtil han havde indhentet nærmere Forholdsordre fra sin
Regering, ikke at ville forurolige Vores indenrigske eller
Kystfart, saa ville Vi for at vise Reciprocitet, at der fra nu
af og intil videre skal af Vore Krigsfartojer gaas defensiv tilværks og samme saalænge fraholde sig at forurolige engelske
forbisejlende Skibe.
Da man imidlertid ej kan vide, hvorlænge denne Foranstaltning vedvarer, saa maa samtlige Koffardiskibe paalægges
ligefuldt at bruge al Forsigtighed paa deres Fart for at,
naar en Kontraordre kunde indløbe, de da ej skulde blive
et Rov for Fjenden.
Dette haver Du strax at bekendtgøre samtlige under Din
Kommando staaende Roflotille-Stationer til allerunderdanigst
Efterretning. «
Denne Glæde var imidlertid kort, thi allerede under
skrev Kongen til Krieger:

29/6

»Da den engelske Admiral Maris, som er stationeret ved
Malmø, har i Skrivelse af 27de til Dig erklæret, at han ifølge
sine Instruktioner ikke ser sig bemyndiget til længere at
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forbyd e de under hans Kommando staaend e Krig sfartøjer
at udove Fjendtligheder mod Vore Skibe, saa ophæves den
under 26de givne Befaling, og ifølge heraf har altsaa Vore
Krigsfartøjer at iagttage samme Forhold mod engelske Skibe,
som førend denne Vor formeldte Befaling af 26de blev givet.
Hvilket Du har at bekendtgøre samtlige under Din Kommando staaende Krigsfartøjer.«
Forholdet til Sverrig blev stadigt mere truende, hvorfor,
foruden hvad alt er nævnt for Forternes Vedkomm ende , Roflotillerne paa Sjællands Østside forstærkedes, og samt lige
Skøtpramme armeredes, men blev liggende indenfor Bommen; i Norge v entede man ligeledes at bliv P. angrebet, og
det forlød, at Svenskerne gjorde deres for at forhindre Norges Proviantering. Admiral Liaken. indberettede under 23/ 4:
»Elter Hs, Majestæts Befaling forlægges Roflotillen fra den
vestlige Kyst øst eft er paa Græn serne; uvis paa, hvor det
Angreb , de Svenske truer med, vil komme, enten i Christiania-Fjord eller ved Frederiksværn. Kapt. Fasting har Kommandoen ved Græn sen, Kapt. Bille forbliver i Frederiksværn
med sin Eskadre, indtil Omstændighederne gør det Iornødent
at samles paa et af Stederne til fælles Forsvar. Briggerne
er ud e at beskytte Kornskibene.«
Under 29/ 4 skrev Liuken; at han er gaaet til Arendal for
derfra at gaa til den svenske Grænse, og at Vicestatholderen
har givet ham Ordre til at dække Christiania-Fjord. Kysten
er blottet for Skibe fra Hitter-Ø til Jomfruland. Under Christiansand krydser 1 engelsk Fregat og 4 Brigger.
I Midten af April var Napoleon gaaet angrebsvis tilværks
mod sine Modstandere og maatte for at sikre sin venstre
Flanke igen besætte Hamborg. Frederik V I, der i dette øjeblik stod tvivlraadig med H ensyn til, hvad Parti at tage, gav
Ordre til at imodekomme General Tatterborn's Ønske om at yde
ham Hjælp, og foruden Tropper blev 4 Kanonbaade under
Pr.-Lieut. C. Hedernann. sendte til Hamborg for at beskytte
Byen mod Bombardement fra Vest . Følgen heraf var, at de
Franske ikke respekterede det danske Territorium, al Trafik
fra dansk Side til den v enstre Elbbred blev forbudt, Kanon-
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baadenes Antal paa Elben blev forøget med 4, og Roflotillerne i Neustadt og Kiel forøgedes, da der i Lilbeck udrustedes franske Kapere. Pr.-Lieut. Hedemann, der kommanderede Kanonbaadene ved Hamborg, modtog fra Komd.
H olsten følgende Ordre:
»Saa længe, som det er absolut nødvendigt, og der er
rimelig Formodning om, at franske Tropper kunne fra hin
Side Elben debarquere paa dansk Grund i Nærh eden af Altona, forbliver De der med Deres
Division Kanonbaade.
Da Hs. Majestæt Kongen
allernaadigst har befalet, at Elben indtil videre skal anses for
fri, saa hindrer De i ingen Henseender Sejlads af fremmede
Tropper af hvilken som helst
Nation paa denne Strøm, ligesom De ej heller modsætter
Dem noget Debarquement af
nogen Nation paa fremmed
Grund. Derimod søger De med
Magt at afværge enhver Molest
eller Debarquement paa dansk
KysL eller Land; og naar De
hal' Formodning om, at sanuue
C. J. F . Hedemann,
skulde foretages, advarer De
Vedkommende, som vilde lande, om denne Ordre.
I Elben kan efter Omstændighederne ingen Territorialgrænse angives, uden Fastlandet selv.
Denne Ordre forevises Oberst-Lieutenant v. H atJner, og
handler De ikke imod den, uden at Hr. Oberst-Lieutenanten
foreviser Dem en allerhøjeste Befaling; thi i saa Fald er det
en Selvfølge, at samme tjener til en allerunderdanigst Efterlevelse, som De tilmelder mig.
Skulde, som Efterretninger lyder til Landgreven. det
Hele være uden Grund, saa vil De behageligst returnere til
Deres Station med Divisionen.:
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Franskmændene kunde kun fra Harburg naa Hamborg
over de smaa Øer i Elben; af disse var Vilhelmsborg den
vigtigste, som Franskmændene bemægtigede sig efter en hidsig
Kamp d. 121s, hvor danske Tropper uheldigvis blev tagne tilfange; i Kampen deltog ligeledes de danske Kanonbaade,
men denne Deltagelse var uden Betydning, thi Kommandør
H olsten rapporterer til Landgreven, at Kanonbaadene maatte
ligge saa langt ude, at de ikk e kunde række med Kardætseher, og at der kun blev skudt en Snes Kugler mod et Hus,
hvor de Franske havde deres Forpost, og at General Tutterborn kun havde ønsket at imponere og vise sine Hjælpekilder.
Imidlertid havde England afslaaet al Fredsforhandling
med Danmark, og Frederik V I knyttede sig igen afgjort til
Napoleon; den 191s forlod de Danske Hamborg, General Wegner
og Oberst-Lieut. HatJner blev desavouerede, General Schulenborg fik Kommandoen over Tropperne med Ordre til at
virke sammen med de franske, og Pr.-Lieut. H edemann fik
atter Ordre at gaa til Hamborg. Samtidig blev Vaabenstilstanden paa Elben opsagt og Ordre givet til at tage alle
engelske Skibe paa Elben, hvis de ikke godvillig afsejlede.
Da Hedemann den 30 15 om Morgenen kom til Altona med
Kanonbaadene og vilde til at gaa over for at dække de
franske Troppers Overgang, lagde en armeret russisk Evert
sig for Harburger-Løbet, men da Kanonbaadene formerede
Frontlinie, lod Everten Baadene passere; Everten og en
anden lignende russisk Evert gik nu til Helgoland for ikke
at falde i Franskmændenes Hænder.
Den 30ls besatte Franskmændene Hamborg, besatte den
venstre Elbbred og paabegyndte Genopførelsen af de nedlagte Batterier ved Cuxhafen .
For at hjælpe paa Stemningen i Norge blev Vice-Statholderen Prins Frederik af Hessen, hvem Kongen havde tiltænkt en anden Virksomhed, afløst af Kronprins Christian
Frederik; han blev under ret farefulde Omstændigheder ført
til Norge i en Fiskerbaad af Pr.-Lieut. Falsen, landede ved
H val-Øer den 21/ 5 og fik en begejstret Modtagelse af Nordmændene.
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Den 3°/5 gav Kongen Ordre til, at del' med Proviantskibe til Norge skulde følge en Søofficer, der ved »at dirigere
Skibets Kurs« skulde forringe Muligheden for Opbringelse;
Skibene skulde gives Haandarmatur.
Allerede i April havde N apoleon imødekommet Frederik V l's Ønske om at hjemsende de danske Søfolk i Vliessingen, og den 15 / 5 var den. sidste Mand tilbage i Gluckstadt ;
de 470 Mand, som den samlede Styrke var, blev en velkommen Hjælp til Udrustningerne; de i Hertugdømmerne
hjemmehørende stilledes til Raadighed fol' Komd. Holsten,
de i Jylland for Pr.-Lieut. Falsen og de ost for Lille-Bælt
for Admiralitetet.
Den 4/6blev del' sluttet Vaahenstilstand mellem Napoleon
og hans Modstandere ; den varede til den 10/0, og Danmark
havde saaledes kun sin gamle Fjende, England, men Forholdet til Sverrig blev stadig slettere ved udfordrende Optræden fra svensk Side, medens man fra dansk Side stadig
søgte at undgaa Fredsbrud ; saaledes meldte Pr.-Lieut. Lorck,
Chef for Roflotillen i Helsingør, at en russisk Galease, der
den 2°/7 vilde betale Told i Helsingør, af svenske ' Kanonbaade blev tvungen til at gaa til Landskrona, og Kapt.
Munch, Kommandant paa Christiansø, meldte, a.t da. en
sven sk Brig, Venta litet, udfor Øen opbragte danske Skibe,
svarede den svenske Chef, Kapt. Kronstedt, den danske Officer, som var udsendt for at spørge om Grunden, at han
havde Ordre dertil.
Den 24/7 K1. 101/ 2 FM. udsendtes derfor Kapt.-Lieut. WulU
fra Christiansø med 4 Kanonjoller; Kl. 111/4 hejste Briggen
svensk Flag og Vimpel og skød et løst Skud , hvilket blev
besvaret. Kl. 113/4 aabnede Kanonjollerne Ilden, da Briggen
drejede Bredsiden til og gav to fulde Lag, hvoraf 2 Kanonjoller blev trufne, men uden videre Skade. K1. 123 / 4 afsendte
Briggen en Officer i et Fartøj under Parlamentairflag med
Forespørgsel, om Krig var erklæret mellem Danmark og
Sverrig. Wulff?« Svar var: »at eftersom Briggen ifølge dens
Chefs til Kommandanten afgivne Svar havde Ordre til at
opbringe alle danske Skibe og standse al Kommunikation

I
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mellem Fæstningen og Bornholm, yar han (WzdO) givet Ordre
til at forhindre saadant.« Briggen søgte nu med alle Sejl og
Aarer at undfly nordefter og kom ved den tiltagende Kuling
K1. 2 udenfor Skudvidde. K1. 3 indhentede Kanonjollerne
atter Briggen, da Attaken begyndte paany og varede til
K1. 31 / t , paa hvilken Tid Briggen ved den tiltagende Kuling
atter undflyede. K1. 6 var Kanonjollerne tilbage.
For at undgaa Kollision foretog Admiral Krieger selv med
en betydelig Styrke Konvojeringen af Skibe fra København
til Grønsund og tilbage.
.
Da svenske Krigsskibe begyndte at vise sig paa Hertugdømmernes Østkyst, blev Flotillerne i Neustadt og Kiel forøgede med Baade fra Bæltstationerne.
Ved Traktaten af 1°/6 knyttedes Danmark endnu mere
til Frankrig; ved denne Traktat forpligtigede Frederik V I
sig til at lade en Division støde til den franske Hær, og den
skulde bestaa af 10000 Mand Infanteri og 2500 Mand Kavalleri med 40 Kanoner; Prins Frederik af Hessen blev Chef for
denne Division kaldet Auxiliairkorpset; samtidig skulde begge
Stater holde 20 Kanonhaade til Forsvar af Elben. Til den
ovennævnte Styrke føjede Frederik VI et Kompagni Søfolk,
til hvis Chef bestemtes Kapt.-Lieut. F. Holsten, der i den
Anledning fra Admiralitetet modtog følgende Ordre:
»Under 6/Shar Hs. Majestæt Kongen allernaadigst befalet
følgende:
Det er vor allernaadigste Villie, at et Kompagni Søfolk
skal organiseres, hvis Bestemmelse skal være at følge Armeen
og være samme behjælpelig ved Overgangen over Floder og
Vande, naar disse passeres.
De Folk, der ansættes ved dette Kompagni, bør kunne
svømme godt samt bruge Øxen; iøvrigt bør de være sunde,
friske, unge og ugifte Mennesker:
Kompagniets Styrke bliver:
Chefen, som er Kapitain eller Kapitain-Lieutenant, 2
Lieutenanter, 6 Underofficerer, 180 Gemene, nemlig 40 af
Holmens Tømmermænd og Resten Indrullerede.
Til Underofficerer tages 2 Formænd for Tømmermændene
og 4 for de Indrullerede.

/
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Munderingen skal være en blaa Trøje med rød Krave og
blanke gule Knapper, en Sabel, en Kappe lig Soldatens og
en Tornister med Rem over Skuldrene; desuden gives Mandskabet 2 Skjorter, 2 Par Sko og 1 Par Halvstovletter ; Unofficererne har korte Skøder paa Trøjen og et gult Baand
som Galon om Omslagene.
Hver af disse 120 Mand skal være forsynet med en Øxe.
Vi udnævne allernaadigst Kapt.-Lieut. F. Holsten til Chef
for dette Kompagni og Sec.-Lieut Flor til en af de subalterne Officerer, til anden subalterne Officer skal det være
Chefen tilladt at foreslaa en af de faste Officerer eller en af
Maaneds-Lieutenanterne. Chefen og Officerene kunne selv
udsøge Mandskabet.
Dette Kompagni skal afmarchere til Wandsbech, hvor
det haver at melde sig til Chefen for det bevægelige Auxiliair-Korps, Vor General Prins Frederik af Hessen.
Ifølge denne allerhøjeste Befaling har Hr. Kapt.-Lieut.
altsaa at antage Dem ovennævnte Kompagni som Chef og
at virke for dets snareste Færdiggørelse til Afmarch.«
Kompagniet fik Betegnelsen »Søkompagniet«, fik Ordre
til at marchere under Flag og Vimpel, og Chefen, Kapt.Lieut. Holsten, fik tillagt Karakter af Maaneds-Kapitain.
Mange af de bedste Matroser, der havde tjent i Vliessingen,
lod sig antage til Korpset med den Begrundelse, at de ingen
Løn fik, da Papirspengenes Værdi i Hertugdømmerne var at
anse lig Nul, og Korpset var i en Fart bragt op paa 180.
Den 28/ 8 blev Kaperiet atter tilladt, og kort efter blev
ved en Parolbefaling bekendtgjort, at Svenskere paa opbragte Skibe var Krigsfanger.
Ved en anden Parolbefaling ligeledes af 28/ 8 befaledes:
1) Vore samtlige Krigsfartøjer skulle angribe de fjendtlige Fartøjer, hvor de helst ved og kan.
2) alle svenske, preussiske, russiske og mecklenborgske
Skibe skulle fra nu af opbringes.
3) det skal paases, at alle Skibe uden ndtagelse svare
Tolden.
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4) De Skibe, som har Lejdebreve eller ved anden speciel
Bestemmelse er fritagne, maa ikke opbringes, og hertil skal
især regnes de Skibe, som bringe Korn til Norge.
Efter endt Kadetskibstogt afløste Briggen Falster Briggen
Tickler som Flagskib paa Københavns-Rhed forAdmiral Krieger.
Den paa Elben værende Søclefension konvojerede, naar
Forholdene tillod det,
Skibe til og fra Eideren, men i disse
Farvande syntes Englænderne mere agressive end andetsteds.
Den 11/7 rapporterede Kapt. Kruse til
Komd. Holsten:
IlDen Ilte om F ormiddagen
omtrent
K1. 10 blev givet Signal fra Møllerne paa
Kysten, at Fj enden
var und er Opsejling;
uagtet det var Flod
og Vinden skral, saa
forenede dog . Pr.Lieut. Hedernann. Pr.Lieut. O. Lutken's Division, der laa her i
Havnen, med sin egen
O. F. Liitken.
Division, som laa paa
Brandvagt ved Støren: efter denne Forening stødte han omtrent Kl. 12 udfor Brockdorff paa Fjenden, hvis Force bestod
af 4 Kanonbaade og 5 andre armerede Fartøjer. Efter 1/2
Times Modstand flygtede Fjenden forfulgt af vore Kanonbaade indtil omtrent KJ. 21 / 2 , da han var ude af Sigte.«
Af en til Kapt. Kruse fra Pr.-Lieut. Hedemann om Affairen indsendt Rapport skal nævnes: »der vexledes omtrent
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lO Skud fra hver Kanonbaad. Da de engelske aldeles havde
Fordelen af Farten, opgav vi Jagten udfor Brunsbiittel. Da
vi med vore 24-pundige Kanoner ikke kunde række i Bueskud, rækkede deres Karonader os. laftes fik vi Efterretning fra Blankeneserne om 13 Transportskibes Ankomst
tilligemed en Del Kanonbaade tilankers ved den lille Baake
udfor Cuxhafen.«
Den

12/ 7

indberettede Kapt. Kruse til Komd. Holsten:

»Idag KJ. 10 FM . observeredes en fjendtlig Brig, 11 Kanonhaade, 1 Langbaad og 4 mindre armerede Fartøjer at komme
med Floden Elben opsejlende; da jeg formodede et Angreb
paa Briggen Femern, lod jeg Pr.-Lieut. Hedemann med den
ham anfortroede Kanonbaadsflotille henlægge sig i Frontlinie
for Briggen. KI. 12t 20m begyndte Skøtbaaden Las ihm so
og Storens Batteri en levende Attaks mod Fjenden, denne
varede til KI. It 40m , da Fjenden trak sig tilbage og holdt
ned til Brunsbiittel.
Af Ammunition er bortskudt fra Batteriet 50 12-pundige
og 34 36-pundige, fra Skøtbaaden 12 18-pundige Skud. En
Del af de engelske Kugler er dels truffet i Batteriet og dels
gaaet op i Landet dog uden at gøre Skade.
Jeg har Grund til at være tilfreds med Chefen for Batteriet Maaneds-Lieut. Jørgensen og Chefen for Skøtbaaden
Xlaaneds-Lieut. Groot.
Efter sikker Efterretning fra Helgoland bestaar den
engelske Søstyrke der og ved Elben, af 1 Linieskih, 1 Fregat, 4 Brigger, 2 Kuttere og 16 Kanonbaade.
De Engelske har den 8de skudt 530 Skud imod Cuxhafens
Batteri uden at gøre betydelig Skadex
Fra Pr.-Lieut. Hedemann. modtog Kapt. Kruse folgende
Rapport, dateret Kanonbaaden Christian v. Gluckstadt den 25/ 8:
»Idag KI. 10 1 / 2 FM. saas Lieut. O. Liuketi med sin Division og 2 Fartøjer i Konvoj komme tilbage fra Brunsbiittel;
han blev forfulgt af 11 engelske Kanonbaade. Kl. 11 1/ 2
ankrede han ved Størort og oppebiede Fjenden. J eg var
mecl de 3 Kanonbaade, som udgør Iste Division, halet ud
fra Gliickstadt og søgte mecl Floden og NV. Vind at vinde
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op, hvilket Kl. 121 / 4 ved Mandskabets særdeles Anstrængelse
lykkedes.
Lieut. Lutken 's Division var alt i Engagement; det blev
nu almindeligt. Da Lagene fra Batteriet Ibenfleth's Kanoner
drev Fjenden tilbage, vedvarede Fægtningen sydefter. K1. 1 1 / 2
kom en af de engelske Baade paa Grund, og da de øvrige
i en temmelig uord entlig Stilling blev beskudte fra Kanonbaadene, retirerede de hen i Dybet, hvor de formerede
Frontlinie tilankers 1/2 Kanonskud fra den, som stod.
Vore Fartøjer kund e ikke bemægtige sig denne Kanonbaad, da de ikke mere kund e flyde derhen . Fægtningen
vedvarede endnu, da Krudtet til vores forreste Kanon var
bortskudt, og vi tilankers over Ebben intet kunde udrette
med den agterste, tog vi Stilling mellem Gluokstadt og
Støren K1. 41 / 2 EM. Vi have været saa heldige ikke at
blive truffet af een Kugle. Officererne og Mandskabet gjorde
deres Pligt.«
Da Englænderne i Boschhafen havde taget 2 Everter,
modtog Komd. Holsten følgende Rapport fra Kapt. Kruse,
dateret Gluckstadt 21/ 8:
»Hr, Lieut. Liuken; som med en Division Kanonbaade
ved Ebbens Begyndelse gjorde den sædvanlige daglige Recognoscerings- og Konvoj eringstourned efter ogved denne Lejlighed
lod det ved Bosch forefaldne undersøge, har ved sin Tilbagekomst indgivet følgende Melding:
at have sendt Maaneds-Lieut. Groot til Bosch for at indhente sikre Efterretninger angaaende de denne Morgen med
3 engelske Chalupper der ud af Havnen tagne Fartøjer;
denne havde bragt bestemt Efterretning saaledes: Denne
Morgen med hojt Vande var 3 engelske Chalupper roede ind
i Bosoh-Havn og besat en for i Havnen liggende gammel
Evert; de var derpaa forbiroet flere Fartøjer og helt højt
oppe i Havnen, hvor de havde besat en anden Evert, begge
disse Fartøjer havde de udbragt og bortførte tillige de til
Everterne hørende' Folk.
Jeg giver mig den Ære, idet jeg forelægger denne Tildragelse, at tilføje den Bemærkning, at efter al Sandsynlighed de bortforte Fartøjer har forhen havt Samkvem med
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Fjenden, og efter deres eget Ønske af ham er bortførte;
den forlangte Beskyttelse kan herfra lige saa lidt gives som
den supponerede Maskepi med Fjenden forebygges, saa længe
hans Stilling bliver, som den nu er, da umulig en Afdeling
Kanonbaade ved at blive liggende for de forskellige smaa
Havne bør ud sættes for ved Nattetider at blive af Fjenden
afskaaren og taget. Derimod synes den udvortes Beskyttelse
af bemeldte smaa Havne ved Landmilitair eller Kystmilits
vel at kunne beværketilliges«.
Som alt nævnt forefaldt hele Aaret mindre Kampe i de
hjemlige Farvande ; af disse skal her nævnes en den 2/0, da
den rimeligvis fremkaldte den endelige Krigserklæring mod
Sverrig af 3/0,
Admiral Krieger indsendte herom følgende Rapport:
I)Da en af Krigsskibe dækket svensk Konvoj, som laa
paa Malmø-Rhed, lettede den 2/0 om Morgenen for at gaa
Sundet ud, blev nogle Afdelinger af den danske Roflotille
udsendte for om muligt at tvinge de svenske Koffardiskibe,
ved Passagen gennem Øresund, til at erlægge den traktatmæssige Sundtold.
Kmd.-Kapt. Jessen afgik med en Division Kanonbaade,
men idet han nærmede sig den svenske Kyst under Helsingborg, begyndte ] Fregat og 9 Kanonbaade at beskyde ham;
han besvarede Ilden og holdt derefter, da et svensk Linieskib
og 2 Orlogsskonnerter kom sydfra, tilbage under den sjællandske Val.
Kapt. Schumacher og Pr.-Lieut Lorck posterede sig med
deres Afdelinger paa Kanten af Lappegrund for derfra at
kunne understøtte de Rofartøjer, de udsendte, og ved hvis
Hjælp de vilde forsøge at bringe nogle af Skibene til at holde
under Fæstningen, hvilket var det eneste der kunde gøres,
da det baade luftede frisk, og der gik en stærk sydlig Strøm.
Efter at Konvojen var passeret Kronborg, og man altsaa
klarlig saa, at den ikke vilde klare Sundtolden, begyndte
Flotillerne at skyde enkelte Skud efter Koffardiskibene, og
Fartøjer blev tillige udsendte, men hermed ophørtes snart, da
Konvojen gik den svenske Kyst saa nær, at ingen Virkning
deraf var at vente. Tre svenske Kanonbaade, som var
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agterst i Konvojen, skød efter de udsendte Fartøjer, hvorfor
3 Kanonbaade og 2 Raketbaade roede over mod den svenske
Kyst for at soutenere Fartøjerne. Mod en af de svenske
Kanonbaade blev skudt omtrent 30 Skud, hvoraf nogle med
Virkning, men da den havde faaet saa stort Forspring, at
den ej kunde indhentes af de danske Kanonbaade, holdt
disse tilbage til den danske Val. Otte svenske Kanonbaade
havde lagt sig i en Linie nord for Helsingborg. En af vore
Sejlbaade jagede en svensk Galease, ladet med Kalk, i Land
paa den svenske Kyst, hvor den siden blev brændt. Konvojen bestod af 55 Skibe.
Saaledes begyndte Fjendtlighederne fra svensk Side; der
er fra de danske Roflotiller ikke skudt efter de svenske
Krigsskibe før disse havde skudt først.«
Allerhøjeste Parolbefaling af 8/9:
»Da de Svenske har begyndt Fjendtligheder, saa er nu
Krigen mellem Os og Sverrig udbrudt og de Svenske an gribes, hvor ske kan. Vi stoler trygt paa Vore Sø- og Landkrigeres prøvede Troskab og Hengivenhed for Os, saavelsom
paa deres urokkelige Mod og Standhaftighed.
Denne Befaling skal oplæses for samtlige Officerer, Underofficerer og Mandskab. (I
Admiral Krieger indsendte den 7/ 10 følgende Rapport:
»Pr.-Lieut. Lorck har rapporteret, at den 5/ 10 om Aftenen,
da Lejligheden lod til at være gunstig, detacherede han en
Division Kanonbaade under Pr.-Lieut. Skibsted samt 4 Rofartøjer til Høganæs for at bemestre sig en der liggende
svensk Kanonbaadsskonnert tilligemed 2 svenske Kuttere.
Kl. 2 om Natten kom de ind i Høganæs Havn. Rofartøjerne
forsøgte Entring, men maatte formedelst den fjendtlige
Kardætskild ty til Kanonbaadene, som ikke kunde vedblive
at avancere, da Lodsen, i det netop paa den Tid indfaldende
Mørke, erklærede, at han ikke kunde finde sig tilrette i det
snevre Farvand, og de ved Lodning kun havde 11/ 2 Favn
Vand, og Omstændighederne ikke tillod at prøve dem frem;
Pr.-Lieut. Skibsted vendte derfor tilbage, da han ikke havde
Haab om at opnaa Hensigten, som fornemmelig var kalouleret
paa at overrumple Kanonbaaden.
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Lieut Lorck var med 8 Kanonbande ankret 1/ ~ Mil fra
Høganæs for at dække sit Detachements Retraite, om den
ved Helsingborg liggende anselige Styrke skulde ved at høre
Skud komme til Assistance.
Ved Dagningen, da han formedelst opkommende stiv
Kuling maatte opgive Hensigten med at bemestre sig Kanonbaaden, og saaledes holdt tilbage, observerede han 3 svenske
Kanonbaade, som ilede til Hjælp, disse attakerede han efter
at være kommen paa god Kærneskuds Distance, hvorpaa
de svenske Kanonbaade, forcerende med Sejl og Aarer,
flygtede tilbage og søgte Beskyttelse under Landbatteriet
ved Helsingborg, hvor de tilligemed 4 fra Helsingborg og
en syd fra kommende Kanonbaad lagde dem i Frontlinie og i Forening med Landbatteriet og en Hemmama 1),
der havde ladet sig drive op, begyndte at beskyde den
danske Flotille.
Lieut. Lorck ophævede da J agten og roede tilbage; da
han K1. 2 om Eftermiddagen omtrent var tværs 101' Hellebæk, kom ovenmeldte svenske Baade tilligemed 8 imidlertid
syd fra kommende svenske Kanonbaade roende i Frontlinie mod ham, og begyndte saaledes denne Styrke af 16
Kanonbaade en meget heftig Ild, s om i stive 3 Kvarter var
paa i det mindste 2 Kanonskuds Distance; imidlertid lod
Lieut. Lorck sit særdeles udmattede Mandskab give nogen
Forplejning, og derefter formerede -han Front imod dem,
roede ind paa dem og begyndte, da han var paa Skud, en
velrettet Ild, der var med god Effekt. K1. 4 1 / 2 var den hele
svenske Flotille i en general Uorden og holdt nord efter
under svenske Kysten.
Pr.-Lieut. Lorck ankrede paa Lappen, da Kulingen paa
samme Tid tiltog. Irieut. Lorck melder endvidere, at han
observerede en stærk Bevægelse paa den svenske Kyst, at
en ridende Artilleripark. saavidt kunde skønnes af 6 Piecer,
marcherede langs med Stranden, og at i Strækningen mellem
Helsingborg og Vigen var paa flere Punkter opmarcherede
Soldater, i det hele saavidt kunde skønnes omtrent mellem
2 a 300 Mand. Lient. Lorck melder at have mistet 1 dod,
1) Hemmama = Skøtpram.
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1 haardt og 1 let saaret Mand, 2 Kanonbaade at have faaet
Grundskud og et Par andre Baade at have faaet ubetydelig
Skade, og bemærker han, at samtlige hans Officerer saavelsom hans brave ufortrødne Mandskab, der continuerlig i 18
Timer har roet, ved denne Lejlighed har vist dem værdige
den Ære at st ride under det danske Flag.«
Trods ane Anstrængelser lykkede s
det ikke at tilføre
Norge tilstrækkeligt
Korn, og Nøden deroppe antog ofte en
sørgelig Karakter.
Under 1/7 meldte
Admiral Lutken fra
Hval-Øer:
»Da Søposten nu
er indtruffen. til hvilken jeg har den Tillid, at Postsækken
sænkes og ej faldet'
i Fjendens Hænder,
saa vil jeg nu indberette det Kongelige Kollegium Stillingen her.
Efter at have konL. Lorck.
fereret begge Værfters Proviantbeholdning, er udfundet, at vi noget nær har Provisioner til September Maaneds Udgang, Ærter undtagen, som det kniber
allermest paa. Skulde Tilførsel ikke ske inden August
Maaneds Begyndelse, da ser jeg intet andet 'Middel end at
oplægge en Del af Forsvaret, være sig Brigger eller Flotille,
alt efter Omstændighederne, da jeg anser det for bedre at
have noget Forsvar til November Maaneds Udgang end paa
engang i Begyndelsen af Oetoher at lægge Hænderne i Skødet
og aldeles intet at kunne virke.
30
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En 12000 Td. Korn er lykkeligvis ankomne i den senere
Tid til Lindring for mange, men langt fra for alle. Trangen
er stor, Sygdom og Død følger.
For at bidrage til Besparelse har jeg gjort nogle Indskrænkninger: Øl forbruges aldeles ikke til Drik kun til
Øllebrød, hvilket Maaltid ikke kan afskaffes, baade fordi
det smuldrede Brød derved anvendes, og fordi Grød da
maatte gives i Stedet, hvorved Forbruget af Korn blev
større. For at spare paa denne sidste Artikel har jeg afskaffet Grød-Maaltidet Mandag Middag og giver i Stedet
Tørfisk 'l, Pd. pr. Mand og 2 Lod Smør.
Ikke vel og meget nødig vil jeg gaa de stakkels Matroser
nærmere. To Tusinde Tønder Korn bliver i denne Tid
transporteret over Land fra Christiania til Throndhjem, hvor
Nøden er størst.
Jeg ligger for nærværende Tid her ved Hval-Øer med 20
Kanonbaade, 11 Kanonjoller og 2 Bombarderer; den øvrige
Kyst herfra til Stavanger er endnu besat med 15 Kanonbaade, 2 Kanonskonnerter og 24 J aller. Frederiksværn har
jeg næsten ganske blottet, da den Plads i sig selv er stor
nok om den ellers havde Garnison, men Mangel af Føde
gør, at der indknibes overalt.
Nylig havde vi Efterretninger, om at 30 Kanonfartøjer
gelejdede af nogle engelske Brigger og 1 svensk Fregat kunde
ventes hertil. Der har været Mennesker hos mig selv, som
havde talt med et Par armerede Fartøjer i Skærgaarden,
som bestilte Kvarter paa Kysten for nævnte Magt, og endelig at de 5 første Fartøjer allerede var paa March; dette
foranledigede, at jeg trak Divisionen fra Sanø-Sund til mig
og kaldte Briggerne hid, men endnu er ingen Flotille ankommen til Strømstad, om der er givet Kontraordre eller
om alle de omstændelige Efterretninger, jeg har faaet, er
usande, kan jeg ikke vide. Man maa handle i Overensstemruelse med de Kundskaber, man har og faar.
Uagtet Hval-Øers bekendte Usundhed og uagtet her
havende Styrke af 16--1700 Mand, have vi neppe en Snes
Syge og ikke af Betydenhed. Kapt. S. Bille, Lieutenanterne
Snedorf] og WzzlO er syge, Kapt.-Lieut. Lous har været meget
syg, men er igen til Tjeneste.
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Et Kompagni Soldateske er paa min Rekvisition i Dag
ankommen til Hval-Øer fra Frederikstad.«
Under

33/7

meldte Liuken:

»En Division af 4 Brigger under Kapt.•Lieut. J. Erieger
sendte jeg i forrige Uge ned under Marstrand for at modtage og beskytte forventede Kornfartøjer, hvoraf vi nu i
lang Tid ingen har bekommet, formedelst 3 Ugers vedvarende
nordlig og østlig Vind. Saasnart han kom Marstrand forbi,
stødte han paa en Konvoj under Bedækning af 2 Fregatter
og adskillige Brigger. Strax blev 1 Fregat og 3 Brigger
afsendte, som da gjorde J agt paa vore, der var vendte til
Norge.
Efter 3 a 4 Timers J agt ophæved e de Engelske samme,
da Briggerne nærmede sig norske Kysten.
Der ligger nu i Havsten-Sund 12 Kanonbaade, flere forventes dertil.
Langvarig Hede ogTørke opvækker Frygt hos Landmanden.
J eg oplægger nu et Par af de slettest sejlende Brigger og
indkniber paa Mandskab paa alle Kanter, for at Provisionerne
skulle strække des længere.«
Det befrygtede Anfald af Svenskerne, baade tillands som
tilsøes, udeblev imidlertid.
De norske Brigger havde i dette Aar intet alvorligt
Sammenstød med Fjenden, men langs hele Kysten fandt
jævnligt Smaakampe Sted mellem isolerede fjendtlige Skibe
og enkelte Kanonbaade eller Recognoscerfartøjer, hvor der
altid kæmpedes med Mod og Uforfærdethed.
At det ikke var Smaasummer, der i Aarenes Løb tjentes
ved de Priser, der toges paa den norske Kyst, ses bedst
deraf, at Finans-Kollegiet under 80/ 9 udbad sig underrettet
om, »naar Udbetalingen finder Sted af de Prisepenge, som
tilfalder Prins Frederik af H essen for de af de norske Flotiller
opbragte Priser, da deri skal dekurteres 50000 Rbd., som
Hs. Durchlauchtighed har erholdt i Forskud paa nævnte
Prisepenge.«
Den 80/ 8 melder Admiral Liuken, at han maa oplægge den
slettest sejlende Brig for at dens Sejl, Tougværk, og Inven30·
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tarie kan benyttes til at komplettere de øvrige Briggers, da
der er stor Mangel paa Hamp, Sejldug o. s. v.
I de danske Farvande vedbliver de mind're Smaatræfninger,
saaledes lykkes det den 5/0 5 Maaneds-Lieutenanter med
Recognoscerfartøjer at udskære to Priser af en Konvoj paa
350 Skibe, der den 3/0var passeret Nyborg under Bedækning
af 5 Linieskibe, 2 Fregatter og 6 Brigger, og Pr.-Lieutenanterne Schultz og Grove holder krydsende paa Køge-Bugt
med 2 Kanonbaade for at holde den fri for svenske Rofartøjer.
I Slutningen af September indberettede Liuken, at nogle
under Pr.-Lieut. Løvenskjold's Kommando udsendte armerede
Lodsbaade havde erobret 2 svenske Recognoscerfartøjer.
Det ene var armeret med 2 topundige Kanoner og endel
Haandarmatur og bemandet med 1 Underofficer og 11 Mand;
det blev taget ved Entring, 2 Svenske og en Norsk blev
saarede.
Det andet blev angrebet i den svenske Skærgaard af Pr.Lieut. SnedvrtJ og Maaneds-Lieut. Natvig med 2 Lodsbaade;
efter nogen Houbitz- og Geværild satte Fartøjet paa Land,
og Folkene forlod det paa en Mand nær. Da de derpaa begyndte fra et Fjæld med en Geværild mod Lodsbaadene,
gik de to Officerer og den største Del af Mandskabet iland
og forjog Fjenden. Efterat Lodsbaadene og det erobrede
Fartøj var kommet udenfor Skærene, blev de af en tilsyneladende svensk Kanonbaad angrebne med svært Skyts,
men da den var kommet paa Skraaskuds Distance, lod de
norske Kanonbaade sig se, og Fjenden holdt af; det tagne
Recognoscerfartøj fandtes kun armeret med en Houbitz, da
Mandskabet havde taget den øvrige Armatur med sig.
Den 8/10 passerede i tykt Vejr og Taage en sydfra kommende Konvoj, bestaaende af 4 Linieskibe, 3 Fregatter, 6
til 8 Brigger og henved 300 Koffardiskibe, Refsnæs Batteri,
og da nogle af Skibene i Tykningen kom Batteriet paa Skud-vidde, blev de beskudte fra dette, som derved efterhaanclen
kom i Engagement med en Orlogsbrig, der fik 6 Kugler i
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Skroget foruden endel i Sejl og Takkelage, med 2 andre
Orlogsbrigger og derefter med 1 Linieskib og 1 Kaper.
Imidlertid havde Pr-Lieut. Blom, som fra Mariager Roflotille var detacheret paa Recognoscering med en 16 Aarers
Slup, mellem Samsø og Refsnæs vovet sig ind i Konvojen
og efter i Taagen at være kommen lige paa en Orlogsbrig,
men igen klar af denne efter en kort Modstand, entret en
svensk Koffardibrig ladet med Brædder og Planker kommende
fra Gefle og bestemt til London. Da Taagen i samme øjeblik lettede, gjorde Orlogsbriggen Jagt paa ham og beskød
ham med Kugler og Skraa dog uden Virkning. J aget af
denne og dertil 5 svære Barkasser, som kom roende for at
entre ham, havde Lieutenanten intet andet Valg end at
landsætte Briggen under Refsnæs Batteri, fra hvilket han
fik al mulig Assistance, da dets højstkommanderende Officer,
Kapt. Stricker, aabnede en hæftig og velrettet Ild paa
Kutterbriggen, medens han lod nogle Feltkanoner skyde paa
Barkasserne, hvoraf en blev skudt isænk. Fjenden, som
saa, at det var ugørligt at generobre Prisen, afstod omsider
derfra og søgte Flaaden igen.
Prisens Besætning bestod af 1 Skipper, 1 Styrmand og
10 Matroser.
Samtidig med Blom havde Pr.-Lieut. Dahlerup med en
anden Slup søgt ind i Konvojen, men var ikke saa heldig
som Blom og blev taget; for tredie Gang maatte Dahlerup
vandre i engelsk Fangenskab.
Den 13/ 10 blev Fregatten Mineria sat i Vandet.
Napoleons Nederlag ved Leipzig i Midten af October forandrede efterhaanden aldeles Forholdene ved Sydgrændsen,
hvor Englænderne strax optraadte mere agressivt paa Elben,
og hvor der fra dansk Side gjordes alt for at styrke de der
liggende Batterier.
Den 13/U indberetter Kmd. Holsten, at den højstkommanderende engelske Søofficer ved Elben konfererer med General
Tatterborn i Bremen, formodentlig om en Havn, da Englænderne agter at forblive paa Elben.
. I de danske Farvande hegyndtes allerede Oplægningen af
Fartøj erne, af finansielle Grunde, i October; 4 Dækskanon-
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baade sendes til Fladstrand, hvorefter alt oplægges paa Jyllands Østkyst, og i Helsingør beholdes en Vinterstyrke af
3 Dækskanonbaade.
Efter Forslag af Kmd. Holsten oplægges Kanonbaudene
paa Østkysten og sendes tilligemed alle derværende Priser
til Nakskov; paa Vestkysten oplægges alt undtagen ElbflotilJen og de af Pr.-Lieut. Klaumann kommanderede Kanonbaade. Mandskabet fra de oplagte Fartøjer hjemsendes.
Situationen forandredes helt, da Carl Johan den 3D/ U gaar
over ved Boitzenborg med 32000 Mand Fodfolk, 10000 Ryttere og 140 Kanoner forfølgende Auxiliairkorpset, der har
set sig nødsaget til at trække sig tilbage til Holsten og efter
flere Kampe søger nord paa til Rensborg.
De danske Kanonbaade trækker sig tilbage til Gluckstadt
og Pr.-Lieut. Klaumann med sine Baade fra Bnsum til Tønning; her faar han den 5/12 Ordre at gaa til Gluckstadt, gaar
ud men maa vende tilbage paa Grund af daarligt Vejr.
Den 8/12 blev Kiel besat af Fjenden; imidlertid standsede
Fjendtlighederne ved en Vaabenhvile, fra den 15/ 12._ 29/12'
mellem Carl Johan og Prins Frederik af Hessen, en Vaabenhvile der dog tillod Carl Johan at indtage Frederiksort og
Gluckstadt, hvis det var ham muligt.
Samtidig med at Carl Johan forfulgte Auxiliairkorpset,
var en Afdeling af hans Division under General Tatterborn
gaaet mod Eiderstedt; i sidste Øjeblik før hans Ankomst til
Husum lykkedes det Kapt.-Lieut. Stephansen med Assistance
af Pr.-Lieut. Klaumann at undslippe til Føhr med alle de der
oplagte Fartøjer, alle de paa Eideren liggende Fartøjer og
de kongelige Kasser; kun den værdiløse Brig Tønning faldt
i Fjendens Hænder.
Derimod kom General Tatterborn i Besiddelse af det vest
for Tønning liggende Wollerswich Batteri og de her forefundne Kanoner blev bragte til Gluckstadt til Brug ved Belejringen.
Frederiksort overgav sig uden nogen egentlig Modstand:
Svenskerne forefandt her 90 Kanoner, der blev indskibede
for at føres til Sverrig, men dette forhindredes af Kapt.-
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Lieut. Donner, der holdt krydsende paa Kysten med 3 Dækskanonbaade.
Den 5/ 12 var Gliickstadt erklæret i Belejringstilstand;
Fæstningen kommanderedes af General Czemickoui, der slet
ikke var denne Opgave voxen, og Besætningen bestod, naar
undtages Artilleriet og Matroserne, af ret maadelige Tropper.
Efter Ordre fra Kmd. Holsten blev Soldatesken paa Flotillen afgivet til Kommandanten, Skøtbaadene oplagte og
deres Besætninger anvendte til at komplettere Kanonbaadenes.
Efter Midten af December blev alle de endnu i Østersøen udrustede Kanonbaade sendte til Fredericia og Sønderborg; nogle beordredes til Flensborg-Fjord for at hjælpe de
Tropper, der dirigeredes til det Sundev edske. Vinteren forhindrede, at adskillige Baade kunde komme, saa at der ialt
kun mødte 12; samtidig lagdes i Bælthavnene Beslag paa
alle Fartøjer til Troppetransporter til Fyen, hvor Kongen
som bekendt samlede Hæren.
Ibenfleth eller Storort Batteri, armeret med 4 Stkr. 24pundige og 4 Stkr. 12-pundige Kanoner, bavd e und er hele
Krigen havt stor Betydrung for Sødefensionen, hvorfor Fj enden strax søgte at komme i Besiddelse deraf.
Kapt.-Lieut. Krieger, der kommanderede Batteriet, indberettede den 19 / 1 2 til Kapt. Kruse:
»Igaaraftes Kl. 71/ 2 blev fra Batteriets yderst e Post givet
Signal for fjendtligt og strax observeredes en underholdt
Geværild, som blev ledsaget af bestandig Hurra-Raaben;
samme blev fra Batteriet besvaret med flere Kardæskskud.
hvorpaa Fjenden trak sig tilbage. De fra os derpaa udsendte Patrouiller erfarede af Bønderne, at Fjenden havde
besat Brygger Thiemann's Gaard og bestod af omtrent
150 Mand.
Fjenden forsøgte derefter flere Gange saavel om Natten,
som efter at Dagen var frembrudt, at nærme sig Batteriet,
men blev stedse paa ovenanførte Maade vist tilbage.
Efter at flere Meldinger var sket til Gliickstadt, ankom
henimod KJ. 12 MD. Kapitain ran Falkenskjold med en
Kommando af 3 Officerer og 160 Mand til Batteriets Und-
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sætning, og da jeg strax derpaa modtog Deres Ordre at
demolere Batteriet, gjorde bemeldte Hr. Kapitain et kækt
og dristigt Angreb paa Fjenden, hvorved han forskaffede mig
Tid til paa det fuldkomneste at opfylde den mig givne Ordre.
Omtrent K1. 11/ 2 kom Fjenden, der havde faaet Forstærkning af Artilleri og Kavalleri, tilbage, og da Kapt. Falkenskjold erklærede, at han frygtede for at Fjenden kunde afskære os, forlod jeg Batteriet, efter at alle Kanonerne var
fornaglede, Rapperterne stukket i Brand, Ammunitionen
kastet i Vandet og følgelig efter min Overbevisning intet
brugeligt for Fjenden, og forenet med Kapt. Falkenskjold's
Kommando retirerede jeg mig under Fæstningens Kanoner,
idet jeg medbragte Batteriets Flag saavelsom al Haandarmaturen og den største Deel af Inventariet.
En behagelig Pligt opfylder jeg ved at anbefale MaanedsLieut. Jørgensen saavelsom hele Mandskabet, hvis Antal, der
kun udgjorde 24 l\Iand, saa kækt og i saa lang Tid opholdt
en 6 Gange stærkere Fjende.«
Indtil den 17/ 12 var Glåckstadt kun indesluttet af Rytteri,
men ved Vaabenstilstanden fik de Allierede frie Hænder til
at cernere Byen og anlægge Batterier uden om den.
Den 22/ 12 KI. 8 FIVI. skrev Kapt. Kruse til General Czernickow, at han vilde sammenkalde .et Skibsraad til Overvejelse
af Marinens Deltagelse i Byens Forsvar og bad om dette
maatte blive tiltraadt af 2 a 3 Landofficerer.
Herpaa indløb følgende Svar:
»Efter deres Højvelbaarenheds behagelige Skrivelse af Dags
Dato formelder ærbødigst, at det ganske staar i Deres Velbehag at anordne den proponerede Kommission, dog vilde
det være højst vigtig at beslutte endnu i Aften, hvor mange
Sofolk Deres Højvelbaarenhed bestemt vilde afgive for at
fremme Artillerihetjeningen her paa Volden, medens fjendtlig
Angreb som rimeligen kan forventes.«
Ærbødigst
Gliickstadt, den 22de December 1813.

Czernickoui.

Samme Dags Aften KJ. 91/ 2 skrev Kruse til Czernickoui:
»Som Sømilitair er jeg ikke underrettet om, paa hvad
Maade at kunne bidrage til Fæstningens Forsvar, uden naar
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den fra Søsiden bliver attakeret; men da min Hensigt er
med min hele Kommandos bedste Villie at bidrage paa enhver
Maade, jeg kan, til dette Forsvar, saa har jeg givet Deres
Høj- og Velbaarenhed foregaaende Forslag for med den forlangte SammentrædeIse af kyndige Mænd i Fæstningens Forsvar at blive benyttet til, hvad jeg efter deres Mening og
efter min Overbevisning kunde gøre; finder det ikke Deres
Høj- og Velbaarenheds Bifald, da indskrænker jeg mig til
det Forsvar alene, jeg anser pligtig at gøre paa Søen.«
Hvorpaa indløb følgende Svar:
&1 Hensyn af Deres Højvelbaarenheds ærede Skrivel se af
Dags Dato Aftenen KJ. 91/ 2 om en TilsammentrædeIse af
kyndige Mænd i Fæstningens Forsvar, at blive vejledet til
hvad Deres Sømagt kunde bidrage til Gliickstadt's Defension
i nærværende Crisis, beder ærbødigst, at ville foranledige
saadant og behageligst tilkendegive mig Hesultatet.«
GIiickstadt, den 22de December 1813
'ften.
Kl . 1O _~

Ærbødigst
Czernickoui.

Den 3°/12 afsendte Kapt.-Lieut. Krieger folgende Rapport
til Kmd. Holsten:
»1 Continuation til min under 19/ 12 ærbødigst Hr. Kapt.
Kruse tilstillede Rapport, som hermed følger, giver jeg mig
hermed den Ære at benytte den nu indtraadte Vaabenhvile
for fremdeles at rapportere Deres Høj- og Velbaarenhed det
passerede:
Samme Dag blev Fæstningsbroerne afbrændte, da Fæstningen pall. alle Sider af Fjenden var besat, Fjenden benyttede den nogle Dage værende Taage, da man fra Fæstningen
ikke kunde se hans Foretagender, til at opkaste Batterier
omkring Fæstningen, dels paa Digerne og dels i Landet, ja,
endog at løbe saa nær under Fæstningen, at han med Gevær
skød ind i Byen, dog uden Virkning.
Den 22de holdt afdøde Kapt. Kruse et Skibsrand med
sine underhavende Officerer, efter at han i Forvejen havde
foreslaaet Kommandantskabet, at nogle Sagkyndige Herre r
Officerer af Landetaten maatte bivaane samme, for at give
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deres Raad og Betænkning paa hvad Maade Søekvipagen
bedst kunde virke til Fæstningens Forsvar. Efter plejed
Raad i den tilsammentraadte ved Kommandantskabet konstituerede Kommission, bestaaende af Kammerherre, Major
von Buchwaldt, Hr.Ingeniørmajor von Christensen, Hr. Artillerikapt. von Krebs og samtlige Søofficerer, blev besluttet og
Kommandanten tilbudt at oplægge 3 Kanonbaade og afgive
150 Mand med 5 Officerer til Artilleriets Betjening i Fæstningsværkerne, over hvilken Kommando jeg til Inspektion
blev kommanderet.
Allerede den 26de mod Kl. 12 om Middagen blev Fæstningen saavel fra forskellige fjendtlige Landbatterier som fra
Søsiden af de Engelske med 1 Fregat, 3 Brigger og 8 Kanonbaade haardt angrebet saavel med Kugler og Granater
som med svære Brandraketter, hvilket Angreb med største
Hidsighed vedvarede til om Aftenen Kl. 6, da Fjenden paa
Elben trak sig tilbage og gik ved Støren tilankers, da og
paa enkelte Skud og Kastningen nær Ilden fra Landsiden
ophørte.
Efter at have indlagt endnu 2 Kanonbaade og afgivet
til Fæstnings-Batteriets Forsvar atter 2 Officerer og 100
Mand, begyndte de den 27de om Morgenen at bombardere
Fæstningen fra Landsiden, ligesom og kort derpaa de engelske fra Søsiden med samme Force som Dagen tilforn og
endnu 1 Brig mere og underholdt en svær og levende Ild
imod Fæstningen til om Middagen Kl. 12. Kl. 11 dødede en
fjendtlig Kugle en Matros paa Holsten's Batteri og rev det
venstre Ben fra Kapt. Kruse, der var saa ulykkelig, at
uagtet han strax blev taget under Behandling, han dog 2
Timer derefter døde. Kommandoen har jeg strax overtaget
og i alle Henseender søgt at være saa nyttig i Hs. Majestæts
Tjeneste og Fæstningens Forsvar, som Tiden og Lejligheden
det tillader.
Den 28de begyndte Bombardementet om Morgenen KI. 81/ B
og varede med en ubeskrivelig Hidsighed til Kl. 11, da Fjenden ikke fandt for godt at blive længere ved, men trak sig
tilbage og lagde sig ved Støren, hvor han endnu er.
Min underhavende Kommando har fra den første til den
sidste vist en utrættet Flid og et saa urokkeligt Mod og
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Standhaftighed, at det endog har overtruffet mm højeste
Forventning.
Siden Kommandoens Overtagelse har jeg gjort mig det til
Pligt at understøtte Kommandantskabet med al den Magt,
jeg til Disposition har, saavel af Mandskab som Ammunition.
I Forhold til et saa svært 3 Gange gentaget Bombardement er ' vi lykkelig nok til ikke at have særdeles mange
Døde og Saarede.«
Den 3/11814 modtog Kmd. Holsten fra Kapt.-Lieut. Krieger
følgende Rapport:
»1 Continuation til min ærbødigste Rapport af 30/12 undlader jeg ikke fremdeles at indberette Deres Høj- og Yelbaarenhed det siden den Tid hersteds passerede.
Den 3°!I2 Kl. 123/ ~ faldt efter et Par Dages Vaahenhvile,
som blev benyttet til adskillige Underhandlinger, som af
Vedkommende dog ikke blev antaget, atter enkelt e Skud,
men holdt op igen, saa at det ikke kom til noget alvorligt
Bombardement førend Nytaarsdag om Morgenen Kl 91/ 4 , som
vedvarede indtil Kl. 12, da den fjendtlige Søforce trak sig tilbage; alligevel vedblev indtil henimod Aften Bombardementet
fra de fjendtlige Landbatterier om Fæstningen. Hele Natten
igennem blev enkelte Skud vexIede mellem Fæstningen og
de fjendtlige Batterier, som kastede hver l/S Fjerding Time
Brandraketter eller Bomber.
Igaar Kl. 103 / 4 om Morgen begyndte igen et meget heftig
Bombardement, som vedvarede til om Eftermiddagen Kl.
31 / . , hvorefter der kun faldt enkelte Skud fra Landsiden.
5 Kanoner paa Batterierne Holsten og Stormarn blev demonterede, og kom Ildebrand i 3 kgI. Magasiner, 1 ved Diget
og 2 paa Sydpynten; et, nemlig det paa Diget, brændte rent
af, de 2 andre blev slukkede.
Fra idag Morges er det ganske roligt, intet Skud høres.
Under alt det Bombardement har min underhavende
Kommando vist en Flid og Standhaftighed, som vidner om
brave danske Krigere, og er kun meget faa saarede og døde.«
Den 6/1 skrev Kapt.-Lieut. Krieger atter til Komd. Holsten:
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~I Continuation til min ærbødigste Rapport af 3die dennes giver jeg mig den Ære at indberette det derefter hersteds forefaldne.
Den 3die hen paa Eftermiddagen faldt igen enkelte Skud,
hvor Fjenden betjente sig af 18-pundige gloende Kugler.
Om Aftenen KJ. 10 begyndte et rædsomt Bombardement
fra alle fjendtlige Landbatterier, som med en ubeskrivelig
Voldsomhed vedvarede med gloende Kuglers, Bombers og
Granaters saavel som Brandraketters Kastning til den 4de
Januar KJ. 31/ 2 Morgen, hvorved en Del Mennesker i Byen
er faldne og dræbte. I1dsvaade begyndte paa adskillige
Steder, men blev igen lykkelig slukket; efter at Parlamentail'er fra Sø- og Landsiden var af Kommandantskabet modtagne, blev om Aftenen KJ. 11 Krigsraad hos Kommandanten
tilsammenkaldet. bestaaende af Samme, Major 1). Buchioaldt
og Cheferne for de forskellige i Fæstningen værende Batailloner og Korpser, hvor da Byens President indbragte en
underdanig Forestilling fra Borgerskabet over den Byen og
dens Indbyggere tilføjede Skade. Regiments-Chirurg Brummersted ankede over den særdeles slette Forfatning, hvori
Medicinal- og Plejevæsenet for Fæstningens saarede og kvæ.
stede befandt sig.
Plads-Major v. Venndt forsikrede: at efter det store l\lagasins Brand vilde der næppe være for 3 Dage mere Føde
for Garnisonen i Fæstningen, desuden forklarede TøjhusLieut. Cl/liann, at hvis endnu en Gang saa mange Kanoner
blev demonterede som ved sidste Attaque, man fra Tøjhuset ikke mere var istand til at herstille det manglende.
Nogle Bataillonschefer kunde ikke nægte deres Mistanke
mod den Aand, som viste sig under Soldaterne, da mange
deraf var bortløbne, og flere gjorde Mine til ikke længere at
ville staa,
Paa min Kommandos Vegne declarerede jeg, at saa længe
Batterierne kunde istandholdes og ikke var demonterede,
vilde jeg indestaa for sammes Forsvar.
Efter foretagne Raad og Overlæg om alle foranførte Erklæringer og Indbringelser blev endelig et Forslag udkastet,
som skulde Fjenden til Antagelse forelægges, og hvis det
kunde og maatte antages, jeg ikke kan nægte Antageligheden
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fra dansk Side; den Dte blev Conventionen afsluttet, hvorefter Garnisonen har fri Aftog. Den 6te er Sec.-Lieut. O.
F. Liuken. afgaaet til Sønderborg med alt Sømandskabet paa
de Syge og de ved Overleveringen nødvendige Personer nær;
.paa de Syge skal Liste blive indsendt, og de tilbageblevne
Personer skal med det første Iølge.«
Den 13/1 modtog Kmd. Holsten følgende Rapport fra
Kapt.-Lieut. Krieger:
»Indesluttet vil Deres Høj- og Velbasrenhed finde Genpart af en Rapport (Genpart af Rapporten af 6/1), jeg har
medgivet Lieut. O. F. Liaken. for i Tiden at afleveres til
det Kongl. Admiralitets-Kollegium.
Alt Søekvipagen tilhørende er efter Kommandanten, General Czernickow's Ordre afleveret til Tøjhuslieutenant Gullann
for af ham igen at overleveres de svenske Kommissairer.
Kapt. Kruse er, med den Honnør, der tilkommer hans
Charge, begravet af de Svenske; saasnart jeg havde opfyldt
denne Pligt og besørget det nødvendige ved Afleveringen
samt i Orden bragt de Syge og Saaredes Forplejning, forlangte jeg af den svenske General Boyer at rejse, hvilket
indtil videre er blevet mig nægtet.
Saasnart jeg overtog Kommandoen, sørgede jeg for, at
Elbens Flotille kunde, hvis Kommandanten fandt det nødvendigt, i en Hast blive tilintetgjort.
Den 4de om Aftenen, da Krigsraadet var forsamlet, forlangte jeg af ham dertil Tilladelse, hvilket han afslog mig
paa det alvorligste.
Iøvrigt forsikrer jeg Deres Høj- og Velbasrenhed paa at
have med mine Underhavende bidraget alt, hvad muligt var
til Fæstningens Forsvar, og er jeg stolt paa med Sandhed
at kunne bevidne, at det Mod og den Nytte, Søetaten har
vist Fæstningen, har forskaffet os ikke alene vore Vaabenbrødres, men ogsaa Fjendens Beundring.
Sec.-Lieutenanterne Warendorff, Liuken, Sandholt, Grove og
Bille har ved alle Lejligheder vist sig som sande Krigere, og
fortjener det udmærkede Mod og den Iver, hvormed de under hele Bombardementet har udført Hans Majestæts Tjeneste, paa det Bedste at anbefales.
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Maaneds-Lieutenanterne Scluoarz og Afem ligesom og de
i medfølgende Liste benævnte Underofficerer og Matroser har
ved forskellige Affairer udmærket sig og fortjener at anbefales til Hs. Majestæts Naade.«
Efter Kapitulationens Bestemmelse blev følgende Fartøjer
m. m. afleverede til den svenske Kommissair Kapitain 'l;.
Theestuen:
Briggen Femern
6 Kanonbaade
2 Skøtbaade
endel nævnte Brig og Kanonbaade tilhørende Fartøjer og
Joller.
Vinteren var usædvanlig mild; endnu den 13/ 12 meldtes
engelske Skibe ved Skanør; men lige efter J ul begyndte streng
Kulde; den 8ft var Forbindelsen Nyborg-Korsør stoppet af
Is, Svendborg-Sund lukkedes den 7ft, og i Kailundborg var
det med største Besvær, at det lykkedes at landsætte de dertil til Oplægning dirigerede Kanonbaade og J oller ; trods den
megen Is i Lille-Bælt lykkedes det at overføre alle Fredericia's Kanoner til Fænø.
Den milde Vinter gjorde ogsaa, at de svenske Krigsfartøjer ikke blev oplagte, og de optraadte meget udfordrende.
Fra Admiral Erieger modtog Admiralitetet følgende Skrivelse, dateret Briggen Falster, d. 13/ 12:
I>Pr.-Lieut. Krieger, der med Skonnerten Bikuben ifølge
allerhøjeste Ordre var afsendt herfra med Depecher til England, har rapporteret, at da han den 10de d. M. med NO.
Vind satte Kurs SSV. ad Høje-Møen, observerede han K1.
1F/ 4 FM., da han var tværs for Skanør, 3 svenske Kanonbaade at staa ud imod ham. In 113/4 gav den ene af
disse ham et skarpt Skud; ban drejede strax til Vinden og
stod ind til dem; da han kom dem paa Siden, sendte Kanonbaaden Nr. 1, Lieut. Granholm, en Jolle ombord til ham
med en Flagjunker og 4 Mand, som uden at spørge, hvem
han var, eller hvorfra han kom, befalede ham tilligemed
Lieut. Zahrtmann, Styrmanden og nogle Folk at forlade
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Skonnerten og gaa ombord i Kanonbaaden, hvilket skete,
og blev paa samme Tid det danske Flag og Vimpel samt
Parlamentair-Flaget strøget, og svensk Flag hejst med et
dansk under.
Da Lieut. Krieger kom ombord til Lieut. Granholm. viste
han ham sit Pas og underrettede ham om, at han var Parlamentair, hvorpaa Lieut. Granholm svarede, at Enhver kunde
hejse hvidt Flag, og at han ej kendte Admiral Krieger ; imidlertid sendte han dem tilbage i Skonnerten, hvor ombord
han lod Vagten forblive og befalede dem at følge sig. Ved
Solens Nedgang roede de ombord til den svenske Fregat
Æran, ført af Major Dreier, der med en Konvoj var kommet
syd fra, og til denne viste Lieut. Krieger sine Papirer og
forklarede Nødvendigheden af ej at opholdes, men uden
Virkning.
De satte ham igen ombord i Skonnerten, tog 2 Underofficerer og 5 Mand fra den og satte forommeldte Flagjunker - der ogsaa paa denne Tid fordrede og erholdt
Nøglen til Krudtkammeret - med 10 Mand Svenske ombord til Vagt.
KJ. 83 / i ankrede de tilligemed Konvojen tværs for Skanor,
hvor de forblev til igaar, da Konvojen gik til Malmø.
Ved hans Ankomst til Malmø blev han ført iland til
Admiral Cederstrøm, som strax gav ham fri og medgav ham
et Pas, som frier ham for videre Anholdelse af svenske Orlogsmænd. Det danske Mandskab, som var ombord i den
svenske Kanonbaad, blev forhørt, og bad Admiral Cederstrøm
Lieut. Krieger .at underrette mig om, at der for Fremtiden
maatte blive ham meddelt, naar der skulde sendes Pari amentair til fremmede Steder for at kunne forsyne dem med behørig Pas, da hans Krydsere ellers bragte dem op.
Lieut. Krieger anløb Helsingør, hvorfra han melder med
første føjelige Vind at ville afsejle, men har jeg ifølge allerhøjeste Befaling beordret ham at overlevere Skonnerten Bikuben til Sec.-Lieut. Zahrtmann - der med første Lejlighed
returnerer - og ufortøvet at afgaa over Land til Tørmingen
og derfra videre til England for at overbringe de ham leverede Depecher, og i hvilken Hensigt de nødvendige Passe er
ham tilsendte.«
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I Midten af December havde Admiral Dutken sendt Briggerne Samsø, Lolland og Seagull til Fladstrand for at konvojere Proviantskibe til Norge; i Kattegat blev Briggerne
overfaldne af en voldsom Storm, under hvilken Briggen
Samsø mistede begge sine Ankre og i den Anledning søgte
til København ; derimod lykkedes det de to andre Brigger
at udføre deres Opgave, og den 4/1 skrev Liltken til Admiralitetet: »Norge er for en Tid frelst med de ankomne betydelige Forraad. Briggerne Lolland og Seagull har i Dagene fra den 31/ 12 til den 2/1 hertil konvojeret 50 Skibe;
samtidig indberettede Kmd. Risbrich: »Briggerne Lolland og
Beagull er afgaaede herfra med 62 Skibe, medførende 50000
Tdr. Korn.«

Den 16/ 1 udstedtes følgende kongelige Kundgørelse: aDet
bekendtgøres herved, at Vi fra nu af og indtil videre have
slut t et Vaabenstilstand til Lands og Vands med alle Magter,
som er i Krig med Os, og skal fra nu af alt Kaperi ophøre.«

Den 18/ 1 kom kgl. Kundgørelse, at Freden var sluttet i
Kiel den " l« og den 19/ 1 kgl. Kundg., at Alt sættes paa
Fredsfod.
Den 7-aarige sørgelige Krig var endt I

Beretningen om Krigen 1807-14 danner nogle af de
smukkeste Sider i den dansk-norske Krigshistorie saavel for
Hær som for Flaade og vidner om en Fædrelandskærlighed,
en Selvfornægtelse, en Offervillighed, en Samfølelse hos de to
Nationer, der vil staa som et lysende Exempel, og man
maa nævne de meget større Savn og Prøvelser, som den norske Nation i mange Henseender gennemgik.
Det var mod Verdens største Sømagt, at Kampen var
ført med i Hast byggede Kanonbaade og andre mindre Far-
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tøjer, men 7 Brigger blev dog erobrede og opvejede rigeligt,
hvad vi tabte af mindre Fartøjer; vi vandt vore Modstanderes og hele Verdens Agtelse ved vort Mod og Udholdenhed.
Ved Freden i Kiel skiltes de to Mariner, som i mere end
400 Aar havde kæmpet sammen under Dannebrog. To Flag
vajer nu, hvor før kun et vajede; Gud give, at de begge
vaj e frie og uplettede til evige Tider I
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PHISONSKIBENE
de mørkeste Punkter i Englands Krigsforeise i
forrige Aerhundredes Begyndelse er Behandlingen af
dets Fanger; fra det Øjeblik en Mand er taget eller har
overgivet sig som Fange, hører han op at være Fjende og
skal behandles derefter, men Englands Vrede mod sine Fjender syntes at følge dem i Fangenskabet. De menige Fanger
førtes til de saa sørgelig bekendte Fangeskibe eller Prisonskibe, som de kaldtes, i de engelske Orlogshavne, medens
fangne Officerer og Ligestillede førtes til Reading, hvor de
paa Æresord gik frit omkring, dog med betydelige Indskrænkninger og meget lidt at leve af.
Fangeskibene var gamle, oplagte Linieskibe ; Lokaliteterne
agter paa Dækket var forbeholdt de tjenstgørende Officerer
og Soldater, Batterierne i hele Skibets Længde var Fangernes Bolig, hvor de tidt blev sammenstuvede indtil 700 i det
samme Rum, og her fandtes ofte Officerer af alle Grader,
lige til Generaler; de foretrak Opholdet her, der gav dem en
mulig Udsigt til Flugt, fremfor at give deres Æresord, som
de ikke kunde bryde. Om hvorledes saa mange fik Plads,
spurgtes der ikke, om personlig Renlighed og Orden var der
liden Tale, da de fleste manglede Klæder ; derimod vaskede
Fangerne hver Dag Dækket og Batterierne, en aldeles nødvendig Forholdsregel, uden hvilken de maatte have bukket
under.
Batteriernes Højde oversteg aldrig 6 Fod, Længden 130
Fod og Breden 40 Fod; gennem Kanonportene kom Luft
og Lys, men hveranden af disse holdtes ikke alene stængt,
men ogsaa tildækket, saa ikke en Lysstraale kunde trænge
ind. Derved blev Rummet skummelt og trist, især da de
øvrige Kanonporte eller Luger var forsynede med Jernstænger.
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Det hele Møblement bestod om Dagen af en Række
Bænke iborde og midtskibs. Om Natten havde hver Mand
sin Hængekøje, som kunde rulles sammen, og som om Morgenen blev bragt op paa Dækket. Den bestod af en Hængemaatte, en tynd Madras og et Uldtæppe; hvor lavt . end
Rummet var, blev der dog hængt flere Rækker under hinanden og ofte saa tæt, at man ikke kunde gaa imellem dem.
Langs Vandspejlet var udenom Skibet anbragt et Galleri,
hvor der om Dagen var 3 Skildvagter, om Natten 7; naar
disse om Morgenen aabnede Lugerne til Batterierne, var
Luften, som strømmede dem imøde, saa kvalm og forpestet,
at de maatte vende Ansigtet bort for ikke at faa Ondt.
I den varmeste Sommertid maatte Lugerne dog staa aabne
Nat og Dag for at ikke de Indespærrede skulde kvæles.
Ved alle Nedgange og paa Fordækket holdtes ligeledes
Vagt, og paa Skansen stod 18 Soldater rede til paa første
Vink at gribe til Vaaben. En Afdeling, bestaaende af en
Officer, en Korporal og nogle Soldater, ronderede med korte
Mellemrum, og hvert Øjeblik lød Raabet »alt i Orden« eller
»giv Agt«, naar Noget syntes mistænkeligt. Morgen og Aften
kom en Vagt med Geværet ladt og paasat Bajonet for at
kalde Fangerne paa Dækket, hvor de blev talte. Kun et
Par Timer om Dagen havde de Lov til at være i Luften, og
da de kun havde Adgang til en Del af Fordækket, kunde de
ikke engang frit røre sig, men stod sammenpresset Mand ved
Mand.
Hvad, der svækkede Fangernes Helbred mest, val' dog
Sult, thi den reglementerede Kost var saa knap, at de, som
ikke selv havde Midler til at købe Mad, formelig led Nød.
Ministeren Castlereagh, den samme, som havde tilraadet
Røvertoget mod Danmark, sagde i Parlamentet: »Krigsfanger
er som døde for det Land, hvorfra de er, og kun en Byrde
for det Land, del' har dem; man har derfor gjort nok, naar
man kun holder Liv i dem.«
Alle Beretninger stemme ogsaa overens i, at Fødemidlerne
var utilstrækkelige, derimod lyd e de forskelligt om Arten og
Beskaffenheden, som væsentlig beroede paa de forskellige
Leverandørers Redelighed. Grovt Brød samt fersk Kød merl
lidt Byggryn, Løg og Salt til at koge Suppe paa, var dril
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almindeligste Kost paa alle Skihe, paa nogle to Gange om
Ugen eller hveranden Dag Spegesild og Kartofler, paa andre
Klipfisk. Om Morgenen blev Levnedsmidlerne udleverede
for hele Dagen til dem blandt Fangerne, som efter Tur forestod Tillavningen. Maden delte de lige mellem Alle; hvad
der efter Uddelingen kunde blive til Rest i Kedlen, nød
de vexelvis godt af, saa at hver Fange i Regelen kunde gøre
Regning paa at spise sig mæt en Gang om Masneden. Ske,
Kniv og Gaffel maatte de selv skaffe sig eller ogsaa hjælpe
sig foruden. Sex og sex spiste sammen, Suppen af en Tinskaal, Kødet af et Træfad. Efter Bestemmelsen · skulde de
have to Trediedele af en Matrosration. men dette fik de
aldrig, thi for det første blev de, som overtraadte Skibsreglementet, straffede med et Afdrag i deres Ration; dernæst
sparede Fangerne en liden Sum til en Avis ved et frivilligt
Afdrag og sorgede endvidere for altid al, tage tilside og
skjule en Beholdning af Brød til dem, som vilde vove at
flygte. Hvad, der dog væsentlig bidrog til at afknappe de
allerede forud utilstrækkelige Portioner, var Brdrageri; Brødet var saaledes undertiden raat for at tynge desto mere i
Vægten. Femten af Fangerne, som Ode indbyrdes maatte
vælge, havde Ret til at paase, at Leveringen blev rigtig tilvejet, men paa mange Skibe blev deres Ret dertil agtet for
intet, og de maatte tage, hvad man gav dem.
Det var, som man kan tænke, et Studium for Fangerne
at benytte Levneasmidlerne paa bedste Maade; af Brodet
skar de Skorpen, ristede og malede den og kogte deraf Kaffe,
som blev deres mest velsmagende Maaltid. Paa de fede
Dage, saaledes kaldte de de Dage, hvor de fik Suppe og
Kød, spiste de om Morgenen et Stykke tørt Brød til »Kaffen«, om Middagen Resten af Brødet til Suppen, som undertiden var svundet ind til en Pægl til Mands, og til Aftensmad Kødet, for ikke at ende Dagen med Sult; men paa
disse Dage maatte de ogsaa tænke paa at gemme noget til
de magre Dage, Sildedagene. Paa nogle Skibe var Sildene saa harske, at Fangerne for det meste solgte dem for
isteden at købe lidt Smor til at friske paa Brødet og Kartoflerne. Del, blev en ren Indtægt for Leverandøren, som
loverede de samme Sild den følgende Sildedag og saaledes
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fremdeles, indtil de var betalte mangedobbelt og omsider
maatte kastes overbord.
Over en saa haardhjertet Behandling klagede Fangerne
til de vagthavende Officerer, og fandt vel ogsaa stundom
Barmhjertighed, men som oftest ikke. Paa et fransk Fangeskib hændte det flere Gange i Træk, at Fødemidlerne var
fordærvede; en Morgen nægtede Fangerne at modtage Leveringen, før den hlev synet af en af de engelske Myndigheder,
men højere Vedkommende, som fik Bud om l\Iorgenen, lod
de Ulykkelige sulte hele Dagen og indfandt sig først henimod
Solens Nedgang.
Englændernes skaanselsløse og ofte brutale Opførsel mod
de Overvundne hobede tifold Bitterhed i disses Sind og forværrede stundom Tilstanden indtil Fortvivlelse. Deres Hensigt med saaledes at pine sine Ofre var at presse dem til
at tage Tjeneste ombord i deres Orlogsskibe, og virkelig
fandtes der ogsaa nogle, som lod sig friste ved Tanken om
hver Dag at kunne faa fuld Matrosration istedetfor at sulte;
de glemte Fædrelandskærligheden og lod sig hyre til Tjeneste
under fjendtligt Flag. Deres Antal var dog under disse Forhold ikke stort. Af 7000 danske og norske Fanger gik 300
i engelsk Tjeneste.
I disse Fangeskibe sukkede 7000 af vore Landsmænd Aar
efter Aar, saa længe Krigen varede. Sult, Mørke, den forpestede Luft og Mangel paa Arbejde var Lidelser, som kunde
kue den stærkeste. Savn og Længsel tærede deres Kraft,
medens Slægt og Venner i Hjemmet mangen Gang ikke vidste,
om de levede eller var døde. Prøvede end Enkelte at slaa
Sorgen hen i Lystighed og hengav sig til Kortspil og anden
daarlig Tidsfordriv, saa de fortabte sig selv deri, saa man
dog overalt blege, kummerfulde Ansigter, og i mangt et
Aasyn stod Fortvivlelsen malet.
Præsten for den dansk-norske Menighed i London var
Nordmanden Ulrik Frederik Rosing, som havde været ansat i
Embedet siden 1802. Skønt en ung Mand var han gift og
havde en stor Familie, hvorfor han allerede 1807 begyndte
at søge bedr e Kald i Norge, men da Krigen udbrød, tilsidesatte han Hensynet til sig selv i Haab om at kunne blive
til Trøst og Støtte for de mange Søfolk, som, uden at for-
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udse Urolighederne, var komne til London og der blev holdte
tilbage som Krigsfanger.
Rosing's velsignelsesrige Virksomhed blev særlig knyttet
til Fangeskibet Bahama i Chatham, hvor 1400 danske og
norske Fanger var internerede, og hvortil han begav sig,
saasnart han erfarede om sine Landsmænds Nærværelse der.
Med tungt Hjærte vendte han tilbage efter sit første Besøg,
opfyldt af Smerte over al den Elendighed, han havde været
Vidne til, og den faste Beslutning at gøre Alt for at lindre
de Ulykkeliges Kaar. Han satte Indsamlinger i Gang, og
for de indkomne Penge købte han Sæbe, Kamme, Læder til
Sko og Haandværksredskaber til deres Beskæftigelse; saa
hyppigt som muligt, besøgte han Skibet, begyndte hver Gang
med Gudstjeneste, uddelte sine Gaver og modtog til Salg de
af Fangerne forarbejdede Sager, hvad der forskaffede ham
et uhyre Besvær, da det meste maatte sendes hjem med
danske og norske Skibe, foruden det dermed forbundne betydelige Regnskab. For de indvundne Penge købte han
særligt Materialer, for at de stadig kunde have Arbejde og
dermed erhverve en Spareskilling.
Rosing var i en vidtløftig Korrespondance saavel med
det danske som det engelske Admiralitet; snart gjaldt det
Udvexling af en dansk eller norsk Fange mod en engelsk,
snart et Andragende om Frihed for En eller Anden, hvem
det haarde Fængselsliv truede med en tidlig Grav, eller som
var en Moders eneste Støtte eller en talrig Børnefloks eneste
Forsørger; paa hans Forbøn fik Mangen sin Frihed. Alle
Breve og Bidrag til Fangerne blevaddresserede til ham:
Resultatet af Rosing's Arbejde og AnstrængeIser var stort ;
Fangerne havde Materialer til Arbejder, Tiden faldt dem ikke
lang, og ved Salget af, hvad de frembragte, blev de i Stand
til at købe sig bedre Kost og Klæder.
Tilværelsen og Tonen paa det norsk-danske Fangeskib
Bahama var ved Rosing's utrættelige Arbejde vidt forskellig
fra de andre Fangeskibe ; gruopvækkende er hans Skildring
af Tilstanden paa et fransk Fangeskib, hvor blandt andet
Spillelidenskaben fuldstændig havde nedværdiget Dele af Besætningen, der spillede Mad og Klæder væk og levede af
A~ald ligetil Kartoffelskræller.
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Skønt Frederik V I havde bevilget Rosing et Tillæg af
100 Pund, tvang Familiehensyn ham dog til i 1811 at søge
Tilladelse til at vende hjem. Ved den tunge Afsked overrakte Bahama's Besætning ham en Guldmedaille, bragt tilveje for deres saa surt erhvervede Skillinger, og naar man
tænker paa, hvad Penge var for Fangerne, forstaar man,
hvilket personligt OfIer det har været dem en Trang at
bringe den Bortdragende. Paa den ene Side af Medaillen
var præget en sørgende Skikkelse lænet til en Søjle, med
den højre Haand pegende ud over Havet efter et Skib, som
fjerner sig, med den venstre Haand aftørrende sine Taarer,
og neden under _Den 20de Juni 1811«. Paa den anden Side
stod: »Til vor Velgører, U. F. Rosing, et Taknemlighedsminde
fra Krigsfangerne paa Bahamas.n
Ved Omtalen af de engelske Fangeskibe er der endnu en
Mand, der fortjener at omtales, nemlig den danske Læge,
Hr. Bentzen, som frivilligt delte Prisonlivets Lidelser med
sine Landsmænd for at pleje og hjælpe de Syge, skønt Englænderne havde tilbudt ham at bo i Reading.
Pr.-Lieut. Rasch, Chef for den i 1808 i Nyborg erobrede
Brig Fama, skrev efter sin Hjemkomst til Danmark efter
Fangenskab til Admiralitetet:
.)Ned min Ankomst til Reading fik jeg at høre, at Chirurgus Bent Bentzen, der før har faret med Vagtskibene i Sundet, og som nu paa en Returrejse fra Batavis var bleven
Krigsfange, opholdt sig i Chatham paa Prisonskibene ; dette
værdige Menneske bør jeg ikke lade det høje Kollegium
være u vidende om og recommanderer ham til. Deres Naade ;
han har aldeles afslaaet et Liv paa Parol for blot at lindre
og hjælpe sine Landsmænds haarde Skæbne paa Prisonskibene.
Et Brev til mig sendes underdanigst; siden den Tid har
den nedrige Fjende afkortet 1/2 Pund Brød og givet Raeon
paa Vand.
l) Ovenstaaende er taget af »Brindrlnger om Livet paa de engelske
Fangeskibe 1807-14$, København 1875, skrevet af Rosing's Datter, Fru
Hedevig Rosing, der hertil har benyttet foruden trykte, historiske
Skrifter, sin Faders efterladte Papirer, Familieoptegnelser og Dagbøger.
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Dersom jeg ved denne Lejlighed maatte ytre en Bøn til
det høje Kollegium, da er det, at min Styrmand paa forrige
Brig Fama, Andreas Møller fra Kiel, maattc blive udvexlet,
da han i Affairen den 9de August viste sig som en Mund af
Mod og Konduites.
Underdanigst
Skelskør, den 21de Marts 1809.

Otto Rasch.
Til
Det Kong elige Admiralitets og Kommissariats Kollegie.
»Ifølge Deres Velhaarenheds Ombedende følger indesluttet
en Fortegnelse paa de i Deres Skrivelse mentionerede Skibes
danske Søunderofficerer, samt paa hvilke Skibe de for nærværende befinde sig.
J eg kan ikke ved denne Lejlighed forbigaa at meddele
Dem om de paa. dette Skib befindende danske Krigsfangers
nærværende Forfatning, hvilken nu, Gud være lovetl tegner
til det Bedre ; men desværre alt i en rum Tid ikkun har
været bedrøveligt og farlig fol' Alle. Besætningen fra Skibet
Prins Christian kom herombord berøvet alt indtil den elendige Habit, de gik og stod i under Slaget. De vestindiske
Troppers Ekvipage val' yderlig elendig for største Delen hestaaende af tynde Klæder, Folket i sig selv Uslinge, ej vant
til det kolde Klima, fyldte med Saar og Venussygdomme.
Ostindiefarerne, som udgjorde det mindste Antal, var i Førstningen af deres Fangenskab vel tilrnode, og stolende paa en
nær forestaaende Udvexling gjorde de deres varme Klæder
i Penge for derved at nyde en taaleligere Forplejning (hvilken
her er overmaade elendig, bestaaende daglig af 1 1 / 2 Pund
Brød, hvilket dog nu er taaleligt godt, men i Førstningen
overmaade slet, 1/2 Pund Kød og saa meget raat Vand som
ønskes). Et raat og fugtigt Vejr indtraf, Folket frøs og
holdt sig nede, de af dem, der havde Køjer, laa bestandig
i samme, de, der ingen havde, svøbte sig i deres elendige
Pjalter, og saaledes indaandede de deres egne Uddunstninger, hvilket tilsammen med al iøvrig Urenlighed og. Uorden
foraarsagede Sygdomme i Skibet, der greb hastig om sig.
l en Tid af 8 Dage var Hospitalet fyldt med Syge, samme
maatte udvides, Penge manglede, og inden dette blev istand-
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bragt og anskaffet, tiltog Sygdommen, dels fordi at de Syge
ikke kunde blive afsondrede fra de Friske, samt at de elendige maatte mangle den bøjst nødvendige Pleje og Opvartning samt Tilsyn, som udfordredes; indtil for en 3 Uger siden,
da vores gamle Fregat Frederiksværn blev lagt paa Siden af
os, og det halve Mandskab, som var friske endnu, kom over i
samme, og hele Batteriet herombord blev Hospital, Penge
samt de fornødne Klæder kom ombord, da kom det i en
god Orden, men med inderlig Bedrøvelse talte jeg da i
Hospitalet 84 Syge af Forraadnelsesfeber og Blodgang; denne
farlige Sygdom er nu standset, og maa jeg med den inderligste Fornøjelse meddele Dem, at ikkun af 155 Syge, som
vi ialt har havt herombord af disse farlige Sygdomme, er
døde 6, og hvoraf jeg kun med Rette kan regne 4, da en
af dette Tal var en vestindisk Soldat, der i en Tid af 17 til
18 Maaneder havde været angrebet af en overrnaade stærk
Diarrboe, og den anden var en gammel udleven Matros, som
var meget svag og elendig, forinden han blev angreben af
Forraadnelsesfeberen.
Stedse vil det blive mig en inderlig Glæde at være overbevist om, at min nærværende haarde Skæbne forundte mig
dog Evne til at være mine elendige Landsmænd og Brødre
til betydelig Assistance.
Haabende snarest at kunne antræffe Deres Velbanrenhed
frisk og sund i vores baardt nedtrykte ulykkelige og mishandlede Fædreland henlever jeg«
Chatham, 5te November 180l:l.

med største Højagtelse
Bent Bentzen.

Til

Assisterende Læge for de danske Krigsfanger
ombord i H. B. M. S. Sampson,

Hr. Otto F. Rasch, Pr.-Lieut. i H. D. M. Søtjeneste.
Aar 'svandt efter Aar uden Fred. Om de store Begivenheder i Verden naaede kun sparsomme Efterretninger til
Fangerne, men endelig kom Budskabet om Freden i Kiel.
Tunge var Fredsvilkaarene, men en Artikel vakte Jubel:
»Alle Krigsfanger skal strax tilbagegives«.
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Men for hvem lød vel Budskabet som for Fangerne! Budskabet kom overvældende og modtages af nogle med J ubelraab, Omfavnelser, afsindige Hop og Spring, af andre med
stille Tak til Gud. Mange stod tause, og saa var der ogsaa
dem, der vel glædede sig til at gense det kære Fædreland,
men tunge Skyer var dragne hen over dem og deres i alle
disse Aar, og de frygtede mere, end de glædede sig til at
gense Hjemmet, fra hvilket adskillige ikke havde hørt i 7 Aar.
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OVERSIGT
over samtlige Søbatterier i Danmark. 1809.
Sjælland med omliggende øer.
Kjo bc nhu.vn s Rh ed.
Antal Kanoner
Trekroner. . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. 1)
Provest een
1)
Ama g er.
Dam
senere ind ganer S Stkr. 36
36
Strikkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
36
Kastrup nordre
3
3G
sondre. . .
.. .. . . . . .. . . . . 2
12
Strand .... .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . 4
3G
Krudttuarus
. . .. 4
3G
Dro gden s. .
6
3G
Dra gor nordre
G
36
sondre
6
D en s y dus t l i ge Ky s t.
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.
ROIII'-KJint
.
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senere indguaet
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.
Vordingborg-Færge .. senere indgaa et
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PII.s
»

10 Stkr. lOO 1'1I.s

II

Il

2

II

1::'0

II

2
2

Il

1UO
1UU

»

II

»
II

»
'l

II

»

4 Stkr. IS Pd .s
24 1\
4
4

IS

4
2

12
I)

»
II

Vestkysten.

4- Stkr. 12
24
4
18
S
18
4
Lilø-Skandse
{
12
S
36
Badstuens
. G
Lygtebankens
. 6
3G
Lerkenborgs . . . . . . . . senere indgaaet G
18

Omø-Sund

.

Stigsnæs . . . . . . . . . . . . senere indgaaet
Korsør Fæ stning
.

') Oplysning mangler.

Pd. s
»
»
II
II

2 Stkr. 100 Pd. s

l 4
J

II

100 »

II

»
II

2
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»
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Antal Morterer

Skambek :\Inlle... . . senere indganct G Stkr. 1 Pd.s
Befsnæs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
24 II
Isefj ord.
Skandschage-Rednute
" . . .. {j Stkr. 18 Pd.s
-Battoric sene re indgaaet 3
::!-1 »
J8 ol
( ri
Kikhavns ... 00 .... 00 00 .. .· ...... 00\ 2
12 ol
12 ol
Soerlagens . . . . . . . . .. senere indgaaet Cl
Kulhusenes Skandse .
2
3 "
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.
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..
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.
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24 II
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12 II
-1
18 Il
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3
24 "
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3
I S II
.J
UG ,l
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2
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2
100 .

1)
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12 •
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2
J8 »
Sloto .
::!
12 »
12 Il
Guldborg. . . . . . . . . .. senere indgnuer -1,
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.
.
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(j
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ar;
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2
24 ,I
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.
3
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.
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Antal Kanoner
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o
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••••

••• •
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o

••
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o

o

o

•
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•
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o

•

o

4
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'cl

o

•
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»
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Hesteodde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (j
Hnndshage
1)
~[jnde
~.
6
1I[iddelgaue
Norsminde
2
o

o

o

,
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{
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o
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•

o
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o
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o
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•

o

o
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o
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o

••• o
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•

o

•

•

•

•
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•

o

•

•

•

•
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•

•
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o
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o
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Oplysning mangler .

o

'

o

o

o

o

o

o

l)

o {

••

,1

•

l
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12
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l)
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10

~

8

Il

4
2

16 'l
24 'l
18
12 'l
8 I
8>

2
2

~
~

;)

Deget

()

~

'lf ~

indga'll't

SI'IH'f('

•

o

o

o

Il

•• o
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Als-Odde

1':

42

2·1
12
24
12
24
12

Il
l)
l)
l)

Il

II

Honbitser

Alltal Kanoner

Hov
Hurup

.
sr nen' inrlgnnet

Vasehu se

2 Stkr,
2
1

{.
~

Udbyhol
St. Olafs Batteri verl Aarhu s
Tangs

il

.
.
.

Antnl j\(ortCrer

lj PIl.S
li »

K
10
10

.)

N ord v e s tkysten.
Kyvels . . . . . . . . . . . .. senere ind snuet
Løkkens. .... . ... ...
Wigsø..............

:2
2

12 •
12 "

l~

)I

12 "

Samsø.

ft

]8 Pel.s
24
3 Stkr.
12 "
12 o)
.. .. .. .. .. .. 7
9
18 "

.
- I10 Ims::>- B a tt ener
I \.y
Lilore . . . . ... .. .. ..
Besser-Rev Redoute

\f

Haardige

12

18

»

12

'o

Slesvig.
0stkysten.
Apenrade nordre
sondre

senere iudguuet

J Stkr. ] 8 Pd.s
.,
18 "
6
18 "

.

FIcusborg Kyst . . . . .
Borreby
Christians Pleiehuus

:

{
.
.

.)
li

12 "
12 "

2

12

Il
Frederiksort
Holtenau
Sandager
Svenkendam
Vestky sten.
llusnm
Wollerwik Skandsv
'l'onningens Iste
2del
Pelvorms

F"""

{
"

ru

7
senere indgnu er 12
. 4
,
. 4

spner!' inilgaaet
:
.
.
.
senere indgaaet{

)1

2 Stkr, 50 PIl.S

24 "
18 "
12
ti "
12 "
]2 'J

4 Stkr. 12 Pd.s

8
4
4
2

1
2
6
2
5

1

18 I)
1.'" "
18
2
4 »

12

')

cR

'l

G

l)

<I

') St kr, JlII J Pd. s

Holsten med Femern.
Antal Kanoner

Laboe Redoute
Femcrsund Skandse
lste Varder
2det
Orts-ålolle
Wnlfsens
Strukamper
Neustadt
Ihlenflcth

.
.
.
.
.
.
.
senere ind ganer
{

Antal !lorterer

S Stkr. 12 Pd.s
4
12
5
12
:>
12
(j
12
5
12
5
12
4
S
4
·1

3(i

12

Flaadebatterier.
IKalleboer

. . ... . . . . . .. . . .. . . . . . . .
Ved Masnede .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grønsund
Kyholm . . ....... •....... .. ...
Kjoge

Krænmitzer-Gub. . . . . . . . . . . . . . .

3 Stkr, 24 Pd.s
3
24 o
3
3

3

24

I)

24 I)
24 o

3

24 o

2

12 •

32
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Vi

Frederik den Siette, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig,
Holstein, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, gjøre vitterligt:
At vi allernaadigst have fumlet os bevæget, at med52a:t:) 52az:)e11>
førende
dele Foreviseren heraf, Skipper
<iliz'i<;J'<;J,en Cl111aCia
drægtigt 59 Commerce-Læster,
bestemt fra
§otl1.ewf,oz<;J
til
~jøf,ewl'lavn
med
en Ladning, som i Følge Vor givne allernaadigste Tilladelse
maa bestaa af
SaU
dette Vort Leidebrev, til Betryggelse for Forsinkelse og Anholdelse af Vore Krigsskibe og
bevæbnede Fartøjer samt med Kaperbreve forsynede Krydsere; Thi byde og befale Vi samtlige Commanderende af
Vore , Krigsskibe og bevæbnede Fartøjer, saa og alle danske
Kaperførere, som forbemeldte Skipper
52a:t:) 52a-We1\
paa denne hans Rejse fra §otl1.mf,oz<;J til .;J{jøf,ewl'taV11>
i Søen maatte antræffe, at de, efter Foreviisning af dette
Vort Leidebrev, lade ham med sit førende Skib . Cl1na-Cia
paa Reisen til bemeldte
.;J{jøf,ewl1.aV11>
uhindret passere, samt i Nødstilfælde give ham vedbørlig Bistand mod
fjendtligt Angreb og Overfald.
Dette Vort Leidebrev bliver saaledes i Kraft i 8 :)1,,'ti.
ve't otte GlC<;e't og haver Told-Opsynet i den Havn hvor
Skibet losser, ved Paategning paa Leidebrevet at bevidne
den skete Losning.
Givet

i GVo't .§ilc:)ide-wb:)tad ~j ø f,ewliav11
dcn 3'1. S>ecMwf,et 1810.

Under Vor Kongelige Haand og Seigl.

Frederik R.
Leidebrev
for Skipp er 52az:) 520't:)C1·\
førende Skibet Clll1>oka.

J. P . Wleugel.

F. Knuh/.

