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Forord
"Det kan vi Eders Majestæt forsikre , at aldrig havde Eders Majestæts Forfædre bedre Flaade, naar den er samlet, aldrig var der
bedre Helbred, og aldrig bedre Samdrægtighed,"
Niels Juel d. 22. Juni 1678.

Niels Juel, den danske flådes mest berømte helt, en af verdens største admiraler, har, hvor mærkeligt det end lyder, indtil nu savnet en fyldig levnedsskildring. Ved ligprædikerne i 1697 blev givet det hidtil største bidrag til
en beskrivelse af hans liv, idet disse, som det var sædvane dengang, så grundigt det lod sig gøre i en tale, skildrede de minderige begivenheder, der
knyttede sig til Niels Juels færden. På disse ligprædikener er alle senere biografier af ham mere eller mindre direkte baserede.
Kaptajn Peter Schiønning udarbejdede i 1760-eme en biografi af Niels
Juel. Den blev dog aldrig trykt, og var i øvrigt omtrent en afskrivning af
ligprædikeneme. Herefter udgav H. G. Garde i 1842 en biografi, der indeholdt en noget udførligere beskrivelse af den skånske krig, og Guldberg udgav i 1870 en biografi, der dog ikke bragte noget nyt. Endelig udgav i 1897
A. Giintelberg en populær-historisk skildring af Niels Juels liv, men også i
denne kunne man tydeligt se ligprædikernes indflydelse. Herudover er der
selvfølgelig skrevet et utal af kortere levnedsbeskrivelser som artikler eller
som dele af biografiske værker lige fra Tycho de Hofman: Danske Adelsmænd, 1778, og til artikler i vore tidsskrifter og ugeblade. Alle disse har
derfor kun ringe historisk værdi. Som en undtagelse herfra må dog nævnes
den korte biografi i Topsøe-Jensen og Marquard: "Officerer i den dansknorske søetat."
Enkelte historikere har behandlet visse sider af Niels J uels liv eller begivenheder i tilknytning hertil. Af disse arbejder, der er baserede på kildekritiske studier og fremdragelse af nye dokumenter af primær kildeværdi,
kan nævnes Chr. Bruuns og H. D. Linds undersøgelser vedrørende de berømte slag under den skånske krig. Ellers har man besynderligt nok undladt nærmere studier af begivenheder i forbindelse med Niels Juels liv.
Det har derfor været en afgørende opgave for mig at praktisk talt begynde på bar bund og opbygge hver eneste detalje i denne bog på mit eget
studium af samtidens dokumenter. Desuden har det været mit mål, da
kendskabet til Niels Juels liv hidtil har været så sparsomt, at følge hans
færden så nøje som muligt for at få det bedste kendskab til, hvad han ud7

rettede. I forbindelse hermed må det understreges, at der med denne bog
hverken er søgt nogen forherligelse af helten eller nogen indgående maritim-militær kritik af hans handlinger, men udelukkende en nøgtern redegørelse for hans gerninger. Det må så stå til andre på grundlag af de fakta,
der hermed fremlægges, at foretage en yderligere vurdering af hans virke.
Når der alligevel adskillige gange er brugt rosende adjektiver i tilknytning til Niels Juel, er det ud fra den vurdering, man kan give på det forhåndenværende grundlag - og måske derfor er det alligevel trods alt blevet en berømmelse af søhelten.
Da situationen imidlertid desværre er sådan, at vor flådes historie kun i
meget ringe omfang er blevet skildret på grundlag af kildekritiske studier,
har arbejdet med Niels Juels historie været særlig stort. Det har dog været
umuligt for mig at gå til bunds i andre problemer end dem, der knytter sig
til Niels Juels liv. Derfor vil meget af det, der kun er løst omtalt, muligvis
ved nærmere efterforskning skifte karakter, idet jeg, hvad dette angår, fortrinsvis har måttet støtte mig til hidtil trykt materiale.
Fra tiden indtil den skånske krig findes forholdsvis få direkte oplysninger om Niels Juel, og han har, hvad der gælder hele hans liv, ikke efterladt
sig nogen privat korrespondance. Det har derfor været nødvendigt i største
udstrækning at give et billede af det arbejde, han beskæftigede sig med, og
de resultater han nåede, uden at personen trænger i forgrunden.
Derimod skildres den skånske krig hovedsagelig på grundlag af Niels
Juels egen korrespondance og hans skibsjournaler, og da det er en skildring
af Niels Juels liv, der har været opgaven, behandles her kun de begivenheder i krigen, som Niels Juel tog del i. Den skånske krig som sådan behandles således ikke. Som i hele bogen har det imidlertid også her været
mig magtpåliggende at give et indtryk af hans samtid og det milieu, han
levede i, så personen Niels Juel får den rette baggrund.
I tiden efter den skånske krig fremtræder Niels Juel som søetatens leder
og flådens øverste chef. Der foretages i dette tidsrum så mange banebrydende og grundlæggende dispositioner inden for søetaten, at det vil være
vanskeligt straks at kunne angive disses ophavsmænd eller f. eks. fastslå,
at det ene er Niels Juel, der er initiativtageren.
Som det fremgår af ovenstående, vil bogen berøre mange problemer, der
endnu ikke er tilstrækkeligt kildekritisk belyst, og ligeledes vil den lade
forskellige spørgsmål vedrørende Niels Juels historie stå åbne, fordi de med
det kildemateriale, der i dag er fremdraget, ikke kan løses. Det er mit håb,
at dette kan forårsage nyttige diskussioner til en nærmere klarlæggelse af
Niels Juels liv, da det er klart for mig, at man ikke med denne bog på en
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gang kan nå det fuldkomne resultat - tværtimod vil et sådant arbejde let
blive behæftet med mange mangler.
For at give et indtryk af tidsånden har jeg i stort omfang gjort brug af
citater fra samtidige kilder, idet jeg har søgt at kæde dem ind i den almindelige fremstilling. Ved ordrette citater har jeg anvendt anførselstegn, men
ofte har jeg også brugt enkelte ord blandet i mine egne sætninger for at
give noget tidskolorit Citaterne er derfor gengivet med moderne retskrivning og delvis moderne form for at gøre indholdet lettere tilgængeligt. Det
er mit håb, at bogen herved er blevet læselig for andre end fagfolk.
En redegørelse for en søofficers liv og gerning stiller krav til forfatteren
om både at være kildekritisk trænet og maritim kyndig. Jeg beder derfor
de strenge kritikere bære over med min mindre maritime erfaring.
Til slut vil jeg nævne, at denne bogs tilblivelse har været lang. I årene
1947-54, da jeg var tilknyttet marineministeriet som historiker, fik jeg af
viceadmiral Vedel til opgave at udarbejde denne biografi. Dette nåedes
også i det nævnte tidsrum, men ministeriet mente ikke, da bogen var færdig, at man havde midler til at støtte udgivelsen.
Siden da har bogen ligget i skrivebordsskuffen, indtil overarkivar Vagn
Dybdahl var så venlig at tilbyde mig at søge at få den udgivet. Jeg er meget
taknemmelig herfor, ikke mindst fordi jeg finder det upraktisk, at andre
skal besvære sig med at udføre et arbejde, som faktisk allerede er gjort
Jeg håber derfor, som før nævnt, at dette arbejde kan blive et grundlag for
andre historikere i et videre arbejde med søens historie.
Enkelte specielle studier i forbindelse med denne bog har jeg allerede
fået udgivet. I 1952 udkom således "Slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677",
og i 1963 udkom "Orlogsflåden på Niels Juels tid", der begge blev udgivet
af Marinehistorisk Selskab. Desuden havde jeg i 1961 en afhandling "Admiral Niels Juel - til lands" i Jyske Samlinger.
Bogen, som den fremtræder nu, har jeg endnu engang gennemarbejdet og
revideret på grundlag af de undersøgelser fra perioden, der i den mellemliggende tid er fremkommet.
Til slut er det mig en kær pligt at takke Den Hjelmstjerne Roseneroneske
Stiftelse, der muliggjorde mine rejser til arkiverne i Nederlandene og i Sverige, samt Fondet for dansk-norsk Samarbejde, der bekostede mit ophold i
Norge under studiet af arkiverne der. Ikke mindst vil jeg rette en tak til
Jysk Selskab for Historie og Statens humanistiske Forskningsråd, der har
muliggjort den endelige udgivelse af bogen.
Jørgen H. Bar/od
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l. Slægt, barndom og ungdom

Hjem plyndres, huse brændes, kvinder bortføres og flygtninge, flygtninge,
flygtninge - krig. Generation efter generation har oplevet det samme. Tiderne skifter, teknikken udvikles, men rædslerne gentager sig stadig. Alle
slås for ret og retfærdighed mod alle. Hvadenten krigene smykkes med
herskernes fanfarer, religionens kors eller ideernes symboler, har lidelser
og afsavn altid været deres følgesvende.
Også Niels Juel kom til verden som flygtning. Har han ikke selv mærket
krigens følger, så har dog hans omgivelser været præget deraf, da han så
dagens lys fjernt fra sit hjem, omend i et frændeland.
I 1625 havde Chr. IV vovet sin skæbnesvangre indblanding i 30-årskrigen. Han havde håbet at vinde sig laurbær som den rette tros, protestantismens, forkæmper, men opnåede i stedet at lide et nederlag, både moralsk,
økonomisk og udenrigspolitisk, et nederlag, som det aldrig i hans regeringstid lykkedes ham at overvinde. Da slaget ved Lutter am Barenberg
blev tabt, åbnedes Danmarks landgrænse for krigens vilde skarer. Uden
nævneværdig modstand rykkede WalIenstein ind i Jylland med sine professionelle soldater, horder af kroater, tyskere og kosakker.
Mange bønder søgte ly i skove og moser, og mange adelige og borgere
flygtede til rigets fjernere egne. Blandt disse var også Niels Juels mor. Selv
det yderste Thy har åbenbart syntes usikker, og Sophie Juel blev bragt i
tryghed til sin familie i Norge. Hun skriver selv i sine familieoptegnelser:
..1627 d. 5. oktober drog jeg fra Torp og over til Norge med mine små
børn, og flyede for kejserens folk, som da faldt her ind i Jylland. 1629 otte
dage efter pinsedag kom vi hjem igen," d.v.s. d. 1. juni 16291 •
Fru Sophie havde da født 6 børn. De to sønner var sendt bort for at
blive opdraget hos familien, nemlig Claus, der 2 år gammel var sendt
til hendes mor, og Peder, der i en alder af 4 år var sendt til hendes bror,
Malthe Sehested. To andre sønner var døde som ganske små. Det var således de to døtre, Margrethe på 7 år og Karen på l år, som Sophie Juel,
eller som man kaldte hende i datiden fru Sophie Sehested, flygtede med,
og endnu en tredje datter var på vej. Kirsten Juel blev født i Norge d. 11.
december 1627.
Det kan ikke angives nøjagtigt, hvor familien har opholdt sig i Norge,
men Sophie Sehested fortæller dog, at hun den 11. december, da Kirsten
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blev født, var på Landvig, og at Margrethe 6 uger før pinse 1628 sendtes
til Aggershus. Desuden står der i hendes almanak:: ,,1629 d. 8. maj blev
min søn Niels Juel født i Oslo i Norge på en fredag eftermiddag". Freden
sluttedes nogle dage senere, og så snart Sophie Sehested har kunnet for
sit helbred er hun atter taget tilbage til Thy. Kun 2-3 uger af sit liv kom
Niels Juel da til at tilbringe i Norge.
Slægten Juel hører til den gamle danske adel, der stammer fra århundreder, hvor kun traditioner og sagn kan fortælle om dens oprindelse. Allerede i det 16. årh. nedskrev Iver Juel til Stubbergaard nogle farnilietraditioner og hævdede ifølge disse, at slægten skulle være den ældste danske
adelsæt, men ikke mindre end 4 forskellige sagn beretter om, hvorledes den
opstod".
Det sagn, der lader slægten gå længst tilbage, er muligvis opstået for at
sikre, at ingen anden slægt skulle gøre krav på at være den ældste. Det
fortæller, at da en kejser Julianus gjorde krigstogt fra England til Danmark,
kæmpede der mod ham bl. a. 2 danske høvedsmænd, som efter at have
udstået hårde kampe omsider dagtingede med ham. Som udtryk for sin
beundring for deres mod og dygtighed gav kejseren dem da skjoldmærker
"på en tid, da ingen af adel havde våben tilforn uden alene fyrster." Høvedsmændene var brødre og den ene fik stjernen, som symbol for aftenstjernen, og den anden de 3 bølger, som symbol for de 3 revler om Danmark .
De andre 3 sagn sætter alle slægtens opståen til ca. 1200 på en tid, hvor
mange andre danske adelsslægter fik deres våben. Det ene omtaler ligesom
det førnævnte 2 brødre, men i dette er de kong Valdemar Sejrs (Il) mænd.
Under hans togt til Lifland fulgte brødrene ham og til minde om, at de
under de voldsomme storme ved hjælp af stjernerne fandt den rette kurs,
fik de skjoldmærkerne: en stjerne og 3 bølgelinier. De to sidste sagn lader
slægten være indvandret. Det ene af dem hævder, at den stammer fra den
af kong Valdemar I i 1170 ødelagte sørøverborg Julin i Venden, idet navneligheden her tydeligt er ophav til sagnet. Og det andet sagn hævder, at
slægten er kommet fra England som landflygtig, fordi den var tilhænger
af ærkebispen af Canterbury, Thomas Beckett.
Imidlertid er det ældst kendte medlem af slægten en Palle Juel til Øgelstrup eller Ugelstrup, der levede ca. 1350 under den store landepest. Hans
søn var Jens Juel og sønnesøn Iver Juel, der døde 1468. Om sidstnævnte
ved man videre, at han i 1421 ejede Ugelstrup og ca. 1440 Astrup. Dennes
søn var Palle Juel og hans sønnesøn var Mogens Juel, som i 1524-26 var
forlenet med Hind og Ulvborg herreder og siden til 1535 var lensmand på
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Sandfærgaard. Vi er nu nået til 6. slægtled Jens J uel til Alsted, Mogens
Juels søn og admiral Niels Juels oldefar.
Jens Juel var den eneste af Niels Juels aner på fædrene side af Juelslægten, der har kæmpet til søs, bortset fra de omtalte sagnhelte. Jens Juel
var 1554 lensmand på Aarhusgaard og i 1557 på Kalø, da han dette år blev
udset til at gøre tjeneste som løjtnant til søs under admiral Børge Tralle.
Det var i den nordiske 7-årskrigs tid, og Jens Juel kom sammen med sin
bror Kristiern Juel, der også blev udtaget til søtjeneste, til at deltage i flere
af denne krigs hårde kampe. I 1563 var han ombord på sin svigerfars,
admiral Peder Skrams, skib Fortuna og deltog i det bekendte slag d. 11.
september 1563, men da flåden kort tid efter lå under Carlsø, døde han
d. 21. september.
Jens Juels søn, Peder Juel, blev i 1583 forlenet med Skivegaard og fik i
1589 Alsted ved skiftet efter forældrene. Dennes søn Erik Juel blev Niels
Juels far. Erik Juel fødtes 1591 på Alsted, 1610 blev han sekretær i Danske
Kancelli, og i 1612 efter moderens død fik han Alsted og Lindbjerg. Han
kom i sin levetid til at eje mange godser og til at føre en tilværelse med
skiftende held i økonomiske anliggender. 1614 erhvervede han Hundsbæk
ved Ribe, og i 1622 købte han Nørtorp i Thy af Jakob Lykke; videre ejede
han 1631-36 Haltrup og fik i 1636 Højris, i 1637 Boller og i 1648 Sønder
Vosborg; men under krigene gik det hårdt ud over hans godser i Jylland,
således at han ved sin død efterlod sig gæld. I 1623 blev Erik J uel landsdommer i Nørrejylland og boede i de følgende år mest på Nørtorp. Han
var d. 27. september 1618 blevet gift med Sophie Sehested, en søster til
den kendte statsmand Hannibal Sehested.
Kløgtige og dygtige mænd taltes blandt Niels Juels forfædre. Han var
ikke nogen opkomling, men en mand, hvis aner alle var velhavende og
indflydelsesrige, og blandt hvilke mange havde beklædt høje stillinger i
riget, kort sagt en værdig repræsentant for den gamle danske adel. Hans
morfar var Claus Maltesen Sehested til Højris, befalingsmand på Øsel, og
alle hans 4 oldefædre deltog som officerer i 7-årskrigen: Jens Juel, Gregers
Ulfstand og Malte Sehested tjente alle til søs, medens Niels Lykke gjorde
tjeneste til lands. Og også blandt hans tipoldeforældre er kendte navne,
hvoriblandt først og fremmest må nævnes admiral Peder Skram og admiral
Mogens Gyldenstjerne, desuden rigsråd Claus Bille til Vandaas, Norges
hofmester. Endelig kan man ikke nævne admiral Niels Juels aner uden
blandt dem også at fremhæve hans tip-tip-oldefar Jens Holgersen Ulfstand
til Glimminge, kong Hans' berømte flådefører.
Niels J uel blev født med stænk af sømandsblod i årerne; inden han var
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en måned gammel, krydsede han Kattegat, og i sit barndomshjem i Thy
blev han fortrolig med havet. Nørtorp ligger yderst i det nordvestlige hjørne
af Danmark nær Hanstholm. I denne barske egn har den senere søhelt haft
sit første møde med havet. Han har her i sine første barndomsår mødt
Vesterhavets charme i storm og stille, følt dets storhed, når de frådende
søer rullede mod kysten, brødes på revlerne og udøste kaskader af skum,
hørt om dets magt, når strandede skibe blev slået til pindebrænde og forgræmmede søfolk forkomne måtte redde sig fra dets favntag. Den kogende
brænding har som musik spillet i hans øren fra det øjeblik, han har forstået
at opfatte lyde. Alt dette kan ikke andet end have påvirket ham. Fra det
øjeblik han har kunnet fatte omverdenen, har havet haft plads i hans forestillingskreds",
Selve gården Nørtorp, eller Torp, som den tidligere kaldtes, i Ræer sogn
i Hillerslev herred er dog kun lidet kendt', Muligvis har den været en gammel kgl. gård, for allerede i 1365 fortælles om, at kongen har holdt retterting der. I 1401 har dronning Margrethe bortgivet den i forlening til Jens
Due. Efter at have været i Dueslægten i nogle generationer kom den til
Krabbeslægten og var endelig i slægten Lykkes eje, da Erik Juel købte den
i 1622. Da han døde i 1657, var den forgældet og solgtes. Det kan ikke siges, hvordan den så ud, da Erik Juel ejede den, men man ved blot, at ved
hans død havde den 98 tdr. hartkorn. I slutningen af det 18. årh. blev den
udstykket, og byen Nytorp opstod. I dag ligger Torp blot som et fredet
voldsted, hvis mure og grave er beklædt med græs, men tydeligt tegner sig
i terrænet.
Her på Nørtorp har Niels Juel haft sin barndom, indtil han i sit syvende
år, St. Hansdag 1635, blev sendt til sin moster fru Karen Kruse, Tyge Kruses enke, samtidig med at hans ældre brødre Claus og Peder sendtes til
Sorø. Hos hende, på gården Stenalt i Randers amt, skulle han nu opdrages
og undervises. Det var ikke ganske tilfældigt, at netop Karen Kruse blev
valgt som opdrager, thi i årene 1631-34 havde hun været hofrnesterinde for
Chr. IV's børn og havde her vist sin dygtighed, og desuden havde hun
selv en søn, Tyge Kruse, der var jævnaldrende med Niels Juel.
Karen Kruse eller Karen Sehested, som hun var født, havde som lærerinde dygtigt undervist de kgl. børn, indtil et udslag af hidsighed havde forårsaget hendes afsked fra hoffet. Overhofrnesterinden fru Karen havde
straffet Leonora Christina med en større voldsomhed end tilbørligt, selv i
denne hårde tidsalder. Riset, hun havde brugt på prinsessens bagdel, var
blevet pisket i stykker, så at kvistene var slidt af, uden at hun dog havde
standset sin afstraffelse, men fortsat med de tykke grene. Den stakkels pige
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havde fået så svære sår, at de først var blevet helbredt efter måneder, og
i 4 uger havde hun ikke kunnet gå. Selvom Leonora Christina muligvis
havde provokeret den hårde afstraffelse, fandt kongen dog, at fru Karen
hermed havde overskredet grænsen for det tilladte og skilte hende fra det
betroede hverv".
Det var således en hård dame, den unge Niels Juel skulle gå i skole hos,
men at hendes voldsomhed dog ikke havde forårsaget et brud med de kongelige, ses af hendes brevveksling med prins Frederik. I et brev skrevet
d. 9. april 1635 beklager han, at han ikke selv kan komme på besøg og tilføjer bl. a.: ,,1 skal have så stor tak for eders gåsepølser og grønsaltet gåsekød med hvedebolIer og havresuppe og andet godt knas og også hypericon
olie. Kære Karen Sehested lille, send mig noget af eders stærke vand, om I
har gjort noget'", Alt tyder på et hjerteligt forhold mellem de to, og måske
finder man her en forbindelse til Niels Juels anbringelse i 1643 som page
hos prins Frederik, dengang ærkebiskop af Bremen.
Men bemærkningen om det stærke vand viser også, at Karen Sehested
har lært af sin forgænger på Stenalt fru Anne Krabbes efterladenskaber.
Traditionen havde stærke rødder på Stenalt, og Niels Juel har uden tvivl
foruden den almindelige undervisning i Danmarks historie høstet godt af
de minder, der knyttede sig til selve gården.
Anne Krabbe havde været en af datidens mest lærde damer, der både
forstod sig på historie og lægekunst. Hendes indsamlede lægebøger har
åbenbart bl. a. Karen Sehested nydt godt af, og hendes historiske interesse
har indirekte præget Niels Juel gennem de værdifulde samlinger, hun havde
efterladt sig af historiske manuskripter og sjældne bøger foruden antikviteter og sjældne, kostbare kunstgenstande. Hendes historiske samlerinteresse
har præget gården, og Niels Juel er så at sige dumpet ned i et datidigt museum, der har givet ham al mulig illustration til den Danmarkshistorie, han
har måttet lære.
Stenalt ligger nær Randers fjord i Ørsted sogn, men den hovedbygning,
som Niels J uel færdedes i, blev nedbrudt i begyndelsen af det 19. årh. for
at give plads for det Stenalt, der findes i dag'.
Stenalt blev opført af rigsråd Bjørn Andersen den yngre (død 1583), og
har således været forholdsvis ny, da Niels Juel opholdt sig der. Den var
omgivet af grave, som man kom over ad en pælebro, der førte til en dobbeltport, og fortsatte man gennem denne, nåede man ind i en aflang borggård, hvor hovedbygningen rejste sig med tre grundmurede fløje i to etager. Herudover er vor viden dog kun sparsom, idet vi ikke kender dens
indretning, men blot må antage, at den har været som andre af datidens
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herreborge med riddersal, fruerstue, kapel og hvad der ellers hørte sig til.
Desuden lå der i tilknytning til hovedbygningen en staldgård af bindingsværk og en ladegård med en stor, skøn, grundmuret lade samt flere kornog fæhuse.
Ved indkørslen til hovedbygningen stod to granitsøjler vidnende om
Anne Krabbes interesse for det forgangne, idet hun nemlig skal have
hjemført disse fra Essenbæk kloster i 1589. Haven mærkede også hendes
omhu, og Ole Worm omtaler den i sine "Monumenta Danica" i forbindelse
med en runesten, som hun havde anbragt midt for hovedbygningen. Stenen, der tidligere havde stået på en gravhøj uden for gården, er der nu kun
bevaret et brudstykke afs.
Niels Juel har således her haft de bedste muligheder for at få en god undervisning og opdragelse og har endvidere her lært en natur at kende, som
var ganske forskellig fra Nørtorps omegn. Stenalt lå i en frugtbar landsdel,
og under den hørte fine karpe- og karussedamme, et fiskeri i Randers
fjord samt store skove. Fra sit syvende til sit trettende år har Niels Juel her
leget og lært sammen med Tyge Kruse.
To af deres lærere kender vi navnene på, nemlig Memmius Burinus og
Henric Lindemand. Den sidste har dog blot været på Stenalt fra 1641-42,
og vort kendskab til ham er ringe, men Burinus ved vi lidt mere om. Han
var østfriser, og havde, inden han kom til Stenalt i 1642, bl. a. gået i Sorø
skole, og blev efter sit ophold her ansat i Tyske Kancelli og fik løn som
sådan i hvert tilfælde i årene 1646·50. Samtidig var han i 1647 præceptor
for Ulrik Chr. Gyldenløve og sammen med denne installeret på Sorø Akademi, og i 1649 blev han præceptor for Kaj Lykke, med hvem han rejste
udenlands. Memmius Burinus har således været en yndet lærer og opdrager,
der endog har gjort tjeneste i de fornemste kredse, men tilsyneladende har
denne omgang med højadelen virket med til at vække hans afsky for al
dansk adel, hvorfor vi til sidst finder ham i fjendens sold. Den svenske
gesandt Magnus Dureel traf ham i 1646 og skildrer ham som en klog mand,
der er misfornøjet med adelens "insolentier". Hans bitterhed til den danske
adel gjorde, at forbindelsen med svenskeren blev af varig karakter, så han
til sidst gik i svensk tjeneste som statssekretær i Bremen".
I 1642 var opholdet på Stenalt forbi, og de to drenge skiltes, idet Tyge
Kruse blev sendt til Sorø Akademi, medens Niels J uel d. 11. september
kom tilbage til hjemmet, hvor han dog kun var et halvt års tid "indtil
1643 d. 13. april, da han kom til hertug Frederik at tjene for en page,"
som Sophie Sehested skriver i sine familieoptegnelser. Hertug Frederik,
den senere kong Frederik ID, var da ærkebiskop af Bremen og stod som
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tidligere omtalt i forbindelse med Karen Sehested.
Hermed kom Niels Juel for første gang hjemmefra, ikke alene for at
lære, men også for at skabe sig sit eget liv og sin egen fremtid.
Den verden, Niels Juel nu skulle lære at kende, frembød et broget skue.
Europa var en sydende heksekedel, hvor magtsyge og religiøs fanatisme
blandet med lejesoldatens vildskab fejrede orgier blandt lidende folk. 30årskrigen var stadig i gang, og for anden gang berørte den Danmark.
I december 1643 angreb svenskeren Torstensson den danske grænse efter
en overraskende ilmarch fra Måhren, I 1644 drog han atter sydpå, men afløstes af den tyske general Helmuth Wrangel.
Prins Frederik, ærkebiskop af Bremen, blev i Jylland leder af, hvad der
kunne skrabes sammen på dansk side af fodfolk og ryttere i samarbejde
med rigsmarsken. Niels Juel kom til at opleve krigen til lands, selvom vi
intet specielt kender til hans færden på denne tid, men man må vel gå ud
fra, at han har fulgt prins Frederik som det passede en page.
I 1645 måtte Christian IV slutte den skæbnesvangre fred i Brømsebro,
der kostede landafståelser til Sverige og toldlettelser i Sundet for Nederlandene. Det var voldsomme oplevelser for den unge Niels Juel, og det har
næppe kunnet undgå at berøre ham stærkt i disse modtagelige ungdomsår.
Han så krigen til lands, og han har hørt om krigen til søs på begge sider
af Sønderjylland; efter krigen oplevede han skæbnens ejendommelige indgriben i et menneskes liv, da den lærde prins, ærkebispen af Bremen, ved
sin ældre brors død i 1647 pludselig blev tronfølger og allerede året efter
ved faderens død besteg Danmarks trone.
Niels Juel, der da var 18 år, blev nu sendt til akademiet i Sorø. Vi har
fra dette år bevaret et maleri af ham såvel som af hans forældre. Han har
her et fyldigt ansigt med en kraftig næse og store grå øjne. Der ligger et
beslutsomt drag om munden, mens øjnene forskende og tænksomt stirrer
frem. Det er et modent ansigt, der indrammes af et langt glat rødgult hår,
der er skilt i midten og er så langt, at det hviler på hans skuldre og næsten
dækker hans nedfaldende hvide krave. Han er iklædt en rød dragt med
sølvgaloner og sølvknapper, og ved hans venstre side hænger en kårde.
Det er en kraftig skikkelse med en selvbevidst holdning, der står foran en,
en ung mand, der ikke har pyntet sig overdådigt, og som ser ud til nok at
kunne hamle op med jævnaldrende kammerater i en sportslig kappestrid.
På Sorø Akademi blev unge adelsmænd uddannet til statens tjeneste og
de, der ønskede videre uddannelse i det fremmede, fik lagt et grundlag
for deres yderligere kundskabstilegnelse der. Da adelen ikke mere blot var
en krigerstand, men også måtte dygtiggøre sig til statens fredelige admini2 NicIs [uel
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stration, grundede kong Frederik II skolen i Sorø, og Christian N fortsatte sin fars interesse for denne statsopgave og lod i 1623 udfærdige en
fundats for det kgl. adelige akademi. Han udbad sig lister over samtlige
adelsbørn og opfordrede til, at alle under 19 år skulle sendes til Sorø, og at
alle, som var under denne alder og studerede i udlandet, skulle hjemkaldes. Derfor måtte også Niels J uel først til Sorø, før han kunne få sit ønske
opfyldt om en rejse til fremmede lande . Han findes indskrevet på akademiet i 1647 og skal have været der fra 13. december 1647 til 5. november
1648.
Akademiets leder, hofmesteren, på denne tid var Henrik Ramel, der var
en søn af en fra Pommern indvandret adelsmand. Han var vidtberejst, og
hans tidligere ophold på fyrsteskolen Collegium TIlustre i TUbingen satte
sig mange spor i hans arbejde i Sorø, hvor han bl. a. var ivrig for at trække
udlændinge til og at give det internationalt ry. Han kom til Sorø i 1640,
men følte sig ikke tilpas der, da han havde vanskeligt ved at få sine meninger igennem, og d. 1. maj 1649 afløstes han af Falk Gjøe til Hvidkilde.
Men i sin ledertid havde han været medvirkende til, at akademiet ved sin
nye fundats i 1643 fik præg af et universitet med samme rettigheder som
universitetet i København og med den vigtige ændring, at også borgerlige
studerende fik adgang til forelæsningerne. Skellet blev da ikke mellem
Fr. II's skole og Chr. N's akademi, men mellem adelig og uadelig. De
adelige spiste for sig og sov for sig, sædvanligvis i himmelsenge to og to
sammen. Færdedes akademisterne ude, skulle de bære kappe, sandsynligvis rød.
I matriklen for akademiet i 1647 står følgende 16 indskrevet":
Otto Reventlov
Victor Ludevich Hobe
Laban von MUnchhausen
Georgius von ortzen
Engelbertus von Wittinghof
Georgius von Marchtsow
Johannes Stenno
Nicolaus J uell

Morten Schinckell
Fridericus Ulricus von MUnchhausen
Adolphus Philippus von Oldenburg
Fridericus von Wittinghof
Manderupius Parsberg
Enevaldus Parsberg
Christophorus Parsberg
Canutus Stenno

Et år har disse unge mænd, danske og udlændinge, arbejdet sammen, moret sig sammen og en del af dem vel med spænding forberedt sig til en
forestående udenlandsrejse.
Om sommeren stod de op kl. 4 for at begynde med øvelser hos beride18

ren, men da det skulle være nogenlunde lyst til hans timer, lå de om vinteren en del senere, så at de har måttet undvære at starte dagen med denne
form for rask morgengymnastik. Selve forelæsningstimerne lå derimod fast
året rundt i tidsrummet fra kl. 6-10 om formiddagen og kl. 12-16 om eftermiddagen. Det var ikke frit, hvilke fag man kunne blive undervist i, thi
ifølge fundatsen bestemtes dette af hofmesteren. Teologi, græsk og de orientalske sprog var fag, der blev fulgt af de færreste adelige, idet disse i stedet
kastede sig over jura og filosofi, medicin og fysik, matematik og fortifikation samt historie og politik.
Det var ikke ringe kræfter, der på Niels Juels tid underviste ved akademiet i disse fag. I jurisprudens og moralphilosophie var dr. Henrich Ernst
professor. Han havde været ansat i Sorø siden 1635, og hans omfattende
produktion placerede ham fint blandt datidens lærde, hvilket også kan
ses af, at han blev en af medarbejderne ved Chr. V's danske lov. Han
var, ligesom professoren i medicin og fysik, dr. Georg Kruck, født i Tyskland. I fundatsen bemærkes, at denne medicus tillige skal "anvise akademisteme til anatomiske sektioner og anstille botaniske ekskursioner med
dem." Dette fag anbefalede Chr. IV i særdeleshed som en disciplin, han
selv havde haft meget fornøjelse af.
Det tredje fag var matematik og fortifikation, et fag, der sikkert har
haft Niels J uels store interesse at dømme efter, hvad han især kastede sig
over på sin udenlandsrejse. Også her var en særdeles dygtig lærer knyttet
til akademiet, nemlig dr. Johannes Lauremberg, der siden dets oprettelse
i 1623 havde holdt sine forelæsninger over den teoretiske og anvendte
matematik d.v.s. f. eks. fæstningsanlæg og andre militære foranstaltninger
både til lands og til søs, og han foretog desuden i forbindelse med sit fag
geografiske opmålinger og korttegninger over forskellige provinser i Danmark. At hans timer ikke har været helt kedelige, tyder hans digte på,
der er fulde af brod og lune, og dog siges det, at han var et melankolsk
gemyt, måske bl. a. fordi den boglige lærdom ikke altid interesserede de
unge akademister lige meget. Han skriver selv-':
"Når nu den voksne ungdomsalder kommer, og man føler sig stærk
nok til at binde an med alt i verden, kun ikke med bøger, da er kun det,
der kan fylde medborgere med skræk, vore junkere kært. Den velbyrdige
staldknægt smatter højt med tungen og rider stolt afsted. Pindus blomster og poesiens Laure har for ham en ligeså hæslig lugt, som Maren
ammes. Nej, da dufter det, som kommer fra hesten, helt anderledes, det
er som røgelse og myrrha. Sådan er hans fornøjelse om morgenen, indtil
han, når klokken slår ti, glæder sig til sit hvedebrød, sin appetitvækkende
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sild, sin ferske fisk og sin skinke, der skylles ned med fulde bægre af
stærkt øl. Resten af dagen går så hen med øvelser i fægtning under en
fransk læremester; thi en landsmand forslår ikke til at lære ham at slå
sin næste ihjel. En simpel soldat, en røver, en kusk eller bonde kan banke
et medmenneske med en spade eller slå ham for planeten med et spyd.
Adelsmanden må i dyre domme lære at gøre sligt efter alle kunstens
regler."
..Men medens de unge junkere sysselsætter sig på denne ærefulde måde,
vandrer deres ulykkelige lærer ensom til sit kateder for at docere i den
tomme høresal og skrive sine dumme figurer på tavlen foran de tomme
bænke. Thi hvem gider høre på den fattige og plebejiske professor, som
aldrig har holdt det herlige sværd i sin hånd og ligeså lidt lært den ædle
ridekunst, men i stedet bærer under sin kjole linealen, passeren, vinkelen,
kridtet o.s.v.?" - ..I lommen har han knapt 4 skilling, og hans sidste mønt
sukker over, at dens kammerater er flygtede."
Som professor i historie og politik havde Niels Juel også en mand, hvis
dygtighed påskønnes den dag i dag. Stephanus Johannes Stephanius, der
i 1639 blev professor i Sorø og kgl. historiograf, og som var den første,
der udgav Saxes Danmarkshistorie med en kritisk filologisk kommentar.
Med hele dette store arbejde førtes han ind på en kildeforskning og en
offentliggørelse af kildemateriale, som han desværre ikke fik fuldendt inden
sin død i 1650. Skønt alt ikke med nutidens øjne er dadelfrit, var hans
forskning dog særdeles værdifuld, og ingen anden samtidig historiker kunne have bragt eleverne et bedre kritisk grundlag for deres egen senere
vurdering af begivenhederne.
Til disse nævnte fag føjedes så undervisningen i de moderne sprog og
øvelserne i musik, tegning, fægtning og dans, så at tiden har været optaget
fra morgen til aften. Spisetiderne var kl. 10 og kl. 17 og først, når sidste
måltid var indtaget, havde eleverne fri, for også ved spisningerne blev
der holdt øje med dem, idet sproglærerne for konversations og øvelses
skyld skulle spise sammen med akademisterne.
Den unge adelsmand fik en god uddannelse på Sorø Akademi, men at
opholdet også var dyrt forårsagede, at kun de mest velhavende familier
havde råd til at lade deres børn gå der, ikke mindst fordi en påfølgende
udenlandsrejse jo heller ikke var billig. Akademiet fik derfor et ret højadeligt præg, og dets elever finder vi i tiden fremover i de fornemste
statsstil1inger. De to brødre Niels Juel og Jens Juel, som kom til Sorø i
1649, er eksempler herpå.
Niels Juel havde nu overstået først 6 års skolegang, man kan kalde det
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forskole, under sin mosters ledelse på Stenalt, dernæst 5 år som page hos
prins Frederik i Bremen, netop i en tid, hvor begivenhederne i hastigt
tempo vældede ind over det lille hof, og til sidst et års uddannelse på Sorø,
hvor han blev stoppet med datidens bedste viden af de dygtigste lærere.
Og nu stod han i 1649 klar til sin sidste etape af de mange læreår.
De unge adelsmænds rejser kunne dengang forme sig på flere måder.
Der var først og fremmest de rejser, der var anlagt som en hof- og krigeruddannelse, og som i mange tilfælde endte med, at den unge mand
lod sig hverve til et fremmed lands militære styrker, måske for at blive
der for længere tid eller for at slå sig ned der. Dernæst var der dem, som
udelukkende søgte boglig uddannelse ved de fremmede universiteter, eller
dem, der først gik på universiteterne og derefter lod sig uddanne til hofeller krigertjeneste. Selvfølgelig fandtes der mange nuancer mellem disse
rejsetyper, ligesom også nogle rejser formede sig som udprægede turistrejser",
Gennemsnitstiden for disse rejser var 5-8 år, så det kunne blive en dyr
historie, tilmed når de unge mænd kun undtagelsesvis rejste alene. Som
regel fulgtes de af en rejseleder, præceptor, der sørgede for transportmidler, for indlogering og for, at de unge så og lærte, hvad de ønskede, samtidig med at han holdt forbindelsen med hjemmet ved dels at sende rapporter hjem og dels modtage ordrer fra forældrene. For at spare på udgifterne eller for selskabs skyld kunne to unge dog have samme præceptor.
I 1643 skrev adelsmanden Gabriel Akeleye en bog ..Peregrlnatoriæ
Prudentiæ Recepta" med råd og vink for udenlandsrejserne". Han taler
hårdt imod ..de bundne kreaturer, der kun går så langt, som tøjret rækker" og skriver: ..vel er der meget, der kan styrke menneskenes fornuft og
forstand, men intet, der kan retlede en ung mands judicium så meget som
rejser. At studere bøger og landkort og samtale med kloge mænd hjemme
er meget nyttigt, men ikke nok." Han angiver, hvilke forudsætninger man
bør være i besiddelse af før en rejse og giver i øvrigt følgende rejsevink:
man skal føre dagbog, skrive til sine venner, læse rejsebøger om de steder
man kommer til, og man skal ved ankomsten til en by først søge til kirken
og takke Gud, derefter bestige det højeste tårn for at få et samlet overblik over, hvad der er at se, og dernæst tage enkelthederne i øjesyn.
Desværre ved vi ikke, hvem der var Niels Juels præceptor, ligesom hans
øvrige forhold på rejsen er sparsomt overleverede. Efter sin mors familieoptegnelser påbegyndte han sin rejse d. 18. marts 1650.
Det var i en sørgelig efterkrigstid, Niels Juel drog ud. Europa våndede
sig endnu efter krigens smerter, og trediveårskrigens gru var stadig i frisk
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erindring. For Tyskland, centret for ufreden, var sket forskellige betydelige
ændringer i dets struktur, idet det udadtil havde måttet afstå grænselandskaber mod vest til Frankrig og mod nord til Sverige, medens der indadtil
også var sket grænseændringer mellem de mindre tyske stater, så at især
Brandenburg havde fået store udvidelser, og i syd udløstes de schweiziske
kantoner endeligt af deres hidtidige formelle samhør med det tyske rige.
Alt i alt var Tyskland et forarmet land, der ikke kunne aftvinge de rejsende adelsmænd samme interesse, som da lejehærenes omskiftelige liv
kunne lokke en og anden, der ville uddanne sig i krigshåndværket, eller
som havde eventyrblod i årerne. Efter alt at dømme har Niels Juel da
også blot rejst igennem Tyskland for at komme til Frankrig, hvor han
derimod har opholdt sig i 2-3 år.
Det Frankrig, Niels J uel besøgte i 1650, har været interessant at studere
med hensyn til de forhold, Akeleye nævner. Landet var i store økonomiske vanskeligheder, og Richelieus efterfølger, Mazarin, havde for at skaffe
sig ud af disse sat det på en skrap kur, der, selvom den gav resultater,
var ilde lidt i befolkningen. Oprøret mod regeringen var begyndt i 1649
og havde nu udviklet sig til en regulær borgerkrig, som fik navnet "Fronden". Mod regeringen stod tre ikke altid samarbejdende grupper, nemlig
den højadelige fronde, der ville enevælden til livs for at få sine tidligere
rettigheder og sin tidligere magtstilling tilbage; dernæst den parlamentariske fronde, som særlig prægedes af pariserparlamentets kamp for at blive
anerkendt som folkerepræsentation, og endelig var der den borgerlige
fronde i byerne. Samtidig førte Frankrig tilmed krig mod Spanien.
Niels Juel blev i Frankrig indtil efteråret 1652, da eventyret kaldte på
ham. Marcus Gjøe sagde i 1697 i sin ligtale over ham: "Da han havde et
højere kald af Gud end at rejse for et syns skyld, lære exercitier og hofmanerer alene", slog han sig "til en profession af højeste vigtighed for disse
rigers og landes flor, velstand og største conservation, nemlig at vorde en
fuldkommen og erfaren sømand">,
Rejsen gik nu til Nederlandene, efter at krigen mellem dette land og England var brudt ud. Her var en stående indre strid mellem det borgerlige
aristokrati i provinsen Holland og huset Oranien, men da Oraniens overhoved, den senere Vilhelm ID, endnu kun var barn, var det i disse år den
kloge rådspensionær i provinsen Holland, Johan de Witt, der havde magten. Dersom Niels Juel nu i øvrigt har fulgt Akeleyes gode råd og vink og
bl. a. sat sig ind i landets handel og økonomi, har han gjort følgende erfaringer.
Takket være landets beliggenhed havde det let adgang til at få, hvad det
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ønskede, og til at sælge, hvad det ville. Hollænderne havde forstået det og
ved dygtighed og handelssnilde med deres rederier vundet indpas overalt i
Europa og i den kendte verden. Især var østersøhandelen, "al handels moder", blevet værdifuld for det og ligeså vigtig for dets økonomi, som den var
for Danmarks. Desuden var de store fiskerier også guldgruber for Nederlandene og her hovedsagelig sildefiskerierne på Doggerbank og hvalfiskefangsten ved Grønland og Svalbard. Men Nederlandene havde endvidere,
medens krigen med Spanien endnu stod på, strakt sine økonomiske interesser over hele kloden. Det hollandsk-vestindiske kompagni var blevet oprettet for at ramme Spanien i hjertet ved at tappe de store rigdomskilder, spanierne havde erhvervet sig i den nye verden. Nederlænderne satte sig derfor fast på Sydamerikas nordkyst, hvorfra de fik tropiske kolonialvarer,
men de anlagde også i Nordamerika en koloni omkring Ny Amsterdam, det
nuværende New York. Også i Afrika handlede de, og her især på Guldkysten i Guinea, ligesom de efterhånden havde skabt sig en stor handel i
Ostindien og i 1650-erne havde ca. 20 store skibe sejlende mellem østen
og hjemlandet.
Da Niels Juel kom til Nederlandene, meldte han sig straks til tjeneste ved
flåden, hvis berømte chef var admiral Martin Tromp. Utvivlsomt har han
her fået en glimrende praktisk uddannelse i søkrig, men desværre indskrænker vort kendskab til hans meriter i dette tidsrum sig til blot ligtalerne fra
1697. Disse beretter, at Niels Juel deltog i 4 af krigens søslag, men ikke
hvilke; dog kan man jo gætte sig til, at det af de 6 opregnede muligvis har
været de 4 sidste. De 6 søslag var følgende.
d.26/8 1652 ved Plymouth
d. 8/10 1652 ved Kentish-Knock
d. 10/12 1652 ved Dungeness
d.28/2-2/3 1653 det voldsomme tredagesslag ved Portland og BeachyHead
d. 12-13/6 et todagesslag ved Nieuport
d. 8-10/81653 ved Katwijok-aan-zee og Scheveningen.
Under det sidste slag omkom Martin Tromp, og i 1654 sluttedes freden til
Englands fordel, idet indre uro og den hæmmede søhandel fik de Witt til at
bøje sig. Men Niels l uel fortsatte i flådens tjeneste og var i de følgende år
under admiral Michael de Ruijter. Imidlertid blev han, i den tid flåderne
var hjemme, "informeret i skibbyggeri og alt andet, som til hans profession
henhørte." Og at han virkelig har fået noget ud af denne undervisning vi23

ser den omstændighed, at han, da han en tid var syg, når han kunne være
oppe, "sad og gjorde med egen hånd modeller af skibe"."
I sommeren 1654 kom Niels Juel atter på togt og som tidligere nævnt
denne gang under de Ruijter, som havde fået til opgave at bekæmpe sørøveruvæsenet i Middelhavet. Dette havde haft gode kår i krigens tid, da både
den engelske og nederlandske flåde fortrinsvis færdedes i kanalen.
Michael de Ruijter, der på mange måder i karakter lignede Niels Juel,
var født i Vlissingen 1607, 1618 blev han bådsmandsdreng, så matros og
1622 kanoner samt samme år højbådsmandslærling. 1630 blev han højbådsmand, 1631 styrmand og sejlede som sådan i 1633 på en rejse til Grønland. Endelig 1650 blev han skipper på herrerne Lamprins skib Vlissingen,
hvor han fik lov til at handle på egen hånd, således at han skaffede sig
stor rigdom. En kort tid tjente han den portugisiske konge i dennes kamp
mod Spanien og udmærkede sig her særdeles, ligesom han også viste stor
dygtighed i kampe mod de tyrkiske sørøvere i Middelhavet. Han var en
fortræffelig sømand, der beherskede 5 sprog (hollandsk, engelsk, fransk,
tysk og dansk), besad stor menneskekundskab, var pligtopfyldende og religiøs. I 1643-51 var han atter i Lamprins' tjeneste, indtil han i 1652 blev udnævnt til kommandør for en eskadre. Han deltog i alle slagene i den engelsk-nederlandske krig og blev under denne udnævnt til viceadmiral.
Den 10. juni fik de Ruijter sin instruktion for middelhavseskadren, og
den 12. juni gik han ombord på t'Huis te Zwieten. Eskadren bestod desuden af 4 skibe: kpt. Pieter van Brachel på Stadt en Landen, kpt. Jan
Gideonszoon Verburgh på Amsterdam, kpt. Jan Egbertszoon Ooms på
Leuwarden samt kpt. Lambert Pieterszoon på Zutfen. De første var under
Amsterdams admiralitet, medens Pieterszoon var under direktørerne for
den ekstraordinære ekvipage. Hvilket af skibene Niels Juel var på vides
ikke, blot ser det ud til, at han gjorde tjeneste under Amsterdams admiralitet.
Den 16. juni gik eskadren under sejl fra Texel for at stå ned gennem
Kanalen", Den fortsatte mod Gibraltar uden stop, og Middelhavets port
passeredes d. 7. juli, hvorefter eskadren godt 14 dage senere nåede Livorno
i Norditalien, hvor den blev liggende en måneds tid. Verburgh og Ooms
blev sendt med 5 handelsskibe til Venedig, men ellers har man i hovedsagen forholdt sig i ro her. Først d. 27. august lettede alle skibene igen, og få
dage efter, i nærheden af Minorca, døde kpt. Pieterszoon. Hans lig blev
bragt til Alicante, hvor det blev jordefæstet. Herfra gik ruten til Malaga
og endelig videre gennem Gibraltar mod vest. Ved Malaga blev van Brachel beordret til med sit eget og den afdøde Pieterszoons skib at konvojere
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nogle handelsskibe hjem, medens de Ruijter med de øvrige skibe gjorde
holdt ved Cadix, hvor han forinden havde erfaret, at der lå to andre nederlandske orlogsskibe fra admiralitetet Zeeland. Sammen med disse foretog
han nu en afstikker til Salee for at få udvirket frigivelsen af nogle hollandske sømænd, som holdtes fangne der. Han førte lange forhandlinger med
Sid Abdala, men nåede ikke til noget endeligt resultat, da høj sø og dårligt
vejr umuliggjorde et langvarigt ophold på reden. Imidlertid ventede en
samling handelsskibe ved Cadix på at blive konvojeret hjem, og den 3. november lettede han da med eskadren for hjemgående. Det blev en hård
hjemrejse med voldsomme efterårsstorme, og først efter en måneds forløb
havde man Amsterdam i sigte.
Også det følgende år 1655 sendtes de Ruijter til Middelhavet", Hans
admiralskib var t'Huis Tijtverdrijf, og hans eskadre bestod denne gang af
8 orlogsskibe med følgende chefer: kommandør Gideon de Wildt, kpt. Dirk
Verveen, kpt. Willem van der Zaan, kpt. Adrian van den Bosch, kpt. Pieter
van Zaalingen, kpt. Isaac Sweers samt kpt. Jan Adelaer. Desuden fulgte 2
jagter: De Parelog Fortuin. Niels Juel deltog også på dette togt, men hvilken charge han havde, og hvilket skib han var på, vides ikke.
16 dage efter afrejsen fra Texel d. 3. august ankrede konvojen op på
Cadix' red. Allerede her fik de Ruijter efterretninger om sørøvernes huseren og om, hvorledes et hollandsk skib forinden var blevet opbragt af dem.
Han ordnede da sin eskadre, der bestod af 4 orlogsskibe og 4 fregatter, således af hvert orlogsskib fik en fregat hos sig i tilfælde af kamp, og samtidig uddelte han sine forholdsordrer. Den 7. august lettede konvojen da igen
med kurs mod Cartagena og herfra videre til øen Ibica, hvor han d. 23.
august måtte skilles fra de sidste handelsskibe for at følge en hemmelig
ordre, som han havde haft med fra admiralitetet.
Eskadren stod nu lige mod Algier. I omtrent vindstille ankrede den i kanonskuds afstand fra byen og fæstningen, og de Ruijter sammenkaldte
krigsrådet. Under de foreliggende omstændigheder, hvor man ikke havde
en stedkendt mand med sig, turde man alligevel ikke uden videre vove sig
i lag med røverreden, hvorfor eskadren atter et par dage senere lige så stille
lettede anker og sejlede til Malaga. Her havde de Ruijter heldet med sig.
Da nogle forbisejlende skibe den 12. september rapporterede, at de havde
set 7 tyrkiske sørøvere ved Alicante, forblev eskadren under sejl og krydsede op langs den spanske kyst. Den 16. september kom de udsendte jagter
tilbage med melding om, at sørøverne var nær, og de Ruijter lod da straks
det hvide flag vaje for at samle skibscheferne til krigsråd ombord.
Forfølgelsen blev omgående sat i gang, men vind og vejr var imod, så
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at de fleste sørøvere undslap. To af fregatterne med van den Bosch og van
Zaalingen som chefer var imidlertid nået så langt frem, at det lykkedes for
den sidstnævnte at erobre en tyrkisk bark fra Tetuan, der førtes af en
spansk renegat og sørøver Arnando Dias. Denne var født i Ceuta, men
havde efter et drab, han havde begået, Sluttet sig til tyrkerne og derefter
trods sin kristne fortid nu i 12 år øvet sine ugerninger ved den spanske kyst,
dræbt adskillige kristne og bragt endnu flere i slaveri. Allerede dagen efter blev han ved en krigsret dømt til døden, og samme dag d. 18. september, da eskadren ankrede på Malagas red, blev han for øjnene af mange
hundrede spanske tilskuere på land hængt under fokkeråen. Med taknemmelighed har de sikkert set deres plageånd forlade denne verden.
Netop denne tildragelse omtales i Niels Juels ligprædiken, idet der står,
at han skulle have udmærket sig ved tilfangetagelsen af en sørøver ved navn
Oman Diaz, og at han desuden skulle være blevet udnævnt til obercaptajn.
En sådan udnævnelse af en udlænding ville i Nederlandene være ret usædvanlig, og hvis den skulle være overgået Niels Juel, kan det næppe være
sket i anden anledning end under togterne i Middelhavet. Kilderne, de
Ruijters journaler, missiverne, udnævnelsesbrevene eller rapporter i Amsterdams og Zeelands admiraliteter fortæller dog intet herom.
Togtet i Middelhavet fortsatte imidlertid med stadig jagt på og kampe
med sørøvere, og først i marts 1656 besluttede de Ruijter sig til at vende
hjem. Den 7. marts lå eskadren ved Formentera, og efter et kort ophold i
Cadix forlod man endelig de sydlige himmelstrøg for hjemgående. Det blev
en hård sejlads med meget dårligt vejr, men den 8. april rundede eskadren
Cap St. Vincent, den 19. april passeredes Cap Finisterre, og den l. maj var
man atter hjemme i Texel.
Dette blev Niels Juels sidste togt under hans uddannelsesrejse, idet han
samme sommer vendte hjem for at blive brugt i den danske flåde. I ligprædikenen for 1697 blev udtalt: "Ulig dem, der render sporenstrengs ind
til højsædet af ære og lykke og aldrig har haft en torn i foden ved deres
fremgang, sværdet aldrig i hånden for en almindelig og brav fjende, og måske aldrig set blod, uden det er tappet i en overmodig og skarns duel."
Mørke skyer trak op over Danmark, og landet havde brug for dygtige og
veluddannede søofficerer.

2. Ansættelse i den danske søetat

Niels Juel havde i Nederlandene fået en god alsidig uddannelse, der både
omfattede skibbygningskunsten og en praktisk uddannelse som sømand og
søkriger. Den danske søetat var imidlertid helt forskellig fra den nederlandske. Den var lille, og den var stagneret, ja, vel nærmest i tilbagegang.
Christian !V's personlige interesse for og medvirken i søetatens anliggender havde været særdeles værdifuld for flåden; men da han gik bort, opstod et tomrum, som end ikke kunne udfyldes af rigsadmiral Ove Gedde,
der var gammel og syg. Også de økonomiske forhold for søetaten var dårlige. Dels havde Corfits Ulfeldts transaktioner ved Bremerholm forårsaget
en del tab, dels var Tøjhuset brændt i 1647, og da dette faldt sammen med
en efterkrigstid med økonomiske vanskeligheder på andre områder for staten, var det ikke mærkeligt, at forholdene for flåden var alt andet end lyse.
Alligevel fandt der i disse år en skelsættende begivenhed sted for flåden.
I 1653 nedsattes en kommission til at rådslå om flådens udrustning og forsyning. Kommissionen bestod af Holmens admiral Christoffer Lindenov,
Holmens viceadmiral Jørgen Bjørnsen samt ..tre af de mest erfarne skibskaptajner" David Dannell, Nikolaj Helt og Kornelius Kruse samt Poul
Klingenberg. Denne sidste, der gentagne gange havde forstrakt søetaten
med lån, var parthaver i det store Hamborgerfirma Albert Balt-Bernts og
var i 1653 blevet generalpostmester i Danmark', Det var begyndelsen til en
ny organisation, der yderligere tog form, da Klingenberg den 27. november
1654 udnævntes til admiralitetsråd. Herefter blev der nedsat en kommission
til at drøfte admiralitetsspørgsmålet, og den 9. august 1655 afgav den sin
betænkning. Kun nogle få uger efter, den 29. august, udsendtes instruktionen for admiralitetet. Udover de førnævnte tilføjedes rigsadmiral Ove
Gjedde som præsident samt rentemester Peder Reedtz og en nyudnævnt admiralitetsråd Henrich Muller" .
Admiralitetets instruktion tog både sigte på søetatens forhold, de kgl.
koffardiskibe samt ..navigationens og commerciernes fortsættelse her udi
i riget," hvilket kort og godt ville sige alt vedrørende søen, og det følgende
år fulgtes instruktionen op af endnu nogle instruktioner for Holmens admiral og viceadmiral. Hvad flådens personel angik, var det ikke videre
stort. En opgørelse fra 1655 opregner således 1 admiral, 1 viceadmiral, 22
kaptajner og 15 løjtnanter foruden 1 overskipper, 23 skippere, 16 under-
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skippere og 7 styrmænd samt en række andre med specielle hverv, som højbådsmænd, skibmænd, kvartermestre, trompetere m. v., i alt omkring 400
personer og over 2.000 bådsfolks.
Af skibe havde flåden i 1656 i alt 12 større skibe på over 50 kanoner
eller stykker, som det kaldtes, 14 skibe på mellem 20 og 50 stykker samt
3 mindre skibe på under 20 stykker foruden 5 galejer og jagter og 7 kgl.
koffardiskibe. I datidens lister blev samtlige skibe, der tilhørte den kampduelige flåde, benævnt orlogsskibe. Enkelte af dem kaldtes allerede da fregatter'.
I juni 1655 begyndte Sverige krig i Polen, og da Karl X Gustavs hære
truede Dantzig, sendte Nederlandene en flåde for at beskytte sine interesser. Den 16. august undertegnedes en traktat, hvorved Frederik m lovede
den nederlandske flåde støtte mod til gengæld at få hjælp i de farer, som
kunne blive et resultat heraf, og fra dansk side lagde man ikke skjul på
iveren efter at få stækket svenskekongen.
Hurtigt udrustedes en dansk eskadre på 9 skibe. Den fik Christopher
Lindenov som admiral og Nikolaj Helt som viceadmiral, og for første gang
møder vi her Niels Juel som søofficer i dansk tjeneste. At den tidligere
prins Frederik ikke helt havde glemt ham i den forløbne tid ser vi af, at
han i hvert tilfælde fra 8. februar 1654, da han blev hofjunker, havde modtaget 450 rdl. i kostpenge foruden 4 hofklædninger årligt, hvilket omgjort
til penge var 29 rdl,". Niels Juel var sandsynligvis kommet til København
i slutningen af maj 1655, thi allerede den 7. juni blev han kommanderet
ombord på Sorte Rytter for at forestå dens ekvipering med 2 løjtnanter
som hjælpere. Den 25. juli blev yderligere en styrmand tilkommanderet
skibet, den 20. august trådte skibsskriveren i funktion, og d. 22. august
kom bardskæreren og skibskokken, hvorefter Niels J uel med den følgende
dags kgl. ordre var klar til afsejling, da han d. 23. august fik ordre til
"at være kaptajn på Den sorte Rytter og følge Christoffer Lindenov efter
den instrux han giver dige."
Om Den sorte Rytter, det første danske skib Niels Juel har ført, findes
der nogle oplysninger i en hollandsk gesandtskabsindberetning fra 1652, og
da disse samtidig giver et indtryk af et middelstort dansk orlogsskib fra
denne tid, vedføjes dets mål her:
lang over stævnen
dyb i rummet
bred
højde mellem overløbene
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ca.
ca.
ca.
ca.

35,6
3,1
9,7
2,0

m
m
m
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Hvad angår bestykningen viser forskellige lister, at den sjældent har været
fuldt bestykket, idet den havde kanonporte til 52 stk., men i 1652 kun
førte 40 stk. og i 1657 42 stk., medens vi ikke ved, hvor mange stykker
den førte i 1656. I 1652 var stykkerne fordelt på denne måde:
I det underste lag med 22 porte var 20 stk. på hver 16 pd., i bakken
med 10 porte og agten for masten med 12 porte var 12 stk. på hver 18 pd.,
i kahytten og hytten med 8 porte var 6 stk. på hver 4 pd. og desuden førtes 2 stenstykker.
Til denne udrustning var den i 1652 bemandet med 140 officerer og
matroser, 30 bøsseskytter og 25 soldater, i alt 195 md.
Den svenske gesandt skrev d. 27. august i sin rapport hjem: ..Just i dette
øjeblik, kl. 6 om morgenen, går den danske orlogsflåde, bestående af 10
skibe, med en NO vind ad Østersøen til under admiral Christoffer Lindenov og viceadmiral Nikolaj Helt. Den er bemandet med bønderkarle og
de i alle søstæder og flækker pressede matroser". Imidlertid gik eskadren i
første omgang ikke længere end til Drogden, og det tiende skib, Hannibal,
kom ikke med på det videre togt.
Da Lindenov nåede Dantzig den 1. september, var der netop sluttet en
svensk-nederlandsk traktat af defensiv karakter, men uden at Danmark
var spurgt. Begge flåder vendte derfor snart hjem igen. Den danske blev
splittet af et frygteligt uvejr, men midt i oktober var hele eskadren samlet
ved Holmen'.
I hele denne tid fik Niels Juel stadig løn som hofjunker, selvom han
tjenstgjorde som kaptajn. Først den 8. maj 1657 "forløvedes" han fra sin
stilling som hofjunker og blev den 9. maj ansat som årslønnet kaptajn".
Niels Juel kom i disse år til at sørge over tabet af nogle af sine nærmeste. D. 9. december 1656 var således han og den yngre bror Jens Juel, der
året før var blevet resident ved det polske hof, til stede ved Peder J uels
dødsleje. Peder Juel var nr. 3 af børnene, den næstældste søn, og født 1623.
Kun få måneder efter, d. 13. februar 1657, døde hans far i Viborg, og året
efter døde også hans mor. Skønt hans far, Erik Juel, i 1651 var blevet
valgt til rigsråd og i 1652 havde fået Ålborghus i forlening og trods sine
store ejendomsbesiddelser, måtte han dog gå i graven efterladende sig en
stor gæld, der stammede fra krigsårenes ulykker og de høje skatter, så hans
bo måtte under konkursbehandling, og godserne blev splittet ad. Bl. a. blev
Hundsbæk, som Erik Juel havde ejet siden 1614, stærkt medtaget af den
følgende krigs hændelser, så hovedgården ..blev ganske nedbrudt og lagt
øde"."
Men Niels Juel fik snart andet at tænke på end sine egne familiesorger
29

takket være Frederik m's forberedelser til en krig mod Karl Gustav. Rigsrådet havde således i december 1656 fulgt kongens opfordring til at forbedre forsvaret, hverve tropper, skaffe våben og ammunition, og nu søgte
man 'at vinde forbundsfæller, dels ved en sendeIse til kejser Ferdinand m
af Østrig og dels ved en sendeIse til Nederlandene, men begge steder blev
det afslag. Danmark stod alene.
Inden krigen begyndte, fandt forskellige omplaceringer sted i søetatens
ledelse, idet først Christoffer Lindenov, der var faldet i unåde hos kongen,
måtte forlade sin stilling som admiral på Holmen, og dernæst blev oberst
Henrik Bjelke rigsviceadmiral. I kraft af denne stilling fik han d. 28. februar ordre til at kommandere flåden sommeren 1657, bl. a. fordi rigsadmiralen Ove Gjedde nu var blevet for gammel til aktivt at tjene på et skibsdæk", Samtidig gik man i gang med at skrabe bådsfolk sammen, dels ved
at udskrive og dels ved at hverve dem, og trommen gik overalt, hvor søfolk holdt til, idet man lod officerer rejse rundt i søstæderne og endogså
helt til Nederlandene for at skaffe det nødvendige mandskab. Her hvor
mange nationers søfolk samledes, og hvor ikke mindst norske og danske
tog hen for at finde muligheder for videre togter ud i verden lod man
Selius og Gabriel Marselis forsøge at hverve 1000 gode bådsmænd, som
man havde planer om at overføre med 5 eller 6 gode orlogsskibe, som
man ville leje her!'.
Samtidig gik man i gang med arbejdet med at gøre så mange skibe som
muligt sejlklare til foråret, og allerede i begyndelsen af februar havde kongen "strengeligen befalet, at man skal opsøge alle tømmermænd her i
staden", for at de kan arbejde på flåden, men d. 8. april skriver den svenske gesandt hoverende hjem: "Flåden ligger her i en sådan tilstand, at
endnu ser man ikke, at den kan komme ud i sommer. Der mangler folk,
proviant, hamp, stykker, beg, al slags tovværk, og der er intet på Holmen>," Dette billede var dog for mørkt tegnet, thi selvom der var vanskeligheder, kom der alligevel skibe i søen, uanset at også lensmændene d. 29.
april måtte indskærpes, at dersom de ikke stiller det beordrede antal bådsfolk, skal de for hver manglende person betale 6 rdl. om måneden i 5 måneder.
Den ll. april fik Niels J uel ordre til straks at begive sig ud i Sundet
med orlogsskibene Den norske Løve, Graa Ulv, Pelicanen, Phønix og
Falchen og fik herved allerede ved sin anden udkommando posten som
eskadrechef. Ombord hos sig på Norske Løve havde han nu en kaptajn,
en skibsløjtnant og en landløjtnant, og hans kostpenge var som tidligere
20 curdlr. om måneden for den tid han sejlede" .
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Rigsrådet havde nu endelig besluttet sig til krigen. D. 26. april afsendtes
en udæskende erklæring til det svenske råd, og den 2. maj afbrød man
forhandlingerne med den svenske gesandt i København, idet man samtidig i en skrivelse til ham kastede skylden for et krigsudbrud over på Sverige. Og herefter var det våbnenes tur til at forhandle. Nogle skibe krydsede i Kattegat, andre i Vesterhavet og d. 3. juni fik Marquor Rodsten
ordre til med 3 skibe, som var lejet i Holland, at angribe svenske skibe
ved Weseren, idet man fra første færd ville den svenske søhandel til livs.
Niels Juel, der lå i Sundet kom også ret hurtigt i virksomhed med sin
eskadre, og da han som før nævnt den 8. maj afskedigedes som hofjunker,
og fra den 9. maj ansattes som kaptajn, er han vel omkring denne tid afsejlet med sin eskadre; og allerede den 13. maj beslaglagde han et svensk
handelsskib. Derefter fik han kgl. ordre til "at arrestere" flere, efterhånden
som de kom, og der gik da heller ikke mange dage, før han havde yderligere to svenske kompagniskibe i sin magt. De tre skibe, Svenska Lejonet,
Lammet og Gripen sendtes til København den 20. maj. Niels Juel fortsatte
sin virksomhed i Sundet endnu nogen tid, men blev den 3. juni kaldt til
København med sin eskadre>,
Få dage forinden var den endelige krigserklæring udstedt, idet Frederik
m d. 1. juni højtideligt havde underskrevet det skæbnesvangre dokument
Men mærkeligt nok, trods de mange indledende manøvrer, var end ikke
planen for hærens operationer klar, da krigen erklæredes, ligeså lidt som
flåden var færdigudrustet. Først den 3. juni afsendte kongen sin ordre til
rigsmarsken Anders Bille om fra Jylland først at angribe Bremen og Verden stifter og derefter vende sig mod Pommeren. Den danske hær kom
således ikke på march før d. 16. juni, mere end 2 uger efter, at krigserklæringen var afsendt. Da Karl X Gustav d. 20. juni havde modtaget
krigserklæringen, var han omgående brudt op fra krigsskuepladsen i Polen
og efter ilmarcher allerede d. 13. juli nået Pommerens vestgrænse for her
at søge den danske hær, hvis ledelse imidlertid var blevet lamslået over
svenskekongens overraskende hurtighed.
Niels Juel var blevet kaldt tilbage for den 14. juni at modtage udnævnelsen til Holmens admiral som Christoffer Lindenovs afløser. Denne udnævnelse måtte dog foreløbig anses for at være af ren formel natur, thi arbejdet på Holmen blev indtil videre ledet af viceadmiralen Jørgen Bjørnsen, medens Niels Juel kort tid efter atter afsejlede med den øvrige flåde,
der omsider var klargjort. D. 17. juni fik Henrik Bjelke sin instruks, der
lød på, at han skulle krydse i Østerseen for at værne skibsfarten og om
muligt angribe fjendtlige orlogsmænd, samt at han måtte "bruge al for31

sigtighed og god konduite til kronens reputation og bedste, som det anstod
sig kongens betroede rigens viceadmiral og sømand, og som han til sin
tid agtede at forsvare for Gud i himlen og for kongen". Da han d. 23. juni
afsejlede med hele flåden fra Dragør, fik han endvidere at vide, at han
fortrinsvis skulle holde sig ved den pommerske kyst, samt at han skulle
sende ..en person" ind i Stralsund for at få kundskab om den svenske hær",
Da man regnede med den mulighed, at svenske styrker ville søge at
trække sig over søen hjem til Sverige, og i hvert tilfælde ventede, at den
svenske konge ville tage den vej, gik Frederik III selv ombord på det
gamle admiralskib Trejoldighed for herfra at overvære de kommende store
begivenheder. Men i stedet for en værdifuld fangst måtte han lide den
store skuffelse d. 2. juli ved Dantzig at erfare, at Karl Gustav på samme
tid ad landevejen var ved at passere Stettin på vej mod Danmark. Omgående satte kongen da kursen hjemad mod København, som han nåede
efter en uges forløb, hvorefter han sammen med rigsrådet måtte lægge nye
planer for krigens førelse og udstede nye instrukser, men gøre det hurtigt,
for Karl Gustav tøvede ikke i sin fremmarch",
Anders Bille troede ikke, det var svenskekongens hovedstyrke, der kom,
hvorfor han lod sine styrker forblive spredt, så at Karl Gustav uden væsentlige hindringer kunne feje de små troppeenheder til side og med hele
sin styrke fortsætte mod Nørrejylland, hvor han i august kunne opslå
sit hovedkvarter i Kolding. Medens den nye fæstning Frederiksodde og
Lillebælt standsede ham for en tid, blev i løbet af september og oktober
resten af Jylland besat. De danske stridskræfter blev herefter koncentreret
om to opgaver, dels at hindre den svenske konges videre fremrykning og
dels at lokke ham sydpå igen.
Den 12. juli sendte admiralitetet Gripen til alle de holstenske og sønderjyske havne på østkysten for at lade alle skibe, skuder, pramme, både og
alt, som kunne bruges til landgang, føre til Hindsgavl ..eller hvor de lyster,"
og ..de skal om fornødent tvinges dertil," står der i instruksen. En uge efter
fik Bjelke ordre til ..at krydse ved den pommerske kyst og gøre landgang,
hvor det passer, og gøre alarm adskillige steder, dog uden at ruinere folkene," men i øvrigt særligt have Wismars havn under opsigt, da man åbenbart endnu ikke var helt sikker på, om svenskerne ville forsøge søvejen tilbage til hjemlandet. Samtidig planlægger man en landgang i ryggen på
svenskerne, idet Laurits Galtung fik ordre til at slutte sig til hovedflåden,
og Bjelke d. 30. juli fik bud om at landsætte syge bådsfolk og soldater på
Bornholm og derefter om muligt gøre landgang på Rygen. Men i stedet for
en større landgang nøjedes man med, efter datidens voldsomme metoder,
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at brandskatte og hærge på kysterne".
Den svenske flåde havde siden admiral Klas Flernings død ført en stille
tilværelse på hærens bekostning, så at dens materiel, nu da den skulle udrustes, langt fra var i orden, idet der både manglede tovværk og sejl, ligesom man blandt personellet savnede skibschefer og officerer, der var kendt
med søvæsen",
Hovedflåden var klar til afsejling midt i august. D. 27. august afsejlede
den fra Dalarø, efter at admiral Bjelkenstjerne havde delt den i 2 eskadrer.
Hver af eskadrerne var formeret på 2 linier, som nedenstående opstilling
viser, medens eskadrernes chef og næstkommanderende sejlede mellem linierne og cheferne med 2 galioter hos sig", Forrest sejlede en brander og
en "foreløpar":
1.esquadron
brander Haffrun
foreløpar Falcken

Hercules
Mars
Westervik
Små/and
Hjorten
Lille Phoenix
Leoparden

brander Fama

Dracken (60 stk.)
galiot Flygup - galiot Fortuna
(54 stk.)
Maria
(38 stk.)
Ciisar
(40 stk.)
Månen
(40 stk.)
Morgonstiernan
(32 stk.)
Fides
Carolus (50 stk.)
Fortuna
(26 stk.)
(36 stk.)
Salvator

(40 stk.)
(50 stk.)
(44 stk.)
(44 stk.)
(26 stk.)
(24 stk.)
(22 stk.)

2. esquadron
foreløpar Mercurius

Samson
Apollo
Leoparden
Ørnen
Svanen

Cronan (76 stk.)
Sorte Hunden - Ugglan
(38 stk.)
Sviirdet
(32 stk.)
Wismar
(36 stk.)
Raphael
(38 stk.)
Norrstiernan
(24 stk.)
Phoenix

(42 stk.)
(40 stk.)
(36 stk.)
(44 stk.)
(30 stk.)

Hal/månen
Elefanten

Amerante (40 stk.)
(26 stk.)
Samson
(10 stk.)
Oxen

(28 stk.)
(22 stk.)

3 Niels Iuel
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Ved Elvsnabben er der kommet et par mindre galioter og jagter til, men
i alt væsentligt har det været ovennævnte styrke, der et par uger senere
mødte den danske hovedflåde under Møen. Desværre er det imidlertid
umuligt med tilsvarende nøjagtighed at opgive, hvor stor en styrke der stod
under Henrik Bjelkes kommando på daværende tidspunkt., men det kan
dog fastslås, at Bjelke selv var eskadrechef på Trefoldigheden og admiral
Laurits Galtung eskadrechef på Frederik. Også Niels Juel på Norske Løve
har haft en eskadre med i slaget, men om den har deltaget i hele slaget er
uklart Desværre er oplysningerne om slagets gang ret sparsomme, og det
kan ikke sikkert siges, hvilke skibe der deltog på dansk side. Sandsynligvis
har det dog været følgende>:

Trefoldighed
Hannibal
Norske Løve
Justitia
Neldebladet
Grå Ulv
Lindormen
Falken
Victoria
Tre Kroner
Spes
Pelikanen
Norske Fregat
Skt. Jørgen

(60 stk.)
(60 stk.)
(52 stk.)
(46 stk.)
(34 stk.)
(36 stk.)
(42 stk.)
(16 stk.)
(48 stk.)
(60 stk.)
(52 stk.)
(42 stk.)
(brander)
(brander)

Svenske Løve
DeStathuis
De Burs
DeCogge
Phoenix
Frederik
Tre Løver
Samson
Sorte Bjørn
Delmenhorst
Svenske Grib
Svenske Lam
Charitas
Spes galiot

(44 stk.)
(40 stk.)
(40 stk.)
(40 stk.)
(34 stk.)
(94 stk.)
(50 stk.)
(40 stk.)
(36 stk.)
(52 stk.)
(36 stk.)
(32 stk.)
(brander)

D. 12. september, da Bjelke lå nær Bornholm, fik han melding om den
svenske flådes ankomst og gjorde straks klar til at modtage den. Ved IOtiden fik flåderne hinanden i sigte, men først om eftermiddagen kom de på
skudhold. Begge flådecheferne har tilsyneladende været kampivrige, men
BjeIkenstjerna kunne, selvom han havde luven og var den danske flåde
overlegen, ikke få sine skibschefer til at følge sig, hvorfor han efter slaget
i sin rapport forbitret skrev: "skønt jeg ham da temmelig tilsatte, kunne
jeg dog samme dag intet synderligt udrette, merendels af den årsag, at en
part af vore officerer ikke gjorde deres skyldige devoir til at følge og gå
ind på fjendens flåde, så at jeg derfor såvel som og for indfaldende nat
måtte kvittere ham." Men heller ikke danskernes forsøg på at vinde op til
fjenden kronedes med held, da den svenske flåde stadig holdt sig tilbage,
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og resultatet var den første dag derfor fuldstændig negativt. Svenskernes
slagorden var som angivet ovenfor på to linier med admiralerne imellem,
medens den danske slagorden er ukendt. Intet skib var gået tabt, men
Maria i Bjelkenstjernas eskadre var blevet hårdt medtaget, og tabene hos
svenskerne var i alt 40 døde og kvæstede. I øvrigt skriver en samtidig svensker om denne dags hændelser: ..at havde admiral Clerck (2. eskadre) med
sin eskadre på 13 skibe, som ikke fægtede, gjort deres skyldighed mod admiral Bjelke, da skulle den danske flåde være blevet helt raseret"."
Men selvom mørket skilte de kæmpende parter, blev dog begge på valpladsen nær Falsterbo for at fortsætte næste dag. Om natten var to svenske
skibe så uheldige at komme ind blandt den danske flådes skibe, hvor de,
så godt som det lod sig gøre i mørket, "af de danske vel blev exciperede".
Den næste dag fortsatte slaget imidlertid blot som dagen før med livlig
kanonade på afstand, og derfor uden chance for nogen af parterne til at
fremtvinge en afgørelse. Ingen pålidelige kilder antyder, at den danske
flåde i nattens løb har fået forstærkning, og at Niels Juel skulle have bragt
den lyder lidet troligt, da han sandsynligvis til stadighed har fulgt Bjelke
under sommertogtet og deltaget i slaget fra begyndelsen. Skønt forholdene
således var uændrede, forårsagede den vedvarende skydning alligevel adskillige havarier i begge flåder, hvorfor flådecheferne hen under aften, da
blæsten og søen tog til, fandt det rådeligst at søge bort for reparation.
På dansk side var det især gået ud over Trejoldighed og Frederik. der
måtte repareres i København, hvortil hele flåden ankom d. 14. september
om morgenen. Svenskerne søgte samtidig til Dornbusch på Rygen, hvor de
ankrede, medens et af deres skibe måtte søge til den nærliggende havn i
Stralsund.
I København har onde tunger imidlertid villet kaste skyld på de danske
admiraler for manglende initiativ, og d. 28. december fik admiralitetet ordre til at foretage en nærmere undersøgelse om "den sidste søtræfning i
Østersøen," men mere hører man ikke herom, da der vel heller ikke har
været noget at sige skibscheferne på. I den rapport over slagets forløb, der
blev offentliggjort, angives i øvrigt, at der var død en kaptajn, Henrik Ernst
Bertri, fra det hollandske skib De Burs van Amsterdam. samt at over 100
gemene bådsfolk var døde og kvæstede, og i ligprædikenen over Niels J uel
nævntes, at han i dette slag gjorde sig "mærkelig kundbar af forfarenhed,
behjærtet manddom og koldsindig forstand til vel at anføre og mandelig
forsvare sin anbetroede post udi så hed og heftig et søslag"."
Selvom slaget ganske vist i sig selv var taktisk uafgjort, var følgerne af
det alligevel betydningsfulde, idet Karl Gustav havde tænkt sig, efter at
3'
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hans flåde havde renset søen. at sætte tropper over på øerne og der fortsætte sine operationer. der uden tvivl ville være blevet skæbnesvangre for
Danmark. Men den danske flåde havde stadig herredømmet i egne farvande og kunne fortsat holde de svenske tropper i skak og tilføje dem diverse ..nålestik".
D. 19. september var flåden atter klar til at lette. men modvind forsinkede afsejlingen. Med flåden var denne gang udkommanderet søfiskal Peder Knudsen. der fik til opgave at føre journal over flådens bevægelser.
at efterse. at ingen kgl. ordre siddes overhørig samt at påse. at officererne
under en evt. træfning gjorde deres pligt; takket være hans optegnelser har
vi i dag et ret godt kendskab til hovedflådens operationer dette efterår. I
sin journal indleder han med at fortælle. at .,vor allernådigste herres og
konges samt rigens flåde. som i denne september måned 1657 efter ordre
er udsejlet, blev fordelt udi efterfølgende eskadrer'?":
1. eskadre:
Trefoldighed. Generali
(li. Bjelke)
Haniball. Viceadmiral
Iustitia. Adm. Skubenagt
3 Løver
Skib Sunder Roer
Svenske Løve
Emanuel
Caritas. Brandskib
Kaleken

2. eskadre:
Sophia Amalia. Admiral
(K. J. Grabov)
Victoria. Viceadmiral
Stathus. Adm. Skubenagt
Lindormen
Delmenhorst
Islands Fisk
Seelhunden

3. eskadre:
Frederich. Admirall
(Laurits Galtung)
3 Kroner. Viceadmiral
Nelleblad. Adm. Skubenagt
Spes
Pelicanen
Svenske Lam
Svenske Griib
Norske Fregat. Brandskib

4. eskadre:
Norske Løve. Admiral
(Niels Juel)
Graa Ulv. Viceadmiral
Phønix. Adm. Skubenagt
Børsen
Samson
Sorte Bjørn
Caritas
St. Jørgen. Brandskib
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Herforuden efterskrevne små fartøj:
Morians kaperskude, Klips galiot, Fortuna galiot, Claus Michels galiot og
stettinske prisgaliot.
Flåden talte således 29 skibe foruden nogle mindre fartøjer og 3 brandere. Endelig d. 28. september gik hele flåden til sejls med kurs mod
Østerseen, hvor man ville søge efter svenskerne. Nogle små jagter og galioter blev sendt i forvejen for at rekognoscere og skaffe nyheder og bl. a.
undersøge den tyske østersøkyst. Men kun enkelte fjendtlige skibe var ude,
så danskerne atter havde fordelen af at være først i søen, parat til at hindre fjendtlige troppeoverførsler. Medens flåden således holdt sig krydsende
i den vestlige Østerse, forblev svenskerne ved deres havne, og danskernes
værste modstander blev nu i stedet selve naturen. Et stormfuldt og trist
efterår med en tidlig vinter besværliggjorde sejladsen, og da skibene tilmed var kommet afsted dårligt provianterede, forøgedes vanskelighederne
yderligere.
D. 17. oktober, da flåden lå til ankers under Gedser rev blæste det op til
en voldsom storm. Treioldighed, hvis anker ikke kunne holde, måtte for
at redde sig lænse for fokken alene til Rødsand, hvor det fandt en ny og
bedre ankerplads, medens den øvrige flåde blev splittet. Lindormen passerede den 20. oktober Rødsand på vej til Nyborg for at blive repareret, og
samme dag nåede det første af de andre skibe til ankers hos Bjelke. D. 21.
oktober kom endnu tre skibe, nemlig Svenske Løve og Delmenhorst. der
begge var blevet meget læk, og Groa Ulv, hvis galion var sønderslået, og
den følgende dag kom resten af flåden, hvoriblandt Niels Juel med Norske
Løve. En del af dem havde mistet anker og tov og en del deres både.
Efter at flåden atter var samlet, så man kunne overse skaderne, blev søfiskalen sendt i land for at skaffe træ til reparation af ror, ankerstokke og
æselhoveder (tværtræ på toppen af en skibsmast), og da man ikke regnede
med, at svenskerne i det strenge vejr ville vove sig ud igen, belavede Henrik Bjelke sig nu på at vende næsen hjem efter. I ,.det brede råd" den 30.
oktober pålagde han officererne at forklare besætningerne, at der ville
komme proviant med det første, og at man derefter ville sejle til København. Han håbede derved at kunne tilfredsstille de utålmodige gemytter og
specielt de urolige hollændere. Det var imidlertid et spørgsmål for ham,
om kursen skulle sættes syd om Gedser Rev eller gennem Bæltet. Det, at
Bjelke var nødt til at kalde de styrmænd, der var bekendt med Bæltet, ombord til sig, viser, hvilke navigatoriske vanskeligheder datidens flåder havde
at kæmpe med endog i egne farvande.
Provianten kom og blev fordelt, men den 4. november "blæste det atter
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op til en himmelstorm", og den følgende dag blev admiral Niels Juel derfor sendt til Nyborg for at tale med kongen og forelægge ham flådens tilstand.
Allerede den 8. november var Niels J uel atter ved flåden, men noget nærmere om hans sendeise foreligger ikke. Endnu en 14 dages tid holdt flåden
sig under sejl i Østersøen på kryds mellem Femern og Lolland. En dag
kom kaptajnen på Burs van Amsterdam for at beklage sig over, at hans
skipper og folk var uvillige til at fortsætte, og desuden havde skibet mangel
på viktualia, øl og vand. Peder Knudsen noterede dog senere i sin dagbog:
"- fulgte dog flåden".
Et par dage efter gjorde Bjelke sammen med skibscheferne flådens tilstand op. Antallet af skibe var formindsket med 8 foruden 1 galiot og l
brander, dels fordi nogle var afgivet til andet formål og dels på grund af
havarier. Desuden blev nu også Delmenhorst med sin store læk beordret
til at søge til Korsør. Endvidere var der kommet ordre om, at 300 soldater
skulle landsættes ved Nakskov foruden en anden styrke ved Orebygård,
medens over 700 mand var syge eller døde på grund af sygdom, som stadig
florerede. Hertil kom ifølge søfiskalens notat: "- det hollandske folk er
også så utålmodigt at man næppe kan styre dem." Det blev derfor besluttet på grund af disse forhold nu endelig at vende hjemefter og da sætte
kursen gennem Bæltet for ikke at risikere et sammenstød med den svenske
hovedflåde.
Den svenske flåde havde søgt ly ved den tyske østersøkyst, og man
havde ikke foretaget sig større operationer på grund af danskernes tilstedeværelse. I oktober var Bjelkenstjerna efter ordre fra Karl Gustav søgt til
Stockholm med nogle få skibe, medens den resterende flåde stadig lå uvirksom, idet den ligeledes hindredes af stormene og ligesom den danske af
sygdom blandt mandskabet. Da man endelig i begyndelsen af december
blev klar over, at den danske flåde søgte havn for vinteren, søgte derfor
også den svenske flåde hjem>.
Henrik Bjelke satte den 24. november flådens kurs mod Bæltet, og med
en stærk nordgående strøm stævnede man mod Knudshoved som første
ankerplads. Vejret var blevet strengere, og den tidlige vinter var allerede
begyndt at sætte ind med frost og sne. Den 21. november "delte kommandøren vadmel, strømper og vanter ud i flåden til folkene". Alt gik vel forbi
Sjællands Odde til KulIen, hvor man ankrede den 27. november, men på
det sidste stykke ned gennem Sundet gav både vind og strøm vanskeligheder, hvorfor Henrik Bjelke den 2. december gik i land ved Skovshoved for
hurtigere at kunne aflægge rapport for kongen. Endelig den 3. december
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nåedes Københavns red "og der vi lod vores anker falde, fyrede vi 3 tolvpundet".
Midt i december slukkede Niels Juel køkkenet (d.v.s, strøg kommando)
på Norske Løve, og togtet var endeligt forbi. Havde han tidligere prøvet
hårde storme og forrygende vejr på de varmere breddegrader under hollandsk flag, så havde han dette efterår fået at mærke den skærende kulde,
som en hvinende storm kunne bringe herhjemme".
Niels Juel vendte hjem til nye opgaver, idet han nu endelig aktivt kunne
træde ind i stillingen som Holmens admiral. Den 7. december fik rigsadmiral Ove Gjedde kongelig ordre til at lade Niels Juel overtage sit tilsynshverv på Holmen efter den ham givne bestalling, og samtidig fik Niels Juel
også ordre til at indtage sæde i admiralitetet",
I den instruktion, der d. 8. juni året før var udarbejdet for Holmens admiral og viceadmiral, hed det 2 7 :
1. Vores admiral og viceadmiral skal indtil videre anordning have generalinspektion på Bremerholm og søge at fordre vores og kronens bedste af
yderste magt og formue, og dersom de bemærker eller opdager nogen mangel, brist eller forsømmelse hos nogen af Holmens betjente eller undergivne,
da skal det tilkendegives for os, så at der kan rådes bod derpå, og den nødvendige forordning gives.
2. Fremdeles skal de have flittig indsigt med, at der føres rigtige inventariebøger på vores skibe og dertil hørende redskaber, så at det altid bliver
noteret, hvad der leveres og afleveres fra skibene. Disse bøger skal føres i
tre eksemplarer, hvoraf admiral og viceadmiral skal have den ene, hver
skibskaptajn eller skipper den anden, medens den tredje skal blive i mønsterskrivestuen til underretning for admiralitetet.
3. De skal have tilbørlig indsigt med mønstringen af alt vores skibsfolk
og mindst en gang om ugen selv foretage mønstringen. Der skal føres mønsterbøger, så at man daglig kan vide antallet af skibsfolk, og hvor de er.
En gang om måneden skal der endvidere holdes en generalmønstring. I
øvrigt skal de i al ting vagten o. a. forholde sig efter den instruks, der tidligere er givet, og som senere vil blive givet.
Denne instruktion, der gav admiral og viceadmiral overtilsynet på Holmen, var blevet udarbejdet efter at den tidligere admiral, Kristoffer Lindenov, havde besværet sig over det alt for store arbejde, som før havde
påhvilet dem, og den specielle inspektion blev da samtidig i stedet for
overdraget til tre kaptajner, der skulle have sæde i admiralitetet. Det var
kpt. David Dannell, der skulle have opsigt med spisningen og hvad dermed fulgte samt med bødkerarbejde, sejl og kompasmager, medens kpt.
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Nicolaj Helt skulle tage vare på skibbygningen og smedjen, hvad der angik søetaten, og endelig skulle kpt. Kornelius Kruse tage sig af reberbanen
og skibenes udtakling.
Den instruktion, Niels Juel fik i anledning af sin ansættelse d. 14. juni,
er ganske enslydende med hans forgængeres i 1630 og 1645. Hverken oprettelsen af admiralitet i 1655 eller ansættelsen af de tre inspektionsofficerer har åbenbart givet anledning til ændringer. Instruktionen er meget
omfattende og detailleret og opdelt i 36 punkter, der kortelig indeholder
følgende":
l. Admiralen skal føre tilsyn og befaling på Holmen og der have indsigt med håndværkere og daglønnere og med vores skibe, skibsfolk, skippere, rebslagere, styrmænd, bådsmænd, tømmermænd, savskærere og alle
andre, der arbejder på Holmen.
2. Han skal have opsigt med kost og spisning,
3. og med skriveren på Holmen og efterse, at denne optegner hvor mange, der er til måltiderne og
4. at han holder øje med tømmermændene.
5. Ligeledes må admiralen se, om mestre, skrivere og andre retter sig
efter deres kgl. bestallinger,
6. ligesom skipperne på vores orlogs- og koffardiskibe.
7. Han må holde mønstring hver lørdag på skibsfolk og tømmermænd og
8. holde opsigt med, at skibene passes ordentligt og at der ikke ansættes for mange folk.
9. Endvidere må han se efter, at skippere, styrmænd o. a. overholder
skibsartiklerne
10. og holde opsyn med alle inventarier
11. og redskaber til skibene.
12. Han skal være tilstede, når nye sejl tilskæres,
13. og når bygninger skal opsættes eller repareres, så at han kan føre
liste over, hvad tømmer der bruges
14. og hvad jem der bruges.
15. Alle materialer til skibene skal han kontrollere
16. også når det drejer sig om tjære, tov, garn 0.1.
17. Han må påse, at skriverne kun kvitterer for, hvad der er brugt på
rejsen,
18. og at målene ikke forfalskes.
19. Hertil skal disciplinen holdes, og han må selv mest muligt opholde
sig på Holmen
20. og holde tilsyn med, at der er vagt på skibene dag og nat.
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Folkene må ikke bruges i Niels Juels egen eller i andres bestilling.
Han må holde opsyn med. at lågerne på Holmen holdes lukkede,
og at skipperne ikke gør for lange rejser,
at styrmændene passer deres job og mestrer det,
og at nyansatte bådsmænd forhøres om deres færdighed først.
26. Ingen mistænkt må få stilling,
27. og officererne skal være egnede til de opgaver de får.
28. Niels Juel må ikke ansætte eller afskedige uden han får befaling
dertil.
29. Under måltiderne skal han ofte forhøre hos folkene om de får, hvad
de skal.
30. Herefter følger et afsnit om forholdsregler ved mytteri på grund af
maden,
.
31. og i det næste forbydes det admiralen at henrette, uden han får særlig befaling dertil.
32. Vagten på helligdagene fastsættes,
33. og Niels Joels tilsynspligt understreges,
34. idet det nævnes, at han også må have opsyn med Nyboder.
35. Han skal være lydig mod os, vores rigens hofmester og admiral og
rigens viceadmiral.
36. Niels J uel skal derfor til årlig besolding have 600 gl. daler, foder og
mål på en hest og 3 sædvanlige hofklædninger regnet fra dags dato, altså
14. juni 1657.
Allerede i december og januar måned havde vinterforberedelserne til skibenes klargøring været i fuld gang, og dygtige skibstømrere var hvervet i
Lybeck og i Holland, ligesom man det sidstnævnte sted havde placeret en
ordre på 30 ankre til erstatning for dem, der var mistet under efterårsstormene, men var der end den bedste vilje til at tage fat, formåede den
strenge vinter dog at hæmme arbejdet væsentligt.
Ganske vist havde man i det sidste halve århundrede haft kolde vintre,
men ingen var blevet så skæbnesvanger som denne. I 1615, 1633 og 1634
havde der været hård frost, i 1635 havde man endnu d. 21. marts kunnet
gå fra Bornholm til Skåne på isen og atter i 1637,46 og 54 hører man om
høje kuldegrader og lange vintre, og nu, allerede i de sidste måneder af
1657, var kulden sat ind, som også søfiskalens dagbog berettede. Den
kolde vind havde været sviende, og temperaturen var faldet stærkt til strenge frostgrader i december, men selvom vinteren næppe har haft karakter
af sibirisk kulde, så har det især været dens langvarighed, der forårsagede,
at bælterne nu blev islagte, medens en stadig isnende østenvind har fejet
21.
22.
23.
24.
25.
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over landet, og det stabile højtryk over det østlige Europa har sikret den
vedvarende kulde",
Straks da isen var begyndt at lægge sig i de danske farvande, havde
svenskerne fattet håb om at komme over til øerne ved dens hjælp, idet
Wrangel d. 19. oktober i et brev havde henledt kongens opmærksomhed
derpå. D. 1. december havde han atter erindret om det, og endelig d. 5.
januar 1658 tog Karl Gustav fra Wismar til Lillebælt for at organisere
værket Svenskekongens tro på vejrets holdbarhed fra nymåne til fuldmåne
blev til fordel for ham, thi end ikke et tilsyneladende omslag i vejret d.
25. januar øvede indflydelse på hans dispositioner. Han fortsatte uanfægtet sine rekognosceringer vedrørende isens bæreevne, og samtidig forårsagede hans virksomhed usikkerhed i det danske forsvar, hvis styrker blev
spredt, så at der kun blev ydet ringe modstand, da han d. 30. januar drog
med sin hær over isen fra Arnslet og Hejls over Brandsø til Fyn ved Wedelsborg",
I Tybrind vig stod en kort kamp, der endte med et fuldstændig nederlag
for de danske styrker, og selvom nogle svenske kompagnier ganske vist
var gået gennem isen og forsvundet med alt, havde hovedhæren dog nået
landjorden. Fyn blev hurtigt besat, og kun Peder Bredal med sine 4 orlogsskibe i Nyborg fjord holdt stand og formåede her med enestående tapperhed at afslå ethvert angreb, idet de først fik varpet skibene uden for skudvidde fra land og derefter overisede skibssiderne, så at entring og angreb
over isen blev umuliggjort. Som en lille dansk enklave blandt sejrrige fjender klarede de sig i krigens sidste uger som de eneste sejrende danskere.
I København fik man samtidig travlt og ikke mindst på Holmen, hvor
den oplagte flåde måtte sikres. D. 9. februar fik Niels Juel og Laurits
Galtung ordre til at ordne tjenesten, så at altid en af dem både ved dag
og nat var på flåden til at lede forsvaret. Heldigvis var der endnu mange
bådsfolk i København, der kunne sættes i arbejde, så at voldene kunne
bemandes. Batterierne udbedredes, og isen i havnen blev hugget op, og
samtidig spærrede man Kalvebodestrand ved at sænke nogle skuder og
skibe. Niels Juel fik yderligere 150 hollændere i tjeneste og udleverede
bl. a. den 14. februar 100 phisils til deres bevæbning".
Karl Gustav rykkede imidlertid hurtigere frem, end man havde troet det
muligt. D. 6. februar forlod han Langeland og foretog med hæren sin
berømte overgang over Storebælt til Lolland, hvor han gik i land ved
Taars NV for Nakskov. Den franske gesandt Terlon, der fulgte med Karl
Gustav på hele turen, fortæller bl. a., at de mange heste blødte vejen op
og fik isen til at smelte, så at vandet stod 2 fod over isen. Terlon selv led
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meget under den nordiske kulde, som han illustrerer ved at berette, at
brødet var så stærkt frosset, at det måtte hugges i stykker, ligesom både
vin og øl måtte skæres ud i klumper og derefter tøes op - og så havde
drikken tabt sin smag.
Allerede efter svenskernes overgang over Lillebælt havde Frederik m
besluttet at søge underhandlinger og gennem den engelske gesandt Meadowe sendt fredstilbud til Karl Gustav. Denne modtog det med glæde
d. 4. februar, og sendte, selvom han nærede mistro til Frederik m.s oprigtighed, alligevel dagen efter ilbud tilbage om, at han var villig til forhandling under Frankrigs og Englands mægling. D. 8. februar udfærdigede Frederik m fuldmagt for sine underhandlere, der skulle møde svenskerne i Rudkøbing på Langeland d. 13. februar, men på vejen dertil traf
Joakim Gersdorff og Christen Skeel allerede d. 11. februar fjenden og tilmed på Sjælland uden for Vordingborg. Underhandlingerne begyndte
straks, dog uden at de militære operationer standsede, idet svenskehæren
den følgende dag fortsatte nordpå over Præstø, Fakse og Køge til TorsIundemagle mellem Roskilde og København, hvorefter forhandlinger blev
afbrudt på grund af Karl Gustavs store fordringer.
Begge de to modstandere var usikre over for den andens magt. Ganske
vist var svenskerne nået langt, men de havde ikke København, og trak
tiden ud her ved en belejring, kunne foråret melde sig, isen bryde op og
hæren være afskåret på Sjælland samtidig med, at de østlige forbundsfæller kunne komme Danmark til hjælp. På den anden side var de danske
styrker svage, Københavns befæstning dårlig og moralen blandt befolkningen og tropperne ikke den bedste. Stillingen var usikker.
Derfor blev forhandlingerne atter genoptaget, og efter forskellig tovtrækning sluttedes freden d. 18. februar i Taastrup, og d. 26. februar undertegnedes den i Roskilde. Danmark havde bøjet sig og måtte afstå en
tredjedel af sit territorium, nemlig Skåne, Halland (som pant i 30 år) og
Blekinge samt Bornholm, medens der fra Norge skulle afstås Bohuslen
og Trondheims len; desuden blev afståelserne af Jåmtland, Hårjedalen,
Gotland og øse! fra Brømsebrofreden 1645 stadfæstede. Endvidere sikrede
Karl Gustav også sin magt på anden måde, idet den svenske sundtoldfrihed blev udvidet til også at gælde fremmede varer i svenske skibe, og endelig skulle begge parter ophæve alle alliancer, der var til skade for den
anden, og i fremtiden sammen hindre fjendtlige orlogsflåder i at passere
Sundet og bælterne til Østersøen. Hertugen af Gottorp skulle være uafhængig af den danske krone, og Corfits Ulfeldt, der havde fulgt Karl Gustav under hele færden gennem Danmark, skulle sammen med Leonora
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Christina genindsættes i alle deres gamle rettigheder og have fuld oprejsning. Det var en hård fred, der imidlertid for Karl Gustav blot var et
skridt på vejen til hans absolutte eneherredømme i Norden.

3. Den anden svenskekrig

Den 1. marts 1658 fik Niels Juel ordre til at løsgive de svenske fanger, der
sad arresteret på Bremerholm, og siden skulle de erobrede skibe og skuder
tilbageleveres. Det var en travl tid, hvor Niels Juel også skulle skaffe bådsfolk til de skibe, der skulle føre de svenske tropper bort fra Sjælland, og
han måtte ligeledes hjælpe med at skaffe flere skibe og skuder, som f. eks.
da et svensk regiment skulle sejles fra Møen til Kiel. Samtidig måtte man
dog også tænke på de gamle danske landskaber, som måtte rømmes. Her
skulle der skaffes skibe til at bringe kanoner og ammunition hjem til Danmark'. Der har næppe været megen ro på Holmen i disse måneder, selvom
kun få danske orlogsskibe udrustedes. Officerskorpset reduceredes og
mange bådsmænd blev hjemsendt. For sine fortjenester fik Niels J uel imidlertid d. 23. maj et løntillæg, vel sagtens også på grund af det ekstra arbejde, han havde i denne tid. Kongen "forundte ham 400 rdl. til hans besoldings forbedring, så han for fremtiden skal have 1.000 rdl. fra og med
hans bestallingsdato." Også kaptajn Peder Bredal belønnedes for sin indsats ved Nyborg under krigen, idet han d. 3. maj blev udnævnt til ekvipagemester på Holmen og d. 20. juli endvidere til admiral med kommando efter
admiralen på Holmen",
I sommerens løb samlede Karl X Gustav kræfter til et nyt angreb på
Danmark, og da han holdt rådsmøde i Kiel var spørgsmålet egentlig blot,
hvordan dette angreb skulle foregå. I den følgende tid blev 4000 mand
fodfolk og 1200 ryttere indskibet i 60 skuder og fartøjer, og om morgenen
d. 7. august afsejlede transporten mod Korsør under beskyttelse af en eskadre på 11 skibe. Allerede samme aften nåedes Korsør, og søndag morgen d. 8. august bredtes budskabet herom i hovedstaden netop da borgerne
kom fra højmesse. Angst og uro bredte sig hastigt i befolkningen, men
Frederik ID så klart faren for både sig selv og landet, og selvopholdelsesdriften gav ham en fasthed og energi, der på afgørende måde fik indflydelse på forsvarsviljens.
Helt uventet har overfaldet dog næppe været, thi i de sidste 14 dage ser
vi, at arbejdet på Holmen er blevet genoptaget med større kraft end tidligere, idet bl. a. alle tømmermænd fra København og Christianshavn var
blevet indkaldt. Men en orlogsflåde udrustes ikke på få dage, når arbejdet
ved den hidtil har ligget stille, og det ulykkelige var, at kun få skibe var fær-
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dige, da krigsudbruddet kom, og de, der var i søen, enkeltvis spredt i danske farvande, faldt desværre for størstedelen i svenskernes hænder. Falken
på 16 stk. blev erobret ved Nyborg, jagten Søbladet blev erobret på Elben,
Haabet i Lillebælt og Pelikanen, Jægeren, Dynkerker Boiert og brandskibet
St. Jørgen forskellige andre steder',
Niels Juel kom i aktivitet straks om søndagen, da han anviste skuder og
koffardiskibe sikre liggepladser og derefter begyndte at organisere havnens
forsvar med anvendelse af orlogsskibe og pramme, der blev lagt sydpå ved
Kalvebodstrand og nordpå ved bommen. I alt blev følgende bestykket og
bemandet: Tre Løver. Treioldighed, Hannibal. prammene Noa Ark og Arken Noa, den gamle stykkepram, viktualieprammen, den nye stykkepram,

Frederik. Sophia Amalia. Prins Christian, Norske Løve, Graa Ulv, Iustitia,
Spes, Tre Kroner. Viktoria, Lindormen, Sorte Rytter. Lykkepotten og
Heienhald", Hvad der var af mandskab herudover blev sat til at arbejde
på Holmen eller på voldene, og ingen kunne knibe uden om, thi efter at
der fra d. 9. august var presset bådsfolk i hovedstaden, lod Niels Juel d. 17.
august alle skipper- og bådsmandsboliger visitere fra kælder til kvist for
at få tag i, hvad der fandtes af ledige folk. Efterhånden dannedes der under Niels Juels kommando 6 kompagnier bådsfolk til brug på voldene, idet
nemlig
Holmens viceadmiral Jørgen Bjørnsen
Kaptajn Søren Jensen Ørbæk
Kaptajn Jørgen Rytter
Kaptajn Peter Bjørnsen
Kaptajn Thomas Didriksen
Kaptajn Vibolt Petersen

fik et kompagni på 66 md.
fik et kompagni på 61 md.
fik
fik
fik
fik

et
et
et
et

kompagni
kompagni
kompagni
kompagni

I alt

på
på
på
på

60 md.
44 md.
56 md.
61 md.

348 md."

Medens der således arbejdedes febrilsk på Holmen og overalt i København,
blev svenskernes ring om byen hastigt mindre, og allerede d. 11. august
nåede Karl Gustav til Valby bakke, hvorfra han så de brændende forstæder, der, som beboernes offer til byens forsvar, gav ham et varsel om forbitret modstand. Der fulgte nu nogle trættende belejringsdage med skiftende sorg og glæde, sorg, da Kronborgs fald den 6. september blev
kendt, og glæde, da Jakob Dannefer sejlede den svenske fregat Johannes ind til den danske konge. Men København havde næppe holdt i længden, om der ikke var kommet hjælp udefra, thi denne gang, da Sverige var
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fredsbryderen, trådte den dansk-nederlandske forsvarstraktat i funktion.
Tilmed var nederlænderne nu selv økonomisk interesserede i krigen af
frygt for at få en stærk magt i Norden ved begge Sundets bredder. Nu da
det var den nederlandske handel på Østersøen, der blev bragt i fare, var de
på deres post. Søndag d. 15. august rettede de danske gesandter deres henvendelse om hjælp til generalstaterne, d. 20. august vedtog provinsen Holland at opfordre generalstaterne til hjælp, og d. 21. august var hjælpen besluttet.
Den 7. oktober stod hjælpeflåden ud fra Vlieland under kommando af
løjtnantadmiral Jacob af Obdam, Herre til Wassenaer". Den 23. oktober
nåede den KulIen, hvor man ankrede op, og skipper Otto Axelsen kom
ombord med den første hilsen og underretning fra kong Frederik. Efter
nogle dages ophold her sejlede hollænderne sydpå for en nordlig vind tæt
forbi Helsingborg mod den svenske flåde, som tæt under Kronborg afventede dens komme. Slaget, der fulgte, havde det ene formål for hollænderne
at sikre forsyningsflådens videre sejlads til København. På dansk side
havde man forberedt sig på at modtage den. Vi ved, at Niels Juel den 12.
oktober havde presset folk til at bemande nogle skibe, og den 29. oktober
var en lille dansk eskadre løbet ud fra København. Den blev ført af admiral Henrik Bjelke på Trefoldighed og bestod desuden af Hannibal, Tre
Løver, Norske Løve, Graa Ulv, Johannes og Højenhald. Nordenvinden og
den sydgående strøm, der hjalp nederlænderne ind, var dog samtidig danskerne imod, så det lykkedes ikke for eskadren at krydse op til kamppladsen. Til gengæld kunne den konvojere de nederlandske forsyningsskibe det
sidste stykke vej til den belejrede by".
Undsætningen af København gav både forsyninger og en ny sømilitær
situation, der atter åbnede byen fra søsiden. En del af den svenske flåde
havde søgt ly i Landskrona havn, og man overvejede, om man kunne indespærre den der ved at sænke nogle skibe i sejlløbet. Man overvejede således at anvende det tidligere danske skib Delmenhorst, som Opdam havde
erobret fra svenskerne i det sidste slag",
Niels Juel fik ordre til at taksere det, når kronen skulle købe det af hollænderne, men handelen blev ikke til noget, og Niels Juel måtte i stedet
straks gøre Justitia klar dertil. Videre fik han d. 12. november ordre til at
lede "synkeværket", men to dage senere blev ordren trukket tilbage, "eftersom et og andet her forefalder, som skal forrettes, hvortil din nærværelse
behøves, så du ej herfra kan mistes." På dette tidspunkt var "synkeskibene"
rede, fyldte med sten og anden ballast. Det var det gamle orlogsskib Iustitia; det kgl. koffardiskib Hvide Løve, et kurlandsk skib Pax, en hollandsk
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og en svensk fløjte foruden nogle skuder. Sænkningerne foretoges den 19.
og 20. november, men takket være livlig aktivitet fra svensk side og dårligt
vejr lykkedes det kun at spærre en del af sejlløbet";
Endnu inden isen lukkede Sundet, fik Niels Juel ordre til den 6. januar
at afsejle på Johannes med de orlogsskibe, som admiral Opdam kunne
overlade ham, da man havde erfaret, at nogle svenske skibe passerede Sundet. Med 6 orlogsskibe og en galiot søgte han at nå dem, men uden held,
og jagtens eneste resultat var, at man besluttede fremtidig at holde 3 skærbåde i beredskab ved toldboden",
I øvrigt skærpedes vagttjenesten ved voldene og på Holmen, og alle orlogsskibene blev visiterede for krudt ombord af hensyn til følgerne af et
svensk bombardement af byen. Forsvaret forbedredes overalt, og Niels
Juel måtte levere gamle stænger, ræer el. lign. fra Holmen, ligesom han satte
sine savskærere til at lave "spanske ryttere". Desuden måtte han også
hjælpe til med noget mandskab, idet 100 bådsmænd under hans egen kommando blev sat som reserve i Kastellet". Det store svenske angreb på byen
blev sat ind natten mellem den 10. og 11. februar 1659, men blev efter
voldsomme kampe slået tilbage. Alligevel fortsatte belejringen, men efterhånden blev de vestlige stormagter mere interesseret i at få genoprettet rolige handelsforhold i Østersø og Kattegat, og i det kommende år søgte både
Nederlandene, England og Frankrig ved en fælles mægling at få krigen til
at ophøre.
Svenskerne havde vinteren igennem gjort sig de største anstrengelser for
at få klargjort flåden så tidligt, at den kunne slippe bort, inden den dansknederlandske flåde atter blokerede havnen. De uhygiejniske boligforhold og
den dårlige forplejning med påfølgende epidemi, der hærgede stærkt blandt
skibenes besætninger, var en anden årsag til, at admiral Bjelkenstjerna ønskede at gøre opholdet i Landskrona så kort som muligt. På den anden side
havde danskerne selvfølgelig gjort, hvad de kunne for at holde havnen under observation, men uheld forårsagede, at svenskerne uden modstand den
25.-28. marts kunne varpe sig ud af havnen og den 29. marts stå nordud
af Sundet. Den 5. april var Bjelkenstjerna ved Ærø13.
Niels Juel havde haft travlt på Holmen denne vinter, thi ikke alene havde
han måttet tage sig af de bådsmandskorps, som var stillet til Københavns
forsvar og i øvrigt hjælpe til med, hvad Holmen formåede af materialer og
våben ved befæstningen, men samtidig havde han måttet sørge for, at arbejdet med flådens klargøring blev gennemført uden for mange forsinkelser.
Det er derfor forståeligt, at kong Frederik den 31. januar gav ordre til proviantskriveren om, at "os elskelig Niels Juel til Hundsbeck, vor mand, tje-
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Voldstedet, hvor Gl. Nortorp lå, som det ser ud i dag. Her levede Niels luel
i sine tørste barneår. (Nationalmuseet [oto). Se side 14.

ner og admiral på Bremerholm" indtil videre fra dags dato månedlig skal
have ..den genant af vores provianthus, som en kaptajn nyder, efter skippertaksten, når han sejler", hvilket var 20 courantdaler>.
Den danske og nederlandske hovedflåde blev dog ikke så tidlig klar som
den svenske. I slutningen af marts var admiral Nikolaj Helt afsejlet med
nogle hollandske skibe til Store Bælt og den 5. april fulgte Marquor Rodsten efter på Spes for at slutte sig til ham. Kun få dage efter fulgte 6 nederlandske skibe under kommandør Evert Anthonissen, men først sidst i april
kunne Henrik Bjelke og Opdam afsejle med de sidst udrustede skibe. Den
23. april fik Bjelke sin ordre fra kongen. Den lød på, at han med første
gunstige vind skulle begive sig til Østersøen, medtage Rodstens og Anthonissens skibe og også søge at få fat i Helts eskadre. Samlet skulle flåden derefter opsøge den fjendtlige flåde og ..anvende største flid på at ruinere
den", så der kunne blive overført allierede tropper til Fyn. Formålet var
således at skaffe fri passage til søs, men betingelsen herfor var, at man fik
tilintetgjort den svenske flåde",
Den 26. april forlod de danske skibe da København med Henrik Bjelke
på Trefoldighed og Niels Juel på Svanen, medens Opdam fulgte dagen efter med nogle nederlandske skibe. Ved Møen den 29. april havde Opdam
de nu der samlede skibes chefer ombord for at meddele dem rangerorden
i eskadrer samt instruktion for deres forhold, dersom det kom til slag med
den svenske flåde. Samme dag fik han af et forbipasserende koffardiskib
kendskab til, at svenskerne, 24 skibe stærk. krydsede mellem Femern og
Lolland. Alt blev da gjort klar til mødet næste morgen",
Lørdag den 30. april om morgenen var vinden ONO med en svag kuling. Den allierede flåde satte kursen mod Bæltet og strøg afsted i slagorden med god vind, da man om formiddagen fik fjenden i sigte. De svenske skibe holdt tæt til vinden for at vinde op til de allierede, og allerede
ved middagstid var flåderne kommet så nær hinanden, at skududvekslingen
kunne begynde. Desværre er oplysningerne om slaget få, men følgende
sparsomme fakta kan dog stadfæstes".
Den allierede flåde under Opdams kommando var på størrelse med den
svenske, og Bjelke havde med sin danske eskadre avantgarden. Fire gange
passerede de kæmpende flåder hinanden, og allerede første gang har ilden
været overordentlig virksom på begge sider, thi Bjelkenstjerna blev såret,
og hans skib Victoria fik nogle skud under vandet samt fik beskadiget både
store- og mesanmast. Han måtte derfor overlade kommandoen til Gustaf
Wrangel. Samtidig fik Bjelke skudt bl. a. sit formærssejl sønder og i øvrigt
sådan beskadiget, at han ønskede at reparere med det samme, hvorfor han
4 Niels [ue]
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bad Opdam om at få nogle sekundanter, indtil han var klar igen. Begge
flåderne sinkedes i deres operationer, og samtidig drejede vinden fra ONO
til osa til fordel for svenskerne. Disse vandt derved luven, men Opdam
skriver i sin journal, at svenskerne til de allieredes overraskelse ikke søgte
at angribe, men derimod holdt af, så nederlænderne selv med deres sværeste kanoner ikke kunne nå dem ved den følgende passage.
Under resten af slaget vistes kun ringe aktivitet, og hver af parterne har
sin forklaring og sine undskyldninger derfor. Den svenske admiralitetssekretær Gudm. Spaak erklærede således, at det, efter at vinden var taget til,
ikke var muligt mere at bruge stykkerne i den høje sø. Opdam undskylder
sig med, at Bjelkes skib nu sejlede så dårligt, at båden ikke kunne indhente
svenskerne, og at han også af denne grund spurgte Bjelke, om de ikke
skulle sætte kursen mod Flensborg Fjord, for at forene sig med admiral
Helt, tilmed da klokken nu var blevet over 7. Men trods Opdams forklaringer var man ikke overalt i Nederlandene tilfreds med hans optræden.
Søofficererne under Admiraliteit te Rotterdam tog ham ganske vist i forsvar, men fra Amsterdam, Haarlem, Leyden, Hoorn, Enkhuizen, Edam og
Monnikendam rejste der sig stærke anklager, som rådspensionarius Jan de
Witt kun fik slået ned ved at henvise til Opdams optræden i Øresund den
29. oktober 16581 8 • Den nederlandske historiker Noordam mener, at meget
kunne tyde på, at Opdam efter slaget i Øresund ligefrem har været bange
for den svenske flåde. Hvorledes det gik Niels Juel under slaget ved vi intet
om udover, at der i ligprædikenen over ham står, at han udmærkede sig ved
sin uforfærdethed".
Niels J uel deltog i øvrigt i togtet hele sommeren igennem, men nye slag
eller træfninger kom han ikke til at deltage i. En årsag hertil var stormagternes indblanding, idet Frankrig, England og Nederlandene både ved diplomatisk og militært tryk søgte at få krigshandlingerne standset. Først
sendte englænderne en flåde på 40 orlogsskibe og nogle brandere under
kommando af Edward Montagu, og da nederlænderne ikke ville stå tilbage
for denne magtdemonstration sendte også de en flåde af lignende størrelse
under kommando af Michael de Ruiter. Når man hertil føjer den store svenske flåde, der lå i de danske farvande samt den danske flåde med den tidligere sendte nederlandske hjælpeflåde, finder man fra juni måned flåder
med en styrke og et antal skibe, som hverken før eller siden er set hos os på
en gang. Resultatet var, at flåderne lå og vogtede på hinanden, så intet
skete, selvom både svenskerne og danskerne var ivrige nok",
Den dansk-nederlandske flåde opholdt sig efter slaget ved Rødsand syd
for de danske øer, men den 18. maj trak den op i Store Bælt, hvor den
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ankrede nær Nyborg. Problemerne for flåden var dels en undsætning af
Nakskov, der var truet af den svenske konge, og dels en aktion imod Fyn.
Opdam forhandlede herom med Bjelke ombord på Trefoldigheden den 29.
maj, men uden at planerne førte til noget, for samme dag ankom til ham
en galiot med brev fra generalstaterne om den første våbenstilstand. Det
var vestmagternes første såkaldte "Haagerkoncert", der bl. a. forbød Opdam at optræde offensivt, hvilket imidlertid, som han selv udtrykte det,
kun kunne være til fordel for Sverige. Han var den næste dag atter hos
Bjelke for at sætte ham ind i den ejendommelige situation, og til Jan de
Witt i Nederlandene skrev han: "Jeg må tilstå, at dette gør mig aldeles
perplex, og at jeg ønskede, at Gud ville give mig mere forstand, end jeg
har, for at udrede den (traktaten), da den efter min mening indeholder
modsigelser, som jeg ikke ser udvej til at komme over. - Det må jeg nu
sige, at jeg ville ønske, at jeg med Gud og med ære var hjemme, thi den
slags kommissioner kan kun tjene til min ruin og til ingen ære og heller
ikke reputation eller tak kan man høste"."
I de følgende tre uger, som våbenstilstanden skulle vare, opererede de
danske skibe alene, men de holdt sig dog i Bæltet nær Opdams flåde. Den
20. juni gik Bjelke endelig med alle de danske skibe atter nordpå til Opdam for at optage nye forhandlinger. I en af de nederlandske skibsjournaler hedder det, at Bjelke førte sin vimpel over flaget, Niels Juel sin fra "de
voorstengen", og med dem fulgte viceadmiral Helt og Rodsten", Tirsdag
den 21. juni var hovedofficererne ombord hos Opdam for atter at forhandle om aktionerne, men samme dag kom der meddelelse om, at våbenstilstanden var blevet forlænget i tre uger. Flåderne afsejlede herefter til
Sundet for der at afvente diplomaternes næste udspil. Der blev, som Opdam havde skrevet hjem, ikke rigtigt mulighed for de store militære fortjenester i denne sommer. Næppe var våbenstilstanden udløbet, og man
var gået i gang med undsætningsekspeditionen til Nakskov, før meddelelsen
om den anden Haagerkoncert kom et par dage senere. Atter gik operationerne i stå for en tid, og der kom heller ikke til at gå mange dage efter denne
våbenstilstands udløb, før meddelelsen om den tredje Haagerkoncert nåede
frem. Denne gang lagde man dog også militære trusler til de tidligere udelukkende kønne ord for at presse de genstridige nordiske konger til at
slutte fred. Montagus og de Ruiters flåder skulle tvinge kongerne til forhandlingsbordet, men da den smukke plan skulle bringes til udførelse,
stak admiral Montagu den 25. august hjem med sin flåde, efter at han
havde fået underretning om den engelske protektor Richard Cromwells afsættelse",
A'
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Efter en stormfuld september var det Opdams tur til med sin flåde at
stikke næsen hjemefter, medens de Ruiter i stedet for sluttede sig til Bjelke.
Den 10. oktober kom Opdam til København, hvor Frederik ID tog afsked
med ham på værdig vis. Selvom sommerens togter ikke kunne fremvise
større direkte resultater, havde han dog ved sin tilstedeværelse med flåden
uden tvivl virket hæmmende på svenskernes operationer. Først og fremmest
kunne man dog ikke glemme hans indsats for undsætningen af København,
da det så sortest ud, så den kongelige afskedsgave blev da også den ikke
ringe sum af 12.000 rdl. samt løftet om en årlig pension på 1.200 rdl. Lørdag den 22. oktober 1659 tog Opdam afsked med København. Ved 9-tiden
om morgenen lettede flåden for en OSO-lig vind. 13 kanonskud bragede
ind over byen som et sidste farvel til Danmark, der svarede med tre skud.
En engelsk fregat, der lå på Reden, fandt også anledning til at slutte sig
til hilsenerne med 7 skud, hvorefter den nederlandske flåde takkede for
høfligheden med 5 skud. Ved middagstid passeredes Kronborg, den næste
dag Skagen, og dermed forsvandt admiral Jacob van Wassenaer-Opdam ud
af begivenhederne i Danmark".
Den 10. oktober, da Opdams flåde kom til København, var også Niels
Juel kommet med sit skib Svanen. Hans virke blev nu på Holmen. Kort
efter sin hjemkomst blev bådsfolkene på Svanen afmønstret, den resterende proviant afleveret på Provianthuset og skibet oplagt. Endnu engang
så det ud til, at det ville blive en hård vinter, kulden satte tidligt ind, og
allerede i december viste der sig is i Sundet. Ganske vist havde man erfaringer fra sidste vinters forhold, men man havde også stadig den svenske
belejringsstyrke at tage sig af. I mere end et år havde vagterne patruljeret
på voldene eller passet deres poster på de udlagte skibe, hvadenten det
var soldater, matroser eller borgere. Det kan derfor ikke undre, at de af og
til skal have en lille opsang for ikke at blive sløve på vagten. Den 19. november var det således bådsfolkene, der skulle vækkes. Fra Frederik ID
fik Niels Juel at vide, at "da det Os berettes, at der på prammen skal holdes ond vagt" - må han - "på samme pram flittigere end tilforn at lade
visitere"."
Da både de danske og nederlandske skibe i december bliver lagt inden
for batterierne, bliver der rigeligt at gøre med sikringen af disse værdifulde skibe, og især da kulden allerede er blevet så stærk, at der må ises i
havnen, og de nødvendige våger holdes åbne. 50 md. skulle konstant være
på vagt på flåden, medens 127 md. daglig måtte møde på Holmen til vagttjeneste her. De udrustedes med hollandske flinter med tilhørende bandolerer, krudt og blykugler samt "kommisdegener". Samtidig forberedtes ud-
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rustningerne til foråret, idet forskellige reparationsarbejder blev sat igang.
Men der var stadig mangler både på tømmer, tjære og forskelligt andet;
f. eks. havde rebslagerne svært ved at skaffe sig det nødvendige materiale",
Imidlertid havde Karl X Gustav under de fortsatte fredsunderhandlinger
søgt at vinde Nederlandene, efter at han havde set disses forsigtige optræden. Men det var umuligt at få Karl Gustavs krav og Nederlandenes interesser til at forliges, så da den svenske konges "frierier" mislykkedes,
blev resultatet, at Nederlandene nu endelig besluttede sig til en mere fast
holdning, ikke mindst fordi den langvarige krig havde skadet deres Østersøhandel. Samtidig erklærede Frederik III den 15. januar, at han ikke mere
så sig bundet af sit tilsagn af 24. august med hensyn til "den tredje Haa-

gerkoncert'?".
Vinteren var tidligt forbi dette år, og allerede den 17. februar 1660 kunne
en nederlandsk eskadre derfor genoptage blokaden af den svenske hovedfIåde i Landskrona havn. Da indtraf imidlertid en ny for krigens gang afgørende begivenhed. Den 21. februar rygtedes det på flåden, at Karl Gustav
skulle være død den 13. februar, kun 37 år gammel. Formynderregeringen,
der efterfulgte den krigeriske konge, var ivrig efter at få freden genoprettet
og gav allerede 10 dage efter kongens død ordre til sine gesandter om at
optræde mere imødekommende over for fredsmæglerne. Dette bevirkede
atter, at Nederlandene presset af Frankrig og England igen måtte optage
fredsforhandlinger, og da Danmark ikke for tiden kunne klare sig uden
nederlandsk flådehjælp måtte også Frederik III vise sin fredsvilje",
Tiden var moden til fred, og begivenhederne forløb nu hurtigt. Den 8.
marts havde Nederlandene og Sverige sluttet våbenstilstand, og den 10.
marts flyttede de Ruiter sin flåde bort fra Landskrona og nærmere København.
Magtforholdet i Sundet skiftede endnu engang, og allerede den 18. marts
kunne den svenske admiral Gustaf Sperling med en eneste eskadre blokere
København. Tirsdag den 27. marts mødtes ambassadørerne for Frankrig,
England, Nederlandene, Sverige og Danmark i nogle til lejlighederne rejste
telte mellem København og den svenske lejr. Her mødtes de høje herrer i
den følgende tid hver dag for at "trække tov" om fredsbetingelserne. Samtidig forårsagede de Ruiters faste optræden, at svenskernes blokade af København blev hævet, og at ingen svenske eskadrer fik tilladelse til at forlade Landskrona eller Sundet, til trods for både franskmænds og englænderes raseri over aktionerne. Først den 27. maj kl. 17 sluttedes freden. Den
blev sluttet på basis af Roskildefreden, idet dog artiklen om Østersøens
lukning for fremmede orlogsflåder blev udeladt, og desuden fik Norge til53

bagegivet Trondheim len og Danmark Bornholm, medens svenskerne beholdt Skåne, Halland, Blekinge og Bohuslen.
Efter traktaten skulle Danmark stille transportfartøjer til rådighed for at
føre svenskerne bort, og intet blev heller forsømt for at opfylde denne forpligtelse. Man kan bogstaveligt sige, at der blev sat alle sejl til. Tilmed
hjalp også de Ruiter med hver eneste dag i omtrent en måned, og den 24.
juli forlod den sidste svensker Helsingør. Den 2. august modtog de Ruiter
da for sine tjenester af Frederik ID et adelsbrev, hvorved han optoges i
den danske adelsstand og flere af hans officerer fik medailler og høje gunstbevisninger. Den 3. august afsejlede den nederlandske flåde fra København, den 5. august passerede den Kronborg og hilste det gamle danske
vartegn, hvorfra Dannebrog atter vajede, med 12 venlige salutskud. Skagen
passeredes den 11. august".
Nederlandenes indgriben i kampen mellem de nordiske stater i tiden
1643-60 havde medvirket til den fuldstændige ændring af magtforholdene
i Norden og ved Østerseen. Danmarks herskerstilling var for stedse borte,
men Sverige var ikke trådt i dets sted, selvom der havde været adskillige
tilløb dertil. De to stater var ved den fremmede indgriben blevet nærmest
jævnbyrdige. Nederlandene havde beholdt sin økonomiske magtstilling, og
Sverige havde vundet en tredjedel af Danmarks landområde samt lagt grunden til den stormagtstid, der oprandt i den følgende generation. For Danmark betød krigen derimod en sørgelig afslutning på en række blodige
krige, hvis endelige resultat blev tabet af store landsdele, der aldrig mere
blev genvundet.
Krigshistorien er kun gennemgået meget overfladisk her, fordi vi kender
så lidt til Niels Juels placering i den og hans direkte indsats. Alligevel er
der søgt en belysning af de specielle opgaver og situationer, hvori han var
indblandet. I denne forbindelse kan det derfor bemærkes, at flådens aktioner ikke er omtalt efter oktober 1659. Både M. Gjøes og Peter Jespersens
ligprædikener omtaler ganske vist, at Niels Juel deltog sammen med de
Ruiter i landgangen på Fyn i november 1659, men dette kan næppe være
rigtigt, da vi fra og med den 14. oktober finder jævnlige ordrer til Niels
J uel vedrørende hans arbejde på Holmen, og desuden var bådsfolkene, som
tidligere nævnt, blevet frakommanderet hans skib Svanen":
Krigen var nu forbi, og nye store opgaver ventede Niels Juel, Meget
gammelt skulle i disse år afvikles, boet skulle gøres op, før man kunne
begynde igen. Dette gjaldt også de rent økonomiske forhold, og derfor har
vi fra denne tid en ret talende regnskabsopgørelse for Niels J uel i Kongens
tjeneste. Den ser således ud'" :
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8/2 1654 - 8/5 1657 (3 år og 3 måneder):
lønnen i denne tid var årligt 4 hofklædninger til
i alt 34 curantdaler, 2 mark 24 skilling, d.v.s.
i alt
.
samt årligt i kostpenge 450 rdl. d.v.s. i alt
..

rdl.

mrk.

94
1.462

3

sk.

24

Heraf fik han betalt:
d. 17/6 1657 for hofklædn
kostpenge fra 1/5 -1/8 1656 betalt i 1656
og kostpenge betalt d. 19/12 1660
d.v.s. at der resterede i alt

.
..
.
.

94
112
150
1.200 rdl.

24
3

Det var regnskabet for den tid, Niels Juel var i udlandet. Derefter viser
regnskab og bilag følgende for den første tid efter hans hjemkomst:
9j5 1656 - 14/6 1657 (1 år, 1 måned og 5 dage):
kaptajnslønnen var 350 cur.dlr. årligt og i kostpenge 20 cur.dlr. månedligt, medens han sejlede, d.v.s. ca. 7/6-7/10 1656 og fra ca. 11/414/6 1657, da han blev admiral.
Af dette angives kun udbetaling af kostpenge d. 23/7 1656 for tiden ca.
7/6 - 23/6 1656 med i alt 30 cur.dlr, og udbetaling d. 27/5 1657 for tiden
9/5 - 317 1657 med i alt 40 cur.dlr. Det ses ikke, hvornår de øvrige penge
er udbetalt, men det angives dog, at der intet resterer fra denne periode.
Som før omtalt blev Niels Juel allerede i foråret 1657 udnævnt til admiral på Holmen i en alder af 28 år, og hans løn for denne resterende tid,
hvor han snart var på Holmen og snart sejlede er noget mere indviklet.
Oversigtsmæssigt ser det således ud 3 2 :
14/6 1657 - 14/4 1661 (3 år og 10 måneder,
hvilket dog i regnskabet angives som 3~ år,
4 måneder og 4 dage):
Den årlige løn i denne periode var 1.000 rdl.
samt 3 hofklædninger til i alt 50 rdl., hvilket for
hele tiden var
.

rdl.

mrk.

sko

4.031

2

16

Fra d. 31/1 1659 fik han yderligere proviant for
216 rdl. 4 mrk. årligt samt foder til en hest for
37 rdl. 3 mrk. 16 sk.
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Af lønnen fik: han udbetalt følgende:
d. 22/12 1657
390 cur.dlr.
d. 18/3 1658
360 cur.d1r.
d. 9/8 1658
480 cur.dlr.
d. 4/9 1658
60 cur.dlr.
d. 31/3 1660
1.200 cur.d1r.
ialt
2.490 cur.dlr. =
desuden fik: han

2.075
425

i alt .... .....
Af selve lønnen resterede således i alt

.

2.500
1.531

16

2

D. 30/4 1659 fik: han desuden proviant for 50 rdl., men andre afregninger
herpå kendes ikke, hvorimod der nævnes følgende restancer:
Fra 31/1 1659 til Phillippi Jacobi 1660
rug
malt
kød
6 pd.
6 pd.
2 tdr .

smør
1 td.

torsk
2 tdr.

gryn
4 tdr.

Fra Phil. Jacobi 1660 til Phil. Jacobi 1661
rug
malt
kød
smør
12 pd.
3 tdr.

torsk
1 td.

gryn
2 tdr.

Fra 31/1 1659 til Phil. Jacobi 1660
byg
flæsk
bergefisk
2 skippd.
1 skippd.
10 skålpd.
Fra Phil. Jacobi 1660 til Phil. Jacobi 1661
byg
flæsk
bergefisk
24 pd.
1 skippd.
3 tdr.
9lispd.
12% pd.

sild
2 tdr.

øxen

sild

øxen
2 stk.

Dette udgjorde i alt i penge for den første periode 123 rdl. 1 mrk. 8 sko og
for anden periode 216 rdl. 2 mrk. 16 sk., hvortil kom for havre til hesten
111% tønde samt 60 tdr. og 4 skæpper, hvilket i penge var 69 rdl. 2 mrk.
og 18 sko samt 37 rdl. 3 mrk. 16 sko Af alt dette resterede der proviant for
447 rdl. 2 mrk. 10 sko
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Desuden fik Niels Juel kostpenge, når han sejlede, og af afregningerne
ses det, at han har fået:
d. 13/6 1657 en måneds kostpenge for tiden 5/7 till/8 1657,
d. 16/12 1657 fik han for 4 måneder og 18 dage, dog fradraget, hvad han
havde fået i Østersøen.
For dette var der ikke angivet nogen restance.
Den samlede sum, som Niels Juel havde til gode blev da pr. 14/4 1661 til
i alt 3.179 rdl. 1 mrk. og 2 sk., hvilket nok må siges at være en ganske god
sum.

4. Holmens admiral

Hvad der var hændt i Danmark i de forløbne krigsår, hvad der var foregået i København under en hård belejring, havde så ganske ændret mange
vante forestillinger, at det for mange var umuligt at vende tilbage til de
gamle tankebaner. De voldsomme krigsbegivenheder havde påvirket hele
samfundsstrukturen, på visse steder blottet svagheder og på andre fremvist styrke. Det måtte være naturligt, at sådanne forhold ikke kunne undgå
at indvirke på den indre udvikling også efter freden. Derfor blev så store
omvæltninger knyttet til året 1660.
Allerede før krigen havde rigsrådsstyret vakt kritik, og da nu finansnøden nødvendiggjorde store skattekrav og muligvis indgreb i gamle privilegier, blev denne den umiddelbare årsag til revolutionen i landets styreform.
Selvom Nederlandene havde ydet et stort lån, var pengevanskelighederne dog så store, at man bl. a. havde besvær med at udbetale lønninger til
de forholdsvis få, der havde gjort tjeneste i søetaten. Kongen så sig da nødsaget til at gøre indhug i flådens faste kapitaler og begyndte at sælge af de
gamle skipperboder. Knap et halvt hundrede huse solgtes til skibsofficerer,
skippere, skrivere, mestre og andre for en samlet sum af omkring 7.200 dlr.'
Det drejede sig om:
21
7
6
2
l
l
samt 4

huse
huse
huse
huse
hus
hus
huse

i Laxestræde
i Delphinstræde
i Hummergaden
i Dybensgade
i Skippergaden
i Højbådsmandsgaden
yderligere.

På denne måde fik de pågældende købere dækket deres tilgodehavende hos
kongen samtidig med, at de fik fast bolig, så på en måde var salget til
fordel for begge parter. Derimod rørte Niels Juel ikke ved bådsmændenes
nye boliger, Nyboder, selvom disse ganske vist en tid måtte tåle indkvartering af drabanter. Ellers var det kun folk knyttet til søetaten, der fik
lov til at bo her, idet boligen da som regel blev opfattet som en del af
deres løn.
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Niels Juel havde også embedsbolig. Siden 1657 havde han boet i den
bolig, som Christian IV havde ladet bygge for Holmens admiral. Tidligere,
i Frederik II's tid, havde Bremerholms admiral boet i en gård, der lå mellem AdmiraIgade, Dybens gade og Vingårdsstræde, men da Christian IV
bestemte denne til andet brug, besluttede han at bygge en ny admiralgård
på vejen mellem Bremerholm og Nyboder. 1647 påbegyndtes bygningen
af denne. I juli blev der skrevet til Sehested i Norge efter tømmer, i marts
1648 sluttede Korfits Ulfeld kontrakter med håndværkerne, og det følgende år stod admiraIgården færdig. Det var en bindingsværksbygning, der
lå, hvor vi i dag har St Kongensgade 21, og den havde matr. nr. 39 i
St Annæ Vester Kvarter. Kælderen havde grundmurede vægge af små
gule mursten, Flensborgsten. De to øvre stokværk var helt bindingsværk,
hvor alt tømmeret var norsk fyrretræ, der sammenholdtes af egetræsnagler.
Tavlene derimellem havde gule mursten som kælderen, og et rødt tegltag
dækkede hele huset".
Med samspillet af de forskellige farver, bejset træ, gule sten, hvide fuger
og rødt tag, og med kraftigt optrukne linier fra bindingsværket har admiralgården taget sig godt ud i det nye kvarter, der her var ved at skyde op
uden for den gamle Østerport, Gavlene havde 7 fag, medens forsiden
havde 23 fag. I de følgende århundreder ændredes bygningen et par gange,
indtil den i foråret 1899 blev revet ned. Men blandt Rasch' og Egebergs
danske prospekter finder vi heldigvis et maleri fra 1749, hvor også denne
bygning er afbildet, således at vi her kan få en god forestilling om Christian IV's gamle admiralgård.
Den 22. februar 1658 fik Niels Juel yderligere bevilget "efter underdanigst anmodning og begæring," at han "må nyde den haveplads med
derudi damme og anden tilhøring, som ligger ved den vores gård herudi
byen, som han er forordnet og bevilget at bo i. Dog skal han holde beo
meldte plads med planker o. a., som den nu forefindes ved god hævd og
magt"." Da Niels Juel fraflyttede gården i 1661, var grundens størrelse:
42 alen til den åbne plads, 250 alen i Gothersgade (nuvær. St. Kongens.
gade), 246 alen langs den store stenbro og 144 alen langs rentemester Mogens Fris' have.
Denne gård blev dog heller ikke solgt, idet Niels Juels tilgodehavende
hos Kongen blev stående til en anden lejlighed. Men ellers ses det, at Frederik III ofte har givet fast ejendom for at få afdraget sin gæld. Skipperboderne er tidligere nævnt som eksempel, men desuden kan bemærkes, at
kpt. David Dannel bevilgedes to "vande" ved Lyngby og en del gods i
Norge som afdrag på resterende pension, kpt. Kornelis Kruse fik ligeledes
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gods i Norge, kpt. Peter Petersen Kerteminde, fik kongens part i en konfiskeret skude Vinberg. kpt. Peter Jensen Morsing fik tre møller, kpt. Kristoffer Orning fik 5 små prisskuder o.s.v. Ligeledes gav Frederik ID ordre
til at udbetale til Niels Juel den part i det svenske skib Haabet, som tilkom
kongen',

Det gjaldt således også på Holmen om at udnytte, hvad der kunne anvendes af brugt materiale, hvad enten det var til vands eller til lands.
Eksempelvis fik Niels Juel den 6. august ordre til, at murermester Søren
skulle have udleveret 200 tagsten fra den gamle smedje, da de skulle anvendes til kongens kuskestald. Den 20. august fik Niels Juel forskellige
ordrer vedrørende Nicolaj Teller, der af kongen havde fået tilladelse til
at bjærge hvad han kunne i Øresund af skibe, stykker o. a. Niels Juel
skulle udlevere en galiot og en båd med forskelligt skibsredskab til ham
og endvidere sørge for, at en tredjedel af, hvad der opfiskedes, blev afleveret på Holmen",
For at finde udveje for fremskaffelsen af penge til statskassen samt for
at nyordne forsvaret indkaldtes de deputerede fra de tre øverste stænder:
adel, gejstlighed og borgere til et møde i København den 10. september.
En uges tid efter passerede den svenske dronning Christina Danmark, og
Niels Juel førte hende den 18. september på en kgl. jagt over Sundet fra
Helsingør til Helsingborg. Dronningen ledsagedes på rejsen i Danmark
af Hannibal Sehested, og de to slægtninge har sikkert allerede da under
tilbageturen fra Helsingborg ivrigt drøftet de store begivenheder i Københavns.
De politiske begivenheder, der fandt sted i oktober 1660, skal ikke behandles her, men resultatet var som bekendt i første omgang, at repræsentanter for de fire stænder den 13. oktober i et højtideligt optog foran
slottet tilbød kongen at få overdraget Danmark som arverige. Håndfæstningens annullering undertegnedes herefter den 16. oktober af rigsrådet,
de gejstlige og borgerlige deputerede samt af 54 menige adelsmænd. De 23
af dem, hvis navne ikke tidligere havde stået under indlæg fra mødet, var
hovedsagelig yngre personer i 20·30 års alderen, og blandt disse var også
Niels Juel og hans bror Jens Juel, begge søstersønner af Hannibal Sehested, en af begivenhedernes hovedpersoner".
Hvilken rolle, Niels Juel har haft, er det vanskeligt at konstatere, men
Frederik Gabel, en søn af Christoffer Gabel, antyder, at bl. a. de to unge
Juel'er har hjulpet med til at få adelens godkendelse på statsomvæltningen. Den 18. oktober foregik den egentlige arvehylding på slotspladsen
ved et malerisk sceneri med farvestrålende processioner til glæde for de
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københavnske borgere. Da hyldingen ved firetiden var forbi, saluteredes
der tre gange fra alle kanonerne på volden, og den fredelige revolution
endte med et stort aftenselskab hos kongen.
..Revolutionen"s anden del gennemførte Frederik l i uden større vanskeligheder i løbet af den følgende vinter, da han til underskrift tilsendte
rigsråder, adelige, gejstlige, rådmænd og enkelte andre en ny akt, der ikke
alene stadfæstede arverettighederne, men desuden fastslog den absolutte
enevældige regering. Dette var et statskup. Resultatet af enevoldsarveregeringsakten blev imidlertid, at kongen ikke mere støttede sig til de samme
kredse som før, men at han mod alle ønsker fremhævede udlændinge og
benyttede disse i statens vigtigste embeder.
Det nye styre tog snart form. Den 26. oktober udnævntes Joachim Gersdorff til rigsdrost, Hannibal Sehested til rigsskatmester, Peder Reedtz til
rigskansler og Christoffer Gabel til renternester i det nye kammerkollegium...Finansministeren" Hannibal Sehested tog straks fat på sit arbejde,
og den 1. november fik Holmens admiral ordre til at give skatmesteren
udførlig underretning om Holmens og flådens tilstand tilligemed et rigtigt
inventarium på, hvad der fandtes på Holmen af alle species. Desuden blev
det pålagt admiralen, at han ikke måtte modtage eller udlevere noget fra
Holmen uden efter kongens egen ordre, ..hvorom Niels J uel derpå skulle
advisere skatmesteren." En tilsvarende ordre fik Tøjhusets chef Marquor
Rodsten, og lignende påbud om leverancerne udstedtes med hensyn til
provianthus, bryghus, materielgård, tømmeroplag og klædekammers.
Skatkammerets finanser blev efter en forestilling af 14. januar 1661,
der approberedes af kongen, delt i fire kasser, hver med en renternester
som leder. Disse fire var hofetatens, søetatens, hærens og en reservekasse.
M hofetatens kasse skulle også udredes midlerne til de øvrige civile kollegier og til diplomatiet, og i hærens kasse indgik ligeledes midler til fæstningerne. Renternester Mogens Friis blev leder af søetatens kasse, som
skulle forsynes af indtægterne fra Norge, men som foruden til flåden også
skulle afse midler til bygningsvæsenet og til den norske hær. Mogens Friis
blev flåden en god mand, der med iver værgede søetatens kasse mod indgreb fra hofetatens og hærens side. At han samtidig var politisk opportunist, der svindlede med de ham underlagte pengemidler er en anden og
mere kedelig sag",
Det nye styre blev organiseret med et skatkammerkollegium, et statskollegium, et krigskollegium ved siden af det allerede eksisterende admiralitetskollegium samt et ..Danske Kancelli" og et ..Tyske Kancelli". Admiralitetskollegiet ændredes ikke, men da dets chef Ove Gjedde døde i
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slutningen af december, udnævntes admiral Henrik Bjelke til admiralitetspræsident. Ove Gjeddes stilling som rigsadmiral blev derimod foreløbig
ubesat. Der gik rygter om tilbud til både den nederlandske admiral de
Ruijter og til danskeren Niels Trolle, men mere end til rygter blev det
ikke 10 .
I begyndelsen så det ud til, at flåden ville få gode kår under de nye
forhold, men da det var givet, at man ville spare på forskellige punkter
af forsvaret, og da man endnu ikke var klar over, om hovedvægten i det
danske forsvar skulle lægges på hær eller flåde, var situationen usikker.
Adelen havde i sit indlæg af 19. september fremhævet Danmarks beliggenhed som ørige og udtalt, at landet derfor "skulle have sine bedste volde
og forsvar ved en god og veludrustet flåde," hvorimod borgernes program
af 17. september var baseret på en flåde af defensionsskibe, hvor også
kongens orlogsskibe i fredstid skulle bruges til koffardifart, så længe statens økonomiske forhold var så slette. På et punkt var alle stænder dog
enige, nemlig i ønsket om, at de højeste poster både i hær og flåde skulle
besættes med indfødte officerer.
I den første tid medens Hannibal Sehested havde en vis indflydelse på
begivenhedernes udvikling, så det ud til, at flåden skulle gå kronede dage
imøde, og at brødrene Juel kunne komme til at beklæde betydelige poster.
Men efter Frederik m's statskup var det ikke længere mændene bag arveregeringsakten, der havde kongens tillid, idet denne i stedet søgte sin støtte
fortrinsvis hos fremmede. Sehested og hans tilhængere trådte mere i baggrunden, hvilket fik afgørende betydning for flåden og også for Niels J uel.
Der var endog i februar 1661 tale om en gennemgribende reduktion af
søofficerskorpset, idet alle skulle afskediges og kun de dygtigste, fortrinsvis ikke-adelige, antages igen". Den 10. marts fik Niels Juel imidlertid
ordre til at lade antage alle de arkelimestre, konstabler og skibsfolk, som
efter sidste reduktion på volden og Tøjhuset var blevet henvist til admiralitetet. Han skulle bruge dem ved flåden eller ved det arbejde, der ellers
kunne forefalde ved Holmen-s,
Den 28. marts 1661 fik Niels Juel kgl. befaling til at være værge for Ove
Gjeddes børn under skiftet efter denne.
Kom Niels Juels slægtsskab med Sehested til at stå ham i vejen for at
opnå kongegunst, så har hans giftermål i sommeren 1661 med Margrethe
Ulfeldt ikke bedret hans stilling. Kongens nye omgangskreds hadede både
Hannibal Sehested og Corfits Ulfeldt, og under de herskende forhold kom
Niels og Jens Juel til at lide derunder. Jens Juel, der bl. a. ved Københavnsfreden havde vist glimrende diplomatiske evner, og som i 1659 var blevet
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geheimesekretær, blev nu helt forbigået ved ansættelserne i de nye kollegier. Den skavank, at de tilmed tilhørte gammel dansk adel, kom de til at
mærke mange år endnu.
Margrethe Ulfeldt, som Niels Juel blev viet til den 22. juni 1661, var
datter af Knud Ulfeldt til Svendstrup og fru Vibeke Podebusk til Borreby.
Slægtsskabet med Corfits Ulfeldt var fjernere. Samme sommer flyttede
Niels Juel fra admiralgården til et hus ikke langt derfra ved det nuværende
Kongens Nytorv. I Københavns grundtakst for 1661 står i listen over "ny
opbygte våninger i St. Annæ quarter" blandt andre admiral Niels Juels
gård, der her er opført til 1.300 rdl. Den 4. oktober fik han at vide, at hvad
der ved indflytningen havde været af kedler og redskaber i den admiralgård, han hidtil havde beboet, skulle han lade blive ved fraflytningen",
Det er vanskeligt at angive nøjagtigt, hvor Niels Juels nye gård har ligget, men med denne som udgangspunkt samlede han i hvert tilfælde i løbet af 166O-erne og 70-erne et anseligt grundareal med en del ejendomme
og bygninger. Sandsynligvis er det afdøde Jørgen Brahes gård, han er flyttet ind i, selvom han først den 27. november 1661 har fået skøde på den.
Til denne ejendom hørte en stor have samt 11 "boder og lejevåninger",
som han fik tilskødet lejen af fra sidste Michaelis dag>, For år frem i tiden
blev denne gård rammen om det hjem, som Niels J uel var ved at stifte og
indrette i København. Men Margrethe Ulfeldt førte et skånsk gods med
sig i ægteskabet. Det var godset Boserup, med tilliggende jordegods, som
hun havde arvet fra sin far.
Boserup ligger 14 km øst for Helsingborg i Risekatsløsa sogn, Luggude
herred. I 1400-tallet tilhørte godset slægten Laxmand, men overgik senere
ved giftermål til slægten Ribbing og siden til Urne-slægten. Den første ejer
af denne slægt var Lave Urne, som fik Boserup med sin kone Cecilia Ribbing. Boserup gik endnu et par gange på skift mellem forskellige slægter,
indtil Sten Bille til Billesholm købte den i 1612, derefter fik Gunde Rosenkrantz den og endelig Knud Ulfeldt i 16491 3 •
Ved freden efter den sidste svenskekrig måtte Frederik m imidlertid
som vederlag for Bornholm afstå en del gods i Skåne, og for at få tilstrækkeligt hertil måtte han mageskifte gods her med gods andetsteds i landet.
Jomfru Margrethe Ulfeldt var en af dem, der måtte mageskifte skånsk gods
med kongen, og i 1661 ordnede Niels Juel denne sag for hende. I hartkorn
var den godsmængde, hun gav i Skåne, i alt 60 tdr. 3 skp. 5 fjk. og 2 2 / 3 alb.,
og for dette fik hun noget spredt gods i Halds len i Jylland, der talte 50
tdr. 1 skp. 2 fjk. og 21 / 3 alb. samt i rede penge 514 rdl. 16 sko Men Boserup beholdt hun, og efter at Niels J uel og Margrethe Ulfeldt var blevet gift,
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finder vi, at førstnævnte nu kalder sig admiral Niels Juel til Boserup".
Hvor meget de har opholdt sig her i Skåne i et nu fremmed land er uvist,
men helt uden interesse for Niels Juel har dette jordegods næppe været,
siden vi både i 1661 og 1662 finder, at han køber nogle bøndergårde hertil.
1665 solgte Niels Juel Boserup til den svenske greve Ludvig Leijonhufvud
som ved sin død i 1668 efterlod hele godset til en søn. Vi kender intet til
Boserup, som det så ud da Niels Juel ejede det, thi midt i det følgende århundrede blev bygningen revet ned og erstattet af den hovedbygning, der
står i dag".
Niels Juel fik, som tidligere nævnt, også ordnet sine egne økonomiske
forhold i 1661, hvor man opregnede hans lønninger og tilgodehavender fra
hans første ansættelse i kongens tjeneste. Resultatet af det blev, at Niels
Juel pr. den 14. april 1661 havde i alt 3.179 rdl. 1 mrk. og 2 skilling til
gode",
Denne fordring, der efter datidens pengeforhold, var af en anselig størrelse, forelagde Niels Juel på skatkammeret med en af rentekammeret udstedt afregningskvittans, som var dateret den 25. juli. Da kongen allerede
det foregående år den 20. august 1660 havde bevilget, at Niels Juel måtte
få sit tilgodehavende dækket ved indkomster fra forskellige steder i Norge,
forordnede skatkammeret nu, at landkommissærerne Nicolaus Poulsen og
Johan Gaarman skulle betale de 3.l79~ rdl. 2 sko af Sannichedals told til
Niels Juel, således at det fordeltes på 4 terminer fordelt på dette og næste
år. Men hvordan denne afregning end er forløbet, ser vi, at der den 14.
november 1661 opgives en restance til Niels Juel på 400 rdl. 21 sk.",
Inden vi forlader Niels J uels økonomi, kan det bemærkes, at hans gage
på denne tid undergik en mindre ændring. Det tillæg, han fik tilstået under
krigen, blev nu afløst af et huslejetilskud, efter at han ikke længere boede
i et af kongens huse, men i sin egen gård. I stedet for kostpenge og foder
til en hest fik han nu til husleje: 200 rdl., således at den samlede gage blev
i alt 1.250 rdl. om året.
Til sammenligning kan nævnes, at en af landets første mænd, Hannibal
Sehested, lønnedes med 3.000 rdl. som rigsråd, 2.000 rdl, som rigsskatmester og 1.000 rdl. som assessor i statskollegiet d.v.s. i alt 6.000 rdl. Datidens lønninger var stærkt stigende for de højere stillinger, således at de
mænd, der nåede frem til ansvarsfulde poster, også fik betydelige gager";
Niels Juel havde i 1661 kun få skibe at udruste, men om arbejdet på
grund af de små beholdninger og de dårlige økonomiske forhold derfor
har været mindre, er et spørgsmål. Om sommeren skulle prinsen til Norge
for at modtage arvehyldningen der, og i den anledning blev en mindre
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eskadre nødtørftigt udrustet. Det var Tre Løver, hvorpå prinsen selv skulle
være, Lindormen med Hannibal Sehested, ærkebiskoppen og rigsmarskallen, Nellebladet med rigskansler Peder Reedtz samt Sorte Bjørn, l jagt
og 2 galioter. Den svenske resident Gustaf Duvali skriver: "De andre skibe,
som ligger her ved Holmen, ser helt ilde ud. Jeg var selv ombord på dem
i går. Nogle af de største vil koste ligeså meget at reparere, som de er værd.
Den, der havde inspektion over Holmen, havde mig med sig'?'.
To af skibene på Norgesfærden sendtes videre for bl. a. i Drammen at
hente tømmer til Bremerholm, samt forskelligt privat gods. Således fik Peter Bjelke efter skibenes hjemkomst i september tilladelse til på Holmen
at hente det tømmer, som han selv havde ladet indskibe i Norge, og som
tilhørte ham. Niels Juel fik ligeledes lov til at beholde det medbragte stuveved, og desuden måtte han lade et par skibsløjtnanter få 100 fyrredele og
5 favne ved, som de havde haft med fra Norge. Endelig var der også dele
og ved med til Jacob Jensen Normand".
flåden var præget af danske og norske officerer og mandskab i for stor
en grad til at kongen havde større interesse i den foreløbig, og selvom
Hannibal Sehested varmt talte dens sag, havde hans modstandere dog den
afgørende indflydelse, når han ikke var i Danmark. I juli 1661 var Sehested
rejst til Norge med prinsen, og herfra blev han beordret til England. Han
skulle have været videre til Frankrig, men blev alligevel først kaldt hjem
for konference og kom til København den 8. februar 1662. Da ban nu atter
for kongen påviste flådens vitale betydning for landet lykkedes det ham tilsyneladende denne gang at bringe flåden ud af det ødelæggende dødvande,
den var kommet i2 S •
Vi finder i den svenske resident Duvalls brev hjem forskelligt derom. J et
brev af 8. marts 1662 står der således": "Hr. Sehested skal have demonstreret Hans Maj., hvorledes det rige umuligt på denne måde kan bestå, thi
som det nu går til, så er der af revenuerne knap til Hans Maj.s taffels underhold og betjenternes lønninger, og imedens må flåden, som meget andet
nødvendigere, lide skade, og af forsømmelse og vanskøtsel fordærves." Og
efter dette finder vi nu en øget interesse for flåden fra kongens side.
Den 24. marts får Henrik Bjelke, Niels Juel, Jørgen Bjørnsen og Kornelius Kruse kgl. ordre til, at: ,,1 skal hurtigst muligt tilstille Os en fortegnelse
på, hvor mange og hvad for orlogsskibe i vores flåde findes, som bedst
kunne times, og bekvemmeligst færdiggøres til at sejle med i forestående
sommer og derhos opsætter en vis capitulation, hvorledes I agter, at ethvert
skib kunne i krigstid med billighed og Os til profit bortfragtes specificerende tillige med ethvert skibs drægtighed og antal stykker. P.S. Desuden
5 Niels lue)
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skal I tilstille Os et nøjagtigt overslag over, hvad hvert skib vil koste at
reparere'?",
Efterskriften tyder på en bange anelse om de efter forsømmelserne mulige store udgifter, der venter. Sehesteds udtalelser har sikkert peget derpå.
De 4 herrer har åbenbart reageret hurtigt, for allerede den 3. april kommer
en ny mere begrænset ordre: "I skal, som I allerede har gjort, opsætte og
straks tilstille os en capitulationsprojekt på efterfølgende skibe alene, nemlig Svanen, Victoria. Tre Croner, Norske Løve. Lindormen og Spes, så at
der i foruden hvad i den forrige obsement er, bliver beregnet en admirals
traktement under hvis kommando nævnte skibe bør stå og de tilhørige
stykker">.
Det var meningen at få dobbelt fordel ud af udrustningen af disse skibe.
Dels skulle de af Hannibal Sehested ved dennes ambassade til Frankrig
søges at blive udlejet til denne stat i forbindelse med den håbede venskabstraktat og derved skaffe kongen penge, og dels skulle søofficerer og mandskab derved få uddannelse samtidig med, at skibene blev holdt vedlige.
Nu i foråret udnævntes også endelig Ove Gjeddes efterfølger som rigsadmiral. Frederik m havde ikke fundet nogen udlænding, og rigsvieeadmiral Henrik Bjelke fik da udnævnelsen og aflagde i maj måned ed til kongen.
Men samtidig fandt også den længe ventede reduktion sted inden for marinen. Den 20. maj skrev DuvalI: "Forleden fredag har man her aftakket
alle kaptajner, løjtnanter og andre officerer på flåden, og i fremtiden vil
man ikke holde mere end 500 matroser. De afskedigede officerer har fået
et fjerdingårs gage. Det er sagt mig, at man atter vil opsøge de bedste
blandt dem og tage dem i tjeneste på ny. Derimod mener andre, at Møller
og Klingenberg i Hamburg har accorderet med kongen om at underholde
flåden og forsyne den med alt nødvendigt for en vis årlig sum'?", De økonomiske grunde har været fremherskende ved disse afskedigelser, men hvorledes reduktionen og genantagelserne har gået for sig i praksis er ikke
kendt. Den sidste bemærkning om flådens vedligehold tyder i øvrigt på, at
kongen har undersøgt flere muligheder for at få skibene ud at sejle.
Det var kun få skibe, der dette år blev udrustet. Den påtænkte udlejning
af en eskadre til Frankrig blev ikke til noget, og skibene blev liggende
urørte. Derimod kom Henrik Bjelke afsted med et par fregatter for på
Færøerne og Island at modtage hyldningen for kongen. Han afrejste i maj
med Sorte Bjørn og var tilbage igen i september. Også Niels Juel var på
et repræsentationstogt for kongen. Den 29. juli fik han således ordre til
med skibet Elefanten omgående at afgå til Helligenhafen i Holsten og imellem Helligenhafen og Femern være parat til at tage kurfyrstinden af Sach-
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sen ombord, så snart han ved, hvilken vej hun vælger, og hvor hun er kommet til. Hun skulle da med følge sejles til Rødby på Lolland",
Selvom reform bestræbelserne i søetaten tilsyneladende snart døde hen,
har kongen næppe været helt upåvirket af forårsbegivenhederne, idet han
atter om efteråret så sig om efter en admiral, der var uafhængig af den
danske adel, og som han derfor kunne benytte ved flådens opbygning.
Åbenbart havde han nu indset dennes uundværlighed. Hvorledes valget herefter er faldet på nordmanden Cort Sivertsen Adeler, ligger ikke ganske
klart. Men man kan følge en linie fra kongen over Christopher Gabel til
dennes nære forretningsven i København Jonas Trellund, hvis hustru var i
familie med Cort Adelers hollandske hustru",
Cort Adeler var født i Brevik i Norge den 16. december 1622 som søn
af Søren Jensen og Dorte Nielsdatter. 1645 til 1660 var han i venetiansk
tjeneste, hvor han ved sin dygtige indsats vandt megen anerkendelse, blev
Tenente Generale og udnævntes til Markusridder. Han forlod imidlertid
den venetianske krigstjeneste og slog sig i 1661 ned i Nederlandene. Den
25. juli 1662 blev han gift for anden gang, og hans anden hustru, der som
den første også var fra Nederlandene, hed Anna Pelt og var datter af den
store købmand Aernoult Pelt og Susanna van GansepoeI. Der findes således en naturlig forbindelse mellem de danske hofkredse og de kredse, som
Cort Adeler færdedes i i Nederlandene.
De officielle forhandlinger overlod kongen ikke til nogen søofficer, men
til den øvertskommanderende i Norge general Claus Ahlefeldt. Det viser
disses politiske karakter, idet Ahlefeldt stod i modsætning til den kreds,
som Hannibal Sehested, Henrik Bjelke og Niels Juel tilhørte. Ahlefeldt
blev sidst på året sendt til Nederlandene for at træffe Cort Adeler og indlede underhandlinger, men helt nemt har det åbenbart ikke været, da Adeler stadig var knyttet til den venetianske republik og havde visse forretninger at udføre for den. Adeler havde end ikke tid til at rejse til Danmark
for at blive præsenteret for kongen de første måneder. Det blev derfor til, at
han først kom til København den 8. august 16633 °.
Men samtidig med at kongen nu skaffede sig en mand efter sit hovede
til flåden, kunne reorganiseringen atter fortsætte eller måske mere rigtigt
påbegyndes j 1663. Det var imidlertid ikke lette kår for Henrik Bjelke, da
den politiske tovtrækning om indflydelse på kongen og magt gjorde det
vanskeligt for de tilsidesatte admiraler at vise initiativ. Et talende vidnesbyrd herom giver svenskeren Peter Chambers os i sine indberetninger til
Carl Gustaf WrangeI. Den 6. december 1662 skrev Chambers om et svensk
skib, der efter havari i København hos Henrik Bjelke bad om hjælp af
S'
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mast og tovværk fra Holmen. Rigsadmiralen gav de nødvendige ordrer,
men da han en måned efter af Chambers erfarede, at skipperen endnu ikke
havde fået det nødvendige, skal han have udtalt: "Det ved djævelen, hvorledes det nu går til, der er så mange regenter, at man ikke ved, af hvem
man skal lade sig regere" og "flere ord, som det ikke tjener at skrive". tilføjer Chambers i sin rapport",
Men inden længe begyndte der at komme liv i søetaten. Det er vanskeligt at sige, hvad årsagen er, eller hvem der er den drivende kraft, men
måske er det kongen selv, som efter at have taget det første skridt ved at
åbne forhandlinger med Cort Adeler, nu fortsætter ad samme vej til flådens genopbygning og beordrede videre foranstaltninger ved søetaten foretaget. Om Jonas Trellunds ansættelse som admiralitetsråd den 8. januar
1663 er en medvirkende årsag til en øget interesse for flåden er muligt".
I hvert tilfælde gik der ikke mange måneder i det nye år før man mærkede
en helt ny kurs i søetaten.
"Eftersom ingen midler af penge ved søetaten nu udi forråd er og man
ved de to fregatters, nemlig Egernets og Vildmandens, samt galioten St.
Peders reparation efter Kgl. Maj.s allernådigste vilje, begyndt har, og til
dets fuldkommenhed adskillige materialer behøves, som ikke uden rede
penge kan haves efter protocollens videre indhold, thi er jeg på Kgl. Maj.s
vegne af senior Pouell Klingenberg begærende, at han til ovenbemeldte
brug 100 rdl. vil forskyde og mod bevis til materialskriveren Knud Walter
lade levere. Hvilke 100 rdl. bemeldte P. Klingenberg i de første af søetatens
indkommende midler, igen kan decurteres. Hafnia den 10. marts 1663"33.
Med disse meget talende ord, der er underskrevet af rigsadmiral H.
Bjelke, indledes admiralitetets registerbog contra kgl. skatkammer. Samtidig
forhøjedes admiralitetsskriverens løn til 600 dlr. årligt, for at han nu skal
"holde admiralitetets kontrabog med de andre registerbøger så rigtig, at
deraf kan ses, når påfordredes, hvad på flåden og søetaten årlig bekostet."
Der indføres således fra denne tid en mere nøjagtig regnskabsførelse for
søetaten muligvis under indflydelse af dens rentemester i skatkammeret
Mogens Friis. Søetatens hovedbog føres som en nøje oversigt over indtægt
og udgift med specificeret konto for hvert skib, hver bygning, hvert værksted, beholdning og varesort. Ligesom søetaten førte sin registerbog for
skatkammeret, førte nu også skatkammeret sin for søetaten, og hertil føjes
en række registerbøger med mere specificerede regnskaber, hvoraf vi i dag
har bevaret tømmerskriverens og materialskriverens registerbøger samt ·
zahlmesterens regnskab. En udbygget organisation blev således det ene
grundlæggende resultat af den fornyede aktivitet, og det andet resultat kan
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man direkte læse i de før citerede indledningsord i admiralitetets registerbog: reparation af skibene.
Fra marts 1663 begyndte man at tage fat på Holmen med skibbygning
og reparation af flåden. Siden krigen havde Niels Juel haft en stille tid her,
ikke mindst fordi det politiske tovtrækkeri var gået ud over arbejdet ved
skibene, så der end ikke var afset penge til disses vedligeholdelse. Resultatet var, som Chambers skrev til Sverige allerede i 1662: "Det er så sandt
Gud hjælpe mig beklageligt at se, hvorledes disse skibe skæmmes og rådner i grund. De er grønne udvendig og forgår." Selv som spion pinte det
ham at se de skønne skibe blive edelagt-'.
Den danske flåde bestod efterhånden ikke af mange skibe:
Frederik

94 stk. bygget 1649

Sophia Amalia 100 stk. bygget 1650
Prins Christian 91 stk. bygget 1650

Trejoldighed
Svanen

60 stk. bygget 1643
60 stk. bygget 1649

Tre Løver

64 stk. bygget 1656

TreKroner
Victoria
Norske Løve
Spes
Lindormen
Sorte Rytter
Sorte Bjørn
Nellebladet
København
Vildmanden
Egernet

60 stk.
56 stk.
52 stk.
52 stk.
50stk.
52 stk.
36 stk.
34 stk.
32 stk.
16 stk.
16 stk.

.

bygget 1632
bygget 1650
bygget 1634
bygget før
bygget 1654
bygget 1636
bygget ca.
købt 1635
bygget 1656
bygget 1658
bygget 1658

Niels Juel hentede i 1662 på dette
skib kurfyrstinden af Sachsen.
omdøbes 1667 til Prinsesse Charlotte
Amalie og omdøbes igen 1673 til
Enighed.
var en gave til kongen fra Hannibal
Sehested, der da var statholder i
Norge, og hed dengang Hannibal,
men omdøbtes 1658. Niels Juel førte
det i 1659.
omdøbes 1665 til Nellebladet.
Niels Juel førte det i 1657.
1648.
Niels Juel førte det i 1656.
1635.
hed indtil 1654 Gak Med.
lejet af Saltkompagniet.
hed indtil 1660 Elefanten.

4 jagter: Papegoien, Lindormen, Mynden og Dronningens jagt. 5 koffardiskibe: gallot St. Peder, Hvide Løve, Prinsens galiot samt boierterne Sorte
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Hund og Haabet. Desuden var der to stykpramme, Noah Arch og Arehen
Noah, en viktualiepram og en ny stykpram.

Antallet af faste søofficerer var også ringe på dette tidspunkt. Foruden
rigsadmiral Henrik Bjelke, admiral på Holmen Niels Juel, viceadmiralerne
Jørgen Bjørnsen og Nikolaj Helt samt chefen for Tøjhuset Marquor Rodsten var der blot 18 kaptajner og 4 løjtnanter.
Niels Juel havde hidtil ikke, under de vanskelige tider, haft mulighed
for på Holmen at drage nytte af de kundskaber, som han med flid havde
høstet i Nederlandene, men haft den utaknemmelige opgave blot at skulle
holde sammen på de forsømte rester. Efter hans instruks af 14. juni 1657
skulle han have opsyn med alt, der foregik på Holmen. Som hjælper havde
han viceadmiralen på Holmen, Jørgen Bjørnsen, samt tre kaptajner, der
dog skulle stå til regnskab over for admiralitetet direkte. Kaptajn David
DannelI skulle have indsigt med spisningen, bødkerarbejdet samt sejl- og
kompasmagerarbejdet, og kaptajn Kornelius Kruse skulle tage vare på reberbanen, skibenes udtakling og på forskellige materialer, men ingen af
disse var mere i tjenesten. DannelI døde i 1661, og Kruse trak sig i maj
1662 tilbage til et gods i Norge. Den tredje kaptajn var i de første år Nikolaj Helt, men denne var siden blevet viceadmiral til søs, og han havde i den
stille periode i 1661 og 1662 været i Nederlandene. Hans opgave var det
at tage vare på skibbygningen, både nybygninger og reparationer, samt at
have opsyn med smedjen. Foruden disse kan nævnes endnu to ledende
stillinger ved Holmen, nemlig overskipperen og ekvipagemesteren, der i
Niels Juels tid havde været beklædt af følgende: Fra den 2. januar til 28.
december 1658 var Claus Reimers overskipper, derefter havde Søren Nielsen Fjelderup afløst ham og siddet i denne stilling til sin død i 1661, hvorefter Kristoffer Kristensen Borre blev overskipper. Ekvipagemesterstillingen var den 2. maj 1658 oprettet som et nyt embede og da blevet besat med
Peder Breda1, der imidlertid omkom den 8. december samme år under
kamp med nogle svenske skibe ved AlsS5.
I foråret 1663 var rigsadmiral Henrik Bjelke admiralitetets præsident,
medens de øvrige medlemmer var admiral Niels Juel, Holmens chef, dernæst admiralitetsråd Poul Klingenberg, admiral Nikolaj Helt, viceadmiral
Jørgen Bjømsen samt admiralitetsråderne Jonas TreIlund og Jens Lassen.
Samtidig, i april 1663, ændredes indtægtsfordelingen under skatkammeret,
således at søetaten fik tillagt indtægterne af amterne og stempelpapiret i
Danmark og Norge, den største del af købstadsskatterne i Danmark, nogle
norske skatter, trælasttienden og Islands afgift. Alt dette skulle tilsammen
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give søetaten en indtægt på 210.000 rdl., medens den norske hærs indtægter blev sat til 147.920 rdl., militæretatens indtægter til 463.000 rdl. og hofetatens til 390.000 rdl. 86
I første omgang måtte Poul Klingenberg træde til som kautionist ved
materialeindkøb. Foruden de to fregatter Vildmanden og Egernet samt
galiot St. Peder, der blev kølhalet og straks gjort sejlklar, var man også i
marts måned begyndt på den fregat, der nu havde stået seks år på stabel.
Tømmerfolk skaffedes fra København og fra Norge, og allerede den 13.
februar var Claus Reimers rejst til Lybeck for også der at skaffe nogle".
Peter Chambers, den svenske spion, meldte straks hjem om den øgede
aktivitet og fortalte bl. a. om et skib, der skulle til Norge efter master, og
et andet, der skulle til Neustadt efter egetømmer. Men helt let var det ikke
at få skibene repareret efter flere års forsømmelse. Sorte Bjørn og Nellebladet, som man også tog fat på i marts, voldte ikke så store kvaler, men
da man omkring l. april begyndte på Prinsen og Trefoldighed og senere
på måneden på Tre Løver og Frederik og efterhånden fik mandskab nok
til at gå i gang med flere, begyndte problemerne at melde sig36 • Chambers
skrev triumferende den 28. marts om Prinsen: ,,- - der var meget mere at
gøre ved det, end de havde troet. Tømmer og planker sættes ind, men må
tages ud igen, eftersom alt er forrådnet. Jeg holder på det vil koste lige så
meget som at købe et nyt skib, dog er de andre værre rådne'?",
Niels Juel havde fået rigeligt at bestille nu, og man kan ligefrem se på
de nye bøger, som skriverne begynder på, at alle er gået til dette arbejde
med energi og lyst. Hver af dem har sin særlige indledning, og de første
ordrers fine indførelse sætter straks sit præg på bogen, så man ikke kan
undgå, når man nu flere hundrede år efter åbner dem, at blive grebet af
den højtidelige feststemning, der har hersket på Holmen og er nået helt
ind i skriverstuerr'",
Beholdningerne har imidlertid ikke været overvældende store i begyndelsen. Henrik Bjelke, Niels Juel, Poul Klingenberg, Jørgen Bjørnsen og
Nicolaj Helt synede tømmerlageret og vurderede det til pr. 1. marts at være
860 rdl. værd. Men trods de ringe midler var man alle steder startet med
iver. Først var de forhåndenværende beholdninger blevet brugt til de indledende reparationer, hvorefter de sejlklare skibe blev sendt ud efter mere.
Der hentedes tømmer i Norge og i Lybeck, og et skib, København, som
kongen købte af det tidligere Saltkompagni, blev sendt til Arehangelsk efter hamp. Endvidere sendtes en fregat til Nederlandene for i Amsterdam
hos købmanden Marselis at hente sejldug og klæde og for at få nogle tømmerfolk med hjenr".
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Den 8. august kom Cort Adeler til København, hvor forhandlingerne
med ham blev ført til ende, således at han den 15. september fik det endelige tilbud fra kongen til underskrift og dermed udnævnelsen til rigsviceadmiral eller som den officielle titel blev, generaladmiraUøjtnant. At Adeler således pludselig sprang ind som admiral foran flere veltjente og dygtige danske admiraler kunne selvfølgelig ikke ske, uden at disse har følt sig
brøstholdne over tilsidesættelsen, og admiral Helt skal da også have søgt
sin afsked af denne grund, dog uden resultat, thi han arbejdede fortsat i
søetaten de følgende år. Noget lignende om Niels Juel, der også blev forbigået, foreligger ikke, muligvis fordi han i september og oktober har været
bortrejst";
Da kurfyrsten af Sachsen ved denne tid besøgte det danske hof, fik han
en strålende modtagelse, og bl. a. lå i Københavns havn viceadmiral Helt
med 50 små skibe, jagter og både af alle slags, der var festligt smykkede.
Især var der en sjælden (af venetiansk model) ..ved den nærværende venetianske general og ridder hr. admiral Cort Sivertsen Adeler, som trådte i
Hans Maj.s tjeneste og blev ansat som admiral for Danmark og Norge,
indrettet og helt overmalet og med rødt skarlagen dækket galej, ved siden
af to nordiske forgyldte jagter, overalt med skønne flag og vimpler udstafferet":".
I slutningen af september stod Sveriges nyeste orlogsskib Riksiipplet ned
gennem Sundet, men da det om aftenen blev stille, måtte det ankre l ~ mil
fra København. ..Næste dag, tirsdag, roede Henrik Bjelke med Niels Juel,
Nicolaj Helt og Mogens Friis ud for at se skibet. De roede omkring det,
men ville ikke ombord, skønt kaptajnen på det kraftigste indbød dem dertil. De undskyldte sig med, at det var silde." Om onsdagen beså Cort Adeler skibet.
Forinden isen lagde sig i Sundet, nåede man dog sidst i november at
modtage et nybygget orlogsskib, som Claus Reimers havde bygget i Neustadt. Det var bestilt i foråret af admiralitetet og øjensynlig bygget efter
samme principper som dem, hvorefter man ombyggede nogle af de ældre
skibe, thi Chambers omtaler, at ..det er et skib, som kan føre 50 stk., men
så bliver det gruelig rankt, thi det har ingen ..buck", men går næsten lige
op og ned, og har ikke to faste overløb, thi bakken er åben og skansen
ligeså, på samme måde, som de har gjort Prinsen'<.
Medens Claus Reimers var i København forhandlede man med ham om
bygningen af et andet skib, og efter at Henrik Bjelke, Poul Klingenberg og
Helt den 31. december satte deres signaturer under en kvittering på 17.000
rdl. in specie for det færdige arbejde, afsluttede de et par dage senere en
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kontrakt med Reimers om det nye skib til 13.000 rdl. Dette skulle i øvrigt
bygges efter de samme principper som det forrige med "beides schantz
undt back innwendigschiffs effen." Bjelke og alle admiralerne havde i december været ombord på Tre Løver, som Jacob Robbin havde bygget. Den
var blevet målt og gennemset, da man ikke kunne få modellerne, thi bygmesteren sagde, "at de som bygger, må skaffe ny modeller". Den omtalte
bygmester må have været Jacob Robbins søn, James, der ikke på dette
tidspunkt har været i kongens tjeneste, og hans reaktion med hensyn til
konstruktionstegningerne var ganske almindelig, da sådanne på denne tid
ansås for privat ejendom, der nøje vogtedes, og James Robbins har sandsynligvis i dette tilfælde arvet tegningerne til Tre Løver fra sin f~~.
Men skulle der gøres den bebudede større indsats for genopbygning af
den danske flåde, ville det være nødvendigt at få ansat en skibbygmester
på Holmen. Det var derfor glædeligt, at der allerede i begyndelsen af december 1663 kom bud fra Cort Adeler om, at han nu havde fundet en, der
var villig til at rejse til København. Dette var skibbygmester Thies Hermansen van der Burg, som hurtigt kom hertil og allerede i januar 1664 var
i arbejde på Holmen".
Havde 1663 givet håb om en hurtig genopbygning af flåden blev dette
på ingen måde skuffet i det følgende år. Det var den unge enevældes flåde,
der skulle skabes, og som for at understrege det blevadmiralitetsseglets
indskrift først på året, den 17. februar, ændret, idet ordet regni erstattedes
af regis, så der kom til at stå: sigillum admiralitatis regis daniæ. Det var
kongens og ikke rigets magt, der blev fæstner".
Den nye tid blev på en måde også understreget i skibbyggeriet på Holmen. Fra nu af nummererede man nybygningerne, og byggenummer l blev
givet til fregatten Flyvende Hjort, der blev færdig i 1663.
Efter en mild vinter kom man hurtigt i gang med de løbende reparationer på skibene, og allerede midt i februar kunne den nye skibbygmester
Thies Hermansen opsætte et skib ved vejerporten (byggenr. 2). Da der var
brug for megen arbejdskraft, sendtes der den 2. marts bud til alle lensmændene om at sende "de fanger, der er dømt på livstid eller til jem, og
som er stærke nok, til Holmen for at arbejde." I marts og april opsættes
endnu to skibe (byggenr. 3 og 4), medens arbejdet gik rask videre på de
skibe, der skulle repareres. Alt foregik under Niels Juels og Nicolaj Helts
ivrige tilsyn, og selv kongen var så interesseret i, hvad der foregik på Holmen, at han jævnligt inspicerede arbejderne",
Også den svenske spion Chambers er imidlertid interesseret og rapporterer hyppigt hjem, idet han indrømmer, at der blev arbejdet med flid. "De
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river i stykker og sætter sammen, et stykke ud og andre ind igen". Reparationerne skrider frem under kyndige hænder, men Tbies Hermansens byggemåde forstod Chambers ikke. .Det er alt for løjerligt at se på Holmen,
der saver de sønder de kostelige egebjælker, som er kommet fra Preussen,
til planker. Jeg har aldrig set sådan maner på køle, som dem her ligger.
Han gør dem med en bugt midt i, så skibet må straks stikke op i riggen."
Formålet hermed var imidlertid at udnytte den brydning, som skroget blev
udsat for ved stabelafløbningen, til at få kølen ret".
Fra Nederlandene var der foruden Tbies Hermansen også kommet en
ekvipagemester til Holmen, Arent Tengnagel, der var en gammel bekendt
fra krigens tid. Han havde været proviantmester ved den nederlandske
hjælpeflåde og som sådan været stationeret på Holmen under hele krigen,
og ved afrejsen i 1660 var han tilmed blevet belønnet af Frederik ID for
sine fortjenester. Mærkeligt nok er hans løn beregnet fra den 24. juni 1663,
medens hans bagage først kom til landet i april 1664 samtidig med admiral
Adelers ombord på St. Michael, et skib som Adeler havde købt i Nederlandene for kongen",
Cort Adeler havde i den forløbne tid været kongen til stor nytte. I Nederlandene havde han hvervet folk og indkøbt materialer til skibbygning,
og herfra var han blevet kommanderet til Norge bl. a. for at igangsætte den
galejskibbygning, der havde hans store interesse. I juni måned, efter at
genopbygningsarbejdet havde stået på i 1~ år, kom han endelig til København og tog for første gang sæde i admiralitetet. Den 21. juni 1664 satte
han for første gang sin underskrift sammen med de øvrige admiralers under en admiralitetsbeslutning. Han blev i hovedstaden omkring 3 uger, i
hvilken tid blandt andet skibbygningen blev drøftet. Man blev enige om,
at bygge skibet større, og Cort Adeler skulle herefter rejse derned for at
træffe de fornødne dispositioner. Den 21. juli accorderede han med Claus
Reimers efter admiralitetets ordre, hvorefter han fortsatte sit arbejde med
at skaffe materialer og hverve folk i de nordtyske byer og i Nederlandene.
Efter den oprindelige kontrakt med Claus Reimers skulle skibet på dette
tidspunkt, nemlig omkring den 15. juli, allerede være løbet af stabelen,
men den 27. maj havde admiralitetet kommanderet kaptajn Søren Orning
til Neustadt for at forberede Reimers på eventuelle ændringer og for at inspicere byggeriet og sandsynligvis også berette hjem om, hvor langt det var
skredet frem. Men tilsyneladende har Reimers overholdt de fastsatte byggeterminer, idet han den 3. juni rykkede for de penge, som ifølge kontrakten skulle betales den 1. juni, og den 13. juni bragte admiralitetet forholdet
i orden",
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Om der har været stridigheder i admiralitetet vedrørende ombygningen

af skibet i Neustadt, eller hvad der er årsag til ændringerne fortæller de
kendte dokumenter intet om, og derfor kender vi lige så lidt til Niels Juels
stilling hertil. At Cort Adeler mod hele det øvrige admiralitet alene skulle
have fået gennemført så store ændringer i løbet af de første 14 dage, han
har sæde her, synes lidet sandsynligt, og har der været uenighed, ville
denne sikkert have givet genlyd uden for admiralitetet. Meget tyder derfor
på, at ændringerne er sket efter nøje overvejelse og forhandlinger gennem
den sidste tid i et godt samarbejde mellem admiralerne, inkl. Cort Adeler'",
Niels Juels indsats foregik på Holmen, og som dens chef må man regne
med hans energiske medvirken, hvor der foregik noget. Det ville være svært
at tænke sig, at denne mand, der ti år senere og i efterkrigsårene viste sig
så initiativrig, skulle have været helt uvirksom nu. Bemærkninger, der kan
hentes forskellige steder fra, tyder da også på, at han har udført et flittigt
arbejde for flåden. Vi kan i hvert tilfælde konstatere, at han siden april
1663 har deltaget i omtrent hvert eneste admiralitetsmøde. I 1663 var han
som tidligere nævnt bortrejst fra ca. 15. april til ca. 13. juni for at udpege
tømmer til brug for Holmen. I længere perioder i september, oktober og
december var han ligeledes bortrejst, men hvilke opgaver han har haft er
ikke kendt. I 1664 var han borte fra Holmen i to korte perioder i tiden
9.-22. juli, idet han har deltaget i et møde den 15. juli, det sidste møde
inden Cort Adelers afrejse",
I løbet af 1664 var byggenumrene 2, 3, 4 og 5 løbet af stabelen. Nr. 2
var en lille fregat Grønland, nr. 3 var fregatten Spitsbergen; der dog allerede samme år fik navneforandring til Havfruen, nr. 4 var orlogsskibet
Prins Jørgen (også hyppigt kaldt Prins Georg), og om nr. 5 skrev den
svenske gesandt Lilliecrona: "I lørdags løb et skib af stabelen, som i kongens nærværelse, med de sædvanlige ceremonier, under paukers og trompeters lyd og med præstens velsignelse blev kaldt Churprinsen. Den engelske
ambassadør var også til stede." Disse nybygninger og andre skibe, som
kongen anskaffede sig på anden måde gaven pæn forøgelse af flåden, så
ekvipagemesteren i sit regnskab nu kunne opsætte en liste over 23 orlogsskibe og fregatter, 7 jagter, 4 galioter og 1 boiertv.
Vi kunne måske også få brug for denne flåde, for det var ved at trække
sammen til et nyt opgør i Europa. Danmark-Norge mærkede krigsfrygten,
idet vi var ved at blive trukket ind i det store opgør kun godt 5 år efter,
at vi havde udstået en kamp på liv og død. Det var først og fremmest frygten for, at svenskerne atter skulle angribe, der forårsagede kongens higen
efter sikkerhed i alliancer. Men disse gjorde også, at vi vanskeligt ville
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kunne holde os neutrale under en krig mellem England og Nederlandene.
Spændingen og angsten for, hvad der kunne komme, mærkedes allerede,
og en episode under grev Carlisles besøg illustrerer glimrende stemningen.
Den 25. november 1664 hørtes pludselig om aftenen en voldsom skydning
fra Københavns red, hvilket straks blev tydet som begyndelsen til et fjendtligt angreb, hvorfor alle tropperne i hovedstaden blev alarmeret. Imidlertid lod Niels Juel, som Holmens chef, sagen undersøge ved at sende en
båd til stedet, hvorved han fik en særdeles fredelig opklaring på sagen. Han
kunne berolige de opskræmte sind med, at skydningen kom fra den engelske ambassadørs skib Centurion. Kaptajnen ombord var drukken og ville
på ingen måde låne øre til opfordringen om at holde inde med saluteringen,
så man måtte lade ham fortsætte med at gøre støj, indtil han selv blev ked
af det. Herefter udgik den ordre, at man for fremtiden ikke skulle lade sig
alarmere af engelske kanonskud".
Endnu mens isen hæmmede arbejdet på Bremerholm, blev der med
Claus Reimers sluttet en ny kontrakt om bygning af et skib i Neustadt,
der skulle påbegyndes endog inden det forrige, Tre Croner, var færdigt.
Sandsynligvis har admiralitetet truffet bestemmelse herom i løbet af efteråret og derefter bemyndiget Poul Klingenberg til at forhandle med Reimers
derom, da Klingenberg alligevel skulle rejse. Han var således væk fra slutningen af december til slutningen af marts, og han undertegnede sammen
med Reimers den 22. februar 1665 i Hamburg kontrakten "i den hellige
Trefoldigheds navn". Skibet, der her blev projekteret, har en særlig interesse, da det blev Niels Juels første flagskib under slaget i Køge Bugt
12 år senere. Dets navn blev først Prins Christian, indtil det i 1673 omdøbtes til Christianus Quintus. Selve kontrakten er ikke bevaret, men i en afregning fortæller Claus Reimers lidt om dets bygning, hvorved det fremgår, at det åbenbart har været meningen fra første færd at gøre det så stort
som muligt, thi skibsbygmesteren skriver: "Da imidlertid det kgl. skib Prins
Christian ved længden af køl, hæk, bjælker, underbjælker og bovstykker noget længere og bredere og også noget dybere til forbedring kunne tjene,
har jeg ikke i mindste måde villet afholde mig derfra og ladet det mangle
derpå, men gjort skibet så meget større," og han fortsætter: "For det andet er Kgl. Maj.s højt betroede admiralitetsherrer blevet begæret, at det
kgl. skib Prins Christian ligesom Prins Jørgen forfærdiges med tre gennemgående dæk, hvilket i alt med træ, jem og arbejdsløn og tømmerfolk, snedker og billedhugger har kostet mere end Tre Croner, og kommer det kgl.
skib "bahr und beillfertig" over 2.000 rdl. "56.
Alt blev således gjort for at genopbygge flåden og gøre den i stand til i
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højere grad end i forrige krig at være et virksomt middel mod en fjende og
et solidt værn for landet. Men de indenrigske intriger fandt tilsyneladende
også ind i admiralitetet. Da Christopher Gabel den 7. marts kom hjem fra
sin rejse "har han sikkert fundet, at noget under hans fravær er passeret,
som inquiterer ham, eftersom han, siden han første gang var på slottet,
har lukket sig inde, og heller ingen fremmede kommer til ham," skriver
Lilliecrona. Sandsynligvis er det dels Hannibal Sehesteds engelskvenlige
påvirkning af kongen og dels hjemkaldelsen af kongens undersåtter i nederlandsk tjeneste, der har været mod hans planer. Et særligt spørgsmål var
også sagen om de store leverancer af proviant og materiel til den danske
flåde. Medens Gabel havde været bortrejst, var en stor kontrakt om sådanne leverancer imidlertid ikke sluttet med Gabels nederlandske venner,
men derimod med den engelskfødte David Melwin i Helsingør. Gabel fik
udførelsen af kontrakten udskudt en tid, men den blev ikke annulleret",
Helt upåvirket af disse gnidninger har flåden ikke været. Den 27. marts
skrev Lilliecrona: "Uagtet der ingen flid spares på flådens udrustning, synes det dog, som om meget endnu fattes den, thi med alt deres arbejde
skrider de kun langsomt frem", og tre dage senere tilføjer han: "I betalingen til arbejderne på Holmen må der vist mangle noget, thi efter helligdagene har ingen af de fremmede tømmermænd indfundet sig til deres arbejde, og man mener, at nogle af dem er rejst bort med den lybske skude,
som i dag sejlede herfra. De, som hver dag ser, hvad der foregår på Holmen, beretter, at denne udrustning, der for en måned siden toges fat på
med så stor alvor, nu meget går i stå. Skylden skydes på admiralerne, som
ikke vil blive enige." Men hvad det er for en uenighed, der kan standse det
almindelige daglige arbejde får vi intet at vide om, lige så lidt som vi hører
om, hvilke admiraler det er, der er uenige. Man kunne selvfølgelig tro, at
det var Cort Adeler, der stod mod de andre, men dette kan næppe være
rigtigt, når Lilliecrona meddeler: "Her tales om en forandring i rigsadmiralschargen, som skal gives til admiral Adler og Henrik Bjelke avanceres
til premierministers karakter, og flere forandringer synes at ville følge
herpå'?",
Det er vanskeligt at følge de indenrigspolitiske tovtrækkerier i dette forår.
Brydningerne mellem Gabelog Sehested slår gnister, og en tid synes det
endog, at det er den sidstnævnte, der vil få overtaget. I april går rygterne
om, at Sehested skal udnævnes til en højere charge, og både den franske og
svenske gesandt beretter hjem derom. Sandsynligvis hører bemærkningerne
om admiralerne også ind i dette politiske puslespil, hvor Adeler har stået
politisk forholdsvis stærkt på baggrund af det tilbud han i februar havde
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fået om ansættelse i den nederlandske flåde, men som han afslog",
Der skete imidlertid ingen ændringer i flådens ledelse og arbejdet kom
igang igen. Det lyder derfor atter den 25. maj i gesandtskabsrapporter til
Sverige: "Man arbejder nu nat og dag på Holmen." Tømmermændene arbejder flittigt på de fire nybygninger nr. 6, 7, 8 og 9, og et byggenr. 10 er
nu også kommet igang. Det er to galejer. Samtidig arbejdes der også på
skibet Sophia Amalie":
I denne tid er alle admiralerne og Poul Klingenberg samlede til så godt
som hvert møde, og ind imellem foretager de jævnligt rejser ud i landet,
mens arbejdet støt og med energi skrider frem på Holmen. Materialemangel er dog et problem, som admiralitetet til stadighed må tumle med, og
dels for at afhjælpe denne og dels for at hente kongens undersåtter hjem,
blev i marts måned kaptajn Jens Rodsten sendt til Nederlandene og kaptajn Hans Dall sendt til England. Samtidig lod Niels Juel nogle kaptajner
hente tjære i Norge, og den 13. juli rejste Adeler til Neustadt sammen med
andre søofficerer for at inspicere Claus Reimers skibbygning. Fjerde termin var på dette tidspunkt betalt for Tre Croner, hvilket ville sige, at skibet
var løbet af stabelen og skanse og bak var lagt. Imedens havde Frederik m
aflagt Holmen et besøg og beset hele flåden, og om aftenen havde han givet en fest ombord på skibet Prinsen",
Den 4. marts havde England endelig givet Nederlandene den ventede
krigserklæring, og begge lande øgede nu presset på Frederik
Den
nederlandske gesandt le Maire beklagede sig over forordningen om kongens undersåtters hjemkaldelse og henviste samtidig til, at dette stred mod
den dansk-nederlandske traktat. I øvrigt var gesandtens holdning meget
udfordrende, fordi han krævede at Danmark efter krigsudbruddet var forpligtet traktatmæssigt til at sende Nederlandene hjælp. Men den forsigtige
Frederik m ville først se, hvorledes de første kampe mellem de to magter
udviklede sig".
Midt i juni kom så nyhederne om det første søslag ved Lowestoft den
3. juni, hvor 103 nederlandske skibe under admiral Opdam var tørnet sammen med 109 engelske under hertugen af York. I den voldsomme betaille
omkom Opdam, og hans flåde blev splittet, hvorved mellem 25 og 35 skibe
gik tabt, medens englænderne kun mistede et. Den engelske gesandt benyttede sig af den almindelige stemning i København, der var præget af
bitterhed mod den vanskelige og fordringsfulde gamle allierede, medens
man med folkefest og sejrsbål fejrede begivenheden. Også Frederik m
påvirkedes af efterretningerne om slaget og alt bar således nu i retning
af det længe ventede forbund mellem Frederik m og Charles n. Men

m.
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kongen var stadig den forsigtige mand, der nøje overvågede sine skridt
Efter hemmelige samtaler med Talbot blev resultatet imidlertid, at kongen faldt for et lokkende tilbud fra englænderen. De nederlandske ostindiefarere ville snart vende hjem, og naturligt ville de da lægge vejen uden
om de britiske øer og sandsynligvis samles i en norsk havn for derfra at
blive konvojeret gennem Nordsøen. Det var vældige rigdomme, hvert eneste af dem hjemførte, og disse enorme værdier ville således medens de
ventede på konvoj, faktisk være i Frederik Ill's magt Planen blev da, at
når nederlænderne, der sandsynligst ville søge Bergen, lå afventende der,
skulle en engelsk flådeafdeling angribe dem og sikre sig hele byttet, medens fæstningen skulle forholde sig passiv af frygt for, at byen skulle
blive skadet, men bagefter skulle Frederik m så have det halve bytte.
Planen skulle udføres på en sådan måde, at englænderne stod som voldsmændene, uden at kongens ære blev plettet. Resultatet ville da blive en
dansk-engelsk krig mod Nederlandene",
Det var imidlertid vanskeligt at få fastlagt planens enkeltheder med så
kort varsel, og da det tog tid at sende ordrer mellem København, Bergen
og London udviklede begivenhederne sig ikke som tænkt, og uheldet fulgte
Frederik m.
Den 17. juli forlod den engelske flåde på 54 orlogsskibe og 15 armerede
handelsskibe Doggerbank, og den 31. juli var jarlen af Sandwich ved Bergen. Her lå på den tid over 60 rigt ladede nederlandske returskibe fra
de oversøiske lande. De endelige ordrer var imidlertid først den 24. juli
blevet sendt fra København til kommandanten på Bergenshus og til den
engelske flådechef. Det blevet kapløb med tiden, og brevene nåede først
frem den 7. august, efter at det engelske angreb var gået for sig den 2. august Fæstningen havde forsvaret nederlænderne og englænderne havde
måttet trække sig tilbage.
Det var et hårdt slag for Frederik m. Hans planer blev kuldkastet og
helt nye måtte fattes, hvorfor sagerne atter trak i langdrag ved forhandlinger med Nederlandene og England. Derfor forsinkedes også flådens
udrustning så man ikke pludselig skulle blive nødt til at sætte den ind på
den ene eller den anden side. Endnu i september var der kun 14 skibe færdige, nogle var udsendt efter tømmer eller andre fornødenheder, og på
Holmen arbejdedes flittigt på nybygningerne. Foreløbig var Hommeren
løbet af stabelen. I Neustadt var arbejdet på det nye skib ligeledes skredet
godt frem. Flag og standere blev dette efterår sendt ned til det, ligesom
Niels Juel sendte nogle folk til at udtakle det, og endelig i november var
det færdigt, hvorefter admiral Helt afrejste den 3. december for at hente
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det Dets navn var blevet Tre Croner og det gamle skib af samme navn
havde om sommeren for 8 rdl. fået overmalet sit navn og i stedet fået
prentet navnet Nellebladet":
Den svenske spion Peter Chambers skrev den 2. november: ..Der er over
1.000 mand. som daglig arbejder på Holmen foruden savere, ankersmede
og deslige. Jeg havde aldrig troet. at det skulle gå så fort i et år." Man fik
klaret sig gennem efteråret uden at blive indblandet i krigen. og i december lå igen alle orlogsskibene aftaklede og for størstedelen i vinterleje.
Ved at man således hele året havde sparet på udrustningerne. fik man både
mandskab og penge tilovers til reparationer og nybygninger. så man fik
yderligere 3 skibe færdige til at løbe af stabel. Det var Norske Løve samt
to skibe. som kongen af Frankrig havde købt Disse to. der var på størrelse med Prins Jørgen, skulle skibbygmester Thies Hermansen gøre helt
færdige inden udgangen af maj 1666e~.
Der var naturligvis travlhed på Holmen i vinteren 1666. men arbejdet
prægedes desværre stærkt af materialemangel og af mangel på penge. Den
engelske gesandt kunne med skadefryd opregne flådens vanskeligheder:
.,Ingen vil påtage sig flådens forsyning med levnedsmidler. da de, som den
foregående sommer havde overtaget leverancen, endnu ikke havde fået
deres penge. Deres matroser i Jylland og Holsten deserterer i stort tal til
hollænderne for at slippe denne forsultne tjeneste." - ..Der er hverken
ankre, tovværk eller sejl til den flåde. som de praler så meget af. ikke
engang har de så meget som kul til at smede ankrene eller hamp til at
forfærdige tovene"."
I marts måtte man tage kanonerne fra Københavns volde til flådens
ekvipering, og man kunne ikke ånde lettet op. før omsider den 1. juli
Niels J uel kunne modtage de store sendinger af forskellige materialer og
våben. der kom fra Nederlandene. Danmark havde ved traktaten med Nederlandene lovet at holde en flåde i søen mod til gengæld at få forskellige subsidier. Man var derfor ivrig efter at få skibene udruster".
I oktober 1666 besluttede England sig endelig til at erklære DanmarkNorge krig, hvilket dog først en måned senere blev offentliggjort i København. De engelske chikanerier af den dansk-norske skibsfart. særlig ved
Norges kyster. havde imidlertid allerede forinden bevirket, at admiral Helt
den 11. oktober var gået under sejl med en flådeafdeling. Denne kom i
slutningen af måneden under den norske kyst ud for en voldsom storm.
hvor to danske skibe. Norske Løve og St. Michael, forulykkede. Det kom
i øvrigt ikke til træfninger med englænderne dette åf88.
Niels Juel har bortset fra juli og august været fuldt optaget på Holmen
80

hele tiden, og han har kun været borte fra admiralitetsmøderne i følgende
to perioder: ca. 1.-20. juli og 9.-29. august. Men Niels Juel har også været
ude at sejle dette år, selvom det ikke har været lang tid, han har kunnet
nyde sølivet ombord på Churprindsen: Den 5. april fortalte Lilliecrona,
at den lå urørt i flådens leje, den 31. maj var den halvt optaklet, men den
12. juli berettede han, at den næppe ville kunne blive forsynet med stykker dette år. Imidlertid fortsatte man arbejdet på den, da Lilliecrona den
23. august fortalte, at den nu var helt færdig, og at den blot manglede
at få billedhuggerarbejdet forgyldt. Hvornår Niels Juel har været ombord
på Churprindsen kan desværre ikke siges, men den 22. september fik han
tildelt 100 rdl. til kostpenge .,fra den dag at regne, som køkkenet er vorden tændt." Han må således om efteråret have været tilkommanderet orlogsskibet, men da det enten har ligget på Reden eller måske gjort ture
i Sundet har det ikke været længere borte, end han har kunnet følge
admiralitetsmødeme. Der har tilmed slet ikke været nogen i tiden fra
den 4.-20. oktober. Vi hører dernæst om skibet, da Niels luelog Cort
Adeler i et brev til Henrik Bjelke den 22. november fortalte, at Churprindsen ved sin afsejling fra Reden gik på grund, og derved fik en læk,
så det var umuligt at sende det videre uden reparation. Skibet skulle have
overført kurprinsen fra Tyskland, men i stedet blev nu sendt gallejen
Frederik":
Vinteren 1666-67 blev hård og langvarig. Skibene lå bundet i havnene,
og søkrigen mellem Danmark og England var i praksis indstillet. Isen lå
fast i de danske farvande, og så sent som den 27. marts måtte man "vække"
isen mellem havnen og toldboden for at kunne slæbe nogle orlogsskibe
uden for bommen. Men medens arbejdet på skibene var vanskeligt, kunne admiralitetet på andre områder forberede sommerens udrustninger.
I januar og februar førtes tømmeret fra skovene til udskibningsstederne,
hvor det blev samlet klar til afsendelse, så snart skibene kunne komme
frem. Dernæst gik man i februar også i gang med hvervninger, og der
blev nedlagt forbud mod at danske eller norske gik i fremmed tjeneste,
da kongen selv havde brug for sine dygtige bådsmænd. For at skaffe de
bedste af dem også en teoretisk uddannelse antog kongen den 1. februar
Bagge Wandel til at holde navigationsskole i København for alle og enhver. Han skulle årligt have 400 rdl. for at lære Hans Maj.s egne folk
alle slags søkorts og skibsinstrumenters, søbøgers og søtiders brug og alt
andet, hvad gode "styre og søerfame mænd bør at vide og forstå." Niels
Juel fik herefter ordre til at indskrive ham i Holmens rulle",
Der blev også sørget for at skaffe proviant til flåden. På proviantgården
6 Nids jue l
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blev der slagtet og saltet, der var travlhed i bryghuset, og desuden blev
der bagt dag og nat. Man gjorde således store foranstaltninger for at få
flåden beredt til sommerens togter. Niels Juel var optaget af at koordinere hele arbejdet, og vi finder ham i månederne marts, april og maj
ofte på kortere rejser ud for at kontrollere de udsendte officerers arbejde
og leverancerne til flåden.
Da skibene om foråret blev udrustet, var det først og fremmest de lejede
nederlandske skibe, der blev sendt af sted, mens ekviperingen af de danske
orlogsskibe gik lidt trægt. Det var derfor også to nederlandske skibe, der
deltog i den eneste træfning, som fandt sted mellem englænderne og den
danske konges søstridskræfter. På vejen fra Bergen til København mødte
Faisant og Haerderin den 17. maj en engelsk fregat Princess i nærheden
af Marstrand. Der udspandt sig en meget dramatisk fægtning, der bl. a.
karakteriseres derved, at først blev chefen på Princess skudt, derefter overtog næstkommanderende kommandoen, indtil han mistede begge ben, så
fungerede skipperen, til også han blev dødelig såret, og herefter holdt kanoneren det gående i 3 timer, før kampen blev afbrudt. Faisants kaptajn
blev ligeledes skudt",
Søkrigen var først og fremmest en handelskrig. Dens årssag var handelskappestriden til søs, og for Danmark betød den, at alle koffardiskibe
måtte beskyttes dels ved konvojer og dels ved, at nogle fregatter holdtes
krydsende i de danske og norske farvande, bl. a. mellem Lindesnæs og
Skagen. Alligevel var det vanskeligt at få ram på de enkelte kapere, der
opbragte vore handelsskibe.
Som det foregående år ønskede man ikke at udsende den danske hovedflåde, før man havde sikkerhed for, at den nederlandske var ude, idet
man frygtede et sammenstød med den overlegne engelske flåde. Derfor
blev arbejdet med udrustningerne ofte trukket ud. Imidlertid fik: Danmark
dette år afsendt de to orlogsskibe, der var blevet bygget til Frankrig på
Holmen, hvorefter der her blev lagt køl til to andre orlogsskibe".
Både Nederlandene og England var imidlertid nu ved at blive trætte af
krigen, der skadede begge parter, hvorfor man påbegyndte fredsunderhandlinger. England udrustede kun små eskadrer for at ramme den nederlandske handel, medens de Ruijter benyttede sig heraf til et større angreb
op ad Themsen. Med 64 store og en del mindre skibe hærgede han kysterne helt op til Gravesend og afbrændte de der liggende halvt afriggede
orlogsskibe. Da underretningerne herom nåede København blev der sat
fart i udrustningerne, og skibene samledes efterhånden i Sundet, hvor man
under admiral Helts kommando gjorde sig klar til et togt nordpå. Rygtet
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fortalte allerede, at det gjaldt erobringen af de gamle norske øer Orknøerne,
men inden ekspeditionen kom af sted blev den af forskellige grunde opgivet",
Flåden blev i Sundet opholdt af modvind, og admiral Helt blev smittet
af en epidemi, der var opstået ombord på skibene. Den 24. juli måtte
han bringes syg i land, og allerede den 8. august døde han. Imidlertid
havde de Ruijters angreb på Themsen bragt fart i fredsunderhandlingerne,
så de i løbet af en månedstid blev afsluttet. Meddelelsen herom nåede
København i slutningen af juli, og fjendtlighederne skulle indstilles den
5. september. Freden vakte trods alt ingen glæde i regeringen, dels fordi
de nederlandske subsidiepenge hermed ophørte, og dels fordi man nu
måtte skrinlægge planerne om erobring af Orknøerne og Shetlandsøerne.
I 1465, da Christian I havde bortgiftet sin datter til James ID, havde han
lovet 60.000 gylden i medgift og som pant for pengene givet Orkn- og
Shetlandsøerne til den skotske konge. Danmark havde fremført krav om
dem på fredskonferencen, men forgæves, da vestmagterne ikke ønskede
indblanding af nye stridsspørgsmål, der kunne forlænge krigen"•.
Frederik ID tog hurtigt konsekvensen af fredsslutningen. Allerede den
29. juli gav han ordre til, at de nederlandske lejeskibe (Middelbourg, Doesburg, Bourg van Leyden, Damiaten, Leuwarden og Haerderin) skulle afgå
til Nederlandene. Tre danske orlogsskibe skulle følge med, således at bådsfolk og soldater kunne blive ført hjem igen med disse, og så de samtidig
kunne tage overskydende ammunition og proviant med tilbage. I ordren
til Henrik Hacro står der endvidere: "Især må du passe på, at ingen af årstjenerne kommer i land og løber bort. Du afleverer skibene i Amsterdam
og rejser hjem snarest muligt." Ekvipagemester Hacro førte således de 6
lejeskibe til Nederlandene, medens et syvende Faisant konvojerede nogle
nederlandske koffardiskibe fra Sundet til Nederlandene, hvor det så blev",
Efter at den for Danmark forholdsvis ublodige krig var endt, fik flåden
atter stille forhold med små pengemidler. De skibe, der krydsede syd for
Norge blev hjemkaldt og man begyndte at aftakle dem, der lå på strømmen. Allerede den 12. september meldte den svenske gesandt hjem: "Arbejdet på Holmen går ikke særlig hurtigt, siden de fremmede tømmermænd
er rejst bort. Dog mener man, at de sidst på stablen satte orlogsskibe kan
blive færdige endnu dette efterår." I øvrigt fik: man nu ordnet købet af det
nederlandske priseskib Cæsar Augustus og det nederlandske skib Agatha,
der blev omdøbt til Færø, samt Gyldenløve, som fik navnet Mageløs 76 •
Et af flådens mest bekendte skibe var denne sommer nær en katastrofe.
Cort Adeler indberettede således den 16. juli følgende til rigsadmiralen:
6·
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.,1 går ved 4 klokkeslag om morgenen kom en løjtnant fra skibet Trefoldighed til mit hus og fortalte, at skibet samme nat havde fået en læk om bagbord ved fokkemasten og var i færd med at synke. Jeg beordrede da, at
løjtnanten skulle tage alle folkene fra Prins Jørgen til hjælp for at redde
skibet, og derefter for jeg straks selv ombord i Treioldighed, hvor jeg
fandt 6 fod vand og, at en planke ved kølen var sprunget op. Jeg forhandlede med admiral Juel herom og fik fra de andre skibe 4 pumper samt en
del baljer. Desuden sænkedes for om boven under kølen først blinden og
siden fokken og endelig blev skibet så læns, hvorefter det blev varpet ind
på mudderet ved Frederik. I dag har jeg ladet tage stykkerne ud af det og
skudt stængerne og regner med at få det til bradbænken til kølhaling inden
to dage. Ellers er skibet eller noget i det ikke i ringeste måde blevet beskadiget?",
Niels Juel har således været i København på dette tidspunkt, men ellers
er hans ophold her, at dømme efter hans deltagelse i admiralitetsmøderne,
ikke videre konstant. Han var borte mellem den 21. februar og den 16.
marts og atter mellem den 6. april og den 26. april, ligesom i den følgende
måned mellem den 4. maj og den 21. maj, hvorefter han i nogen tid tilsyneladende blev i byen. Men Niels Juel var også ude at sejle dette år og
ligesom det foregående år på Churprindsen, der allerede den 8. maj lå fuldt
optaklet og besat med stykker. Men hvornår Niels Juel har været ombord
på det, kan vi kun gisne om. I juli måned har han ikke deltaget i admiralitetsmøderne mellem den 9. juli og den 25. juli, men til gengæld har vi jo
lige set, at han har været ved flåden den 16. juli. Niels Juel er atter borte
fra den 5. august til den 24. september samt i kortere tidsrum i de følgende
måneder, men mærkeligt nok er det først fra denne tid, hvor man ville anse
de hyppige admiralitetsmøder, som han har deltaget i, for at udelukke
sejlads, at vi har bevis for, at han har været om bord på Churprindsen.
Orlogsskibet må åbenbart da have været enten på Reden eller i Sundet
Den 25. november hedder det i admiralitetets registerbog: ..Hs, kgl. Maj.s
admiral velb. Niels Juel, som sejler med Hs. Maj.s orlogsskib Churprindsen
tilkommer 6 ugers kostpenge på sig og 3 skibsløjtnanter, som angår den
19. oktober-den 29. november 1667 på sig selv mdl. 100 rdl. og hver løjtnant mdl. 13~ rdl.". Man kan gå ud fra, at Niels Juellige siden maj har
været tilkommanderet Churprindsen, men i øvrigt kan det også bemærkes,
at han sikkert engang i årets løb har været i Jylland, da han netop i 1667
købte godset Sæbygaard ved Sæby",
I dette efterår var Henrik Bjelke i øvrigt bortrejst for et længere tidsrum,
og i hele september, oktober og november var det derfor Cort Adeler og
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Niels Juel der med den nye admiralitetsråd Jens Lassen ordnede sagerne
alene ved admiralitetsmøderne, hvorfor vi gennem Adelers og Juels fælles
rapporter til rigsadmiralen kan få et nærmere indblik i flådens forhold end
ellers".
Vinteren var dette år mild, og allerede i slutningen af januar var man
begyndt at kølhale de fire første skibe, men arbejdet med klargøringen af
de skibe, der nødvendigvis skulle ud denne sommer, gik kun langsomt, og
en af grundene hertil var, at der manglede penge til betaling af folkene.
Den svenske gesandt berettede således den 20. februar: ..- at størstedelen
af matroserne måtte søge at tjene føden i staden og forleden torvedag råbte
de højt om, at de ville udplyndre Amagertorv, hvis de ikke fik noget at
leve af"SO.
Admiralitetet beskæftigede sig 1668 i højere grad med koffardifarten.
For første gang siden Eskil Andersen Kongsbakke i 1655 var blevet guvernør i Trankebar, kom der i 1665 brev fra Ostindien, men en ekspedition
hertil var ikke blevet til noget dengang på grund af krigen med England.
Da der herefter atter i 1668 kom et opmuntrende brev fra ham, besluttede
man sig til at sende en ekspedition derud. Den 14. april forelagde admiralitetet, d.v.s. Bjelke, Adeler, Juel og Klingenberg for kongen en skrivelse om
..den slette tilstand, som de danske kolonier i Ostindien må være i, da der
ikke er sendt secours i 35 år," og anmodede om at måtte afsende fregatten
Hauffruen. Den 4. maj gav Frederik ID sin tilladelse til, at et skib afsendtes, men ønskede, at det blev skibet Færee, og hermed begyndte arbejdet
for at ordne denne ganske særegne udrustning. Navigationsskoledirektøren
Bagge Wandel fik ordre til at "forfærdige og forskaffe så mange sølalmanakker som til den ostindiske rejse behøves", og desuden blev der bagt og
brygget, anskaffet gaver til brug på rejsen, og i løbet af sommeren gjorde
man sig færdig, så skibet kunne afgå den 10. oktober. Chefen på skibet var
Cort Adelers søn, den 21-årige kaptajn Sivert Adeler, som den 14. marts
1667 var blevet antaget som skibskaptajn med løn som de kaptajner, tIder
nyder mest", nemlig 400 rdl. årligt",
Den sidste del af året, fra omkring den 11. september til den 15. november, havde Niels Juel været bortrejst fra hovedstaden. Den forholdsvis rolige tid, der var begyndt dette fredsår på Holmen, havde fået ham til i ro
at trække sig tilbage til Sæbygaard for et par måneder. Vi har et enkelt
vidnesbyrd herom, idet Røde Løve i slutningen af oktober på grund af
storm, uvejr og modvind blev opholdt i nærheden af Sæby. Det hedder:
..Formedelst stor mangel af proviant til folkets underhold har vi søgt Hans
kgl. Maj.s admiral velbårne Niels Juel, som da var på Sæbygaard, at han
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ville forstrække nogen proviant til folkenes underhold, derpå velb. hr. admiral gjorde os henvisning til Niels Søffrensen i Sæby, og af ham blev os
leveret efterskrevne proviant, som af hr. admiralen skulle betales." Niels
Juellod sin fuldmægtig Christen Andersen lægge de nødvendige 32 dir. og
1 mrk. ud for provianten og hertil kom endvidere 8 dir. for lodsens båd,
der blev slået i stykker, da han skulle ombord på skibet. Et halvt år senere
fik Niels J uel disse penge refunderet af admiralitetet".
Det følgende år 1669 blev ikke mere opmuntrende for flåden. De tildelte
pengemidler var små, og udrustningerne måtte derfor blive få, samtidig
med at der tilmed ikke var tilstrækkeligt med penge til reparationer, vedligeholdelse og lønninger. Søetatens gæld voksede, og selv gamle veltjente
mænd i flåden kunne ikke få deres penge. Det var derfor en god hjælp, at
admiralitetet endelig i juni forhandlede ..om kaptajnerne og løjtnanterne
deres store nød, at de næsten intet til livs ophold har og ej længere på den
måde subsistere kan, men i største elendighed med hustru og børn må
forgå" og fik et resultat ud deraf. Man indstillede, at der måtte gives en
kaptajn 2 skipperkost og en løjtnant 1 skipperkost indtil videre, dog således at dette blev trukket fra i den løn, man skyldte dem".
I denne tid var det hovedsagelig Henrik Bjelke og Niels Juel, der måtte
passe de daglige forretninger i admiralitetet. Der var dog ikke meget at foretage, idet kun et par fregatter blev ekviperede, og skibene på stablen blev
der ikke arbejdet meget på, da tømmeret slap op, og først i juni måned, da
nyt var skaffet, kom man atter i gang med nybygningerne. Det lykkedes
denne gang at nå så langt med det ene af dem, byggenr. 11, at det under
navnet Anna Sophia kunne løbe af stablen i november. Herved skete der
dog et mindre uheld, idet den tømmerflåde, som skulle standse dets fart,
var lagt for nær, så skibet stødte på den med sin fulde kraft, og derved fik
en lækage'",
Året 1669 var ret begivenhedsløst for Niels Juel. Admiralitetsprotokollerne fortæller hovedsagelig om arbejdet med at skaffe tømmer, om køb og
transport af det og om andet materialeindkøb. Når pengene var små, forårsagede det langsomt arbejde, og deraf kom også løsere disciplin, især når
folkene ikke fik deres løn. Det er da særdeles betegnende, at en af Frederik
m.s sidste handlinger i forbindelse med søetaten var forårsaget af denne
tilstand. Den 3. januar 1670 skrev han til admiralitetet: ..Eftersom vi kommer udi erfaring, hvorledes med den fri adgang på Holmen, som hidindtil
ved forsømmelse sig har indsneget, slig misbrug sker, at enhver uden undersked (forskel) der indgår og frit alting beser, og i så måde stedets tilstand og beskaffenhed af fremmede endog udforskes og udkyndiges, da er
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vores allernådigste vilje og befaling, at I den anordning gør at herefter ingen, være sig hvem det være kunne, som ikke på Holmen har at bestille,
vorder tilladt der ind at komme uden vores særtilladelse, eller og med mindre da noget nødvendigt ærinde der har at forrette, hvilket de da først eder
har at anmelde'?",
Den 9. februar 1670 døde Frederik ill.

5. Niels Juels civile forhold

Da Niels Juels far døde den 13. februar 1657, efterlod han sig en anselig

gæld, der var fremkommet på grund af de høje skatter og krigsårenes ulykker. Erik Juel havde været ejer af mange godser, men meget måtte sælges
efter hans død, da boet kom under konkursbehandling. Alt kom dog ikke
bort fra familiens eje, og i februar 1658 ser man for første gang Niels Juel
omtalt som Niels Juel til Hundsbæk-.
Hundsbæks tilknytning til familien er tidligere omtalt, men det kan nævnes, at ved faderens død var en stor del af godset blevet solgt, og man
havde endog måtte gøre udlæg i selve hovedgården, hvis grund og ejendom, marker og skove, som hørte under gårdens takst, da blev takseret til
i alt 44 tdr. hartkorn. Af dem fik Maren, salig Jens Bertelsens i Vejle
for et gældsbrev på 1.776 rdl. ~ mrk. udlagt 24~ td. 2~ sko hartkorn takseret til 60 rdl. pr. td., d.v.s. i alt 1.488 rdl. 3 mrk. foruden en bondegård
i Stafflund på 5~ td. 2 sko hartkorn. Rådmand Bertel Jensen, Marens søn,
skrev i 1660, at Hundsbæk hovedgård ,,- i denne krigstid er ganske bleven
nedbrudt og forødt, og aldrig der er nødt en skillings værd deraf og muligt
i nogle år herefter ikke kan bekommes noget deraf'", Et andet malende
vidnesbyrd om forholdene på egnen får vi, da det i 1660 blev oplyst om
bønderne i Malt herred, at ,,- først gav de svensken af hver plov til brandskat 55 rdl., og hver måned fra de kom i landet, fik de 16 rdI. foruden
heste, slagtekvæg O. a. proviant af forskellig art", og ,,- siden kom polakkerne til os og jagede os fra hus og hjem og handlede ugudelig med os og
tog bort alt det vi havde, både kom og komsæd, så mange er døde derover
af hungemød'".
Om Niels Juel under disse forhold nogensinde har været på Hundsbæk,
efter at han har overtaget gården, er ukendt og vel også tvivlsomt. Vi kender intet til hans dispositioner med den, men ved blot, at han kaldtes: til
Hundsbæk, endog så sent som i juni 1664. I tiden herefter købte Jørgen
Skeel Due til Sønderslev efterhånden de forskellige parter i godset, således
bl. a. fra Jørgen Juel, Niels Steffensen Krag og fra Niels Juel og har i hvert
tilfælde inden 1683 fået godset samlet. Da den store landopmåling dette år
fandt sted, får vi for Malt herreds vedkommende atter et indblik i godsets
tilstand. Medens det under Erik Juel havde været et anseligt gods med
nogle og tres gårde og bol i de nærliggende landsbyer foruden noget kan88

nikegods, så var det nu naturligvis blevet formindsket efter splittelsen i

1657, og ikke al jord var blevet lige velholdt. Således solgte Bertel Dans
enke i 1680 sin part for værdien af øde bøndergods, nemlig 10 rdl. pr.
tønde hartkorn, men selv om meget nu var blevet til lynggroede marker,
var dog ikke alt udyrket. Hovedgårdsmarken målte således i 1683 i alt 145
tdr. pløjeland, foruden 29 tdr. land, som dyrkedes i 2 år og hvilede i 12 år"
Niels Juel fik også gods andetsteds i landet. Da han i 1661 var blevet gift
med Margrethe Ulfeldt, fik han, som det tidligere er omtalt, også hendes
gods at tage vare på. De beholdt selv Boserup i Skåne, medens andet mageskiftedes med jord i Jylland. Desuden ejede Margrethe Ulfeldt også nogle
gårde på Bornholm, som Niels J uel nu kom i besiddelse af, og den ll. september 1662 finder vi, at han af kongen har fået tilladelse til at "lade føre
toldfrit fra Bornholm dette efterskrevne, som han for hans egne bønder
dem sammesteds bekommendes vorder og til sin egen husholdning agter
at lade forbruge, nemlig 4 køer, 2 unge stude, 16 små unge stude med 44
stykker får og lam." Lensgården, der lå i Østerlars sogn på Bornholm,
mageskiftede han senere i 1679 sammen med 7 andre bornholmske gårde
til kronen mod jus patronatus, tiender m. v. af Lunde, Stenstrup, Kirkeby
og Rynkeby sogn på Fyn".
Ligesom Niels Juel varetog Margrethe T.llieldts interesser ved skiftet efter
hendes far, var han også impliceret i skiftet efter Christopher Ulfeldt, der
havde haft en fordring på kongens skatkammer. I marts 1668 fik de befaling til at betale Niels Juel den ønskede sum. Desværre fik Niels J uel i anledning af dette skifte et modsætningsforhold til rigsadmiral Henrik Bjelke,
da denne var gift med Christopher Ulfeldts datter og derfor hendes værge.
I april samme år måtte en kgl. befaling rykke bl. a. Bjelke for at få afsluttet
værgemålsregnskabet, mens Niels Juels var i orden, og i juli var det kommet så vidt, at fire mænd, Henrik Rantzau, Christen Skeel Jørgensen, Erik
Krag og Otto Skeel fik kgl. ordre til, ,,- at eftersom sig nogen tvistighed
skulle begive mellem Henrik Bjelke og Henrik Lindenov på den ene side og
fru Edele Rosenkrans og Niels Juel til Boserup på den anden side angående
nogle antegnelser, som af Henrik Bjelke og Henrik Lindenov skal være
gjort i deres formynderregnskaber, hvorpå fru Edele Rosenkrans og Niels
J uel siden har svaret," skal de nævnte herrer enten mægle eller dømme i
striden",

I 1669 måtte skatkammeret atter rykkes for betaling, og i 1670 afregnede Edele Rosenkrans og Niels Juel forskelligt i sagen vedrørende arven
efter Christopher Ulfeldt. I marts 1671 faldt endelig højesteretsdom i sagen mellem Henrik Bjelke, Otto Lindenov og Knud Ulfeldts efterladte frue
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og arvinger, fru Edele Rosenkrans, admiral Niels Juel og salig Christopher
Ulfeldts frue, Sophia Amalia Kragh "om stridige poster, der har været mellem os efter gjort regnskab den 8. maj 1671, hvor summene, som de samtlige arvinger blev skyldig er 6.008 rdl. 3 sko "7.
Foruden at arve gods købte Niels Juel også selv gods. Hans første erhvervelse var Sæbygaard i Hjørring amt ganske nær ved Kattegat. Dens
historie går tilbage til de mægtige Børglumbispers tid. Da biskop Stygge
Krumpen i 1524 skaffede Sæby købstadsrettigheder, blev den skilt fra gården, og ved reformationen blev den gjort til en kongelig lensgård.
På Sæbygaard var det Stygge Krumpens fætter, Niels Stygge, der fra
1537 blev gårdens første lensmand, men allerede 1546 blev den pantelen
og fik i 1552 en ny ejer, der i 1560 mageskiftede den til Otto Ruds.
Rigsadmiral Otto Rud fik kun kort tid til at opholde sig på gården, inden krigen kaldte ham til tjeneste. Han fangedes og døde i 1565 på Svartsjo
Slot i Finland, mens hans enke Pernille Oxe var "mand" for at klare godsets drift alene. Hun fik opført en ny hovedbygning og fik indrettet sig som
på det bedste herresæde, samtidig med at hun fik kirkens sognegrænser udvidet og fik etableret et birketing på Sæbygaard. Hun var en forstandig
herskerinde, der sørgede for sine undergivnes åndelige og verdslige vel, og
i sit testamente eftergav hun bønderne et halvt års landgilde.
Efter at sønnen Knud Ottesen Rud havde ejet godset blev det solgt til
rigsadmiral Peder Munk (1534-1623), der som den anden admiral flyttede
ind på gården. Peder Munk, der i øvrigt var en stor godsejer og bl. a. besad
en halv snes jyske herregårde, beholdt Sæbygaard til sin død, hvorefter den
kom til at føre en noget omskiftelig tilværelse. Gennem Peder Munks enke,
Sophie Brahe, kom den i Malte Sehesteds besiddelse i tiden 1627 til 1661.
Herefter arvede Sophie Brahes bror Manderup Brahe gården og efter hans
død i 1666 solgte enken den til Malte Sehesteds søstersøn Niels Juel. Han
blev hermed den tredje admiral, der ejede Sæbygaard.
I købebrevet fra den 24. december 1667 står":
"Birgitte Trolle sal. Manderup Brahes til Torbenfeld overdrager og sælger til ærlig og velb. mand Niels Juel, Kgl. Maj.s admiral på Bremerholm,
Sæbygaard og al dens underliggende gods, som i Volstrup sogn og birk ligger efter den gamle underskrevne jordebog med 2 der underliggende afbygger Rolden og Huillebeckvad med al sin rette tillæggeise samt birkerettigeheden til Volstrup birk.
Først skal beregningen af tønde hartkorn, beregnes som det findes i ovennævnte jordebog fra 1638 undtagen skovene, da de er meget forhuggede.
Da skal af 24 uvillige mænd sættes og taxeres og derefter betales, og in90

gen gadehuse eller disses afgift tegnes. Sæbygaards bygning bliver i købet
med og for intet beregnet.
Ligeledes alt nagelfast, som kakkelovne, bryggerskedlen, sejerværket,
smedjeredskab, træboskab, skabe, bænkekister, borde, sengesteder o. lign.
Gårdhustakst regnes for 64 tdr. korn l skæppe l fjerding og l album.
Bøndergods regnes også som det i jordebogen regnedes. Hver tønde hartkorn i gårdens takst skal betales med 40 rdl. og af bøndergodset 35 rdl.
for tønden. AI restancen beholder Niels J uel undtagen dette års landgilde,
som det står Birgitte Trolle frit for at indkræve.
Gården skal leveres Niels Juel til den l. maj 1668, og fra den tid skal
renten angående Sæby mølle, som skylder årligt 60 tdr. mel, betale dette
til Niels Juel, hvorefter han skal give til Birgitte Trolle 150 rdl. Rugsæden,
som er 50 tdr., skal betales til Birgitte Trolle, hver tønde med 9 mark danske. Volstrup kirke og kongetiende overdrages helt til Niels Juel.
Birgitte Trolle skal inden den l. maj 1668 give Niels Juel fuldkommen
skøde og følgebrev. Pengene skal betales således: nu og til den Il. juni
1668 tilsammen 4.000 rdl. og siden årlig 4.000 rdl. med halvdelen den Il.
december og halvdelen den Il. juni indtil hele summen er betalt, nemlig
17.000 rdl. in specie".
Brevet er underskrevet af salig Manderup Brahes enke Birgitte Trolle,
Corfits Trolle og Niels Juel, Straks juleaftensdag betalte Niels Juel de første 1.000 rdl., og allerede den 10. januar 1668 betalte han de følgende 3.950
rdl. in specie.
Selve skødet blev imidlertid først udfærdiget et år efter, og her får vi
nøjere angivet, hvad Sæbygaard og dets tilliggende gav ejeren, og sammenholdt med en udskrift af jordebogen kan vi bedømme godset.
Sæbygaard, hovedgård med al tilliggende ejendom, fiskevand, enemærke, skove kaldet Ørendal, Sønderlund og Nørlund med al anden her. 64 tdr. l skp. 1 fj. 1 alb.
lighed tillæret i søskendeskifte for
Memhauge, afbrudt ødelagt og dets ejendom underlagt hovedgården
. 11 tdr. 4 skp.
2 alb.
Sæbygaards mølle liggende ved gården
. 16 tdr.

Bøndergods

i alt
91 tdr. 5 skp. 1 fj.
i alt .. .... 342 tdr. 4 skp. 3 fj. 1 alb.

i alt. .. ... 434 tdr. l skp. 3 fj. l alb.
91

samt Sæbygaards birkerettighed og den på godset liggende teglovn, item
den adelige begravelsesrettighed i Volstrup kirke, med al anden frihed og
herlighed.
Morsomt er det i øvrigt at konstatere, at alle 4 underskrivere tilhørte
Griffenfeldts vennekreds: Birgitte Brahe, datter af admiral Niels Trolle var
en af Griffenfeldts veninder, eller nærmere elskerinder. En lignende stilling
indtog Otto Skeels søster Birgitte Skeel og Corfits Trolles hustru, Berte
Rantzau, medens Erik Krags søn, Frederik Krag, blev gift med Griffenfeldts datter Sofie Amalie. Dette selskab, som de tilhørte, havde udviklet
sig til et "kammerateri" med broder- og søsternavne efter forbillede fra de
parisiske saloner i Louis XIV's Frankrig";
Sæbygaard lå i det pragtfulde, bakkede terræn i ådalen omgivet af sine
bøgeskove og sin park ikke langt fra den udskilte købstad Sæby. Den bestod af en hovedgård og en ladegård. Hovedgården, selve borgen, der var
omgivet af voldgrave på alle fire sider, havde 4 fløje. Nordfløjen var hovedbygningen, som var bygget af Pernille Oxe sandsynligvis med den kendte
herregårdsarkitekt Dominicus som bygmester, idet en særpræget kvadermuring, der var et karakteristisk træk ved hans bygninger, tydeligt træder frem
på det ottekantede trappetårn, der står i borggårdens østlige hjørne. Denne
fornemme gamle bygning, der i det store og hele er bevaret urørt fra hin
tid, har været en værdig ramme for Niels Juel og hans familie, og i den
statelige riddersal med det svære bjælkeloft får man endnu i dag et indtryk
af den værdighed, der må have præget livet her.
østfløjen, der vist også er bygget af Pernille Oxe, havde ligesom nordfløjen to stokværk, og mod vest og syd var der to bindingsværksfløje, den
ene i to etager og den anden i en. Hvor meget der fandtes af vestfløjen i
Niels Juels tid vides ikke, thi i 1688 var den i hvert tilfælde borte og borggården i stedet lukket med blot en mur. Selvom der muligvis kan være
sket ændringer i de sidste 15 år, kan vi dog i en oversigt fra 1698 efter
Holger Pachs død (denne købte Sæbygaard af Niels Juel i 1683) få et indtryk af de lokaliteter, der fandtes på borgen, nemlig: riddersalen, dagligstuen, borgestuen, den salig mands kammer, velb. fruens sengekammer,
jomfruens sengekammer, den store fruerstue og velb. fruens fadebur samt
forskellige gæsteværelser bl. a. et over kirken. Desuden var der pigernes
kammer, et lidet kammer over skolen, Paul Ottesens kammer, Christen
Andersens kammer (denne er flere gange optrådt som Niels Juels fuldmægtig og er åbenbart fulgt med gården til dens næste ejer) samt ladefogdens kammer. Og til køkkenregionerne hørte selve køkkenet, det gamle
køkken, det store fadebur, mælkestuen, bryggerset og et rullekammer for-
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uden en daglig kælder, vinkælderen og jordkælderen. Bemærkelsesværdigt
er det i øvrigt af denne liste at erfare, at der på Sæbygaard har været såvel
et kapel som en skolestue.
Fra borggården førte udfra nordfløjen en vindebro over den brede voldgrav til ladegården. Denne havde blot en grundmuret bygning, laden, mens
de øvrige huse var bindingsværk med lergulv. Her var bl. a. ridestalden,
gæstestalden og to øxenhuse.
Sæbygaard var velindrettet fra Pernille Oxes dage, og Niels Juel forstod
at gå i hendes fodspor. Han udbedrede gården, uddybede voldgraven og
afrundede det tilliggende godsareal, og selvom han næppe har haft megen
tid til overs fra sin tjeneste synes det som om han i sin hustru har haft en
god hjælp. Desuden har han haft sin fuldmægtig til at lede birketinget, der
hver lørdag afholdtes i tinglunden syd for gården. Her stævnede folk fra
hele godset den ene gang om ugen sammen, medens de på vejen dertil fra
landevejen ikke har kunnet undgå at se det strenge rettens symbol, galgen,
på Knæverhede tegne sig mod den sydlige himmel.
1668 flyttede Niels Juel ind på gården, og indtil krigsudrustningerne i
1675 har han holdt til her, når han kunne afse tid dertil. Samme år han
flyttede ind, døde den ældste datter Vibeke to år gammel. Hun blev begravet i Volstrup kirke, hvortil Niels Juel og hans hustru senere skænkede et
atIaskes alterklæde og en guldbaldyret messehagel.
Niels Juels arbejde med godset kan man få et lille indblik i fra forskellige bevarede dokumenter. Allerede i 1668 sluttede Niels Juel kontrakt med
graver Villads Nielsen, om "at rydde og forfærdige den dam", som ligger
øst for gården, og ordne dæmningen, der ligger øst for samme dam. Han
skulle "tage dyndet op og gøre den så dyb overalt, som det vil være forsvarligt." - "Dyndet, han tager op, skal han lægge sådan, at regn og vejr.
lig ikke får det til at løbe tilbage igen." Betalingen for arbejdet var 180 sletdaler og 6 tdr. rug. Tilsyneladende er Niels Juel den første, som har gravet
voldgrav østen for gården, idet man åbenbart før den tid har anset dammen for at være tilstrækkelig beskyttelse, men sandsynligvis er det fordi
dyndet efterhånden har taget overhånd, at Niels Juel har ønsket den gravet-'.
Niels Juels ridefoged var Christen Andersen, som vi dengang ofte ser
optræde i tingbogen i forbindelse med inddrivning af landgilde. I april 1669
lod Niels Juel godset syne for at erfare gårdenes og husenes tilstand, og i
tingbogen blev siden indført en nøje gennemgang af de reparationer, der
burde foretages ved hver eneste af bygningerne. I juni samme år synedes
derefter alle Sæbygaards skove, nemlig Knagelunds skov vesten for gården,
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Dyrheden skov østen for og Løgtved skov sønden for samt Bavensgaards
skov, Birkemose skov, Ørtofts skov, Grønhede skov, Knefverhede skov,
Langtved skov og Scholstrup skov. I november blev godset atter synet,
men da var manglerne de allerfleste steder afhjulpet",
1669 købte Niels Juel af Henrik Bjelke en gård i Ørtoft by, i 1670 to
stykker eng af provst Hartvig Kaas og af Vendelbo stift et degnebol, i 1671
en rettighed i Sæby mølle af Katrine v. Vitinghof og desuden 2 gårde i
Volstrup sogn af henholdsvis Laurits Lamstrup og af Kirsten Juel, og således videre i de følgende år. Desuden mageskiftede Niels Juel gods for at
få bedre samling på det, der hørte til Sæbygaard, og foretog således i 1673
et værdifuldt mageskifte, idet han for forskelligt strøgods, nemlig 4 gårde,
2 huse og en halvpart i en mølle fik følgende: 1) jus patronatus til Volstrup
og Hørby sogne i Børglum herred, Aalborghus amt med kirkens andel af
2) korn- og kvægtienden af de nævnte sogne, 3) herligheden til præstegården i Volstrup, 4) præstegårdens bygning, som han har tilforhandlet sig,
5) herligheden til anneksgården og degnebolene samt kaldsretten",
Kirkens andel i tienderne af Volstrup sogn beregnedes til 32 tdr. hartkorn og af Hørbye sogn til 22 tdr. hartkorn, der alle vurderedes til 25 rdl.
pr. tønde d.v.s. i alt 1.350 rdl., mens det forskellige strøgods beregnedes til
1.366~ rdl. og 21 sko Året efter fik Niels Juel yderligere tilladelse til at
overtage Volstrup og Hørbye kongetiender. Naturligvis kunne alle disse
udvidelser, som til stadighed foretoges, ikke undgå at bevirke nogen trætte
nu og da, og vi hører da også i 1674 om et tilfælde, "angående et stykke
jord og fædrift, Vester Løcklunds mose kaldet, som en tid lang skal have
fulgt Sæbygaards ejere">.
I 1673 foretog Niels Juel en afrunding af sit gods i større linier, idet han
købte det lille herresæde Stenshede, som lå 3-4 km nordvest for Sæbygaard.
Denne gård havde fra far til søn skiftet uafbrudt i et par hundrede år inden for slægten Vognsen. Først 1654 solgtes den til Preben Banner, hvis
enke efter at have haft den bortforpagtet i nogle år solgte den til Niels Juel.
Stenshede hovedgård takseredes da til 20 tdr. hartkorn".
Niels Juel kunne selvfølgelig ikke selv fortsat passe godset og gårdens
drift, når hans arbejde mest var i København, hvorfor vi da også finder, at
han i 1671 bortforpagtede den til Peder Poulsen. I denne anledning synedes
ladegården med bl. a. stalde, øxenhus, lade, fæhus og vognhus samt sandsynligvis den del af borgegården, hvor Peder Poulsen skulle bo, nemlig
borgestuen, 2 andre stuer, et lidet kammer, køkkenet, bryggerset og malthuset. Men det synes dog, som om Margrethe Ulfeldt til tider stadig har
boet her og vel også Niels Juel. Hans omhu for den varer i hvert tilfælde
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ved også efter 1671.
Det er således interessant at fastslå, at Niels J uel ikke alene udfoldede
sin dygtighed til søs i den danske flåde, men at han også som godsejer
med energi forstod at udnytte sine rige evner og sit mangesidige talent.
Selvom han allerede var nået vidt, kom fremtiden til at vise hans dygtighed i langt større målestok både som den geniale flådefører og som storgodsejer.
Endnu inden han rigtig kom i gang som godsejer, var han imidlertid optaget af at skaffe sig en standsmæssig bolig i København. Det er tidligere
nævnt, at han som Holmens admiral først boede i en embedsbolig, der lå
på. vejen mellem Bremerholm og Nyboder, og at han senere i 1661 fik en
ny bolig på nordsiden af Kongens Nytorv ikke langt fra den tidligere admiralgård. Det var et helt nyt kvarter, der voksede op i denne bydel. De krogede veje reguleredes og rettedes ud, og byggegrundene, som grænsede
hertil, blev rettet derefter; man fik således her et fornemt kvarter til at
vokse op, men ejerne måtte rigtignok også selv betale for de nyanlagte
gader.
Siden Niels Juel havde erhvervet sig Jørgen Brahes gård købte han til
stadighed grund og ejendomme i nærheden, så besiddelserne ved Kongens
Nytorv efterhånden bredte sig mere og mere. Det kunne synes, som om
han allerede da stilede mod at erhverve sig et antageligt grundareal til en
fornem bolig. Det er vanskeligt i dag at angive nøjagtigt hvor de enkelte ejendomme, han har købt, lå, så her skal blot angives de enkelte køb,
nemlig'":
Den 28. september 1664 af kandestøber Claus Becker 2 huse liggende
mellem sal. dr. Claus Blommes børns våninger på. den østre side og Rasmus Sandager på. den vestre side med bygning, gårdsrum og fortov til
gaden.
Den 3. januar 1665 af studiosus Frederick Plum 2 huse og våninger jordfri grund og ejendom liggende i Bredegaden mellem en våning, som tilhører Hans Zoega, hvori bor Kgl. Maj .s bøsseskytter Anders Mogensen,
mod øst og Niels Juels egne våninger, som han har købt af Claus Becker,
mod vest.
Den 18. maj 1665 af Jochum Speigelberg, garver, en liden ubebygget
plads, der ligger bag de 4 ovennævnte våninger og på de andre sider støder op til Niels Juels egen plads. Speigelbergs egen grund og til det store
nye torv.
Den 31. maj 1665 af Anders Olufsen på. sin hustru, Marie Pedersdatter,
og sin svigerindes, Anne Pedersdatters, vegne samt af Jochum Speigelberg
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på sine myndlinge Johan Clausen og Marie Clausdatters vegne, en våning

liggende i Bredegaden mellem Niels Juels gård på den ene side og nagelsmed Børge Andersen på den anden side.
Den 8. august 1666 af kong Frederik ID et stykke jord og plads "som
Bredegaden tilforn været haver", der strækker sig fra Niels Juels hus til
Johan Madtzens plads, dog skal Niels Juel være forpligtet til gaderne at
lade forfærdige, brolægge og siden vedligeholde på egen bekostning. Niels
J uel eller hans arvinger må ikke bygge nogen bygning ud på gaden indtil
rendestenen, men gaden skal ..holde sin bredde uhindret".
Den 8. februar 1667 af professor Hans Zoega en grund med 2 huse liggende i Bredegaden på den østre side op til H. N. Daniels arvingers våning
og på den vestre lige over for Niels Juels egen våning. Zoega skal lade de
2 huse bryde ned.
Den 9. december 1667 af skibsskriver Peder Nielsen et lidet halvtagshus
på 5 fag liggende mellem tapetvæver Hendrich Willous hus på den nordre
side og rådmand Hendrich Jacobsens hus og have på den søndre side.
Den 18. februar 1671 af sergent Nikolaj Magnus en ny våning i den nyanlagte Norgesgade "i længdens ende noget spids langs ud med den forreste side" og bagud til den kasserede Bredegade. I bredden støder den da op
til Jens Andersens Wolfs hus, hvor skipper Jens Tømmermand bor.
Den 15. juni 1671 af ..ærlig og discrete karl Jørgen Danielsen, contrafeyergesell", 3 våninger liggende i Bredegaden mellem Niels Juels og stenhugger Jens Andersens pladser. Husene har grundmuring, er et loft høje og
er på 10 fag.
Den 9. marts 1672 af Jens Jensen Wissing en grund liggende inden for
Bredegaden ved Kongens Torv. Mod syd vender den op til Niels Juels
egen gård, mod nord til et hus tilhørende Johan Gyldenløve, mod vest til
Wissings eget hus og mod øst til Niels Juels have.
Den 16. marts 1672 af ..ærlig og beskeden mand" Hermund Willumsen
Treslant et hus og grund liggende i Bredegaden, der i syd støder op til
Niels Juels egen gård, den anden ende til gaden mellem 2 huse, der tilhører Michel Nielsen.
Alle disse grundkøb tyder på en målbevidst samler, og der har sikkert
været flere end de hernævnte, thi allerede i april 1668 oplyses i den ny
grundtakst, at Niels Juel i St. Annæ kvarter, Strandstræde, har liggende
"Niels Juels gård, have og 9 våninger, med 1 våning til Kongensgade'?",
Niels Juel formåede således tidligt at få sin egen lille "herregård" inden for
Københavns volde, og her på sin nye ejendom har han holdt til i den tid,
hvor den daglige tjeneste har krævet hans nærværelse på Holmen.
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Sæbygaards hovedbygning. (Nationalmuseet foto). Se side 90-94.

Niels Iuels palæ på Kongens Nytorv ved hjørnet af Bredgade i København .
det senere Thottske Palæ. (Nationalmuseet foto). Se side 95 og 267.

Maleri af
Niels Iuels far,
Erik Iuel.
(Valdemar Slot).

Maleri af Niels lue! som
18-årig. (Valdemar Slot).

Med "Niels Juels gård" i København og Sæbygaard i Vendsyssel havde
den unge admiral placeret sig, som det tilkom en mand af gammel dansk
adel. Han havde skabt en værdig ramme og en statelig baggrund for sin
fremtræden, så han kunne føre en standsmæssig tilværelse. Han var, selv
om han var sømand. solidt forankret i den danske jord og viede denne sine
kræfter, når tjenesten tillod det Medens flere af datidens admiraler ofte
deltog ivrigt i søhandel og oversøisk købmandskab, var det tilsyneladende
ikke noget, der i højere grad interesserede Niels Juel.
Den store hollandske admiral de Ruijter var således en energisk købmand ved siden af sin admiralstjeneste, og hans besøg i de danske farvande
under svenskekrigen, hvor han fik store æresbevisninger af Frederik m,
gav også anledning til, at han i 1661 af den danske konge fik lov til i 7 år
at drive handel på Nordlandene i Norge. Der står i brevet, at han "måtte
ved sin fuldmægtig lade købe og afhandle vores undersåtter sammesteds
hvem han lyster den rogn og lever, som findes i torsk og kabliav, som der
i landet fanges og det af riget på fremmede steder i de følgende 7 år toldfrit at må udfere">.
Også den hollandsk-uddannede, norskfødte admiral Cort Adeler var tillige handelsmand. Et kontraktudkast til hans første ansættelse i Danmark
indeholdt artikler med tilknytning til salthandelen, og med denne entre var
således resten af hans liv i dansk tjeneste kendetegnet, idet vi ofte finder
ham optaget af forretningsanliggender. Andre danske admiraler havde ligesom Adeler stor interesse for koffardifarten og deltog tit jævnsides med
ham i handelsforetagender, hvorimod Niels Juel kun i ringere grad virkede
på dette felt. Der lå for admiralerne absolut intet nedværdigende i denne
kontakt med handelen, men det kan blot konstateres som et faktum, at medens Niels Juels hovedinteresse ved siden af tjenesten var godsdrift, således
var de øvrige admiralers søhandel.
Niels Juel vendte dog ikke helt søen ryggen, når han ikke havde tjeneste,
thi også han var skibsreder, men kun i mindre målestok. I 1663, da der
pludselig blev pustet liv i marinen, da arbejdet på Holmen atter skulle i
gang, og da man derfor fik brug for meget materiel til skibbygningen og
reparationer, fragtede også Niels Juel gods til flådens behov. Den 6. august
1663 fik han udbetalt 20 rdl., der var lovet ham til fragt på hans skude og
den 31. august yderligere ,,30 rdl., som er resten af den fragt, ham af hans
skude for tømmer, som fra Kalundborg og hid er ført, tilkommer">, Det
er desværre kun sparsomme oplysninger, men dog tilstrækkelige til at konstatere, at han har haft i hvert tilfælde en skude.
Først syv år senere hører vi atter omtalt en skude, der tilhørte Niels Juel.
7 Niels [uel
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I admiralitetsprotokollen den 6. juni 1670 står: "Ved en extract af tømmerskriveren Bertel Nielsens månedssed1er ses, at admiral Niels Juel har fået
tømmer til sin boiert kaldet Daniel til reparation, hvilket var i alt 100 rdl.
1 mrk. 9 sk." Som betaling regnedes l) 50 rdl., som admiral Juel skulle
have for fragt med samme boiert, idet han i næst foregående december måned havde ført en fuld ladning tømmer fra Vordingborg til Holmen, 2)
dernæst 50 rdl. 1 mrk. 9 sk., som admiral Juel havde betalt til styrmand
Jan Jacobsen som månedspenge, hvorved alle regninger gik op mod hinanden";
Det er vanskeligt at få indblik i Niels Juels smårederivirksomhed, da de
københavnske skibslister fra denne tid ikke angiver redernavne, men blot
skippernavne. Imidlertid var skipperen på Daniel i 1669 Espen Hansen, og
i skibslisterne for 1673, 1674 og 1676 forekommer kun en boiert med navnet Daniel, der angives at være på 19 læster, og denne boierts skipper er
alle tre år Espen Hansen. Det må være den samme boiert, men om Niels
Juel har været reder alle disse år kan vi kun gisne om 21 •
Imidlertid deltog Niels Juel også sammen med andre i rederivirksomhed,
der strakte sig ud over de hjemlige farvande. Cort Adeler, Jens Rodsten og
Niels Juel havde i fællesskab en ketz, som de lod sejle på Grønland. De
fik i april 1670 kgl. tilladelse til sejladsen og samtidig lov til, at 8 bådsfolk fra Holmen måtte følge med på ketzen forudsat, at de selv underholdt
og forsynede dem. Samme år fik Cort Adeler tilladelse til at få og bruge
de privilegier, som Jonas Trellund havde haft til at besejle nogle havne på
Island, og vi ser da, at de ovennævnte tre admiraler i 1671 sendte deres
ketz også til Island, og dette år fik de tilmed ,,14 bådsmænd til deres skiberum'?".
Niels Juel måtte selvfølgelig også blive parthaver i det nye ostindiske
kompagni, der oprettedes 1670. Dels har han vel haft interesse for så dristigt et foretagende og dels har han vel også som admiral følt en moralsk
forpligtelse til at støtte det, og dertil kom, at der jo også udfoldedes en
meget ihærdig agitation for at skaffe indskud, idet selve kong Christian V
gik i spidsen. Niels Juel deltog allerede i det første møde for participanterne den 9. oktober 1670, hvor det nye reglement for kompagniet blev underskrevet af 23 personer", Niels Juel havde ingen fremtrædende stilling i
kompagniet og fik det heller aldrig. Hans hovedinteresse lå som tidligere
nævnt på et andet felt, selvom det måske kan synes mærkeligt, at søhandel
ikke har tiltrukket ham i højere grad, men vi ser, at Niels Juel har levet af
både gods og skibe, og det er ofte disse indtægtskilder, han har måtte ty
til, når lønnen fra søetaten udeblev, og restancen voksede, og dette skete
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ofte i disse økonomisk: vanskelige år.
Niels Juels regnskab for hans besoldning indtil 1661 er tidligere nævnt.
Man gjorde dengang op med den store gæld til ham, da han fik bevilget
de 3.179~ rdl. 2 skilling fra told i Norge, og derefter begyndte man atter
at tælle gæld sammen. Hans regnskab i de følgende år kom til at forme sig
således>:
restance 14/11 1661
i tiden 18/11 61-17/5 62 betalt
restancen 1/1 1663 blev
og gælden steg atter, indtil han den
22/9 1664 af tiendelasten søndensfjelds fik indvisning på
Herefter kom lidt mere orden i søetatens kasse, så restancen til ham
den 8/1 1666 kun var
Dette beløb fik han næste dag den
9/1 1666 indvisning på af Bergens
amts indkomst

400

rdl. 21 sk,

1.398~

rdl. 17 sko

412~ rdl.

3.557~

950

rdl. 19 sko

rdl.

950

rdl.

Niels Juels løn udgjorde i dette tidsrum 1.250 rdl. årlig, medens de øvrige
admiraler til sammenligning fik således:
rigsadmiral Henrik BjeIke
generaladmiral Cort Adeler
sø-vice-admiral Nikolaj Helt
viceadmiral Jørgen Bjørnsen
schoutbynacht Jens Rodsten

6.000 rdl.
7.200 rdl.
1.200 rdl.
650 rdl.
312% rdl.

Kun få måneder efter denne lønopgørelse skete der imidlertid for Niels Juel
en væsentlig forbedring, idet kongen den 16. marts 1666 gav ordre til skatkammeret om, at da ..vi nådigst har bevilget vores admiral Niels J uel fra
dette brev dato at må nyde og bekomme til hans løns forbedring årlig
1.000 rdl.", skal rentemester Mogens Friis anvise ham pengene af søetatens
midler. Det var en voldsom lønstigning, der vel må tilskrives krigstilstanden, men som desuden var en stor anerkendelse af Niels J uels arbejde",
Fra 1667 synes lønudbetalingeme at være blevet lagt i mere faste rammer, således at Niels Juel for fremtiden kunne regne med at få sin løn betalt af Bergenhus amt. Vi finder følgende høflige brev herom i admiralitetets korrespondaneeprotokol":
7'
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"Højædleste hr. generalmajor Ejler Holck,
Eftersom Hs. kgl. Maj. min allernådigste herre og konge har bevilget for
admiral Niels Juel sin årlige gage af Bergenhuses amts til Hs, kgl. Maj.s
søetats nådigst deputerede skatter at måtte nyde, og nu et kvartal deraf forfalden er, thi er jeg af hr. generalmajoren venlig begærende, at han, velbårne hr. admiral Juel, hos amtsskriveren over bemeldte Bergenhus amt
ville beforderlig være, at han det allerede forfalden kvartals gage med det
første måtte bekomme, hvorudi hr. generalmajoren mig en stor faveur beviser, som jeg mod ham igen ta1rnemmelig skal vederlægge og næst guddommelig varetægts samt al selv erkendende velanstændigt stedse forbliver
hr. generalmajorens tjenstvillige
Hendrick Bjelke".
Lønningerne blev herefter, efter alt at dømme, afviklet regelmæssigt, men
der kendes kun en post fra Frederik ID' sidste år, og denne viser, at Niels
Juel i juni 1668 på en gang fik udbetalt et helt års løn: 2.250 rdI.27.
Efter Christian V's tronbestigelse blev lønningerne reviderede. Den 10.
oktober 1670 bevilges følgende lønninger 28:
generaladmiral Cort Adeler
4.000 rdl. årl,
samt til en benådning 1.000 rdl.
admiral Niels J uel
2.000 rdl. årl.
viceadmiral Jens Rodsten
1.000 rdl. årl,
viceadmiral Jørgen Bjørnsen
800 rdl. årl.
samt til en benådning 100 rdl.
schoutbynacht Sivert Adeler
600 rdl. årl,
hvilket er 200 rdl. forbedring.
Sammenlignes disse lønninger med lønningerne fra 1666, ses store og så
forskelligartede ændringer, at man studser. De må imidlertid betragtes som
en reduktion undtagen for Sivert Adelers vedkommende, men det er bemærkelsesværdigt, at både Cort Adeler og Jørgen Bjørnsen som en godtgørelse for reduktionen får en ekstra benådning.
Efter Christian V's lønreduktion kendes følgende udbetalinger til Niels
Jue129:
den 25/31671 beordredes tolderen i Christiansand, Joban Krahmer at betale
3.000 rdl,
i april 1672 betales af Johan Krabmer
1.000 rdl.
100

den 14/12 1672 beordredes admiralitetets committerede i Bergen, Abbelin, af Stavanger amts skatter at betale
1.000 rdl.
Vi når hermed frem til den tid, da den store marinekommission blev nedsat
i 1673 og får endnu engang lejlighed til at konstatere admiralernes lønninger.
5.000 rdl.
rigens admiral
5.000 rdl.
generaladmiral
2.000 rdl.
admiral Niels J uel
1.000 rdl.
viceadmiral Jens Rodsten
900 rdl.
viceadmiral Jørgen Bjørnsen
600 rdl.
schoutbynacht S. Adeler
Om kommissionen har anset en lønreduktion af admiralernes gage nødvendig, finder vi desværre ikke i de bevarede papirer, men har der været en

reduktion, er den i hvert tilfælde for Niels Juels og Jens Rodstens vedkommende blevet udlignet det følgende år, idet kongen for søetatens regerende trekløver: H. Bjelke, Chr. Gersdorff og A. Gyldenspa.rre den 4. maj
1674 kundgjorde dette":
Vi har bevilget admiral Niels Juel og viceadmiral Jens Rodsten, begge
vores admiralitetsråd, igen må godtgøres hvad dem ved seneste gjorte reglement af deres løn og tractement er decourteret, så Jens Rodsten i alt skal
have 1.500 rdl., 1.000 til besoldning og 500 til en benådning. Og hvis I anser det for gavnligere for vor interesse, at Niels Juel i stedet for den genant,
han årlig nyder af Provianthuset, et vist kvantum tilføjes, kan han i stedet
få 250 rdl. årligt, eller hvad I anser for billigt. Da vi ikke vil, at vore admiraler herefter til årlig løn og tractement skal have mere end 1.500 rdl., og
da vi har forundt Jens Rodsten 500 rdl. ud over hans rette løn som er 1.000
rdl., da skal han, når han engang forfremmes, have 1.500 rdl. i løn og da
ej videre prætendere.
Niels Juel fik således atter den løn, han havde haft før reduktionen i
1670, og som han beholdt de følgende fredsår, indtil begivenheder under
den skånske krig ganske ændrede hans tilværelse. Med krigsudbruddet begyndte et nyt afsnit i Niels Juels liv.

6. Reformer i søværnet

Kongeskiftet kom til at betyde en omvæltning på mange områder. Under
Frederik m havde kampen om indflydelse på kongen ofte været hård,
men siden Hannibal Sehested var blevet sendt til Paris, hvor han døde i
efteråret 1666, havde Christopher Gabel ubestridt beklædt den politiske
førerstilling i Danmark, og desværre for flåden viste han kun denne en
ringe interesse. Kendetegnende er det, at den svenske gesandt i maj 1669
i en af sine rapporter hjem skrev: ..Den som taler noget imod Gabel eller
hans familie, ham er Danmark for snævert?'.
Det var da ikke mærkeligt, at en politisk ændring blev forsøgt af Gabels
modstandere nu ved tronskiftet, og virkningerne heraf kom før, end man
kunne vente. De store forventninger, der næredes til den unge konge, og
de deraf følgende anonyme reformforslag, som fremkom, var baggrunden
for den aktivitet, som øjeblikkelig udfoldes af dem, der ville Gabel til
livs. Det var den unge generation med Gyldenløve og Schumacher i spidsen,
hvis ideer nu vandt frem og fandt genklang hos Christian V. Da begge
forstod sømagtens og flådens betydning for landets velfærd, kom kongeskiftet til at betyde en vældig omvæltning for søetaten. Allerede i 1668
havde de unge søgt at trænge frem med deres tanker bl. a. ved oprettelsen
af kommercekollegiet, men da modstanden var dem for stor dengang havde kollegiet siden ført en hensygnende tilværelse".
Udviklingen, som den kom til at forme sig, findes afspejlet i gesandtskabsindberetningerne. Kort tid efter Frederik m.s død havde de nye
politiske kræfter fået en sikker indflydelse på Christian V, der heller ikke
var uvillig til selv at tage fat for at reformere. Allerede den 28. februar
skrev den brandenburgske gesandt: ..Det ser ud til, at Gabel ikke mere
som tidligere skal lede sagerne alene, idet kongen daglig lader holde råd
med Retz, Bjelke, Kørbits og Parsberg." Den 12. april skrev englænderen
J. Paull: ..Gabels yndlinge bliver daglig afskedigede og danske adelsmænd
forfremmede i deres sted," og den 26. april fortalte han, at Gabel havde
begæret sin afsked og fået den. Efter et heftigt ordskifte i kongens geheimeråd havde han indset sit nederlag og nu trukket sig tilbage til sit
landsted i Københavns omegn, hvorefter han fik ordre til ikke at rejse
længere bort uden kongens tilladelse. Den nederlandske gesandt forklarede
dette med et rygte om, at Gabel skulle have bestyret de nederlandske sub102

sidiepenge så slet, at matroserne kun fik en fjerdedel af deres lønning udbetalt og beholdt resten på afregning. Noget nærmere er imidlertid ikke
kendt herom".
Men efter denne første akt i dramaet rulles det næste op i nederlænderen le Maires brev af 17. maj: "De herrer, som for øjeblikket bliver brugt
i dette riges sager og allerede har afskaffet mange misbrug og bragt kongens sager således på fode, at hans kasse årlig vil beriges, undersåtternes
bYrde lettes, ingen gæld gøres, en større hær end under den forrige konge
holdes, og hvad det vigtigste er, bestandig have en flåde på 2S til 30 orlogsskibe rede, forsynet med mandskab og alle skibsfornødenheder, er i de
sidste uger blevet så uenige, at al tid går hen med disputererr'."
Det var tydeligt, at gesandterne fik deres underretning fra meget forskellige kilder af varierende værdi. Den gamle danske adel, der var blevet
skubbet til side under Frederik m, havde håbet at få genrejsning under
dennes søn, og bl. a. havde rigsadmiral Bjelke ivrigt virket for en udsoning, der i den første tid så ud til at skulle lykkes. Kongen var ham længe
nådigt stemt, men den fremgang, som man i begyndelsen havde øjnet for
den danske adel, blev i det stille modarbejdet af Schumacher, der tilsyneladende arbejdede uden hensyn til nationaliteter; men hele dette virvar af
intriger og udslag af personligt magtstræb mundede hen på efteråret ud i
en koalition mellem Schumacher, Gyldenløve og Ahlefeldt, hvorved dannedes det triumvirat, der foreløbig blev kongens mest betroede mænd. Den
danske adel fik således ingen renaissance, og Bjelke, der på forskellig måde indblandedes i intrigerne, fik ingen gavn af sin politiseren. Både NIels
Juel og Cort Adeler har sandsynligvis holdt sig tilbage under alt dette,
thi først da der tales om en fremhæven af de borgerlige og den fremmede
adel, nævnes Adelers navn".
Det ser ud til at dette tovtrækkeri mellem de forskellige grupper er kulmineret i løbet af vinteren og forårsmånederne 1671. Rigsadmiral Bjelkes
stjerne synes at være dalende, og den brandenburgske gesandt omtalte endog, at Bjelke mistænktes for bestræbelser for at få de gamle privilegier

tilbage",
Der er dog også andre forhold, som gør sig gældende og påvirker søetatens leder. Vi erfarer f. eks. fra den svenske gesandt, at der var sat commissarier til at gennemse admiralitetsregningerne, og at man havde fundet,
at der ikke var udrettet tilstrækkeligt med de midler, som havde været
tillagt admiralitetet, idet man ikke kunne give" den ringeste besked om
146.000 rdl. samt om en post på 70.000 rdl. Det er besynderligt at høre
dette, efter at vi lige har set, med hvilken iver og iderigdom man den sid103

ste tid havde arbejdet med flåden, og tilmed forbløffer de store tal på baggrund af de små midler, som søetaten tidligere har fået overladt. Men vor
undren over forholdene bliver ikke mindre, når vi ser de følgende sætninger i den svenske statsrådsprotokol: "Der var mellem rigsadmiralen i Danmark og Gylden1øve (den fornemste af disse commissarier) et stort uvenskab. Ellers var flåden i meget slet tilstand og aldeles ude af stand til at
foretage noget." Man må her spørge sig selv, om da alle de store foranstaltninger i Christian V's første regeringsår blot har været storslåede ydre
kulisser, der dækkede indre svaghed',
Christian V havde dog sin særlige facon at ordne disse forhold på. Så
snart han var blevet salvet i maj 1671, udstedte han en rangforordning,
hvor enhver kunne se, i hvilken rækkefølge man havde noget at sige":
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
17.
26.
28.
33.
36.
40.
41.
52.
55.

Kongernes naturlige sønner (f. uden for ægteskab)
Hans Schack, feltherre
Peder Reedtz
Henrik Bjelke, rigsadmiral
og 6. geheimeråder
U. F. Gylden1øve, statholder i Norge
vicestatholderen
Peder Schumacher
feltmarskalk Claus v. Ahlefeldt og generaladmiralløjtnant
Cort Adeler
feltmarska1løjtnanten
general til hest eller fods
generalløjtnant til hest eller fods
oberster over livgarden
admiraler
krigsråder
admiralitetsråder
oberster til hest eller fods og viceadmiraler
oberstløjtnanter af livgarden
oberstløjtnanter
sekretærer i kollegierne.

Et par ting falder her i øjnene. For det første er landofficerer konsekvent
placeret højere end søofficererne som oftest var af gammel dansk adel i
modsætning til landofficererne, og desuden ønskede kongen vel også af
politiske grunde at sikre sig støtte hos landmilitæret. Det andet er række104

følgen i de første rangklasser. nemlig først feltherren, derefter Peder Reetz
og så rigsadmiralen. Bemærkelsesværdigt er det vel også allerede på dette
tidspunkt at se Peder Schumacher så højt oppe som i 9. rangklasse. og
Niels Juel må altså nøjes med en placering helt nede i 28. rangklasse for
admiraler og efter oberster over livgarden.
Ikke desto mindre havde Christian V hurtigt vist sin interesse for flåden. Fjorten dage efter faderens død udbad han sig nøje oplysninger om
flådens tilstand hos admiralitetet. Han ønskede":
1) en fortegnelse på hele flåden og hvilke skibe. der var tjenlige til orlog
og til koffardi. Og desuden ville han vide.
2) hvor mange det var nødvendigt at bygge hvert år som følge af. at nogle
blev for gamle?
3) hvorledes de orlogsskibe, der var tjenlige til koffardi, kunne gøre gavn
i fredstid?
4) en rulle på skibsofficerer og søfolk, der nu er, og hvad der resterer af
deres løn fra sidste reduktion i 1662.
5) en rulle på, hvor mange der burde være samt deres løn og kost.
6) hvorledes exerceres vore underofficerer og søfolk med mindst bekostning i fredstid for at gøres capable?
7) hvorledes inddrages bedst de søfolk, som tjener i fremmede lande?
8) hvilke midler behøves årligt til flådens og hele søetatens underhold?
9) hvorledes kan de fornødne materialer bedst købes og betales?
10) hvor mange metal- og jernstykker og hvor meget ammunition findes
til flåden?
11) hvor mange stykker af hver slags og hvor meget ammunition behøves,
og hvordan kan de bedst fås?
Det var kærkomne spørgsmål, der vidnede om en betydelig interesse for
flådens velfærd, og det var helt nye toner for admiralitetet. Men selvom
ønsket og viljen var der, kunne alt ikke afhjælpes lige med det samme, da
materialemanglen også denne sommer kom til at præge arbejdet på Holmen.
Også på andre områder udfoldede den unge konge en stor energi, og i
løbet af året udformede Schumacher for ham en række nye instruktioner,
der dog hovedsagelig fastsatte den gældende praksis. Først kom instruktionen for Danske Kancelli allerede d. 21. april, derefter instruktioner for
Højesteret, admiralitetskoUegiet og krigskollegiet den 25. juni, den 20. juli
for Skatkammerkollegiet, den 26. juli for Tyske Kancelli, den 22. septem105

ber for Commercekollegiet og endelig i oktober for statholderen i Slesvig
og Holsten og for kancelliet i Norge>,
Der var heller ikke noget usædvanligt ved instruktionen for admiralitetet, selvom den var vidt forskellig fra den hidtil gældende, som hidrørte helt tilbage fra 1655. Dengang var imidlertid instruktionen holdt i
mere almindelige vendinger, som en usikker farnlen over for det nye, man
skulle forsøge, medens man nu, efter 15 års prøvetid, satte den hele i
nøjagtige punkter afpasset efter de erfaringer, der var gjort:

1. Kollegiet skulle træde sammen hver onsdag og torsdag, og ingen måtte
udeblive uden lovlig grund. Fredag formiddag skulle sagerne derefter
forelægges kongen.
2. Admiralitetets hovedopgave var at påtage sig flådens conservation, forbedring og formering og sørge for, at den var vel forsynet med ammunition, stykker, proviant, mandskab o.s.v. Herunder fastsloges det endvidere, at bortset fra Tøjhusets chef skulle alle officerer og betjente på
Tøjhuset, Provianthuset og Bryghuset stå under admiralitetskollegiet.
3. Hvert fjerdingår skal der til Skatkammeret indleveres regnskab for Holmen.
4. Desuden skulle admiralitetet naturligvis føre regnskab over de beløb,
som tilstilledes søetaten.
5. Da søfarten ofte ikke kan tåle forhaling, ville kongen "hvis tvistigheder
og deferentzer indfalde kunne" selv straks afgøre sådanne stridsspørgsmål.
6. Hvad der indkøbes skulle betinges af hele kollegiet.
7. Admiralitetet skal have indsigt med mønstringen,
8. ligesom det skulle påses, at alle inventariebøger blev forsvarligt ført,
9. og admiralitetet skulle også føre tilsyn med Holmens bygninger og
skipperboderne,
10. og føre fornøden inspektion med havnen og reden.
11. Alle materialer, der skaffes til Holmen og flåden, må ikke anvendes på
anden måde uden kongens særlige tilladelse.
12. Kun kongens skibe må ligge ved Holmen.
13. Kun med kongens tilladelse må skibene anvendes til andet end sædvanligt.
I pkt. 14. står endvidere, at dersom et nyt skib skal bygges, skal admiralitetet først meddele det til kongen, derefter opsætte en charter og levere
denne til skibbygmesteren. Hvis det drejer sig om et capital orlogsskib,
skal der desuden først laves en model, efter hvilken skibet skal forfær106

diges, og intet må siden ændres, før hele admiralitetet har forhandlet
derom.
15. Admiralitetet skal desuden almindeligvis udfærdige søpas for skibene,
og kun hvis disse skal optræde i eskadrer, skal kongen undertegne dem.
16. Alle justitssager skal først behandles af Holmens ret, hvor Holmens
viceadmiral præsiderer, og derfra kan appelleres til admiralitetet
Der synes ikke med denne instruks at være sket en forandring af bestående
forhold, og vi finder heller ikke noget, der kunne tyde herpå i samtidige
beretninger, således at vi kan gå ud fra, Niels Juels stilling som Holmens
admiral også har været uændret",
Instruktionen påvirkede ikke admiralitetets arbejde, da den som før nævnt
blot fastslog den praksis, der i forvejen var skabt, men derimod påvirkedes
forholdene i admiralitetet naturligvis af de politiske tovtrækkerier, der fandt
sted i løbet af vinteren 1670-71. Det er vanskeligt at komme ind bag ved
alt dette, men af admiralitetsprotokollen ses det, at Poul Klingenberg for
sidste gang optræder ved et møde den 23. marts 1671, og samtidig udvides admiralitetet til gengæld med nye medlemmer. Det var fire handels mænd: P. Pedersen Lerche, Hans Nansen, Henrik Milller og hollænderen
J. Hcegenhock>. Arbejde var der nok af for admiralitetet, for Christian V
viste en iver og en personlig interesse for flåden, der gav sig udslag i nybygninger og mange skibes udrustning.
Det var desuden et stort arbejde, der skulle udføres for at få flåden vel
ekviperet og for at holde vedlige, hvad der var, hvorfor det ikke kan undre,
at det irriterede rigsadmiralen, at de mange nyudnævnte admiralitetsassessorer tog sig deres hverv så let, at de ikke fulgte møderne med den fornødne interesse. Kongens udnævnelse af de forskellige mænd var vel sket,
for at deres viden og evner skulle udnyttes i admiralitetets tjeneste, selv
om dette efterhånden var blevet lidt vel stort, men siden marts mødte disse
nye mænd ikke videre regelmæssigt, hvad der foranledigede, at Henrik
Bjelke den 23. august 1672 lod føre følgende til protokols: "Eftersom en
del af admiralitetets assessorer de to om ugen ordonnerede dage, nemlig
onsdag og torsdag har forsømt i admiralitetet at møde, thi har hans excellence hr. rigsadmiralen dem i dag i admiralitetet forstendiget, at de sig alle
samme to dage og ellers så ofte som tilsiges herefter flittig indstiller uden
så er, at de kan være i lovlig forfald, da har de det dog i admiralitetet at
tilkendegive og skal det hver gang nogen udebliver her i protokollen antegnes'?".
Det hjalp en kort tid, men allerede den 10. oktober står i admiralitets107

protokollen. der er undertegnet af Bjelke, Adeler, Juel og Rodsten: "Eftersom de andre admiralitetsassessorer ej mødte, thi blev intet forrettet." Naturligvis kunne admiralitetet ikke fortsætte under disse arbejdsvilkår. Det
var tidsspildende for admiralerne og utilfredsstillende for alle, særlig i disse
år, hvor så meget blev sat ind på at skabe en duelig og kraftig flådestyrke,
og derfor besluttedes det da også endelig, efter at man havde fortsat endnu
nogle måneder under de uholdbare forhold, at reformere søetatens styrelse>.
Med hvilken flid, man i øvrigt har deltaget i admiralitetsmøderne, fremgår af følgende oversigt, der dækker tiden fra den energiske start i april
1663 til 16721 5 :
Antal møder
Henrik Bjelke
Cort Adeler
Mogens Friis
Niels Juel
Poul KlingenbergJørgen Bjørnsens
Nikolaj Helt
Jens LassenJens Rodsten
U. F. GyldenløveH. MUller
P. P. Lerche
Hans Nansen
J. Hoegenhock
Møder i alt

1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672
32
58
41
60
65
62
61
49
68
46
62
68
48
63
61
49
19
68
27
Il
l
l
20
45
42
59
54
53
48
46
57
40
35
23
34
13
12
43
28
13
5
5
15
20
20
4
5
1
6
60
29
30
54
24
37
42
27
19
3
33
54
48
5
l
11
13
12
16
17
14
5
15
63
77
70
63
63
49
68
49
32
58

l. Poul Klingenbergs sidste møde i 1665 var d. 21/9. derefter deltog han i møder

fra 19/3 1668 til 27/1 1669 og fra 3/6 1670 til 23/3 1671.
2. Jørgen Bjørnsens sidste møde var d. 31/1 1672.
3. Jens Lassens første møde var d. 4/5 1667 og sidste d. 19/10 1670.
4. Gyldenløves første møde var d. 9/11 1670.

De store løfter, som Christian V begyndte sin regering med, var imidlertid
vanskelige at efterkomme og følge op på grund af de mange mangler på
Holmen. Materialemanglen, der hele tiden havde været søetatens achilleshæl, forårsagede også i kongens første år hindringer for udrustningerne.
Den 24. marts 1671 skrev residenten G. Lilliecrona nærmere om det arbejde, der udfoldedes for at rette søetatens økonomiske forhold op og for
at skaffe det nødvendige materiel til reparationer og forråd på Holmen og
bemærkede bl. a, at skibsofficererne endnu har at fordre 2 li 3 års gage.
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og at skibene var meget slet vedligeholdte. Og han fortsatte: ..Statholder
Gyldenløve tager sig meget af denne reformation på Holmen, og adskillige
af de forrige betjente bliver kasserede, deriblandt står også admiral Juel,
residenten Juels bror, som skulle have haft opsigt med materialerne og
folkets provision, i fare for at miste sin bestalling'?".
Der har således hersket et spændt forhold i admiralitetet i disse forårsmåneder, og det er beklageligt, at vi ikke kender noget nærmere til alt dette
som Lilliecrona omtaler. Vi kan derfor ikke få lejlighed til at bedømme
Niels Juels forhold og afgøre, om der har været grund til at dadle ham eller
ej. Indtil videre må dette være et åbent spørgsmål. Niels Juel har ellers flittigt deltaget i admiralitetets arbejde hele året igennem, undtagen i tiden fra
den 5. april til den 3. juni, d.v.s. i tiden lige efter Lilliecronas meddelelse.
Men hvor Niels Juel har været henne i denne tid, hvad han har foretaget
sig, eller hvorfor han har været fraværende er ukendt".
Vi kan således blot konstatere, at der har fundet forskellige undersøgelser sted i februar-marts angående søetatens økonomiske forhold. Desuden
ved vi, at Niels Juel har været fraværende i to måneder samt, at Poul Klingenberg fra og med april forsvinder fra admiralitetet og ikke vender tilbage.
Meget tyder på, at Niels Juel har været indblandet i skarpe stridigheder,
muligvis sammen med Klingenberg, men hvorfor?
Forholdene har åbenbart ikke været så strålende, som man ved et flygtigt øjekast skulle tro, men uroen har kun hersket indadtil, for samtidig så
man stedse de danske orlogsskibe på dristige togter vise flaget og bane vej
for dansk handel ude i verden. I begyndelsen af marts var Cort Adeler,
Niels Juel og viceadmiral Rodsten i samarbejde om at sende et skib til Island og Grønland, og i løbet af foråret og sommeren stod andre skibe ud
på togt til fjerne kolonier andre steder på jordkloden. Til Ostindien sendtes
Fortuna og Oldenborg og til Vestindien Færee. og endvidere fik det nyindrettede Vestindiske Kompagni overladt en jagt med tilbehør og en dobbelt sluppe til tjeneste i Vestindien samtidig med, at admiralitetet fik følgende ordre: ..Fangerne, der er i jem på Bremerholm, skal I give til kompagniet så mange, det er nødvendige til koloniens oprettelse, og som er
dygtige dertil." Endnu en opgave tilfaldt søetaten, idet der dette år oprettedes fast station ved Gliickstadt med de tre skibe Hommeren; Vildmanden
og galioten Det gladelig Budskab",
Der har været nok at tage vare på på Holmen ved alle disse togters forberedelse, og ofte skulle der handles hurtigt. Den 15. juni, kort efter at
Niels Juel atter har begyndt arbejdet på Holmen, anerkendte hans kolleger
i admiralitetet, at han til kongens tjeneste havde købt en båd med dertil
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hørende dræg og en lanterne "formedelst en båd her på Holmen så hastig
som behøvedes ej kunne blive forfærdiget?", Men en sådan hastig disposition var blot en detaiUe, som vi måske kan sætte i forbindelse med Niels
Juels fravær i april og maj måneder, og muligvis skal den svenske residents
alarmerende meddelelse også blot kædes sammen med udnævnelsen af de
nye admiralitetsråder på denne tid.
Det var dog ikke så meget kloge hoveder, man savnede i søetaten, som
materiel og penge, thi selvom budgettet var steget under Christian V,
havde man alligevel endnu besvær med den gamle gæld samtidig med, at
det tog tid at få lagrene fyldt op. Kongens interesse for flåden var imidlertid stadig lige stor, hvad der sikkert hang sammen med hans revanchetanker, hans håb om at kunne generhverve de gamle danske landskaber øst
for Øresund. Han besøgte af og til Holmen, og om et sådant besøg i 1672
fortæller den svenske resident bl. a.: "Kongen har selv været på Holmen og
erfaret, hvor stor klagemål der findes. En del af bådsmændene havde omringet kongen og råbt, at deres kostpenge blev holdt tilbage af Holmens
bogholder. Hs. Maj. befalede, at bogholderen straks skulle sættes under arrest, og at admiral J uel skulle undersøge, om det forholdt sig således. Kongen havde også spurgt admiralerne om, hvor mange fregatter de troede der
kunne udrustes med alt tilbehør dette forår, hvorpå de svarede, at skulle
det ske i hast, kunne de ikke bringe mere end 10 eller 12 små og store
fregatter tilveje. Der manglede bådsfolk, som i tide måtte forskrives fra
Norge." Og senere føjer residenten til: "Jeg har de visse efterretninger om
deres tilstand på Holmen, at de mangler grove stykker til at montere de
største skibe med. - Desuden er de heller ikke forsynet med så store ankertove og andre skibsredskaber, som dertil behøves'?".
Lilliecrona synes godt underrettet, og gennem hans senere breve kan vi
følge arbejdet med at få flåden bragt i orden. Der arbejdedes på Holmen
med alt mandskab, og Niels Juel havde fuldt op at gøre i disse år og ikke
mindst nu, hvor det dels gjaldt om at udruste de nødvendige skibe til at
hente materiellet hjem, og dels gjaldt konvoj tjeneste for handelsskibene.
Det kom derfor altid på tværs, når uvejr hindrede sejladsen, og at vanskelighederne af denne grund ofte kunne være store, ser vi i admiralitetets korrespondanceprotokol for den 20. april, hvor det omtales, at under den
store storm, der har raset i nogle dage, er adskillige skibe forulykket i Kattegat og i Sundet, hvoriblandt også Den flyvende Fisk. som var sendt med
proviantskibene til Gliickstad, idet den strandede under Kulien ved Svenneboe. I det samme strenge vejr havde Forgyldte Fisk og Hauijruen bl. a.
mistet deres ankre" .
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Det var tydeligt, at Gyldenløve var en drivende kraft af største betydning
for flåden. Allerede sidst på året i 1670 så vi hans aktive indsats, da der
den 23. november var hovedmønstring af alle Holmens, Tøjhus, Provianthus og Bryghusfo1k, hvorefter den svenske gesandt indberettede: ..I forleden lørdags fandt her på Skibsholmen en mønstring sted, hvor også statholder Gyldenløve var til stede, og der befandt sig 800 bådsmænd, som
bliver til stadighed bespist på Holmen, og 300 mand bekommer deres månedspenge. De nye skibe, på hvilket intet er bygget, siden de løb af stabelen, det ene forleden år, det andet i år, er nu med en hollandsk bygmester
mester Mathies betingede, at han skal bygge dem færdige for 3.700 rdl.,
og vil samme bygmester herefter tage på sig at opsætte samme år to skibe
og fuldbygge dem for en vis pengesum. Hr. Gyldenløve tager sig meget af
admiralitetsetaten, og han har formået så vidt hos kongen, at admiralitetet
selv herefter beholder disposition ud over de midler, som til deres stat er
assignerede, hvilke tilforn Skatkammeret administrerede og nu kan befindes at admiralitetsetaten med mindre kan tilkomme og kongens tjeneste
bedre blive udført end før"22 .
I den udstrækning, det var muligt, var der aktivitet på Holmen. Der blev
bygget nye skibe, men der blev også købt skibe, og det er interessant at se,
at Gyldenløve i disse år optræder som en omtrent lige så stor bygmester
som kongen, og at denne derefter lige så hurtigt, som de bygges, køber de
fleste af dem af Gyldenløve. Det skete med Gyldenløve, Flyvende Fisk og
fløjten Tre Kroner senere kaldet Fortuna i 1668-70, og nu i 1672 fik Gyldenløves to fregatter, som han havde ladet bygge i Nederlandene, nemlig
Mercurius og Laurvig, samt to små gallioter. Af disse har kongen i hvert
tilfælde købt Mercurius, der omdøbtes til Amhoneta".
En af de mest interessante igangsættelser fra Christian V's første regeringsår er lærlingeinstitutionen, der senere udviklede sig til et fast kadetkorps. Tidligere havde unge mænd, der ønskede at blive søofficerer, haft
vanskeligt ved at få den nødvendige uddannelse. De blev enten straks ansat
som løjtnanter i kraft af deres familieforbindelser, eller de har måttet håbe
på efter at have tjent som både styrmænd og skippere at blive udnævnt til
løjtnanter, hvad dog kun opnåedes af et fåtal. Endvidere har kun få med
tilstrækkelig kapital kunnet skaffe sig en uddannelse udenlands inden officersudnævnelsen, dersom de ikke, som f. eks. Niels J uel, har haft særlige
muligheder for at få løn under udenlandsrejsen. De danske og norske søfolk søgte især til Nederlandene for her at få den uddannelse og træning,
der kunne blive et springbrædt for dem ved ansættelse i Danmark-Norge i
forskellige befalingsmandsstillinger.
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Den 15. august blev den første lærling ansat i søetaten. Kongen bevilgede denne dag velb. Johan Schinkel 100 rdl. årl i pension i 3-4 år, for at
han på fremmede steder kunne lade sig uddanne og opøve i søfarten. Ved
den næste ansættelse forklares nærmere, hvad det er for et epokegørende
skridt, Christian V har taget, idet der her for den 19. oktober i admiralitetsprotokelIen står: "Angav sig Johan Søfrensen Glad, født i Bergenshus Amt
på Østerbødgaard, og nogen tid med hollandske skibe har sejlet, lyst at
have, sig til søs capabel at gøre derved hans fædreneland at tjene, og begærede, at han nogen hjælp til sligt at fortsætte måtte forundes, thi blev
resolveret, at førnævnte person måtte antages, for en af de 12 unge karle,
som er bevilget sig udenlands at forsøge sig til søs capabel at gøre, og fra
dato nyde 100 rdl. til årlig pension, som han nu og for et år skulle gives,
derimod skulle han sig på lige måde som vefb. Johan Schinckel gjort har,
reversere hvor om her vidtløftigen er protokolleret'?',
Det følgende år blev der yderligere indskrevet seks unge som lærlinge,
og det kunne derfor se ud til, at det var en ny institution, der var oprettet
i 1670, men i admiralitetsprotokollen står der for den 22. maj 1671: "Eftersom kongens far har bevilget, at en af Claus Juels sønner måtte være en af
de 12 karle, som sig udenlands skulle forsøge og i søfarten til Hans Maj.s
tjeneste dygtiggøre og årlig 100 rdl. nyde, blev resolveret, at Claus Juels
søn Axel Juel skulle indskrives fra den 1. januar'?". Institutionen var således kendt, inden Frederik III døde i februar 1670, og spørgsmålet må da
være, hvorfor man ikke har hørt om den før i august 1670.
Årsagen hertil kan enten være, at den blot har været under forberedelse
i Frederik III's sidste levetid, eller den har eksisteret kortere eller længere
tid, uden at man har skænket den nærmere opmærksomhed. Der er ingen
af admiralerne, som man særligt kunne pege på som initiativtager i 1670,
og skulle det være en politiker, tænker man uvilkårligt på Gyldenløve, men
det er et spørgsmål, om man ikke skulle gå meget længere tilbage i historien. Det er da naturligt her at rette opmærksomheden mod den hidtidige
navigationsundervisning. Under Christian IV oprettedes en navigationsskole, og i 1650 var dens leder på togt med "de unge personer" til Færøerne. Navigationsskolens leder, Bagge Wandel, skriver i journalen: "Anno
1650 den 14. May Klocken halff otte om Morgenen er jeg med sex aff
Hans Kong}. Maytts folk, mine discipler, udlagt uden for Blockhuset - - _"
O.S.v. I 1653 finder vi endvidere, at Peter DanelI fik bevilget 40 rdl. årligt
for at sejle og gøre sig capabel til kongens tjeneste, men under svenskekrigene ophørte skolen tilsyneladende, og først den 1. februar 1667 fik Bagge
Wandel atter tilladelse til at holde navigationsskole. Man er åbenbart på
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Niels luels bror, lens luel,
malet i elefantriddernes ordensdragt. (Frederiksborg Slot).

Hollandsk søkort fra Niels Juels tid over den midterste del af østersøen.
Gotland ses øverst til højre. Se side 141.

denne tid atter begyndt at undervise "unge personer" eller "unge karle" for
at oplære dem til kongens tjeneste, men først fra Christian V's tid er man
begyndt at indføre deres navne i admiralitetsprotokollen. Fra november
1671 er i admiralitetsprotokollen betegnelsen "lærlinge" anvendt",
Christian V's første regeringsår, der på så mange områder var præget af
nyskabelser, blev ligeledes betydningsfuld for søetaten ved planerne i forbindelse med de oversøiske kolonier. Det første skib, der i 1668 var udsendt til Ostindien vendte hjem dette efterår med så gode nyheder og et så
forholdsvis godt resultat, at det blev besluttet at oprette et ostindisk kompagni, og da det var vanskeligt at samle penge, gik kongen selv med iver
ind for arbejdet, idet både han selv og kongelige familiemedlemmer indskød de første store pengebeløb.
Den 9. oktober 1670 var participanterne samlede. Der var alle de kendte
navne som Hans Schack, Peder Reedtz, Henrik Bjelke, Gyldenløve og Ahlefeldt samt admiralerne Cort Adeler, Niels Juel, Jens Rodsten og Jørgen
Bjørnsen foruden admiralitetsråd Poul Klingenberg, rentemester Mogens
Friis m. fl., i alt 24 personer, men hvor meget de enkelte har indskudt og
specielt, hvor meget Niels Juel har deltaget med som participant, oplyses
ikke her. Der blev ved denne lejlighed fastsat et reglement, og man valgte
til direktører følgende: Cort Adel er, Jens Juel, Poul Klingenberg, assessor
i Højesteret Thomas Finche, assessor i Højesteret Peder P. Lerche og Hs,
Maj.s papirforvalter Albert Heins. Efter at Det ostindiske Kompagni således var blevet en kendsgerning, gik man straks i gang med udrustning af
skibet Mageløes. Desuden oprettede kongen i december 1672 et kompagni,
der skulle besejle Guldkysten i Afrika, således at der til flåden som handelens beskytter og som led i landets forsvar stilledes store krav, både
hvad angik materiel og personel",
Tankerne om en ændring af søetatens ledelse var imidlertid ikke skrinlagt og fandt velvillig genklang hos Schumacher, der hvor han kunne komme til det, var interesseret i at få formet styret, så han selv fik en afgørende indflydelse. Den 18. februar 1673 nedsatte kongen da en marinekommission, hvis hovedopgave det blev at ændre styrelsen, hvorved søetaten skulle ledes af "en fornemme ministri" fremfor af et med "tit og
ofte differente meninger bestående collegii". Desuden skulle kommissionen
skaffe sig alle oplysninger om søetatens nuværende tilstand d.v.s. om skibene, om forråd af materialer, tømmer o. a., der findes på Tøjhus, Bryghus og Provianthus samt, hvorledes det forholder sig med de søetaten tillagte midler og med dens gæld, og når alt var undersøgt, ønskede kongen
forslag til forbedringer",
8 Niels [uel
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Kommissionen bestod omtrent kun af personer, der ikke var tilknyttet
søetaten, nemlig: rigsmarskal Johan Christof von Kørbitz, assessor i Statskollegiet Johan Christen Skeel Jørgensen, der var en brodersøn til den
tidligere rigsadmiral Albert Skeel, Poul Klingenberg, der ofte havde gjort
et stort arbejde for flåden, og som i mange år havde siddet som admiralitetsråd, dernæst Christian Gersdorff, der var Griffenfelds svoger samt
Albert Schumacher Griffenfelds bror, der senere adledes som Gyldensparre
og siden 1670 havde været mønstercommissarius ved søetaten. Hans tilknytning til søetaten havde således en særlig karakter. Påfaldende er det
imidlertid at finde Klingenberg i kommissionen, når man erindrer, at han
blevadmiralitetsråd i 1655 ved admiralitetets oprettelse, og at han medvirkede ved ændringerne i 1663, hvorfor det er et spørgsmål, om man skal
sætte uroen i marts 1671 i forbindelse med begivenhederne nu i 1673 og
evt. opfatte de sidstnævnte som en sejr for Klingenberg'".
Hvem der imidlertid end har forårsaget kommissionens nedsættelse, blev
resultatet en afgørende ændring i søetatens ledelse samt specielt for Niels
Juels arbejde. Kommissionen gik til hvervet tilsyneladende velforberedt
og med iver, thi ikke alene formåede den meget hurtigt at få de nødvendige oplysninger fra søetaten, men desuden varede det ikke længe, inden
den kunne fremlægge sine forslag, så øjensynlig har den nøje efterfulgt
kongens ordre, der lød: ..I øvrigt vil Vi, at I tilendebringer denne kommission uden forsømmelse og derfor hver dag, undtagen hellige og postdage flittig kommer sammen på Holmen." Den 21. marts afgav kommissionen sin relation, altså kun godt en måned efter sin nedsættelse, og dens
udkast til nye instruktioner for søetaten var fulgt i det væsentlige, da disse
den 17. april, 22. april, 31. juli og 2. august blev udstedt af kongen".
Den vigtigste ændring var, at man ..herefter ikke ved collegiale consultationer og deliberationer, men på en kortere måde" for fremtiden skulle
afgøre søetatens sager, og admiralitetet skulle kun mødes een gang hver
måned samt når noget forefaldt, ..hvor hele collegiets mening er fornøden". Denne tanke om forenkling var principiel for hele den reformering,
der fandt sted, og admiralitetets vigtigste funktion var da for fremtiden
som domstol ved appeller fra Holmens ret. Kommissionen havde i sin
indstilling til kongen foreslået dette som eneste funktion, således at admiralitetet herudover kun skulle samles efter særlig kgl. befaling, men dette
var dog for stor en kovending, hvorfor den kgl. instruktion kom til at
lyde på flere opgaver, og admiralitetet fik faste månedlige mødedage. Det
skulle således fortsat udstede søpas, men kun til orlogsskibe, der enkeltvis
sejlede i militære anliggender, hvorimod kgl. skibe i koffardifart skulle
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have søpas udstedt af rigsadmiralen, og skulle orlogsskibe optræde i eskadrer, skulle kongen selv udstede søpassene. Desuden beholdt admiralitetet
en vigtig opgave, dog med nogen ændring, idet der i admiralitetsinstruktionens pkt. 5 stod: "Når noget skib skal bygges, da skal bygmesteren en
sarter, og om det et capitalskib skal være, endda desuden en model først
gøre, som vores admiralitetscollegium har at efterse og overveje, om det
således til vores gavn og tjeneste kan og bør at være," hvorefter admiralitetet skulle give indstilling til kongen. Når da denne havde sat sin underskrift på sarten ..skal skibet derefter uforanderlig bygges," og ingen må
foretage nogen ændring uden kongens tilladelse. Tidligere havde det været
admiralitetet, der gav skibbygmesteren det første forslag, men nu blev
det omvendt, og desuden kunne tidligere admiralitet foretage ændringer,
men nu kun kongen",
I øvrigt var det rigsadmiralen, der fik den største magt, idet søetaten
..herefter indtil på videre anordning alene under rigsadmiralens direktion
skal forvaltes", og han fik som daglige hjælpere blot tilforordnet en renternester og en commissarius, der hver dag om sommeren kl. 7-8 og om
vinteren kl. 8-9 skulle være til stede hos rigsadmiralen på Holmen. Henrik Bjelke fik nu det samlede ansvar for og kontrol med søetatens pengemidler, dens skibe og materiel samt bygninger. Renternester Chr. Gersdorf
blev hans rådgiver angående økonomien og mønstercommissarius Albert
Schumacher hans rådgiver ang. materiel og bygninger, og begge skulle
føre nøje regnskaber og kontrol på disse områder. Omtrent samtidig med
instruktionerne for de ovennævnte kom der for Holmens ekvipagemester
en ny instruktion, der dog ikke afveg meget fra den hidtidige, men alligevel på et afgørende punkt havde en ændring, idet han ikke mere var
underlagt Holmens admiral, men direkte skulle stå under rigsadmiralen
samtidig med, at commissarius skulle have indseende med hans embedsførelse.
Med disse instruktioner blev den nye ledelse af søetaten fastlagt, og
nogle måneder senere kom instruktionerne for zahlmesteren, materialskriveren, tømmerskriveren, vejeren, søtøjmesteren, søtejhusskriveren, proviantskriveren og bryggeren, men tre høje admiraler fik ingen ny. Cort Adeler
behøvede måske heller i sin stilling i nævneværdig grad at blive berørt af
ændringerne i ledelsen, men anderledes måtte situationen være for Niels
Juels og Jens Rodstens stillinger, og vi finder slet ikke i nogen instruktion
en henvisning . til Holmens admiral eller viceadmiral; men tværtimod ' ses
flere af deres opgaver overtaget af andre. Ad denne negative vej må man
da slutte sig til ophævelsen af disse to stillinger, selvom der ikke foreligS"
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ger noget om de to mænds fremtidige arbejde. Niels Juel fortsatte som
admiralitetsråd, og det er heller ikke givet, at man har villet en tilsidesættelse af ham med ophævelsen af stillingen som Holmens admiral, idet dette
forhold blot var et led i reformeringen, der gjorde rigsadmiralen enevældig
og så at sige uafhængig ikke alene af Niels Juel, men af alle admiralerne.
De skulle for eftertiden kun mødes i admiralitetet en gang om måneden.
Henrik Bjelkes stilling, som søetatens virkelige leder, var endeligt fastslået.
Niels Juel har konstant under sin embedstid kæmpet med ringe pengemidler for at få arbejdet til at glide og ikke mindst for at få materialer og
forråd til Holmen. Stadig har han måttet arbejde ..fra hånden og i munden" uden at kunne skaffe et rimeligt forråd til veje. Det kan kun skyldes
dygtig foretagsomhed, når de nødvendige skibsudrustninger alligevel har
kunnet præsteres i de forløbne år, mindst i betragtning af, at han hvert
forår har måttet begynde forfra med at skaffe materialer. Samtidig har det
skortet på penge dels til at betale håndværkerne med og dels til indkøb, så
det er ikke mærkeligt, at vi også i 1673 finder småt med forråd på Holmen",
At Niels Juel stadig havde majestætens bevågenhed, viser i øvrigt to
mindre tildragelser. I foråret 1673 morede kongen sig således til søs, en
slags sejlsport, og den svenske resident Lilliecrona berettede den 29. april

herom":
..I går forlystede kongen sig på søen en mil herfra med 5 små fregatter,
der i sejladsen søgte at tage luven fra hinanden og desuden brugte deres
stykker og musketter med løst krudt, som havde det været alvor. Kongen
var selv på Havfruen og havde hos sig admiral Adler, prins Jørgen og rigsadmiral Bjelke var på Vildmanden, Gyldenløve førte sit eget skib Mercunus. admiral J uel kommanderede på Jægeren og admiral Rodsten på Flyvende Hjort. Skibene var velforsynede med bådsmænd og soldater og hvad
der behøvedes af artilleri. De chargerede der fra kl. 10 til kl. 4 lystigt mod
hverandre og gjorde adskillige attaquer, blandt hvilke skibet Havfruen
sejlede bedst, og derefter Mercurius, som er en pinas på 30 stk., der sidste år blev købt i Holland af Gyldenløve og på sin første rejse opbragt af
en skotsk kaper. Admiral Juel og admiral Rodsten skulle have entret hinanden uden at bruge våben, men vejret var alt for stærkt til at, de kunne
komme så nær sammen."
Den anden tildragelse var kongens mønstring af sin forsvarsmagt ved
Kolding i 1674. Admiral Jens Rodsten var midt i maj måned afsejlet til
Middelfartsund med en eskadre, og også Niels Juel har været der. Kongen
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lod afholde forskellige manøvrer her, hvorefter alle blev sendt bort igen.
"Kongen udnævnte j lejren 8 riddere af Dannebrog og heraf 1 sømilitær".
Denne ene søofficer var admiral Niels Juel. Lilliecrona skrev herom: "Alle
disse officerer har bedt sig acquitteret ved de holdne krigsexecitier i lejren og er hos Hans Maj. kongen i stor nåde'?',
Niels J uels stilling til de nye forhold og hans arbejde i det hele taget er
vanskeligt at spore i disse år efter 1673. Den enevælde, der var indført i
søetaten, kom i praksis til at virke langt mere udpræget, end instruktionerne
syntes at angive. Om det er Griffenfeld selv, der har stået bag Bjelke, kan
næppe konstateres, men i forvejen havde rigsadmiralen både dennes bror
og svoger at samarbejde med, så yderligere kontrol har vel næppe været
nødvendig for Griffenfeld, dersom han ville gennemtrumfe visse ønsker.
Admiralitetet skulle have været samlet en gang om måneden, men dette
overholdtes ikke. Indtil den 28. juni 1673 fortsattes de jævnlige møder, men
derefter var der et spring til den 16. august. Man har åbenbart holdt "sommerferie". Men efter jævnlige møder i september var der atter et ophold
til den 8. januar 1674, som en vel lang "efterårsferie". Derimod finder
vi al korrespondance fra søetaten hobet sammen til en dag i hver måned,
og alt dateret for denne ene dag i zah1mesterens protokol, nemlig dagene
den 30. september, 30. oktober, 29. november og 31. december. Det følgende år 1674 kom til at ligne det foregående meget, hvad "ferierne" angik, idet der vinteren igennem til hen i maj blev holdt jævnlige møder, men
fra den 23. maj til den 31. juli var der "sommerferie", og fra den 14. september til den 11. november faldt "efterårsferien", hvorefter protokollerne
ebbede ud. Admiralitetssekretæren var på det sidste svag og måtte lade sin
tjener indføre referatet fra sidste møde, og efter dette står8 5 :
..At dette er slutningen af hvis som er passeret på admiralitetet udi afgangne Moritz Eskildsens tider vidner vi underskrevne. Datum admiralitetet den 3. februari 1675 sign. H. Bjelke, Jens Rodsten."
Det kunne således synes, at admiralitetets indflydelse er ebbet hurtigt ud,
og at man har nået den tilstand, som kommissionen havde fremsat ønske
om i sit forslag til kongen, men som var blevet ændret
Angående skibbygningen og flådens forhåndenværende tilstand har vi
flere kilder at øse af, nemlig dels betænkningens bilag, dels de regnskaber,
der er ført årene igennem, og dels de udenlandske gesandters rapporter,
og vi får herved et glimrende indtryk af svingningerne i interessen og arbejdet for flåden. Niels Juels første tjenestetid i den danske søetat og som
Holmens admiral falder sammen med de urolige krigsår mod Karl X Gustav. Bl. a. for at lette overskueligheden er derfor i den følgende oversigt
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kun medtaget tiden fra 1660, da Niels Juels arbejde ved Holmen blev mere
konstant Under tilgang af skibe er regnet både nybygninger og køb".
orlogsskibe
og
fregatter
afg .
tilg.
1660 var
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670-71
1672
1673
1674
1675

16
4
4
5
5
2

I alt
heraf fra
flåden 1660
I alt fandtes ved
udg . af 1675

l
l
l

2

galioter,
jagter og
gallejer
tilg.
afg.
4
I
8 NB.
5
2
9

tilg,

afg.

3

l

3

l

4
2
2
9

andre

I

2

5
2

I
I

3

2

6
l
2

2

1
2
4
3
2

3
5
3
2
1

1
2
5

2
l
1
4
1

39

17

36

25

15

12

7
38

3

3
6

15

NB. Gallejeme i Norge er ikke medregnet, men af disse fandtes i 1675 tre i Bergen
og tre i Christiania.

Det vil falde uden for dette arbejdes rammer at behandle denne oversigt
udførligere, end det allerede er gjort i det foregående, men med hensyn til
sluttallene, flådens styrke ved krigsudbruddet, kan følgende oversigt over
orlogsskibe og fregatter være af interesse:
skibenes stykantal
over 80 50-80 30-50 16-30
var i flåden 1660
andre købt, bygget før 1660
andre købt, bygget efter 1660
bygget på Holmen af Tbies Hermandsen
bygget i Neustadt af Claus Reimers
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131
2
2
344
2

2
2
2
2

bygget i Norge af Cornelis Thomesen
bygget i Eckernførde af Eggert Frobøse
i alt

2
1
6

10

2
9

10

Hertil kommer 3 forældede, der ikke mere anvendtes: Treiotdighed, Sorte
Rytter og Egern.
Ved defensionsskibsordningen, som Christian V oplivede straks efter sin
tronbestigelse, fik flåden desuden et værdifuldt supplement, idet der i løbet af kort tid indkom adskillige anmeldelser om disse skibe, således at der
allerede i 1672 fandtes 6 i København, 8 i Bergen, 1 i Christiania og 1 i
Trondhjem, medens yderligere andre var brugelige som defensionsskibe. I
1672 fandtes desuden i kongens lande i alt 114 større skibe, der var fordelt med 33 i Danmark og 14 i hertugdømmerne samt 67 i Norge. De
mindre skibe fordeltes med 828 i Danmark og 93 i hertugdømmerne samt
328 i Norge",
Foruden at sikre landets forsvar, skibe og materiel til skibene, ville det
være nok så vigtigt også at skaffe det dygtigt personel, og dette var en
endnu vanskeligere opgave. Thi når landet manglede penge og skibe, kunne
kun få mænd opnå den fornødne uddannelse til søs i den danske søetat,
hvorfor rekrutteringen for en stor del blev tilfældig og som regel baseret
på folk, der var oplært i fremmede lande. Det nyoprettede lærlingekorps
betød derfor et stort fremskridt, men endnu havde virkningerne heraf selvsagt kun været små.
Kommissionen i 1673 gennemgik også listen over alle de søofficerer og
betjente, der var ansat under søetaten, og hver enkelts kvalifikationer blev
undersøgt, hvorefter man med hård hånd reducerede antallet af årstjenere
i et forslag til kongen og desuden skar mange af de andre ned i løn. For
admiralerne står desværre kun anført disses årlige løn, nemlig for
rigens admiral
generaladmiral
admiral Niels Juel
viceadmiral Jens Rodsten
viceadmiral Jørgen Bjørnsen

5.000
5.000
2.000
1.000
900

rdl.
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.,

men for kaptajner og nedefter er vedføjet en interessant bedømmelse, hvorfra enkelte bemærkninger kan fremhæves. Af 11 kaptajner, der har fået
400 rdl. årligt, skæres de 8 ned til 300 rdl., og af 14 kaptajner, der har fået
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300 rdl. årligt, får kun de 8 lov til at beholde denne løn. Af disse kan fremhæves kaptajn Halduor Andersen, der får lov til at beholde sin løn, idet
det bemærkes, at han har tjent sig op fra bådsmand og skipper til kaptajn.
Løjtnanterne beholder alle deres løn på 150 rdl., undtagen en, hvor det bemærkes: "er en meget gammel mand, der har tjent længe og ikke kan mere
på grund af alderdom, men anbefales til 100 rdl. resten af livet". Om de 4
admiralitetsopvartere bemærkes: "Vi synes, at skal der endelig være en, er
1 nok." Styrmændene og skibskriverne ønsker kommissionen alle kasserede
som årstjenere og blot antaget på månedsløn til togterne, men om navigationsskolens direktør Bagge Wandel skrives mærkeligt nok: ,,- har 400 rdl.,
kost og frit hus. Vi synes hans løn er en stor nåde, men ved Holmen ikke
tjenlig og derfor vel kan kasseres". Dette skete dog ikke, thi de følgende år
findes han stadig i sin stilling.
Skibbygmester Mathias Hermandsen måtte også mærke nedskæringen,
idet han hidtil havde haft 625 rdl. og frit hus og ildebrændsel, medens kommissionen mente, at ,,- han kan være fornøjet med 400 rdl., hvis Hs. Maj.
vil give så meget." Og til hans kollega Cornelis Thomesen, der fik dagløn:
7~ mark og frit hus bemærkedes: "Det er nok med 7 mark og ingen hus."
Reduktionerne ramte således mange, og bl. a. for rustmester Jacob Jensen
ved Tøjhuset står: ,,- er unødvendig for søetaten", og for oberfyrværkeren,
der er tøjmester ved landetaten, står blot: "kan kasseres". Ligeledes mente
kommissionen, at fyrbøderne ved Proviantbuset og tilsynsmanden ved
Bryghuset kunne afskaffes. Minutiøst er alle tjenestestillinger gennemgået
og nøje vejet, og overalt er der skåret hårdt ned for at rette økonomien op,
og selvom kommissionens forslag ikke fuldt ud blev fulgt, kunne nedskæringerne dog mærkes",
Det var en grundig gennemgang af søetatens forhold, som kommissionen
havde præsteret, og det var imponerende at den på godt en måned kunne
få alle disse oplysninger indsamlede og behandlede til en betænkning. I februar var kommissionen nedsat, i marts blev betænkningen afleveret, og i
april udsendtes de nye kgl. instruktioner.
Hvad flåden i øvrigt angik, skete der 1673 en større tilgang og afgang
af skibe end normalt. Som følge af kommissionens indstilling blev som en
spareforanstaltning Det ostindiske og vestindiske Kompagni gjort uafhængige af søetaten, ligesom det afrikanske, der oprettedes 1672, havde været
det fra starten. Sejladsen på kolonierne skulle fremtidig foretages af kompagnierne selv, uden at orlogsskibe skulle afses til dette formål, men da
kompagnierne naturligvis ville blive alvorligt hindrede i deres togter, hvis
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de således med et slag stod uden egnede skibe, tilgik der den 17. april til
rigsadmiralen en kgl. skrivelse med bestemmelse om, ..1) at Det ostindiske
Kompagni er foræret de 4 skibe: Fortuna; Oldenborg, Mageløes og Haabet
med den deraf dependerede fragt etc. imod deres prætentioners afståelse
efter octroyen, 2) at den assignation, som admiralitetet har givet kompagniet konfirmeres, 3) at Det vestindiske Kompagni et skib må fragtes og en
jagt foræres etc.". Den sidstnævnte jagt har sandsynligvis været Forgyldte
Pelicanv,
Den foryngelse af flåden, der foregik ved, at disse ældre skibe blev givet
bort, medens samtidig helt nye kom i stedet, forøgede dennes styrke, og
admiralerne kunne nu med stolthed betragte det resultat, som var nået, siden man for ti år siden, i 1663, begyndte en genopbygning af flåden på
trods af økonomiske og materielle vanskeligheder. Admiral Adler kunne
derfor, selvom de nye skibe ikke alle var kommet til Holmen endnu, alligevel uden at skamme sig fremvise flåden, da han den 16. april viste den
nederlandske ambassadør og den deputerede mons. Beemond omkring på
Holmen og på flåden. Han forsikrede dem, at Danmark, når det behøvedes, kunne stille 20 veludrustede fregatter, hvoraf den ringeste på 40 stk.
Selvom den svenske resident skrev hjem: ..Herom har hollænderne meget
bedre kundskab at dette er umuligt", så varede det i hvert tilfælde ikke
længe, inden svenskeren måtte indrømme, at Danmark formåede dette og
mere til4 0 •
I løbet af 1673 blev byggenumrene 14, 15, 16 og 17 klar på Bremerholm,
og efterhånden som de løb af stabelen, fik: de to orlogsskibe navnene Chritianus Quanus og Fridericus Tertius og fregatterne navnene Falchen og
Lossen. Samtidig kom fra Egemførde de mindre fregatter Hvide Falck og
Spraglede Falck. begge bygget af Eggert Frobøse, og endelig kan nævnes
skibet Mercurius, som Gyldenløve havde købt i Holland og siden omdøbte
til Anthonette. I det hele taget forekom det ofte, at skibe blev omdøbt, og
f. eks. hændte det flere gange i flåden, at et ældre skib med et ..fornemt"
navn måtte ændre dette, når et nybygget skib skulle overtage det. Prins
Christian fra 1650 måtte således i 1667 skifte navn til Prinsesse Charlotte.
hvorefter det i 1673 endnu engang blev degraderet til Enighed. Men navneforandringen kunne af andre grunde blive en forfremmelse, som f. eks. med
det store fornemme Prins Christian fra 1667, der, efter at man havde arbejdet på det i flere år, i 1673 blev til Christianus Quintus og således kom
til at avancere en tid efter den person, som havde givet skibet navn. Med
disse nytilkomne skibe foruden et defensionsskib Christiania, der blev købt
i Norge samt nogle mindre skibe havde flåden således i 1673 fået en vær121

difuld forøgelse".
På Holmen arbejdedes med flid både om sommeren og den følgende vinter, så selv den svenske gesandt i begyndelsen af 1674 måtte se med andre
øjne på den danske flåde. ..På skibsflådens reparation har man her i forleden år været hel flittig, så kun få undtagne omtrent alle skibe er i den
tilstand at kunne optakles." Hvad angik arbejdet i smedjen, rebslageriet
og alt til brug for skibsredskaber havde kongen befalet, at disse afdelinger
skulle ordnes som i Christian IV's tid med al udrustning til de enkelte skibe
oplagrede samlet hver for sig, så kongen bedre kunne se, om admiralitetet
kunne bringe en så stor ekvipage tilveje, som de hidtil havde hævdet, nemlig ..at de til næstkommende år vil være i stand til at bringe 24 store og små
fregatter sejlfærdige i søen," men skrev Lilliecrona, jeg er sikker på, at
..mere end halvdelen vil være middelmådige skibe på 25·50 stk:. "42.
Svenskeren var stadig meget interesseret i, hvorledes arbejdet skred
frem, og med stor påpasselighed skrev han hjem herom. Kun to måneder
senere, i maj, måtte han da indrømme: ..Skibsflåden her ser langt bedre ud,
end den gjorde for to år siden. De vil kunne udruste 22 skibe på mindst
40 stk. samt de 2 små fregatter":",
Resident Lilliecrona studerede grundigt skibene i lejet og· undersøgte
personligt, hvad han kunne komme til, og det var derfor også med glæde,
han i juni tog imod generalløjtnant Jørgen Bjelkes tilbud om at føre ham
omkring på flåden og specielt forevise ham skibet Christianus Quintus.
Med vågent sind foretog han sin rundtur. Ved Holmens bro lå 3 orlogsskibe færdige og ..i lejet talte jeg 8 skønne fregatter", alle optaklede, men
uden stykker, og desuden var der 6 utaklede. Herefter begav de sig til
skibet Christianus Quintus, hvor det var meningen, at admiral Adler skulle
have vist ham rundt, men denne var der ikke, da ..han om natten havde
befundet sig noget upasselig", hvorfor admiralitetsråd Gyldensparre, Griffenfelds adlede bror, der tidligere hed Albert Schumacher, havde overtaget rollen som vært. ..Dette skib kan føre 96 stk., hvoraf det underste
lag allerede var besat med halve kartover, der nylig er støbt, vel udpolerede og bar denne konges navnetræk. Det mellemste lag havde endnu ikke
sin fulde bestykning. De 18 pundige var for størstedelen fra Christian IV's
tid foruden nogle, som Frederik III havde ladet støbe":",

7. Niels Juel og hollænderne

De politiske forhold i Europa prægedes i 1670-erne af den franske konge
Louis XIV's vitalitet og magtstræb, og i 1675 nåede den europæiske brand
også Norden, da Danmark-Norge og Sverige blev indviklet i de storpolitiske stridigheder. Mod Frankrig stod da en koalition af Nederlandene,
Spanien, Brandenburg og den tyske kejser, og den 30. juni 1674 havde
Danmark sluttet et forsvarsforbund med denne koalition. Vi havde dog
i den igangværende krig kun forpligtet os til at holde et vist beredskab
mod til gengæld at få subsidier fra Spanien og Nederlandene. Samtidig
havde Frankrig fået Sverige knyttet til sig, og sidst i december 1674 brød
svenske tropper ind i Brandenburg.
Der kunne næppe være tvivl om, at forsvarsforbundet nu forpligtede
Christian V til at gribe ind i krigen, men på Griffenfeldts råd stillede han
først følgende krav: l. Brandenburg skulle begynde fjendtlighederne først,
2. Nederlandene og Spanien skulle betale de subsidier, som de skyldte
Danmark, og 3. de allierede måtte først være enige om en fælles operationsplan. Forhandlingerne herom strakte sig til den 3. maj 1675, hvor det
besluttedes, at Danmark skulle udruste 16 orlogsskibe, der sammen med
9 hollandske skulle operere i Østerseen.
I juli ankom da fra Nederlandene 7 orlogsskibe samt l jagt under kommando af kommandør Jacob Binckes, og da Christian V den 16. juli vendte hjem fra en inspektion af hæren i hertugdømmerne, inspicerede han
ganske vist også flåden, men i stedet for at udgive sejlordrer nedsatte han
en kommission, der skulle overveje flådens forhold. Kongen tog selv sæde
i den som formand og lod den i øvrigt bestå af følgende søofficerer: rigsadmiral Henrik Bjelke, generaladmiral Cort Adeler og admiralerne Niels
Juel, Jens og Marquor Rodsten, samt af følgende politikere og embedsmænd: Prins Jørgen, Griffenfeld, rigsmarsk v. Kørbitz, Københavns statholder Jørgen Bjelke, renternester Chr. Gersdorff og admiralitetsråd Albert
Gyldensparre, Griffenfelds bror.:".
Kommissionen holdt sit første møde onsdag den 21. juli, hvor Gyldensparre fremlagde en liste på 16 orlogsskibe, der ville være rede til at operere mod svenskerne", Overfor de forskellige spørgsmål, der blev fremført voterede man altid efter rang, således at den med den laveste rang voterede først. Ved det første spørgsmåI vedrørende flådens størrelse anså man
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de 16 orlogsskibe for at være tilstrækkeligt til sammen med den hollandske hjælpeflåde at kunne stå sig mod svenskerne. Jens Rodsten voterede
som den første og mente, at antallet var afhængig af, om man kunne skaffe
de 3.900 mand, der krævedes til skibenes bemanding, men i øvrigt ville
den svenske flåde næppe blive på mere end 22 orlogsskibe. Niels Juel
udtalte sig på linie hermed, idet han sagde: "Kunne vi bringe folket til
veje, skulle vi nok blive bastante." Kun Griffenfeld ønskede flere skibe
udrustede.
Det næste spørgsmål på mødet var, hvorledes flåden bedst hindrede svenskernes tilførsel til Pommern. Hovedparten af deltagerne, og blandt dem
Niels Juel, foreslog, at flåden skulle krydse mellem Rygen og Bornholm.,
mens Jens Rodsten mente, at området skulle strækkes helt til Wismar.
Derimod var Cort Adelers plan helt anderledes, idet han ønskede, at flåden, så snart vinden var gunstig, skulle gå til Stockholm og bemægtige sig
den svenske flåde der eller evt. ved gunstig vind holde krydsende mellem
Bornholm og Øland. En sådan aktion passede imidlertid slet ikke til Griffenfelds planer, der gik ud på at undgå et afgørende brud. Resultatet blev
derfor, at 12 danske og de 7 hollandske skibe skulle krydse mellem Rygen og Bornholm, og først, når forholdene var mere afklarede, skulle man
stå op i Østersøen.
Det tredje spørgsmål var en række detailproblemer og blandt disse et
om angrebet på Rygen. Niels Juel mente som Marquor Rodsten, at man
nok kunne indtage øen, Jens Rodsten kendte ikke forholdene der, og Cort
Adeler mente nok, at man kunne gøre ravage på øen, men at man ikke
kunne okkupere den.
Dagen efter foreviste kommandør Binckes sin instruks for admiralitetet,
og en uge senere diskuteredes kommandoforholdene for østersøtlåden".
Cort Adeler skulle efter kongens resolution være øverstkommanderende
over flåden, der skulle bestå af tre eskadrer, af hvilke Adeler selv skulle
føre den mellemste, corps de bataille, Niels Juel den højre fløj og Jens
Rodsten den venstre, og kongen ville da vise kommandør Binckes den ære,
at han skulle være den fjerde i anciennitet med karakter af viceadmiral
og følge Cort Adeler.
Kommandør Binckes var absolut ikke tilfreds med denne afgørelse. Han
hævdede, at da to flåder var knyttet sammen, burde han som chef for
den ene have andenpladsen, men da han havde ordre til at følge kongens
befalinger, ville han lade sit krav falde, men til gengæld intet flag føre.
Han mindede videre om, at hans ordre lød på, at han skulle antaste alle
svenske skibe, og hvis kongen gaven anden ordre og ikke ville bryde med
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Sverige, blev han nødt til at følge sin instruks fra generalstateme.
Den vanskelige herre gav anledning til spekulationer, og på det andet
kommissionsmøde, der afholdtes samme dag, den 28. juli, blev der "ræssoneret over den hollandske kommandør.":', Alle var meget oprørte over
hans optræden, og det var et almindeligt ønske, at Binckes blot skulle have
ordre til at indtage sin plads i flåden, som den var tiltænkt ham, og man
diskuterede at fordele hans skibe blandt de danske, og Bjelke foreslog
endog, at man skulle klage til den hollandske resident.
Dagen efter på det tredje kommissionsmøde var meningerne om Binckes uændrede. Niels Juel udtalte sig ikke specielt, men Jens Rodsten udtalte stærkt fordømmende ord. Derefter kom Gersdorff imidlertid med nye
oplysninger om en ny instruks til Cort Adeler, der fastsatte, at Binckes
skulle føre venstre fløj i stedet for Jens Rodsten, som skulle blive i Sundet
med sin eskadre, og kun hvis han blev kommanderet til flåden, skulle
Binckes vige for ham",
Endelig den 4. august holdt kommissionen sit fjerde og sidste møde,
hvor man bl. a. diskuterede admiralernes instruktioner, og den 13. august
kl. 8 morgen afsejlede flåden", Den bestod da a.f7:

Prins Jørgen
Charlotte Amalie
Christianus IV
Fridericus III
Gyldenløve
Lindormen
Havfruen
jagt Spraglede Falk
galiot St. Peder
galiot Oraniebaum
galiot
?
galiot
?
samt de nederlandske
Calandsoog
Waesdorp
Gideon
Amsterdam
Drie Helden Davids
Wakende Kraan
Caleb

74 stk.
86 stk.
56 stk.
54 stk.
54 stk.
46 stk.
30 stk.
16 stk.

skibe:
68 stk.
68 stk.
60 stk.
60 stk.
44 stk.
44 stk.
40 stk.

570 md.
397 md.
353 md..
389 md..
293 md..
216 md.
108 md.
78 md.

genadm. C. Adeler
adm. Niels J uel
sbn. Chr. Bjelke
sbn. Claus Michelsen
sbn. Peder J. Morsing
kpt. Com. de Witt
kpt.MadsMadsen
kpt. Halvor Andersen
skp. Joen Trondsen
skp. Barent Cornelisen Rob
skp. Rein Jansen Voss
skp. Claus Pronck
komm. J. Binckes
kpt. Jan Bont
kpt. van den Heuvel
kpt. Philip de Mønnich
kpt. Karseboom
kpt. Joan Snelle
kpt. Backer
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Da flåden stod sydpå konvojerede den samtidig en hollandsk koffardiflåde.
Forrest sejlede admiral Adelers eskadre med 8 danske og hollandske orlogsskibe, blandt hvilke også kommandør Binckes skib. På hver side af koffardiskibene fulgte dernæst 2 orlogsskibe og bagved sejlede admiral J uel
med den hollandske næstkommanderende og i alt 8 orlogsskibe. Alle de 20
skibe i Adelers flåde er her kaldt orlogsskibe for at skelne dem fra koffardiskibene, men det må erindres, at kun de 14 var egentlige orlogsskibe, 1 var
jagt og 5 galioter. Hvor de enkelte skibe har sejlet kan ikke siges",
Efter afsejlingen bemærkede rigsadmiralen i et brev til kongen: "Det synes at admiral Adeler vil få med en vanskelig mand at gøre, nemlig kommandør Binckes, som jeg i forrige krig med admiral Opdam, da jeg tit beklagede at fine herrer og mestre var købmænd og etc."9.
Det første brev, vi har fra Cort Adeler, er fra den 15. august. Det var
afsendt i nærheden af Bornholm. Vi erfarer i dette, at orlogsskibet Fridericus III på en eller anden måde måtte være blevet forsinket, thi Adeler
bemærkede, at det endnu ikke var kommet til flåden, men at han venter
det hver time". Da skibet omsider kom, blev Cort Adeler højst forundret
over dets tilstand, og i sit brev fra den 24. august skrev han, at skibet var
helt læk og næppe kunne holdes flydende ved to pumper, så det endog har
været ved at synke. Cort Adeler inspicerede det selv, og berettede videre:
"Pumpen, som står ved stormasten, er ikke boret, og der er hverken 3 eller 4 tommer søm i skibet, ej heller pumpelæder, ikke andet end tynde
barkehuder til at klæde vantet med, talg at smøre portene er der heller ikke.
Det må være skipperens skyld, at han ikke ved, udredningen har fordret
alt, hvad der var fornødent'?'.
Den 30. august ville man forsøge en aktion mod Rygen, men først blæste det op til storm, og dernæst måtte man aflyse foretagendet, da der kom
melding om, at svenskerne nærmede sig, så man måtte ligge uvirksom i
nogle dage",
Medens flåden utålmodigt ventede på svenskernes ankomst, greb en
snigende og dødbringende sygdom om sig blandt besætningerne. Den var
opstået inden afsejlingen og havde bredt sig dag for dag begunstiget af de
uhygiejniske forhold ombord, hvor det var vanskeligt at værge sig mod
den, når besætningerne måtte leve så tætpakket. Den 30. august var der i
hele flåden 30 syge og 9 døde foruden schoutbynacht Michelsen og i tiden
fra den 23. august til den 8. september døde der alene på Prins Georg 8
bådsmænd. Men til denne indre svækkelse af flådens styrke kom snart naturkræfternes voldsomme angreb ude fra i form af storme, der dette efterår
syntes særlig heftige og vedholdende".
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Flåden var et par dage ude på kryds, men nåede ikke langt på grund af
strømmen. I disse dage kom også Christiania. Nellebladet og en fløjte monteret med 6 stk. til flåden. Den 11. september blæste det op, og den følgende dag holdt det hårde vejr sig, stadig med vinden i SO. Om morgenen
den 13. september lå flåden endnu for anker, "thi vi for den hårde strøm
og contrarl vind ej kunne oplavere, eftersom vi to gange forsøgte om vi
noget med at sejle kunne avancere, men drev vel 2 mil tilbage". Den 15.
september kom en af kongens lakajer til generaladmiral Adeler medbringende breve. Blandt andet var det kongens ønske at få nyheder om flåden
mundtlig overleveret, hvorfor han bad Adeler sende Niels Juel til Rostock,
og hvis denne ikke kunne undværes, da kpt. Bjelke, og hvis heller ikke han
kan undværes, da hvem Adeler syntes",
Den følgende dag drog "hans velb. hr. admiral Niels Juel på Hans kgl.
Maj.s nådigste begær med skipper Claus Proncks galiot til Rostock, hvormed Hans kgl. Maj.s lakaj med breve fulgte." To dage senere arriverede
admiral Juel igen i flåden og aflagde rapport til Adeler. Kongen havde ønsket, at der skulle sættes nogle folk over til Skåne, og havde for Niels Juel
klarlagt, hvor han havde tænkt at angribe. Adeler og Juel overvejede nu
sammen forholdene, men måtte af hensyn til skibenes ønskede ankerpladser o. a. forkaste kongens forslag, hvorfor Adeler sendte et brev tilbage og
vedlagde et kort, hvor han indtegnede, hvor det var muligt at landsætte
troppestyrker, og hvor der var vanskeligheder",
Et andet spørgsmål, der også drøftedes, var et angreb på Rygen. Cort
Adeler havde omtalt foretagendet i sit brev til kongen den 16. september
og deri bemærket, at Niels Juel var velkendt med disse kyster. Flåden var
dog endnu bundet til stedet, hvor den lå, af vind og vejr. Den 20. september blev det særlig galt. ..Om eftermiddagen begyndte det hårdt at blæse,
hvorefter vi tovet firede, råerne kryds, vores forstenge strøg og 4 stk. kanoner for af skibet til bag ved hytten flyttede. - Om aftenen begyndte det
hel hårdt at storme, så vi al nederstrøg hvad vi kunne, foruden den store
rå. - I hundevagten måtte vi også stryge den store rå. - Det stormede så
stærkt, at vi for vort anker drev, hvorfor vi endnu et anker måtte lade
falde, eftersom vi schoutbynacht Bjelke ganske tæt for boven var drevet, så
han blev tvunget sit ankertov at kappe, og såsom han noget af drev kom
vi igen til anker." Om morgenen begyndte vejret at bedre, og galiotskipper
Claus Pronck fik ordre til at fiske schoutbynacht Bjelkes anker op igen,
men den følgende dag tog vinden atter til og var vest til syd med hård
blæst. Den 23. september måtte ..vores tømmermand hugge rytteren for af
gallionen, eftersom skibet for dens store tyngsel meget hårdt i søen faldt,
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så og var den ganske løs, at vi befrygtede, at den med den hele galion måtte
underfalde, hvorover fokkemasten udi stor fare skulle stå'?".
Det var imidlertid ikke den bedste forfatning, flåden nu befandt sig i,
selvom den materielle skade ved den store storm havde været forholdsvis
ringe, thi sygdommen havde nu taget et foruroligende omfang. Ganske vist
mente Adeler, at "hvis svenskerne ikke kommer ud nu med den lyse måned, så tror jeg ikke, de kommer", men alligevel skrev han: "Vi har brug
for friske folk, da der er mange syge i flåden: Prins Jørgen har 14 døde og
60 syge, Fridericus III har 14-15 døde og 60 syge, Charlotta Amalia har ca.
50 syge, Christianus IV har over 50 syge og nogle døde og de andre skibe
ligesådan. Jeg frygter, at endnu mere indfalder, da en stor del ingen klæder har på deres legemer. Fridericus III har af kpt, Hans Nissen fået 10
bådsmænd, af admiral Niels Juel 7 og af schoutbynacht Bjelke 5"17.
Den 1. oktober skrev Cort Adeler til admiralitetet, at sygdommen tiltog
stærkt i flåden, og at intet hjalp imod den. "Det er en meget smitsom sygdom, der er så stærk, at når de blot har ligget en dag, er de så kraftesløse,
at de ikke kan røre nogen lemmer, og mange har en stor raseri." - "Hvis vi
ikke med det første forsynes med friske folk, er vi nødt til at vente under
Stevns en 5-6 dage. På Christianus IVer 150 syge, på Charlotta 100, på
Prins Jørgen 96, på Christiania 50, på Fridericus III 140 og de andre ligesådanne 76·80 og 90 syge. De, der kommer sig nogenlunde, har ikke så
megen kraft, at de kan røre et tov. Dersom det fortsætter, kan vi næppe
regere skibet":".
I et brev til kongen nogle dage senere tilføjede han: "det nye folk fra
Norge og de, som af stæderne i Danmark er udskrevne inficerer alle vores
bedste folk." - "Hans velb. hr. admiral Juel så og vores gamle kaptajner
siger, at udi den sidste krig med svensken ligesådan sygdom under det unge
folk grasserede. Det er en meget smertelig sygdom og en speciel art af
sprincheler, thi når de er døde, kommer en stor del blå pletter på deres
legemer'?",
Carl XI havde haft store vanskeligheder med at få sin flåde ud. Selvom
han allerede i maj havde givet ordrer om flådens udrustning, var endnu i
begyndelsen af september kun en tredjedel lagt ud ved Dalarø, hvorfor han
vredt tilskrev rigsadmiralen grev Otto Stenboch: "Derfor er det vor sidste
resolution, at I uden ringeste tidsspilde i Guds navn begiver eder til søs
med 27 skibe eller så mange som muligt og befaler de andre, som kommer
bagefter, at støde til eder. Vi forventer nu af eder ingen indvending herimod, men vil i overmorgen begive os til Dalarø for at se, hvem der vil
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være den sidste til at efterkomme vor nådige vilje." Men kongen måtte
skrive både den 17. september og den 27. september, før flåden endelig den
9. oktober stod til søs. Den var delt i 4 eskadrer hver bestående af 11 skibe
samt nogle lastdragere og brandere",
Næppe var den store flåde imidlertid kommet ud i Østersøen, før ulykker og uheld fulgte den. Den 10. oktober ved Karløerne kolliderede Jupiter
med det mindre skib Postillon, der måtte søge til Visby for at reparere, og
dagen efter tabte Stora Kronan sit anker, der trak hele det 623 m lange
svære ankertov med sig. Desuden viste det sig, at proviantbeholdningerne
ikke var tilfredsstillende, og samtidig begyndte sygdom at plage besætningerne. Hertil kom endelig, at vejret forværredes, så flåden måtte blive liggende og vente på opklaring. Det var den samme storm, som også holdt
Adeler tilbage i Østersøen, der kom til at sinke den svenske flåde, men
medens den danske flåde red stormen af uden større uheld, forårsagede den
adskillig ravage på de opankrede svenskere.
Mange skibe kom i drift. Lastdrageren Elefanten kolliderede først med
admiral Ugglas flagskib Mercurius og siden med orlogsskibet Draken for
endelig at ende på kysten, hvor det blev slået til vrag. En anden lastdrager
Saltsikken blev ligeledes slået til vrag under stormen, og flere af skibene
mistede enten master, ankre eller både. Ved den følgende dags rådslagning
blev man da enige om, at efteråret kun ville bringe ulykker med de kommende storme og uvejr, og det besluttedes at vende hjem. Det var en ilde
tilredt flåde, der efter 13 dages togt den 22. oktober vendte slukøret tilbage
til DaIarø.
Da Adeler omsider fik melding om, at den svenske flåde var stået til
søs, fandt han det nødvendigt at sejle mod Stevns for at få frisk mandskab
ombord. Heller ikke det var imidlertid så lige til, for det urolige vejr sinkede sejladsen, og hertil kom, at der viste sig vanskeligheder med hollænderne, der var blevet påvirkede af uheldene. Kommandør Binckes havde
gentagne gange opsøgt Adeler og "indstændigt begæret", at han måtte sejle
til Dantzig med de nederlandske skibe for at hente koffardiskibene, der lå
der, og derefter begive sig videre sammen med dem på hjemrejsen. Adeler
erklærede imidlertid, at han kun kunne give tilladelsen efter kongens ordre,
men den 22. oktober skrev han til admiraIitetet, at Binckes nu atter havde
været hos ham og i Niels Juels nærværelse bedt ham skrive til de højædle
herrer, om de ville give ham ordre til at fjerne sig fra flåden, enten til
Dantzig eller Holland, hvilken ordre han ønskede inden to dage på grund
af årstiden og det dårlige vejr21 •
Imedens var det endelig lykkedes for Adeler at komme under Stevns
9 Nicis [uel
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med flåden den 22. oktober. På vejen dertil havde han af et forbipasserende
koffardiskib fået at vide, at den svenske flåde var løbet ud den 9. oktober,
og at den bestod af 44 orlogsskibe, hvoraf de mindste var på 30-36 stk.,
desuden 6 brandere og 34 advisjagter, d.v.s. i alt 54 skibe",
Da Adeler således den 22. oktober endelig havde fået sikker melding om
den svenske flåde, lå den allerede atter i havn. Efterretningerne var længe
under vejs, både når det gjaldt oplysninger om fjenden, men også når det
var brevveksling mellem flåden, admiralitetet og kongen, og ofte kunne
forholdene have ændret sig væsentligt i mellemtiden.
Den 30. oktober får vi imidlertid kendskab til en skæbnesvanger begivenhed, der på ny kom til at ændre dispositionerne for flåden. Adeler skrev da
i et brev til rigskansleren: ..Jeg har ved 3 ugers tid mig noget svagelig befundet ikke desmindre skal jeg så længe de mindste kræfter hos mig er til
Hs. Maj.s tjeneste contribuere, hvis mig muligt er og mit liv for hans kgl.
majestæt vove. Befalendes Gud min sjæl." Og ligesom for at understrege
denne meddelelses alvor fulgte denne triste oversigt":

Prins Georg
Charlotta
Christianus IV
Gylden/øve
Fridericus III

80
73
151
60
140

syge
syge
syge
syge
syge

Lindormen
Havfruen
Nellebladet
Christiania
Stokfisken
i alt
og døde i alt

27
42
55
64
7

syge
syge
syge
syge
syge

699 syge

72

samt desuden endnu 2.300, som sig nogenledes igen kommer, men har
ganske ingen kræfter.
Den 1. november blev generaladmiral Cort Adeler beordret til København med flåden, og da denne den 2. november lå ved Dragør, tog Adeler
afsked med officerer og mandskab og blev bragt syg i land, efter at han
forinden havde overgivet kommandoen til Niels Juel. Adeler var meget afkræftet, da han om aftenen nåede sit hjem, og lægerne, der tilkaldtes, formåede intet. Allerede den 5. november kl. 8 morgen udåndede han, og
Jørgen Gøedes Ordinarie Post-Tidinger måtte melde: ..den højædle og velbårne herre, her Cort Adeler, herre til Bradebjerg og Giemsø, ridder, Kgl.
Maj.s generaladmiral og admiralitetsråd er ved døden afgangen">.
Først 3 måneder efter, den 4. februar 1676, blev han bisat i Holmens
kirke med det storslåede ceremoniel og den pragt, der tilkom ham i kraft
130

af hans høje stilling. Hans betydning for den danske flåde i den tid, han
var knyttet til den har uomtvistelig været stor, og selvom de søslag, han
havde deltaget i, alle var udkæmpet fjernt fra Danmark i venetiansk tjeneste, var hans bedrifter alligevel kendt her. Især var det imidlertid af betydning, at han med sin tilknytning til Nederlandene havde mulighed for at
udjævne misforståelser og stridigheder mellem de to lande, og at han i
højere grad end andre danske admiraler blev accepteret af nederlænderne.
Karakteristisk var det, at den nederlandske resident i februar efter Adelers
begravelse skrev hjem, at det var ønskeligt, om Generalstaterne ville sende
de Ruijter eller Tromp med hjælpeflåden det kommende forår, thi efter
generaladmiral Adelers død, "er der kun blevet lidet stof tilbage til en erfaren søhelt og overanfører'?".
Men hollænderen havde uret, og hans tro på, at kun hollænderne duede,
blev meget hurtigt gjort til skamme af en dansk søofficer, hvis eksistens
han udmærket kendte. Niels Juel havde, trods sine 18 år som admiral,
endnu ikke haft lejlighed til at føre en samlet dansk flåde, men han skulle
snart vise, at han også, hvad dette angik, var sin opgave voksen. Det forløbne togt viste, at der var et godt samarbejde og et godt forhold mellem
Adeler og J uel, og Adeler har sikkert med tillid overdraget flåden til sin
næstkommanderende, da han måtte gå i land.
Medens man ved København foreberedte sig på delvis at lægge flåden
ind pressede kommandør Binckes stadig mere ivrigt på for at komme til
at afsejle med den hollandske hjælpeflåde. Han opsøgte residenten le Maire
og erklærede over for denne, at sygdommen i den danske flåde gjorde det
umuligt for denne at stå til søs igen, og da han endvidere kviede sig ved
nu at blive underlagt Niels Juel, ønskede han snarest at få ordre til at sejle
hjem. Men de danske officerer ønskede ikke på nuværende tidspunkt helt
at blotte søen, hvorfor de på grund af mandefaldet blot ville lægge de store
skibe ind og i stedet udruste 10 jagter, der så sammen med de hollandske
skibe skulle gå til Wismar. Men Binckes var stejl. Han ønskede ikke at udsætte sig for svenskernes overmagt, og hans tid løb ud den 21. november.
Resultatet blev da et kompromis, der gik ud på, at tre af de største hollandske skibe skulle blive ved København, mens to af de mindste og en
snau skulle gå til Wismar, og de to sidste hollandske skibe skulle gå til
Dantzig for der at afhente og konvojere koffardifarernev.
Da de forskellige skibe var gået til Østersøen, konvojerede Binckes nogen tid efter med sine tre tilbageværende skibe nogle hollandske koffardiskibe ud af Sundet, og han "er hel malcontent herfra bortrejst, efter at man
har disputeret at beholde kommando over den conjugerede flåde efter
9"
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Adelers død", skrev den svenske gesandt hjem. De resterende hollandske
orlogsskibe vendte siden tilbage fra Dantzig med en stor koffardiflåde,
"hvoraf 13 skibe med en convojer er strandede og sunket på reden". Man
åndede sikkert lettet op i admiralitetet, da de sidste hollændere herefter forlod Sundet".
Den 26. januar 1676 gav kongen admiralitetet befaling om, at flåden
dette år skulle udrustes og ekviperes stærkest muligt, og samtidig stillede
han forskellige spørgsmål angående dens benyttelse. Ved memorial af 1.
februar gav admiralitetet svar, der forkortet lød således":
1. Hvorledes benyttes flåden bedst til at gøre fjenden afbræk, og hvor
stærk skal den mindst være?
Med det første, når vandet er åbent, skal lette fregatter og andet veludrustet småt fartøj krydse ved de svenske kyster for at hindre tilførslerne til
den svenske flåde.
Det er nødvendigt foruden kongens egen flåde at få de 15 hollandske,
der er lovet.
2. Hvad fartøj behøves på Elben?
Dertil behøves flakgående fartøj, hvoraf nu i kongens flåde intet findes
undtagen fregat Hammeren, hvorfor der bør i Holland købes tre waterconvoyer til 10-12 stk. til at bruge på Elben.
3. Skal der foretages noget mod Hamborgernes Grønlands- og Spanienfarere i år?
Når de svenske er blevet tilføjet et considerabelt nederlag, kan man afse
6-7 orlogsskibe i august, når de plejer at komme hjem.
4. Er det nødvendigt med orlogsskibe ved Wismar i år?
De må undværes, da der er brug for dem andre steder. I stedet må bruges små fartøjer på 4·8 stk.
5. Dette spørgsmål er nærmest formet som en ordre om, at Gulland skal
søges bemestret med første åbne vand.
Hvortil svares, at dette synes meget gavnligt.
6. Skal der gøres entreprise på Goteborg i år?
Højst 8 middelmådige skibe og 3 brandere med 2.000 landgangssoldater må kunne mestre skansen og Goteborg og destruere de der liggende
skibe.
Memorialen var underskrevet af H. Bjelke, Niels Juel, Chr. Gersdorff,
Marquor Rodsten, Jens Rodsten og Albert Gyldensparre.
Niels Juel havde siden Adelers død været nr. 2 i søetaten, som han
havde været det, før Adeler kom, og det ville derfor nu blive Niels Juels
opgave at føre hovedflAden mod svenskerne. Men atter spillede politiske
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forhold ind, og endnu engang måtte han efter en kort tid vige pladsen.
Griffenfeld, som i disse år var hovednerven både i inden- og udenrigspolitiske spørgsmål, ønskede at benytte generaladmiralstillingen i sine planer. Hans udenrigspolitiske ide, der især var kommet til udtryk efter Christian V's tronbestigelse, var, at Danmark skulle opnå tilknytning til det
Frankrig, i hvilket han så fremtidens stormagt, Men mod denne tanke
stod Gyldenløve og Ahlefeldt, der ønskede en udbygning af forbindelserne mellem Nederlandene og Danmark. og uheldigt var det, at den unge
stridslystne konge ved denne forbindelse håbede på den mest virksomme
støtte til Skånes generhverveise, nemlig ved hjælp fra den hollandske sømagt.
Selvom Griffenfelds plan da på forhånd syntes dødsdømt, arbejdede
han dog fortsat med den uanset vanskelighederne. I 1672 havde Frankrig
med Sverige sluttet et forbund, som Danmark ifølge traktaten var udelukket fra, og herefter sluttede Danmark en traktat med Nederlandene, men
dette sidste gik Griffenfeld først og fremmest med til for at få subsidier
til rustninger, da det i et krigende Europa ville være farligt at stå uforberedt.
Det var Griffenfelds plan at gøre Frankrig interesseret i en alliance
med Danmark, og foreløbig lykkedes det ham med diplomatisk sniIdhed
at undgå, at Danmark kom i direkte modsætningsforhold til Frankrig selv
efter krigsudbruddet. Han hævdede, at vor stilling var som hjælpemagt
for Nederlandene, og at vi ikke optrådte direkte mod Sverige samtidig
med, at neutraliteten over for Frankrig blev understreget på forskellig
måde. Han regnede med, at Louis XIV helst så, at den udvalgte partner
i Norden ikke var den underlegne, der skulle støttes, men derimod den
stærkeste, som Frankrig kunne få fordel af. Derfor passede det særdeles
vel i Griffenfelds planer, at det gik de danske våben til lands godt, medens svenskerne havde måttet trække sig tilbage, og hans hasarderede politik gik ud på nu også at imponere til søs.
Cort Adeler, der var kendt i Europa, var død, og det ville være dobbelt
vanskeligt med den ukendte Niels Juel at vække opmærksomhed. Derfor
henvendte Griffenfeld sig til en af de største og mest kendte dalevende
admiraler, Cornelis Tromp, for at få denne ansat som dansk generaladmiral. Omkring nytårstid 1676 fik Tromp forslaget forelagt af de danske udsendinge i Nederlandene, Henning Meyererone og Poul Klingenberg. Den 18. januar skrev Griffenfeld til disse to mænd, at betalingen
til Tromp var underordnet, da kongen ikke ville lade det komme an på et
par tusinde mere i årlig pension, "men det afgørende punkt er, at han helt
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går ind i tjenesten, og ikke blot for en campagne eller to". Det kunne
heller ikke tillades, at man gav kommandoen over flåden med stilling
som general-admiral til en officer, der ikke helt ..tilhørte" kongen. Men
netop på dette punkt gjorde Tromp vanskeligheder, da han ønskede at
kunne vende tilbage for at blive de Ruijters efterfølger".
Cornelis Tromp var født i 1629, samme år som Niels Juel, han havde
deltaget i de engelsk-hollandske søkrige og havde ved sin dygtighed vundet europæisk berømmelse, men hans væsen var ikke det behageligste,
og hans karakter havde vist visse brist. Efter slaget på Schoonevelt 1673
opstod der mellem Cornelis Tromp og en anden admiral, Isaac Sweers, en
strid, der af hollænderen, kommandør Warnsienck er bedømt således:
..Den af Tromp i denne sag spillede rolle er absolut ikke skøn, først hans
vægring mod at se eller høre på Sweers, da denne lod sig melde på Gouden Leeuw, og dernæst hans heldigvis mislykkede forsøg på ved et stort
antal vidneforklaringer at gøre sin beskyldning sand, kaster et ejendommeligt skær på hans karakter'?".
Men hvordan end Tromp var, havde Griffenfeld brug for ham i sine
planer. Forhandlingerne fortsatte, og den 26. februar kom den første meddelelse om sagen offentligt frem. Daniell Paullis tysksprogede Extraordinaire Relationes bragte nyheden, at ..Tromp denne sommer skal kommandere den danske og hollandske flåde i Østerseen". Den l. marts bragtes videre oplysninger, og den 7. marts stod der: ..Tromp skal føre det
kgl. danske flag som denne krones admiralløjtnant i østersøen."81.
Niels Juel blev således i god tid forberedt på at han endnu engang skulle
vrages. Sandsynligt er det også, at hans bror, gehejmeråd Jens Juel, der
var Griffenfelds gode ven, har holdt ham underrettet om sagernes stilling.
Griffenfelds spil, der med Tromps ansættelse som mellemled skulle
ende med en dansk-fransk alliance blev imidlertid kastet omkuld. Vore
allierede opsnappede i Hamborg et brev fra den danske gesandt i Frankrig
til den franske gesandt i København, hvori der hentydedes til en kommende alliance. Det var indlysende, at en sådan afsløring ikke kunne gå upåagtet hen. Griffenfeld blev syndebukken, idet hans modstander, hertugen
af Pløn, på de fremmede gesandters vegne krævede hans afgang, dersom
Danmark ikke skulle stå som ordbryder. Andre anklagepunkter føjedes
til, og den 11. marts kl. 9 om morgenen blev Griffenfeld arresteret.
Et første varsko om den øgede modgang havde han fået ved kongens
officielle krigserklæring til Sverige den 28. februar, hvor det var hans politik, der blev ramt kort tid før anslaget mod hans person. Hertugen af Pløn
ønskede først og fremmest krigen mod Sverige og ville ikke vente, til den
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udenrigspolitiske kovending var sket, og i dette forhold havde han nemt
vundet kongens øre. Da Griffenfelds personlige modstandere nu ydermere
til anklagepunkterne kunne føje majestætsfornærmelser afgjorde den enevældige, ærekære hersker hurtigt sagen. Sidst i maj dømtes Griffenfeld
til tab af ære, gods og liv, men benådedes i sidste øjeblik til livsvarigt
fængsel.
Tramps ansættelse blev dog ikke politisk afhængig af Griffenfelds fald,
da den hollandske resident le Maire var gået stærkt ind for den, idet han
fandt den værende i GeneraIstaternes interesse", Men inden alt gik i orden
hændte en morsom episode i Nederlandene.
Den 21. marts, da Meyererone havde modtaget en meddelelse fra København om GriffenfeIds fald, skrev han direkte til kongen om sagen og
forklarede, at han nu havde aftalt med Tromp, at denne rejste til København, og at man blot nu forhandlede, om dette skulle foregå til lands
eller til vands, da Tromp skulle have sin kæreste med, og hun tålte dårligt søen. Meyererone tilføjede dog sidst i brevet, at han formodede, at
de ordrer, han havde modtaget angående Tramp, var givet ham på kongens vegne, og fortsatte til sidst: ..Han er siden sidst ankommende post
blevet noget difficiler at resolvere sig til rejsen, uden at have nogle visse
conditioner med mig på Eders kgl. Majestæts vegne tilforn stipuleret".
Meyererone angav herefter Tromps nye krav, der tydeligt viste, at denne
ønsker større sikkerhed, inden han ulejliger sig afsted. Men Meyererones
brev bliver dramatisk ved sine mange efterskrifter",
Ved første P.S. står: ..Admiral Tromp er for en time siden kommet til
mig og har ladet sig vedgå at ville resolvere sig til at gå med de første
skibe, som af den hollandske eskadre bliver færdige at kunne afgå til
Sundet", men han vil først se en skriftlig bekræftelse på sin ansættelse.
..Han har ikke gjort mig denne vanskelighed før sidste posts ankomst."
Det næste P.S.: "Efter at jeg havde forseglet den allerunderdanigste relation, som jeg i dag Eders kgl. Majestæt tilsender, skikker mig hr. admiral Tromp bud og lader mig vide, at han med en brystweh er overfalden
og ligger til sengs, og at han ikke troede, at han kunne have den lykke
at tjene Eders Majestæt." - ..Han har holdt mig for, om det Eders kgl.
Majestæt ikke ville behage at employere en viceadmiral Evers, som skulle
ellers kommandere den hollandske eskadre, og som har den reputation
at være en brav og sindig søhelt. Mons. Blaspiel (den brandenburgske
gesandt) er herover ikke mindre end jeg altereret."
Ja, det er forståeligt at en sådan vending i sagen vakte bestyrtelse. Men
brevet har endnu et P.S.: "Efter afgangen post har jeg straks foreholdt
135

prinsen af Oranien hr. admiral Tromp hans svar." Prinsen blev højst forundret. Han bad mig forsikre Eders Majestæt, at prinsen var så interesseret i denne sag, at "såfremt admiral Tromp ikke for overfalden sygdoms skyld skulle tilbageholdes, hans højhed ham på så eftertrykkelig
måde ville tiltale, at han formodede, at bemeldte admiral skulle villig forbIive ved den første resolution han antaget har."
Hestene har stampet utålmodigt i jorden for at komme afsted med den
stadig forsinkede post, og selvom Meyererone lige inden afsendelsen fik
et brev fra kongen, nøjedes han nu blot med at anerkende modtagelsen
af det. Brevet fra kongen bekræftede Tromps ansættelse, og med dette i
hånden og støttet af prinsen af Oranien fik Meyererone atter Tromp rask.
Sagen ordnedes efterhånden helt, og i et brev fra Meyererone den 4. april
lærer vi Tromp at kende fra en ny side: "Admiral Tromp har selv været
på Kamperhooft, som er matrosernes børs, så at sige, eller samlings plads,
for at engagere dem, de ville gerne alle følge ham, men de råber, at det
er ubilligt, at de skal trakteres ulige med deres kammerater, som allerede
er i Kgl. Majestæts tjeneste". Meyererone forklarer, at han har holdt fast
ved 11 gylden, selvom kongen har tilladt 12 gylden, "thi som jeg kender
bem. admiral Tromps store genegenhed og kærlighed til matroserne, frygter jeg, at han skulle tilsige dem ligeså let 13 som 12 gylden, såfremt jeg
lod mig mærke med, at jeg kunne i Eders kgl. Majestæts navn indvillige i
de 12 gylden." - "Jeg kan for øvrigt ikke nok som prise hr. admiral Tromps
nidkærhed for Eders kgl. Majestæts tjeneste, og den iver han lader se
til at befordre de 15 skibes udrustning og forderligste udløb">',
Samtidig arbejdedes i Danmark med uformindsket kraft på flådens klargøring. "Kongen er hver morgen tidlig på Holmen for at se, hvorvidt det
er rykket frem med skibene." Udrustningen af Østersøflåden var i fuld
gang, og håndvåben, kugler, krudt og proviant og meget andet blev bragt
ombord. Den 23. marts fik Niels Juel sin instruks for togtet",
Først opregnedes hans eskadre på 13 skibe, dernæst fastsloges det som
hans opgave, at han skulle opbringe alle svenske skibe, det være sig nationens egne eller af svenske befragtede, og alle skibe, der agtede sig til Sverige eller svenske provinser, eller som kom fra disse lande. Engelske skibe
med engelsk pas var dog undtaget og skulle have lov til at passere frit
og uhindret, medmindre de ville føre folk eller kontrebande til Sverige
eller svenske provinser. Desuden skulle Niels Juel ødelægge alle de transportfartøjer, han kunne komme til, da man vidste, at svenskerne ville overføre tropper fra Sverige til Pommern. Når han havde udført dette, skulle
han sammenkalde alle skibschefer og i deres nærværelse åbne en hemme-
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lig ordre, overveje den med dem og derefter uden ophold udføre ordren.
Hvis den svenske flåde kom så stærk i søen, at han ikke fandt at være
den voksen, var det en ordre, at han i tide skulle sætte sin kurs tilbage
eller gøre sådanne anstalter, at den ham undergivne eskadre ikke ved
utimelig bravour forgæves blev sat i vove.
Niels l uel skulle endelig drage al mulig omsorg for danske og allierede
skibes sikkerhed og fri fart i Østersøen og til dette formål give dem en
eller anden af hans underhavende fregatter til konvoj, når han kunne undvære dem.
Den 28. marts hejste Niels Juel kommando på Churprinsen, og den
1. april lettede han med en del af eskadren og satte kurs mod Østersøen.
Spraglede Falk og Hvide Falk (der ikke var nævnt i instruksen) var sendt
forud for at rekognoscere, Havfruen var på konvoj til Kiel, Lossen på
konvoj til Århus, og Christiania og Havmanden har tilsyneladende endnu
ikke været færdige. På grundlag af Niels Juels kopibog kan det fastslås at
Niels Juel startede sit togt til Østerseen med følgende":
68 stk.
Churprinsen
58 stk.
Christianus IV
54 stk.
Gyldenleve
54 stk.
Nellebladet
44 stk.
Delmenhorst
46 stk.
Svenske Falk
46 stk.
Lindormen
Hommeren
32 stk.
galiot Oranienbaum
galiot Bon Adventure
snau Fire Kronede Lilier
krejert Fortuna
krejert St. Jacob

492 md.
353 md.
293 md.
293 md.
215 md.
216 md.
216 md.
160 md.

admiral Niels Juel
sbn. Chr. Bjelke
sbn. Peter Morsing
kpt. PIoris Carstensen
kpt. J. Ejlersen
kpt. J. Skinkel
kpt. Com. de Witt
kpt. l. Bebo
skp. Barent Corn. Rob
skp. Jens Pedersen
Ijt. Niels L. Barfoed
Ijt. Robert Moth
skp. Lovis Cools

Desuden angives i instruktionen 2 brandere, men det er ikke muligt at
fastslå, om disse var med ved togtets start: brander Forgyldte Fisk og
brander A brahams Offer.
Niels Juel sendte samme dag, som flåden forlod Københavns Red.
St. Jacob til Gotland for at skaffe underretning om forsvarsstyrkeme. Det
havde været meningen, at flåden først skulle gå til Ystad, men på grund
af vinden blev kursen i stedet sat mod Dombusk. Her sendtes den 4. april
snauen, de to galioter og skibsbådene ind til øen med 70 soldater under
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kommando af landkaptajn Koch, idet de fik til opgave at få al mulig
efterretning om fjenden på RUgen og i øvrigt enten bortføre eller ødelægge
skibe og fartøjer, som svenskerne kunne bruge ved troppetransporterne.
De fandt to galioter ved Barchøen. Disse blev "hugget i grunden", da man
under det dårlige vejr ikke kunne føre dem med sig",
Et par dage efter, da "vinden havde føjet sig", stak flåden atter til søs
og satte kursen mod Ystad, medens Niels Juel undervejs skrev til både
kongen, rigsadmiralen og generalcommissæren for at berette om flådens
tilstand. Overfor Bjelke gjorde han opmærksom på flere mangler, som
han ønskede afhjulpet. "Jeg har for få skråsække til stykkerne, besynderlig til de sekspunders og har til 20 sekspunder kun 36 skud, da jeg i det
mindste burde at have 6 skud til hver stykke". Endvidere bad Niels Juel
om at få tilsendt nogle tæpper til folkene, "eftersom de ligger her i kulden
og har intet at tildække sig med, såvel som og nogen klæder, skjorter, sko
og strømper, eftersom et parti af folkene er hartad nøgen." Provianten
var det også galt med. Dels havde nogle skibe kun fået proviant til 6 uger,
og dels var der kommet henved 400 soldater mere med flåden, end der
var givet proviant til. Desuden manglede der folk og endog styrmænd,
så der selv på Churprinsen ikke var flere end en styrmand. Niels Juel
sluttede brevet med at tilføje: "Eftersom zahlmesteren Lorentz Holmer
har forregnet og for ringe givet mig 116 rdl. kostpenge, da beder jeg at
Eders excellence ville være så god at forhjælpe at min kæreste samme
resterende kostpenge måtte bekomme'?",
Dette brev alene gav således de fleste af flådens vanskeligheder i en
nøddeskal: pengemangel og materialemangel. Og en lille efterskrift på
brevet til Gyldensparre gav yderligere dette forhold kolorit: ,,- Beder
også, at der måtte sendes til folkene 100 pd. sirup og en del svedsker, der
fattes og kalk og disk til Christianus IV og at den farve efter indlagte
fortegnelse måtte medsendes, eftersom farverne er mest gået af, al træværket derover kunne fordærves i sommer."
Samme dag, den 7. april, sluttede endnu 4 skibe sig til Niels Juels
eskadre. Det var Christiania (54 stk. 283 md. kpt. A. Drejer) og Havmanden (38 stk. 190 md. kpt. P. Madsen), der havde forladt København den
3. april, og som to dage senere ved Bornholm havde mødt Hvide Falk
(26 stk. 104 md kpt. Cort Møller) og Spraglede Falk (18 stk. 73 mel. kpt.
P. Carlsen Vleugel), der kom østfra".
Den 13. april fik han af skp. Lovis Cools på St. Jacob melding om at
svenskerne havde samlet korn o.a. fødevarer i Visby for at overføre det
til Stockholm. Han sendte straks fregatterne Svenske Falk og Hvide Falk
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sammen med krejerten St. Jacob til Gotland, da disse skibe var de bedst
sejlende, og de fik ordre til at krydse ved Gotland og hindre al overførsel, indtil flåden kom",
Det hårde vejr hindrede imidlertid flåden i at lette. Den 16. april
kom Svenske Falk tilbage for at berette, at der ikke var kommet nogen
..succurs" til Gotland, men at man snarest ventede 500 ryttere. Derimod
var der udskrevet bådsfolk, som alle var ført derfra. Det gjaldt nu for
Niels J uel at nå Gotland, inden de 500 md. var blevet overført dertil, og
i sit brev til kongen den 17. april skrev han da også: "Så snart Gud vil
give vejr og vind, skal ingen tid forsømmes ved dag og nat Eders kgl.
Majestæts flåde at komme derhen'<' .
Det var dog ikke så let at blive enig med naturen. Endnu den 19. april
blæste det så hårdt, at man måtte stryge ræerne, men dermed var det
også ovre. Den 20. april gjorde Niels Juel klar til afsejling. "Admiralen
passiarede først et hvidt flag", samlede skibscheferne og læste kongens
ordre for dem: "Eftersom Vi til sinds er vorden og har resolveret, at
mod Gulland noget i år tenteres skal, da er vor befaling, at du sådant i
værk stiller og jo før jo bedre efter indhentede visse kundskaber at komme ind i nogen bekvem havn, der på landet landgang at gøre med medhavende bådsfolk og soldater og dig landet bemægtige, fornemmelig byen
Visby, slottet og hvis faste orter og blokhuse, du for dig finder." Herefter
fulgte forskellige retningslinier for det danske herredømmes genoprettelse,
.~~~~~~~oo~~~~~~~~

og derefter lettede han sit anker og vi andre med, når klokken var 10"'2.
Flåden krydsede nordpå, men vinden drillede igen, så man først den følgende dag nåede fri af Bornholm norden om Hammershus. Den 22. april
står i Christianias journal: "Vi satte vore bramsejl til og alt det vi havde."
Det gik nu så hurtigt, det kunne lade sig gøre, op langs den svenske kyst
mod målet: Gotland. Samme eftermiddag fik man to svenske skibe i
sigte. De lod hver det svenske flag vaje og skød to skud. Svenske Falk,
der var dem nærmest, svarede med dansk løsen og gjorde jagt på dem,
men de undsejlede ham, da mørket faldt på".
Niels J uel sendte skibe ud i forskellige retninger og fandt atter svenskerne søndag morgen mellem Blekinge og øen Utlången, hvor de havde
gemt sig i en krog ved Steenshavn. Han beordrede nu Gylden/øve og
Svenske Falk østen om øen, medens foranlediget af det grundede vand
og de mange blinde klipper fik kun de mindre skibe Hommeren; Havmanden og Spraglede Falk ordre til at varpe sig ind. Samtidig blev snauen,
Robs galiot samt både og chalupper sendt ind til selve den svenske kyst
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for at hindre den mindste hjælp af folk eller andet til de to svenske skibe.
Kpt. Jan Foch van Emden fra Christianus IV fik kommandoen ved angrebet».
Først klokken 8 om aftenen begyndte skydningen, der fortsatte til klokken halv et om natten, da kpt. Pouel Rump på det ene af skibene Constantia satte dette i brand. Også det andet skib Caritas havde fået tiltænkt
denne skæbne, men løjtnant Hans Bertelsen Vold fra Spraglede Falk, der
kom først ombord her, fik afbrudt den brændende lunte, som førte til
sprængstoffet.
Da skibene den følgende morgen kom udsejlende med Caritas, "foer
admiralen ind til dem" og i glæde over kampens resultat gav han straks
løjtnanten "for hans mandigheds skyld kaptajnløjtnants eharge for at animere de andre'?", Caritas, der var en pinas, havde haft en besætning på
116 md., - og den førte 32 stk. fordelt således:
i underste lag: 4 stk. 8 pd.s, 12 stk. 6 pd.s
i øverste lag
10 stk. 3 pd.s, 2 stk. 2 pd.s
4 stk. l pd.s og 2 jernhager.
Kpt. Jan Foch fik kommandoen på den, og der blev taget 93 mand fra de
andre skibe til at bemande den med:

Churprinsen
7 bådsmd.
Svenske Falk
10 bådsmd.
Nellebladet
10 bådsmd.
Hammeren
6 bådsmd.
Spraglede Falk
4 bådsmd.
og Christianus IV 24 soldater, 1 konstabel

Gylden/øve
Lindormen
Delmenhorst
Havmanden

9
9
6
6

bådsmd,
bådsmd.
bådsmd.
bådsmd.

og l tømmermand".

Imidlertid var det et farligt sted for flåden at blive liggende, hvorfor Niels
Juel i sin rapport til kongen den 25. april sluttede med at skrive: "På
grund af de blinde klipper, om vejret igen skulle rejse sig, vil jeg ikke ligge
længere her"47.
Flåden fortsatte herefter forbi Øland mod Gotland. Den 27. april fik følgende skibe ordre til at sejle forud til Gotland og at holde sig krydsende
der for at hindre tilførsler:
kpt. Sehinkel med Svenske Falk
kpt. Peter Carlsen med Spraglede Falk
ljt. Robert Moth med krejert Fortuna
ljt. Niels Barfoed med snau Fire Kronede Lilier
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For den 28. april står der i Christlania's journal": Admiralen havde et
hvidt flag agter og kongens flag i mesanvantet og en vimpel for bovenblindestang. Vi lod anker falde på 14 favne vand." Flåden havde hermed
nået Carlsø og ankret i temmelig hårdt vejr. Denne dag afsendtes krejerten
St. Jacob med ordre til at begive sig til farvandet udfor Stockholm for at
skaffe nyheder om den svenske flåde. I denne forbindelse kan nævnes følgende interessante poster fra Niels J uels regnskab; alle dateret den 28.

april":
givet Lovis Cools, som med krejert St. Jacob sendtes til de
svenske skær, at bruge til kundskab
.
givet ljt. Barfoed til samme brug
..
givet 2 bønder fra Gotland, som var taget af ljt. Robert
Motb og igen sat på landet for at sige bønderne, at de ikke
skulle gøre modstand og holde sig inde, til rejsepenge
.

lOrdl.
6rdl. 4mrk.

4rdl.

Altid og alle steder findes folk, der kan købes for penge, om de så derved
forråder andre. Niels Juel forstod at benytte sig heraf og havde endog inden sin afsejling fra København på denne måde forberedt sin ankomst til
Gotland. Vi ser således, at følgende post er opført i hans regnskab: "givet
en mand fra Gulland, før jeg drog ud, ved navn Michel Broge i København
til at underkøbe landet: 100 rdl.",
Men nu, da Niels Juel var nær målet, spildte han ingen tid. Han lod
samme dag, den 28. april, landofficerer og menige soldater samles på Hommeren, Havmanden, Spraglede Falk og Caritas, hvorefter han allerede tidligt næste morgen skred til angreb. Fra sluffer og både gik de i land ved
Kliotehavn, "hvor guvernøren og kommandanten personlig mødte med en
600 mand af landfolk". For at støtte angrebet blev der skudt fra skibene,
og en af kuglerne "tørnede mellem guvernøren og kommandanten, hvorpå
guvernøren havde sagt til bønderne om at retirere op ad skoven, og han
selv tog hesten mellem sporerne og tog ad Visby, hvorpå kommandanten
fulgte ham og dermed løb alle bønder hver sin vej ad skoven." En gotlænder, der havde været med Niels Juel, Thomas Wallenstein, lod udgå bud
om, at bønderne skulle møde med heste og vogn, og ved hjælp af disse
kom de danske soldater hurtigt til Visby, som de begyndte at belejre under
oberst Bertelsens kommando",
Medens operationerne mod Gotland stod på, sikrede Niels J uel sig mod
overraskelser ved at udsende skibe mod nord og syd. Kpl Schiockel fik således ordre til at krydse for Landsort i 14 dage sammen med Caritas, For141

tuna og Fire Kronede Lilier. Gallot Fortuna blev sendt sydpå for at krydse
syd om Gotland i 3 dage, og kpt. Cort Møller fik ordre til med Hvide Falk
at krydse ud for Klintehavn og Visby i 6 dagen.
Den videre operation mod Visby blev imidlertid forsinket en dag, da
flåden ikke med det samme kunne flytte sig derhen...Og som vejr og vind
ikke vil føje sig," skrev Niels Juel, "måtte jeg formedelst vor stilling blive
liggende for anker til om andendagen, nemlig den 30. april, da jeg om
eftermiddagen, som vinden begyndte at blæse lidt, gik til sejls og kom
sent om aftenen til anker for Visby med Eders kgl. Majestæts flåde".
Den 1. maj fik Gylden/øve, Delmenhorst og Hammeren, der lå nærmest byen, ordre til at bugsere sig nærmere og beskyde kastellet. Peder
Morsing beskød da Visborg slot "på det sted som guvernørens logementer var," mens han selv ikke fik andre skader end to kugler i vandgangen
og en i galleriet. Virkningen af ilden mod Visborg Slot både fra land og
fra søs viste sig god, thi da oberst Bertelsen inden stormen sendte en trommeslager, der opfordrede kastellet til at kapitulere, gik de straks ind på
det, dersom skydningen fra skibene ville høre op. Fra flåden blev da sendt
Chr. Bjelke og Peter Morsing ind for sammen med obersten og major
Billenberg at slutte akkorden",
Erobringen af Visby og dermed erhvervelsen af magten over hele Gotland havde Niels Juel fået gennemført ualmindelig hurtigt. Han skrev den
2. maj til rigsadmiralen: "Det er en navnkundig dag, nemlig Philipi Jacobi,
som dem deres lejevohning blev opsagt at de skulle forhuse, som dog på
samme tid plejer at flytte og fattes ikke videre end de ikke en fjerding
år tilforn var udsagt, thi vi kom dem uadvaret og uformodentlig på halsen." Niels Juel var i godt humør over resultatet og havde tid til en vittighed-',
Den lette erobring tydede imidlertid på, hvad Niels Juel også bemærkede, at indbyggerne kun havde været tilfredse med at blive fri for det
svenske overherredømme. Gotland var inden danskernes ankomst blevet
kæmmet for bådsmænd, 500 var ført bort, og Niels Juel beklagede da
også, at han "var så ulykkelig, at jeg ikke kunne komme før formedelst
hård og contrary vind, til at forhindre det, efter som de af landet og tolden
har så mange penge udført, så landet er ganske udsuget, at de næppe skal
kunne subsistere, og en stor del er ganske øde. De er meget glade, at
de er befriede af dette åg"55.
Guvernør var på denne tid grev Oxenstjerna, og kommandant på Visborg
var oberst Schultz. Ved forhandling mellem disse og de fire danske delegerede afsluttedes følgende akkord":
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1. Besætningen skulle endnu samme aften mellem kl. 8 og 9 rømme
landporten, og næste morgen kl. 10 hele fæstningen, der skulle besættes
med danske tropper.
2. Guvernøren, kommandanten og alle militære personer fik tilladelse
til med bagage, flyvende faner og alle ærestegn efter krigsbrug at udmarchere, ligesom også landshøvningen og hans betjente.
De militære måtte medtage så meget proviant, som de behøvede til deres
rejse . Hvem, der ellers ville drage af landet, måtte selv forsyne sig med
den nødvendige proviant
3. Svenskerne måtte ikke medtage nogen kanoner eller ammunition.
4. Besætningen fik lov til at udføre deres gods, og der blev lovet pas
og konvoj. Men private personers og civile betjentes ejendom ønskede
Niels Juel at disponere over.
5. Enhver fik tilladelse til efter behag at disponere over mobilier, i modsætning til over fast ejendom.
6. Dronning Christinas gods skulle forblive i landet.
7. Der skulle forhandles nærmere inden bortrejsen om den private gæld,
så borgere og købmænd blev tilfredsstillede.
Overtagelsen af Visby og fæstningen foregik således hurtigt, og den følgende dag kl. 12 blev der fra slottet "skudt viktorie, •• og hans majestæt
kongen af Danmarks flag blev hejst".
Gotland var atter dansk, og Niels Juel gik herefter i gang med at organisere administrationen. Major Billenberg blev kommandant på Visborg,
og gotlænderen Thomas Wallenstein satte Niels Juel til commissarius over
øen "at beobachte alt hvad de civile sager angår". Han skrev senere til
kongen: "Jeg har sat en af de fornemste borgere i Visby, Niels Irresen,
til tolder. Han er født her på landet". Henrich Klahre, som var med flåden,
blev "controleur" ved toldvæsenet, og Andreas Winterberg blev inspektør
over strandriderne og skulle opbjærge landgilderne og skatterne på landet.
"På de andre udhavne har jeg ordineret, at der skal tages af landets indfødte de vederheftigste, som kan findes, og jeg har sagt dem, at Eders
kgl. Majestæt allernådigst vil betro dem dertil, hvorover de glæder sig
højlydt, at de kan nyde nogen bestilling, som tilforn var dem frataget, så
jeg forsikrer, at Eders Majestæt dermed kan vinde landets hengivenhed,
eftersom de svenske havde besat alle pladser med deres egne indfødte,
med en hoben sultne knægte, som har siddet og udsuget landet og lagt
det mest øde"5B.
Den 4. maj gav Niels Juel videre Wallenstein følgende instruktion":
1. Landsstænderne skal straks indkaldes for at aflægge ed, ligesom bor143

gerskabet i Visby.
2. Alle svenske gårde skal beslaglægges, og der skal forfattes en inventarium derover. Herfra kan tages til militiens underhold..
3. Alle dommere skal anbefale deres underhavende at opgive, om de
har noget svensk gods i forvaring.
4. Der må ikke tages ed af svenske, men der skal tages en revers af
dem: ved ære, liv og gods fortabelse ikke at foretage noget mod Hans kgl.
Majestæt og imidlertid holde deres gods i arrest.
5. Dersom der mangler kom til at så ladegården, kan det tages hos
kommandanten, og der kan ordineres folk, så intet ligger usået.
6. Hans kgl. Majestæts interesse skal tages i agt.
Efter at have organiseret styret og sat embedsmændene i gang forlod
Niels Juel atter Visby med flåden "efter at skibene der et hårdt vejr har
udstået." Han skrev senere til kongen: "Eftersom det ikke en bekvem og
sikker rede var for flåden, og de svenske har også den bedste vind til at
udgå med, og jeg havde fuldkommen kundskab, at de lå færdig med 40
skibe i Dalarøen, hvorfor jeg ikke turde hasardere Eders kgl. Majestæts
flåde'?".
Over for rigsadmiralen lettede Niels Juel imidlertid i højere grad sit
hjerte, muligvis under indtrykket af meddelelserne om Tromps ventede
ankomst til København. "Jeg ved nok at hans majestæts tjeneste ikke derudi skal bestå at gøre en bravade her med disse få skibe og hasardere dem.
Mens var jeg så lykkelig og var det betroet, at jeg havde endnu en 10
skibe af hans kgl. majestæts hos mig, skulle jeg ikke kvittere denne post,
og skulle jeg lade se, at jeg både havde hjerte og mod til at gøre hans
majestæt lige den samme tjeneste, som nogen anden kunne gøre. Jeg forhåber dog, at Gud og lykken engang giver den lejlighed, at hans kgl.
majestæt kan se, at han har lige den samme tjeneste af hans indfødte undersåt som af nogen fremmed'?",
Den pligttro Niels Juel lettede dog med flåden. Fortuna sendte han til
den stockholmske skærgård for at opsøge Svenske Falk og Caritas og kalde dem tilbage til flåden, "som de vil finde under Bornholm". Det var
derefter meningen, at blot de små skibe St. Jacob og Fortuna skulle holde
krydsende her for at holde øje med den svenske flåde. Fra Bornholm ville
Niels Juel da bringe den skånske kyst i alarm",
Niels Juel nåede dog ikke helt tilbage til Bornholm, thi "som vinden løb
om igen måtte jeg sætte den 6 hujus (denne måned) ved Carlsøe." Det
havde den fordel, at han herfra stadig kunne holde nogen kontakt med
Gotland.. Han skrev således til Wallenstein: Lad Dem ikke besnakke af
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svenkerne, pas på de ikke sælger, hvad der er beslaglagt. - Jeg har erfaret, at bispen og professoren på ny har villet samle folk, "se og at vingerne
på dem måtte så afkortes, at de ikke for højt flyver". Og til Billenberg
sendte han i alt 100 mand, heraf l løjtnant, l fændrik og 12 konstabler.
For at sikre sig ro og orden på øen sendte han den Il. og 12. maj Hvide
Falk og Spraglede Falk til Visby for at føre den svenske biskop, borgmester, dommer og i øvrigt andre civile betjente bort",
De efterretninger, Niels Juel fik fra Stockholm, måtte også gøre ham
forsigtig. Han måtte regne med på nuværende tidspunkt at være en svensk
flåde underlegen, hvorfor det var vigtigt, at hans rekognoscering var i
orden. Han fortæller selv meget morsomt, at de danske skibe, der var
sendt til skærene ved Stockholm, havde fået penge og tobak med...De
svenske er hel begærlig efter tobak", så danskerne kunne købe sig til oplysninger'",
Omsider var den nederlandske hjælpeflåde undervejs. Den kom dog ikke
samlet, men, for at bøde noget på forsinkelsen, i små afdelinger, der var
afsendt fra Nederlandene, så snart skibene blev klar.
Den 30. april kom Philip van Almonde til København med de tre første
skibe og en brander, alle fra admiralitet de Maze, Den 4. maj kom 5 skibe
fra admiralitet Amsterdam ført af viceadmiral van den Heuvel og med
Cornelis Tromp som passager. Det var en fyrstelig modtagelse, der blev den
berømte admiral til del. Hele Københavns befolkning var ved havnen for
at få et glimt af ham at se, og der saluteredes for ham fra de danske orlogsskibe og fra de nederlandske, der var kommet forud. Der var jubel i staden
og folk stimlede sammen og trængtes så tæt, at det var umuligt for nogen
at komme i land fra skibene. Tromp måtte benytte list og i stedet for gå
i land ved Christianshavn".
Kort tid efter blev Tromp modtaget af kongen, de afsluttende forhandlinger om hans ansættelse blev ført, og den 8. maj underskrev han sin kontrakt.
Den 9. maj blev admiral Almonde afsendt med de nederlandske skibe,
der hidtil var kommet, d.v.s. 8 skibe og l brander, og med ham fulgte det
danske orlogsskib Havfruen, katten St. Joris og 2 galioter. De nederlandske orlogsskibe var: Delft, Dordrecht og Wapen van Utrecht fra admiralitet
de Maze og Waasdorp, Akerboom, Gideon; Nordholland og Kampen fra
admiralitet Amsterdam. Alle disse skibe nåede Niels Juel den 14. maj, da
flåden endnu lå under Carlsøerne",
Niels luer havde, mens vinden havde sinket ham, dels holdt kontakt med
Gotland og dels sørget for stadig at få nyheder om den svenske flåde ved
10 Niels [uel
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at lade nogle mindre fartøjer krydse på højde med Stockholm. God vind
for ham selv ville også være god vind for svenskerne, hvorfor han på grund
af sin underlegenhed over for den svenske flåde på 40 skibe, der lå sejlklar ved Stockholm, måtte være klar til at lette og stå sydpå ved første lejlighed.
Den 15. maj kaldte han sine udsendte fregatter Hvide Falk og Spraglede
Falk til sig med ordre om, at de skulle slutte sig til flåden, som de ville
finde under Bornholm. Han agtede at lette nu, da vinden i nattens løb var
drejet om fra SV til NV, men henimod aften blev vinden sydligere, og til
sidst blev det stille vejr",
Den 16. maj sendte Niels Juel da atter rapport til København. Han meddelte kongen, at han, når flåden atter kom under Gotland, ville tage alle
svenske ombord og sætte dem i land et eller andet sted, hvor man bedst
kunne komme af med dem. I øvrigt var det "den 18. berammet, at indbyggerne skal aflægge deres troskabsed, som kommandanten og Thomas Wallenstein på eders majestæts vegne tager". - "Jeg har ladet den lille galiot
Fortuna blive ved kommandanten på Visborg til brug for advis". - "Jeg
forhåber, der skal blive en ny Dynkirken her i Østersøen." Niels Juel nærede således store forhåbninger til denne sin første erobring, der tilmed var
foregået forholdsvis let, og at man i København modtog meddelelsen om
hans "sejrvinding" med glæde, er der ingen tvivl om. Kongen lod således
slå en skuepenge til erindring herom. Denne havde på den ene side kongens brystbillede og på den anden Gotlands våben: et lam, der holder en
standard. Omkring dette stod følgende inskription: "Ad dominum patriamque redit," (Det vendte tilbage til sin herre og sit fædreland)".
Kongen sendte også Niels Juel et brev den 9. maj, hvori han berømmede
Niels Juels erobring og tilføjede: "så vil Vi ej heller forgette, når sagerne
ved Guds velsignelse udi den tilstand kommer, dig med guvernøre-cbarge
derover landet vores dig gjorte allernådigste tilsagn gemmes, at aflægge."
Desuden skænkede han Niels Juel noget fyrretømmer, som denne havde
omtalt og bedt om i sin indberetning af 2. maj".
Det kan ikke undre, at Niels Juel havde "fået blod på tanden" på grund
af sit første held. I sit brev til kongen den 16. maj skrev han således:
"Havde jeg haft en 300 ryttere og 500 fodfolk endnu, da bavde landet Rygen været under kgl. majestæts devotion denne time." Og om Øsel skrev
han, at ban havde erfaret, "at der ligger på slottet en major med 36 mand
og en 30 ryttere, slottet skal være meget forfalden, men dog temmelig fast,
indbyggerne skal også være ilde tilfreds med den svenske regering'?",
Niels Juel vovede sig dog ikke i lag med disse øer uden ordre og måtte
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derfor nøjes med at begive sig til de skånske kyster, om vind og vejr ville
føje sig og søge at bringe dem i alarm der.
"Hvad ellers flådens tilstand angår", skrev han til rlgsadmiralen, "da er
vi ganske ilde forlegen for folk besynderlig med de soldater, som er så
slet og falder i sygdom". En del af dem var døde, og henved 100, der lå
syge, ville han sætte i land på Bornholm, ligesom en del skibsfolk, som også
var syge. Endelig var 100 soldater afgivet til Visborg slot. Proviant manglede også, da der var efterladt en del til kastellet. I øvrigt "her er endnu en
mægtig kulde" - "og har for få dage siden frossen fingertyk is""'.
Generalcommissarien Gyldensparre fik også den 16. maj et brev, i hvilket der til slut stod: "Jeg takker min broder for det sendte fadøl, jeg skal
drikke det på hans gode sundhed". Muligvis er der tale om en gave i anledning af Niels Juels sejr 12 •
Flåden måtte imidlertid ligge endnu et par dage for at vente på god vind,
men den 19. maj blev det ganske stille, og derefter slog vinden om til NO
som signal til at lette. Samme dag kom yderligere en forøgelse til flåden.
Det var admiral Jens Rodsten, der, efter at være afsejlet fra København
den 14. maj, nu nåede frem med de danske skibe Tre Løver, Fridericus III
og København samt sandsynligvis de hollandske Oostergoo og Frisia foruden en brander, hvilke tre sidste var fra admiralitetet Vriesland",
Den følgende dag skrev Niels J uel atter hjem til kongen og rlgsadmiralen
og meddelte i disse breve bl. a.: "Jeg har ikke sendt Hommeren, eftersom
svenskerne er ude med deres flåde." Skibet var blevet kaldt til København,
da man her ville bruge det til en speciel mission, men J uel holdt det tilbage,
da han netop fik at vide, at svenskerne nu var stået ud med ,,60 sejl". Han
sluttede derfor med at skrive: "Jeg er nu med eders kgl. majestæts flåde
under sejl at begive mig til Bornholm, der at sætte syge i land, som er på
flåden, så og der forvagte (afvente) de andre eders kgl. majestæts skibe og
videre ordre'"•.
Vinden drejede den følgende dag til øst, og henimod aften den 21. maj
nåede flåden Bornholm, passerede Hammershus og lod kl. 9 ankeret falde
NV for Hasle på 20 favne",
I mellemtiden var den svenske flåde stået til søs. Dens mislykkede ekspedition sidste år havde gjort et voldsomt indtryk på Carl XI, og rigsadmiral Stenbock var som dens leder blevet hårdt dømt, idet man gjorde ham
ansvarlig for flådens forsinkede udløb og dermed for de tyske provinsers
tab.
Carl XI havde imidlertid fastholdt sin plan om landgang på Sjælland.
Han havde allerede i december 1675 givet ordre til admiral Uggla om sna10'
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rest at udruste de største skibe og efter at have slået den danske flåde afhente nogle kavalleriregimenter i Pommern og med disse gøre landstigning
på Sjælland. Inden nytår kom frosten, og flåden blev ganske simpelt frosset inde i skærgården",
Da også vinterens foretagende mislykkedes, udnævnte kongen en tredje
mand til at føre flåden i foråret 1676. Men denne var ingen sømilitær, ja,
ikke engang landmilitær, men en dygtig civil embedsmand, friherre Lorentz
Creutz. Den 15. april overtog han befalingen over hovedflåden efter at
have været admiralitetsråd i 3 måneder og desuden forestået flådens udrustning. Hans instruktion gav ham som opgave at uskadeliggøre den danske
flåde, inden den blev forenet med den nederlandske og derefter undsætte
Pommern med tropper og proviant Den 4. maj afsejlede flåden fra Dalarø,
men blev ved AIvsnabben standset på grund af modvind, den samme, der
også standsede Niels Juel, da han forlod Visby. Først den 19. maj var vinden sådan, at flåden kunne stikke til søs og omtrent samtidig var det, at
også Niels J uel forlod Carlseerne".
Den svenske flåde bestod af følgende skibe":
l. eskadre: Cronan 128 stk. med adm. Lorentz Creutz
Solen
74 stk.
Wrangel
60 stk.
Dracken
64 stk.
Neptunus
46 stk.
Maria
Hercules
Sunsvall
38 stk.
Parlen
34 stk.
Phønix
Enhorn
18 stk.
galioterne Sjohesten, Tre Brødre og Møhunden
branderne St. Jacob og Svan

2. eskadre: Svardet 96 stk. med adm. Clas Uggla
Mars
72 stk.
Mercurius
60 stk.
Sv. Leyonet 58 stk.
Geteborg
48 stk.
Iiirnvågen
44 stk.
Fred. Amalia 34 stk.
galioterne Råbocken og Posthornet
branderne Druivan og Rødklitan
3. eskadre: Nyckeln 84 stk. med adm. Johan Bar
Applet
72 stk.
Saturnus
64 stk.
Wismar
58 stk.
Riga
54 stk.
Hjorten
34 stk.
Salvator
36 stk.
Leopard
16 stk.
Gripen
14 stk.
galioteme Sjomann og Enhorn
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Hieronymus
Vargen
Uttern

62 stk.
46stk.
42stk.

60 stk.
54 stk.
24stk.

Clisar
6Ostk.
Komp. Solen 54 stk.
Postillon
22 stk.

4. eskadre: Victoria 78 stk. med adm. Joh. Bergenstjerna
58 stk.
Venus
58 stk.
Jupiter
66 stk.
Carolus
Spes
48 stk.
Abraham
44 stk.
Norrstiiiman 36 stk.
Trumslagern 50 stk.
Kg. David
32 stk.
Elisabeth
Fortuna
galioterne Kg. David, Anna Margretha og Måsan
branderne Iiigaren og Didric
I alt giver dette 23 orlogsskibe på 50 stk. eller derover, 21 fregatter på mindre end 50 stk., 10 galioter og 6 brandere med tilsammen omkring 2.200
kanoner og omkring 12.000 md.
Creutz stod med denne store flåde sydpå for at finde den danske flåde.
Kort efter afsejlingen, den 20. maj, døde imidlertid admiral Bergenstjerna,
og fjerde eskadre blev derfor opløst og skibene fordelt til de andre eskadrer.
Niels Juellå ved denne tid under Bornholm ventende på endnu en afdeling danske og nederlandske skibe, der skulle støde til ham, og på generaladmiral Tromp. Dagen efter at flåden havde ankret ved Hasle, modtog
Niels Juel et brev fra kongen dateret den 17. maj. Heri stod bl. a.: ,,-og
eftersom Vi allernådigst har godtbefunden os elskelig, højædle og velbårne
Cornelius Tromp at antage og bestille til Vores generaladmiral Vores flåde
udi Østersøen en chef at kommandere, så har Vi dig sådant hermed allernådigst villet forstændige, at du dig derefter, til videre allernådigst anordning, i kommandosager kan vide at rette og forholde'?",
Selvom Niels Juel gennem de sidste måneder og uger havde været forberedt på denne afgørelse, er det ikke mærkeligt, at beslutningen bevægede
ham stærkt. Under sit hidtidige togt havde han på bedste måde opfyldt
kongens ønsker. Han havde erobret Gotland, og ved en mindre fægtning
havde han erobret et fjendtligt skib, mens et andet var brændt samt ved
Rygen ødelagt transportmateriel. Hans følelser i denne sag åbenbares endnu engang i et brev til rigsadmiralen, som han skrev samme dag, den 22.
maj. Han skrev bl. a. SO:
,,- og som jeg ser af den kopi, eders excellence har tilsendt mig, at hans
majestæt allernådigst har antaget Tromp til generaladmiral og til at kommandere flåden her i Østersøen, så vil jeg ikke ønske højere, end det kunne
henstrække til hans kgl. majestæts tjeneste, men jeg havde dog bleven i den
forhåbning, at jeg for en 20 års tjeneste, som jeg nu har været admiral,
havde været så lykkelig at avancere engang noget videre frem, eftersom
eders excellence vel er vitterlig, at jeg aldrig har skånet min hud til hans
majestæts tjeneste enten i belejring, i udfald og anden oceasion i søen, og
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alt det, jeg har gjort, har været i henseende til hans majestæts tjeneste og
at opnå ære mere end for penge, det forsikrer eders excellence mig i eders
skrivelse, at jeg har en nådig herre, så må eders excellence forlade sig til,
hvis jeg ikke havde den forhåbning, at hans majestæt skulle være mig så
nådig også engang at avancere mig, skulle jeg ikke begære at blive en time,
men forhåber, når det kommer til aktion engang, skal jeg lade se den troskabspligt, som jeg er hans majestæt skyldig og gøre lige så meget som en
anden, der vinder 10 gange så meget som jeg. Ellers formoder jeg, at eders
excellence hos hans majestæt mig altid på det bedste rekommenderer, og at
eders excellence hans majestæt ville forsikre hans majestæt altid at skal
have en tro tjener i mig, der ikke skal spare liv og blod til hans majestæts
tjeneste."
Det er en mand med overmåde selvbeherskelse og taktfølelse, der har
skrevet disse ord, som tillige vidner om trofasthed og hjertelag. Niels Juels
ovennævnte brev er et værdifuldt dokument til belysning af hans karakter.
Niels Juel havde på denne tid fordelt en krejert, en galiot, snauen og
Havfruen på kryds nord og syd for Bornholm for at holde udkig efter den
svenske flåde. Den 23. maj sendte han København frem foran øen på kryds
mellem Bornholm og Øland. Ved middagstid gik vinden til NNV, hvorefter
flåden lettede og krydsede i farvandet vest for Bornholm".
Den følgende dag fik Niels Juel føling med den svenske flåde. Han skrev
herom til kongen: ..- beretter hermed, at de svenske er i søen med deres
flåde 49 sejl stærk - brandvagterne har gjort jagt på hinanden, men flåderne
har endnu ikke haft hinanden i sigte. Jeg vil holde krydsende et par dage
her til luvart, og om vi da var så lykkelige, at de andre af eders majestæts
skibe kom til flåden i farvandet mellem Rygen og Ystad, så tvivler jeg ikke
om, at Gud skal give eders kgl. majestæt victoria. Kan jeg imidlertid se
nogen avantage, behøver eders kgl. majestæt ikke tvivle om, at jeg skal
gøre det en ærlig mand bør gøre'?",
I et samtidigt brev til Henrik Bjelke tilføjede han, at han havde affærdiget en galiot, der skulle blive ved Falsterbo rev for at meddele de orlogsskibe, der kom fra København, hvor flåden kunne findes. Han kunne dog
stadig ikke, som i foregående breve, lade være med at klage sin nød over,
at der både var mangel på folk og proviant ved flåden, og at han syntes,
at dem på Holmen var noget langsomme. Bittert tilføjede han: ..- mens det
synes vel at de har ikke tænkt på OS"83.
Niels Juel havde, som det fremgår af hans breve, først og fremmest lagt
an på at afvente yderligere et antal skibe fra København. Men om natten
drejede vinden til NNO, hvilket betød, at svenskerne kunne komme hur150

tigt, selvom vinden var svag. Niels Juels flåde bestod da af følgende

skibe":
Churprinsen
68 stk.
Christianus IV 58 stk.
Christiania
54 stk.
Svenske Falk
46 stk.
Caritas
33 stk.
Spraglede Falk 18 stk.
samt de nederlandske:
Delft
62 stk.
Wapen v. Utrecht 38 stk.
Nordholland
44 stk.
Waesdorp
68 stk.

Tre Løver
Nellebladet
Delmenhorst
Hommeren
København
Hvide Falk

64stk.
54stk.
44stk.
32 stk.
36 stk.
26 stk.

Fridericus 111
Gylden/øve
Lindormen
Havmanden
Havfruen

64 stk.
54 stk.
46 stk.
36 stk.
26stk.

Dordrecht
Gideon
Oostergoo

46 stk.
6Ostk.
60 stk.

Akerboom
Kampen
Frisia

6Ostk.
44 stk.
36 stk.

samt af mindre fartøjer:
snauen Fire Kronede Lilier
galioterne Oranienbaum og Bon Adventure
krejert St. Jacob og katten St. Jorits og to nederlandske galioter.
Den 24. maj havde de to flåders forpostskibe haft føling med hinanden, og
omsider den 25. maj mødtes flåderne". Vinden var ringe og NNO, da de
ved solopgang fik hinanden i sigte. Svenskerne lå til luvart, og Niels Juel
talte 52 sejlere, der havde kurs mod den danske flåde. Solen stod op kl .
03.47, og Niels Juels flåde sejlede bidevind for bagbords halse med kurs
O t. N, men da han fik øje på svenskerne, vendte han kursen N t. V, og
senere drejedes mod NV d.v.s. en kurs mod Sundet, og flåden kunne vel
have haft en mulighed for at undslippe, om Niels Juel havde villet. For dette
talte, at han ikke kendte Almonde, og at han ikke havde haft øvelser med
de hollandske skibe, men imod talte, at det kunne være ganske godt at
prøve sig mod svenskerne, inden Tromp overtog kommandoen. Ved sekstiden vendte Niels Juel sydover med flåden i retning mod Jasmund, men
begge flåder kom kun langsomt frem, og da danskerne ved et-tiden var
omkring 3 mil NO for Jasmund, blev kursen sat til SO. Vinden var da
O t. N. Først ved solnedgang, d.v.s. kl. 20.26 var flåderne kommet ganske
hinanden, men man var ikke nået længere, end at nordenden af J
mund var 1X mil borte i retningen V t. N. Niels Juel skrev herom: .,men
så som de dog blev ungefehr en mil til luvart fra os, resolverede jeg at
vende mod fjenden", og i Dreyers journal står der: « : så vendte vi over

nær

as-
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stag og sejlede NNO om, og de meste af vores sejlede igennem den sidste
længde af deres flåde." I 2 glas, d.v.s, en times tid, fortsatte kanonaden
hvorefter svenskerne også vendte, og natten igennem holdt de to flåder
kursen NNO med styrbord halse med svenskerne til luvart.
Af de skibe, der således var afskåret, blev Didric erobret af den danske
fregat Svenske Falk, og desuden lykkedes det en brandenburgsk eskadre
at bemægtige sig branderen Leopard, da denne flygtede. Den brandenburgske eskadre, der bestod af 3 fregatter: Churprinz von Brandenburg (26
stk.), Kånig von Spanien (18 stk.), Berlin (15 stk.) samt to galioter Potsdam
og Cleve foruden 6 små fartøjer, var under Raule på vej til København".
Den ringe vind forårsagede imidlertid, at den utrænede svenske flåde
ikke formåede at holde sig samlet i mørket. Om morgenen talte Niels Juel
således 7 skibe færre hos fjenden, nemlig kun 45. Sandsynligvis var det de
skibe, der var blevet afskåret om aftenen, der ikke var nået op. Niels Juel
søgte at benytte sig af svenskernes uorden og vendte mod dem, men uden
resultat, Almonde skriver herom: "men i stedet for at vende eller at sejle
bidevind, så sejlede admiral Juel med de danske skibe vel fire streger (d.v.s.
45 grader) fra vinden, øjensynlig for ikke at levere fjenden noget slag",
men da de svenske skibe sejlede bedre end de danske, blev J uel nødt til at
optage kampen, og "omkring kl. 6 gjorde Juel tegn til at vende efter fjenden sydover". Niels Juel skriver blot selv i sit brev til kongen: "vi da igen
samme morgen vendte imod fjenden, for at søge vores fortun hos dem og
gjorde vores bedste da at komme til dem", men i en beretning fra 1679
omtales sagen således: "Den hollandske admiral skulle med sin eskadre
have haft avantgarden (d.v.s. efter vendingen), men han løb endnu et glas
(d.v.s. ~ time) over, førend han vendte'?".
Endnu engang vendte Niels Juel mod svenskerne, og Almonde skriver
herom: "vendte igen mod fjenden og kom ind i hans flåde, passerede den
fra for til agter inden for pistolskuds afstand, men de danske skibe, i stedet for at gøre deres bedste, holdt de så langt fra fjenden, at de næppe
kom under kanonskud undtagen tre, hvoriblandt en viceadmiral ved navn
Bjelke og to andre, der var nederlandske kaptajner, der gjorde deres bedste." Almonde rettede i sin indberetning heftige anklager mod Juel og
Rodsten, men heldigvis havde Niels Juel sikret sig ved umiddelbart efter
slaget at sende søfiskalen, løjtnant BIens, til København, "som kan gøre
fuldkommen underretning, eftersom jeg havde ham på en galiot at give
agt derpå, hvad imidlertid passerede, og hvorledes enhver sig comporterede".
Anklagen mod Rodsten blev i 1677 prøvet for en krigsret, men han blev
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frikendt, da man oplæste søfiskalens rapport, hvori stod: "at der de anden
gang passerede fjenden udi læ var admiralens bramstang med flag skudt
oven ned, og hans folk fra råen, således at ej kunne være muligt, at merbemeldte admiral Rodsten skulle efter angivelse være veget for fjenden,
men snarere at han continuerlig bivånede bataillen, og ej havde holdt af
for fjenden, førend den ganske kgl. flåde tillige med de hollandske auxiliærskibe tilsammen holdt af88".
Heller ikke hos svenskerne var alt gået efter planen, og den svenske
admiral Creutz havde haft store vanskeligheder med sin flåde. I et brev
til kongen efter slaget, den 27. maj, brugte han adskillige skarpe ord om
sine skibschefer og officerer og beklagede stærkt, at denne kostelige lejlighed til at ødelægge danskerne var gået ham af hænde. På grund af den
ringe vind tog det lang tid for ham at få samling på sin flåde, men da
den dansk-nederlandske flåde passerede anden gang, lykkedes det ham
dog at tilføje den svære skader. Desuden gik det ud over Almondes skib,
der blev så svært tilredt, at han måtte flytte sit flag over på Gideon, og
også van den Heuvels skib Waesdorp måtte trække sig ud af fægtningen",
Samtidig søgte nu Creutz mod de allierede, og da disse på dette tidspunkt havde lidt en del, fandt Niels Juel det heldigst at afbryde kampen
mod den stærkere svenske flåde. Kl. 14 holdt han af med kurs mod Sundet Creutz med Kronan fulgtes imidlertid i angrebet kun ihærdigt af Draken, mens de fleste svenske holdt sig i en passende afstand. Creutz .•lod
skyde skud på skud for at give tilkende, at enhver skulle gøre sit bedste
for at jage fjenden, men alligevel trods dette gik en stor del af vore op
til luvart eller blev tilbage med sammengigede og understrøgne sejl".
Kanonaden fortsatte endnu til kl. 15, hvorefter de to flåder skiltes. Creutz
fik: med største besvær sin flåde samlet igen og genoptog forfølgelsen, men
uden resultat Juel var da for langt borte, og Creutz turde ikke gå ind i
Sundet, da han manglede erfarne styrmænd og lodser til dette farvand.
Medens den dansk-nederlandske flåde ankrede ved Falsterbo Rev ca. 2~
mil fra Dragør, vendte den svenske flåde atter tilbage forbi Trelleborg og
lagde sig ud for Ystad.
Det er naturligt, at der efter en sådan for alle parter utilfredsstillende
kamp måtte opstå flere forklaringer og udlægninger af det skete. Creutz
havde den stærkeste flåde, men den var uøvet og havde dårlige kommandoforhold, og det pinte selvfølgelig Creutz, at denne lejlighed til at få ram
på danskerne var sluppet ham af hænde. Almonde var irriteret over at
skulle optræde underlagt Niels Juel og som underlegen over for sven153

skerne, så de allierede måtte vige. Derfor kaldte han både danske og
svenske fejge. Almondes beskyldninger fremkaldte i øvrigt året efter mellem Rodsten og ham en krigsretssag, der dog blev forligt. Niels Juel måtte
spille den lidet misundelsesværdige rolle som chef for den vigende flåde.
At han med sine skibe formåede at lave en del ravage hos svenskerne er givet, og det er vel også et spørgsmål, om han ikke havde kunnet udstå
flere knubs fra dem uden at miste skibe. Beundringsværdigt er det imidlertid, at Niels Juel efter at han havde gjort svenskerne den skade han kunne,
selvom han var underlegen, derefter var i stand til at afbryde kampen på
det tidspunkt, han fandt det formålstjenligt.
Der synes at have været en uoverensstemmelse mellem hollænderne og
Juel. I et brev til rigsadmiralen skrev Niels Juel således: ,,- det kunne vel
have gået noget bedre, måtte det have gået efter min vilje". Om Almonde
muligvis i iver efter at gå løs på svenskerne ved 2. vending ikke har lystret
Juels ordre kan man kun gisne. I øvrigt skrev Juel til rigsadmiralen: "Jeg
kan ikke gøre synderlig rapport om vores slåen, eftersom jeg selv med
fjenden havde nok at bestille, og skikker derfor løjtnant BIens (søfiskalen)
op, som kan gøre fuldkommen underretning, eftersom jeg havde ham på en
galiot at give agt derpå, hvad imidlertid passerede, og hvorledes enhver sig
comporterede'?",
Niels Juel fik løst sin opgave smukt, idet hans flåde var intakt, da Tromp
kom til, så de sammen kunne rette et afgørende slag mod fjenden, desuden
havde han ingen skibe mistet, mens svenskerne mistede de små fartøjer
Leopard og Didrie.
Kongen udtalte i sit brev til Niels Juel dateret den 27. maj sin "fornøjelse
og velbehag" med hans "iver, troskab og gode conduite", som han havde
vist i slaget. Men på Juels forespørgsel, om han skulle komme til København for at reparere og aflægge rapport, beordrede kongen ham til at blive,
thi "om du dig hid forføjede det ikke skulle se ud som vor flåde retirerede'?'.

8. Nie1sJue1 og Tromp

Da Cornelis Tromp havde overstået forhandlingerne om sin ansættelse, var
han omsider klar til at overtage posten som chef for de forenede flåder i
Østersøen. Niels l uel måtte endnu engang vige pladsen for en fremmed,
men han havde dog forinden formået at vække interesse for sin person.
Med dygtighed havde han fuldført det hverv, der var blevet ham pålagt af
kongen og nøje fulgt sin instruks: ødelæggelse af fjendtlige transportfartøjer - erobring af Gotland - og henholdende kamp med den fjendtlige
flåde, indtil Tromp kom frem med yderligere forstærkning, og under disse
kampe havde han tilmed erobret en svensk fregat og en brander.
Den 26. maj var generaladmiral Tromp afsejlet fra København med 5
danske og 4 hollandske skibe, og to dage senere ankrede han hos Niels
Juel ved Falsterbo. Tromp, der nu overtog kommandoen inddelte sin flåde
i tre eskadrer, der foruden nogle galioter kom til at tage sig således ud':
1. eskadre admiral Niels Juel på Churprinsen 68 samt
Christianus IV
58
Gyldenløve
54
Anna Sophia
54
Lindormen
Delmenhorst
44
Nellebladet
København
36
Hommeren
32
Antonette
Caritas
34
Fire Kronede Lilier 4
Stokfisken og A brahams Offer
2. eskadre admiralgeneral
Tre Løver
64
Enighed
66
Svenske Falk
46
36
Havmanden
Louys og t' Hoen

Cornelis Tromp på Christianus V 80 og
Oostergoo
60
Charl. Amalie
Fridericus III
64
Campen
Christiania
54
Frisia
Havfruen
26
Spraglede Falk

3. eskadre admiral Philip Almonde på Delft
Waesdorp
68
Dordrecht
6 0 ]ustina
Gideon
40
Utrecht
Caleb
Delft
28
Perlen

62 samt
46
64
38
8

Akerboom
Noortholland
Hvide Falk
Leonora

62
46
26

64
44
36
18

60
44
26
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Den 30. maj lettede flåden ved daggry og rundede Falsterbo for en syd-

vestlig vind. Omkring kl. 10 fik man fjendens flåde i sigte ..midt i farvandet
imod Ystad forud til luvart". Svenskerne, der var klar over, at den danske
flåde var blevet forstærket, besluttede, selvom de stadig var talmæssigt
overlegne, at retirere mod Øland, og en spændende kapsejlads begyndte.
Svenskerne var dog langt forude, og hele dagen gik, uden at man kom dem
nærmere. Om natten i ly af mørket ændrede de tilmed kurs, så de den næste morgen var ude af sigte".
..Ved middagstid omkring kl. 12 så vi den SO for os, jeg gjorde tegn til,
at enhver skulle gøre sit bedste for at jage med alle sejl. Vi jagede den ved
solens nedgang forbi Ertholmene, og den 1. juni om formiddagen op langs
Ølands sydkyst. Kl. 11 var vi sejlet så tæt ind på den, at vi tvang den til at
blive og gøre front mod os". Der var da en stærk sydvestlig vind med hårde
byger",
Den svenske søfiskal And. Gyllenspaak sendte senere en indberetning om
slaget til kongen og skrev heri bl. a.: ..Hver og en af vore gjorde sit bedste
med alle sejl sat for at slippe bort, og nogle sejlede deres stænger overborcl
Det store danske admiralskib, som Tromp førte, sejlede selv femte lige efter
os, dog til luvart, og det tredje skib fra ham førte et viceadmiralflag." Men
forfølgerne kneb ind mellem svenskerne og land og tvang dem derved til
slag...Straks efter måltidet kom hs. excellence Creutz op på skansen igen
med de andre officerer. I det samme skød admiral Uggla et skud: "jeg
vender". Da svor hs. excellence en ed og sagde: ..hwar tusan will han nu
tage vågen?" og befalede i lige måde at skyde et skud, at skibet vender.
Der var vel en og anden derimod og især den gamle kaptajn Peer Gabrielsen, der sagde, at om vi vender i dette hårde vejr med dette ranke skib, så
sker os vist en ulykke."
Gyllenspaak var ifølge hans egen beretning også klar over den farlige
situation og efter at have udtalt sin mening løb han ned "og befalede artil1erikaptajnen, at han i hast skulle tage de stykker ind, der stod ude om
bagbord agten om stormasten." Næppe var imidlertid udførelsen af ordren
påbegyndt førend skibet begyndte at vende...Da sprang jeg op på skansen,
hvor hs. excellence hr. Creutz - og de andre officerer stod, og bad for Guds
skyld om, at de ville stryge sejlene, - men ingen svarede mig." ..Vi var da
så nær den danske admiral med sine 5 store kapital skibe, at vi skulle begynde at give fyr på hverandre" - ..i det samme hældede skibet så rælingerne sank ned i vandet, og vandet stod straks ind gennem lugerne i skibet.
Samtidig opstod der ild i krudtkisten, som stod i storlugen, hvorved skibets
styrbord side samt master og kahyt sprang i luften"...Creutz holdt i roe156

sanvantet, indtil vandet gik over ham, da befalede han sin sjæl i Guds hænder og slap. Jeg var ved ham og vi fulgtes ad til bunden." Gyllenspaak fortæller videre, at han blev bjærget ved IS-tiden og blev bragt til Kalmar
sammen med Ilandkaptajn Rosenberg, 2 trompetere, 14 bådsmænd og 22
soldater',
Cronans forlis gik så hurtigt for sig, at Tromp ikke nåede at affyre et
eneste skud mod. det. Da Cronan herefter var væk, fortsatte Tromp sejladsen mod. admiral Uggla på Sviirdet, og her kom også snart Niels Juel, der
lagde sig på den anden side af svenskeren. Efter gensidig kanonade i ca. 4
glas gik Svardets stormast overbord, hvorefter det strøg for Tromp "og
bad om quarter, hvilket jeg bevilgede ham," skriver generaladmiralen, "på
grund af hans tapperhed og også sendte sin slup derover for at hente ham",
men desværre for sent, da branderen t'Hoen fra Amsterdam admiralitet
ført af Willem Willemsen uden ordre lagde ombord på fjenden, der havde
strøget, hvorved den blev stukket i brand og opbrændte-.
Efter således at have mistet disse to admiralskibe begav hele den svenske
flåde sig på uordnet flugt. Klokken var da omkring 18. Men endnu to orlogsskibe fik de allierede standset. Solen, Satumus, Neptunus, Hieronymus
og Jernvågen havde søgt at komme admiral Uggla til hjælp, men Solen
måtte trække sig ud af kampen, da den mistede sin stormast, og da Sviirdet
derefter var kommet i brand, søgte enhver at redde sig bort. Solen flygtede
ilde tilredt og gik senere på grund ved Vestervik, hvor den dog nogle dage
efter kom fri igen. Saturnus slap uden væsentlige skader, men Neptunus
kunne ikke følge med på flugten og blev indhentet af Niels Juel. Han skriver herom: .Neptunus blev taget under min kanon, men jeg kunne ikke
komme til det, formedelst jeg havde fået skade på min stormast, hvilket
sig godvilligt gav og roede nogen hollænder derhen med deres slup og fik
det, så vi som fører flaget (d.v.s. flagmændene: admiralerne) skal altid tage
imod hug og de andre løber af med byttet, dog jeg formener at få min
part deraf før end jeg slipper det." Hollænderen var kaptajn v. Zeyl på
Gideon: Det svenske skib Hieronymus blev forfulgt af Nordholland og undslap. Derimod måtte Jernvågen også give sig, idet det blev erobret af Anna
Sophia med kaptajn Jan v. Hardenbroecks,
Under den almindelige flugt mistede svenskerne endnu nogle skibe. Fregatten Enhorn blev taget af Dordtrecht, branderen Redklitan gik på grund
og blev derefter stukket i brand, for at den ikke skulle falde i forfølgernes hænder, og desuden blev endnu et par mindre skibe erobret, nemlig
Ekorn; Gripen og Sjohesten. Både Draken, Sundsvall og Trumslager var
på grund under flugten, men alle tre undslap. Den svenske flåde blev så-
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ledes fuldstændig spredt, nogle søgte ly i Kalmar, de fleste nåede til Stockholm, men adskillige af dem ilde tilredt, og da Riksåpplet løb ind i skærgården, fik det sit banesår ved at løbe på en klippe og sank snart efter".
Slaget var gået for sig under uordnede former fra først til sidst. Tidligt
havde Tromp givet tegnet til, at enhver skulle gøre sit bedste for at gå
løs på fjenden for overhovedet at få indhentet ham og fremtvunget en
kamp. I den kapsejlads, der havde indledt slaget, måtte mange skibe sakke,
og ikke alle nåede op, mens kampen rasede. Bl. a. var dette tilfældet med
Christiania og Fridericus III. Niels Juel skriver herom: "Vores skibe har
ingen synderlig skade fået, thi de meste kom dem ikke så nær, ellers havde det vel endda gået bedre, end det gjorde, og skulle de svenske ikke
have bragt så mange skibe derfra havde hver gjort, som han bør at gøre'".
Om forfølgelsen af fjenden skriver Niels Juel videre: "Jeg var om andendagen med min eskadre mod Svenske Jomfru, som ligger mellem Øland
og fastlandet, hvor deres rendezvousplads var, hvor jeg fik 4 skibe på
jagt, men de undslap ind i skærene, og jeg tror fast, at en del er løbet til
Carlshavn. Et stort skib så jeg under Øland, som jeg antog var på grund,
siden så jeg en stor ild og røg, så jeg formener, at de selv har stukket det
i brand. Vi kan ikke fuldt takke Gud for den store lykke og victoria, idet
Gud velsigner os den første dag i måneden, den l. april gik vi fra København, den I. maj erobrede vi Gulland, den l. juni har vi slået deres flåde,
og den I. juli kan Gud give, at hans kgl. majestæt får Skåne, som jeg
hjertelig ønsker'".
Ved Svenske Jomfru var Niels Juel sammen med admiral Rodsten, Christiania og Spraglede Falk, men herfra satte han kurs nordover mod Landsort, mens de tre andre, der hørte til samme eskadre (Tromps) stod sydover. Han var den 3. juni ved Landsort, "og som jeg der ingen fornam,
søgte jeg de andre eders kgl. majestæts skibe op" og fandt dem samme
dag ved Gotska Sandøen. "Nu sætter vi vores kurs til Karlsø for at reparere skibene'?".
Niels Juel må imidlertid have ombestemt sig, thi et brev fra ham to dage
senere, den 6. juni, er dateret "under sejl mellem Memel og Kurland" og
den 7. juni "mellem Memel og Gulland". Han har åbenbart klaret reparationerne på anden måde, hvorfor han ikke søgte til Gotland, men da han
var interesseret i at høre nyt derfra, sendte han den 7. juni Robert Moth
med krejert Fortuna dertil for at aflevere og hente breve, hvorefter han
atter skulle slutte sig til flåden, som han ville finde igen under Bornholm,
Ysted eller Stevns",
Først en uge efter, den 15. juni, nåede Niels Juel til ankers på vestsiden
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af Bornholm ud for Nexø. Han havde en del danske skibe med sig. "Som vi har haft en temmelig hård vind og modvind, er generaladmiral
Tromp i forgårs nat med en del skibe kommet fra os i søen, som jeg i
dag formener, at vi her skal samles, eftersom vores rendezvousplads er
her">,
Under opholdet ved Bornholm skrev Niels Juel til rigsadmiralen og omtalte, at han havde erfaret, at proviantskibene skulle søge flåden enten ved
Gulland eller i skærene, og bemærker her til: "så ved Gud, at det er ikke
min skyld, at vi jo gerne skulle have været i skærene, eftersom jeg fastelig
tror, at vi skulle have jaget de svenske en sådan feber på deres hals, at
alle de doctores i Stockholm ikke skulle have været gode for at kurere
dem i år og dag igen. Vi får så have tålmodighed, efterdi det ikke er sket."
Videre skriver han: "Jeg har ligget en 4 dages tid ved sengen, som dog
Gud være lovet er nu op igen og det intet andet end af viderværdighed
og fortræd, så en ærlig mand må fortære sit blod i sit liv, at man må se,
at vore gode konges tjeneste er gået i dette sidste slag så slet til. Hvad
skibe, de svenske har mistet, kan jeg ikke fuldkommen skrive, eftersom
flåden ikke siden har været samlet." Han oplyser herom blot til kongen:
..Jeg fandt her (d.v.s. ved Bornholm) en af eders kgl. majestæts skibe
Anna Sophia med en prise på 44 stk. for anker, 7 skibe har de svenske
mistet, som jeg endnu kan vide foruden jagter og galioter, som er ødelagt og taget">,
Niels Juel var imidlertid absolut ikke tilfreds med vore allieredes indsats i slaget. Nogen direkte anklage kommer han ikke med, men han foreslår følgende til rigsadmiralen: "Eders excellence kunne nok mage det så
på en god maner hos hans majestæt, at general admiral Tromp måtte
fuldkommen give en relation ind til hans majestæt, når han kommer, om
hver deres comportement i sidste slag, og især hvordan den hollandske
flåde sig forholdt, eftersom han har fiscal med som sligt skulle observere"u.
Som følge heraf fik Tromp den 23. juni ordre til at indsende relation om
officerernes forhold, men først en måned senere, den 23. juli, svarede han
herom undvigende: "Den ærgrelse og skam, jeg har over de danske og
hollandske officerers almindelig slette opførsel i sidste bataille, har gjort
mig uskikket til at gøre nøjagtig undersøgelse desangående," hvorfor han
bad om almindelig pardon for alle. Man kan ikke lade være med at få en
fornemmelse af, at denne ejendommelige undskyldning skulle dække over
forhold, som han ikke ønskede frem. Vi har imidlertid også en udtalelse
fra Almonde, men når man kender hans tidligere hårde beskyldninger, der
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ikke kunne stå for en retslig undersøgelse, behøver man næppe lægge megen vægt på denne temperamentsprægede og stærkt farvede redegørelse,
som han gav til den engelske gesandt i København, hvis den i øvrigt er
korrekt gengivet. John PaulI skrev således den 20. juni: "Jeg talte i dag
med hr. Almonde, der kommanderede den hollandske eskadre i disse to
træfninger. Han siger, at hverken de danske eller svenske fægtede, de var
begge fejge. Hvad der blev gjort, gjordes af admiral Tromp og de hollandske skibe. Han skammede sig over at se så mange gode skibe så slet
kommanderede'v".
Men også svenske kilder viser hen til, at der kunne være foretaget mere.
Den 7. juni skrives fra Stockholm: ,,- Her er stor consternation. - Alt er
blottet, der er ikke sørget for noget, ingen ordre, ingen metode." Og en
uge senere skrives: "Siden slaget har fjenden holdt sig udfor Dalarøen
med sin hele flåde eller med en del af den. Havde Gud ikke slået ham
med blindhed, synes han med to eller tre tusinde mand at kunne have
gjort, hvad han ville">,
Det gik dog anderledes, og efter at først forfølgelsen og derefter hårdt
vejr havde splittet den allierede flåde, stod nu de danske og nederlandske
skibe mod deres rendezvousplads ved Bornholm. Niels Juel blev imidlertid kun liggende kort tid ved Nexø, inden han fortsatte til Køge Bugt.
Den 19. juni kastede han anker mellem Stevns og Møn."
De tre skibe, Niels Juel havde været sammen med ved Svenske Jomfru,
havde ventet en uges tid ved Carlsøerne, indtil de den 11. juni havde set
Tromp med 16 skibe, hvorefter de havde sluttet sig til ham. Samlingen af
flåden var blevet sinket af dårligt vejr og vestlig vind, der havde forårsaget, at Tromp endnu den 17. juni ikke var nået længere end til Bornholm. Men søndag den 18. juni drejede vinden til OSO og flåden gjorde
gode fremskridt med kurs NV og nåede da også den 19. juni til ankers
under Stevns, hvorefter flåden endelig var samlet."
Der er hidtil to forhold, som har skinnet gennem beretningerne om søslagene, nemlig de danske skibes ringere sejlevne og hollændernes forhold
som allierede. Hvad skibene angår, er det bemærkelsesværdigt, at man
mere eller mindre generelt bemærker, at de ikke formår at følge med hverken de hollandske eller de svenske skibe. Niels Juel har især udpeget
Christiania og Havmanden. Det er ikke unaturligt, at hollænderne kan
blive irriterede herover, men det alene kan ikke være årsagen til, at der
bestod et vist mistillidsforhold mellem de to nationaliteter. Dette kan
dels skyldes politiske hensyn, dels deres tilsyneladende overlegenhedsfølelse samt måske personlige årsager.
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Æren for sejren ved Øland tilkommer selvfølgelig Tromp som chef for
de allieredes flåder, og Niels Juel anerkender da også hollændernes dygtighed, men det kan næppe blot være tomme ord, når han gang på gang henviser til, hvad der måtte være i kongens interesse, idet han underforstår,
at han ikke mener, at denne interesse er blevet tilgodeset af hollænderne.
Vi har ligeledes fulgt Niels J uel på dennes jagt efter svenskerne efter slaget, men Tromps sejlads kender vi desværre ikke på samme måde. Niels
Juel har åbenbart ikke syntes, at han har været tilstrækkelig energisk, og
noget i den tidligere omtalte svenske beretning kunne måske tyde på, at
Niels Juel havde ret
Den 20. juni holdtes krigsråd og allerede den 21. juni om morgenen Jod
Tromp atter flåden lette. Niels Juel fortæller herom, at flåden siden krydsede syd om Falsterbo og Trelleborg, og at den derefter den 23. juni ved
lO-tiden ankrede mellem. Ystad og Trelleborg omtrent 2 mil fra landet
Det var meningen, at flåden her skulle foretage en afledningsmanøvre, så
der blev trukket svenske styrker mod øst, mens Christian V satte over
Sundet for at gå i land i Skåne. Niels Juel skriver imidlertid om deres første ankerplads: ..Vind og vejr er imod, så her er ikke godt at lande," ..vi har resolveret at gå til Falsterbo og der tæt om revet ved Gammel Falsterbo i den havn se at få et par tusinde mand i land til at gøre fjenden
en diversion: i øvrigt vil vi sende et parti små fartøjer og både i land
her for at gøre en blind alarm for at se, om vi dermed kunne trække en
parti folk herhen'?",
I samme brev tilføjer Niels Juel om sit forhold til Tromp: ..- og som
eders excellence mig tilskriver, at hans majestæt ikke får nogen breve fra
mig, da ved eders excellence, at jeg ikke kan affærdige nogen uden hr.
generaladmiralens vidende, thi ellers skulle det give en jalousi, som jeg
det mest muligt forekommer, for at hans majestæts tjeneste ikke derover
skulle Iorsømmes'?",
Først mandag morgen holdtes atter krigsråd, mens flåden drev for stille
udfor Ystad. Man besluttede da at gå i land her og ankrede ca. 2 mil fra
Ystad ved solnedgang den 27. juni. Samtidig skete landgangen og allerede
•
ved S-tiden om aftenen havde Ystad overgivet sig.21
Niels Juel fortæller herom: ..Jeg udsendte om natten en af mine løjtnanter med sluffen ind et musketskud fra deres skanse for at måle dybet,
hvorpå jeg næste morgen gik ombord hos generaladmiralen og gjorde rapport." Han skriver ikke noget nærmere om selve landgangen, men fortæller blot, at den svenske styrke var af den svenske konges livregiment, der
bestod af 400 ryttere og 200 dragoner, som tilmed var udstyret med skud11 Niels Iucl
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fri harnisk. ..Mens de således begegnet, at de måtte retirere sig og efterlade l major, l ritmester, l løjtnant og nogle andre officerer samt omkring
50 menige, som blev på pladsen, så og en del heste, da de løb til fods
derfra." Og Niels Juel fortsætter: ..Officererne har siden måttet holde vagt
over dragonerne, for at de ikke skulle løbe over til os, eftersom de er
udskrevet i Skåne. Alligevel er 2 overkommet og bragte den kundskab, at
så snart de kunne få lejlighed, ville de komme alle sammen. Så har og ..Det
grønne regiment", som og er udskrevet i Skåne, skikket bud ind, at de og
ved første lejlighed de så, da ville forlade deres herre og søge en bedre
herre igen'?".
Sit brev til rigsadmiralen slutter Niels Juel muntert: ..For 8 dage siden
var jeg en admiral, og nu er jeg en adjudant, proviantforvalter og ingeniør,
så jeg kan prætendere af hans majestæts gage for 3 eller 4 charger." ..Kanske jeg også bliver en oberst over et par hundrede dragoner at oprette,
så jeg kan få adskillige tjenester her. - ..Vi har forskanset os således, at de
ikke letteligen skal jage os herfra igen."
Alt var gået heldigt, men som afledningsmanøvre kom landgangen dog
ikke til at virke, idet den svenske konge, netop som han ville afsende en
styrke fra Malmø mod Ystad, fik underretning om, at Christian V med sin
store transportflåde var ved at afsejle fra Sjælland, hvorfor han holdt styrken tilbage. Alligevel lykkedes det dog den danske konge uden væsentlige
hindringer at landsætte sin hær ved Råå syd for Helsingborg den 29. juni.
Tropperne blev sat over med ca. 500 skuder og galioter beskyttet af 12
orlogsskibe, der var delt i to eskadrer med en på hver fløj. Eskadrerne
kommanderedes af admiralerne Jens og Marquor Rodsten, og i alt blev der
overført ca. 14.500 mand".
I den svenske lejr var lutter forvirring blandet med misfornøjelse, da
hæren i stedet for at kæmpe trak sig tilbage mod Kristiansstad. Og alt imens
var der fred og ro ved Ystad. Den 30. juni gav man sig endog tid til at
tjære skibene, mens man i land byggede de fornødne skanser, af hvilke den
ene blev kaldt Christianus Quintus. Disse blev i øvrigt bestykkede med kanoner fra skibene. Mens Niels Juel var i Ystad, brugte han ikke mindre
end 72 rdl. på forskellig vis i kongens tjeneste. Det var små beløb til bønder, der kom med oplysninger om svenskernes styrke og placering, og det
var belønninger til snaphaner, som blev udsendt på specielle opgaver».
Efter den 19. juni var admiral Almonde rejst hjem for efter ordre at
overtage kommandoen over den hollandske middelhavsflåde. Den hollandske kaptajn Poort havde herefter haft kommandoen over den nederlandske
eskadre, indtil viceadmiral Cornelis Eversen den 11. juli kom til flåden med
162

fem skibe. Det var 2 hollandske skibe samt Svanen med Chr. Bjelke, der
havde været i København for at hente dem".
Den 14. juli gik Tromp ombord og lod straks det blå flag vaje, hvorefter flåden gik under sejl. Man krydsede vestpå i et par dage, indtil flåden
den 16. juli ved middagstid gik til ankers omkring 5 mil fra Falster, der
var i retning NV t N. Den følgende dag var der krigsråd ombord hos
Tromp. Det blev for Niels Juel endnu en kilde til irritation over de påtrængende hollandske admiraler. Han skrev den følgende dag herom til
rigsadmiralen: ..- og som vi i går hos generaladmiralen var samlet til krigsrådet, prætenderede han (d.v.s. vicea.dmiral Corn, Eversen) at have overhånden og næste votum efter generaladmiralen, som jeg ham ikke ville
cidere, helst efterdi han er kommet her som en hollandsk viceadmiral, og
hvis han alskøn havde lige karakter med mig, som jeg ham også sagde, kan
jeg dog ikke cidere ham, medmindre det mig af hans kgl. majestæt allernådigst express blev anbefalet, som jeg dog ikke formoder. Hvorpå blev resolveret, det på begge sider at referere, jeg til hans kgl. majestæt og han til
prinsen af Oranien og derpå at forvagte ordre">.
I et brev til kongen gav Tromp som grundlag for sagen, at forandringerne
i eskadrerne med 4 skibe sendt til Norge og i stedet ankomsten af 3 hollandske skibe havde givet vicea.dmiral Eversen lejlighed til at kræve forrang for Niels Juel. Men sagen blev øjensynlig denne gang løst til Niels
J uels tilfredshed, thi 14 dage senere, i øvrigt inden breve kunne nå frem
og tilbage fra Nederlandene, takkede han rigsadmiralen for den store omhu,
..eders excellence hos hans kgl. majestæt for mig har haft. Jeg tror ikke at
den hollandske viceadmiral Cornelis Eversen videre prætention skal gøre'?".
Årsagen til krigsrådet den 17. juli var imidlertid, at Tromp med Chr.
BjeIke havde fået ordre af kongen til om muligt at erobre Rygen. Nogle
dage efter afsejlede flåden mod det nye mål, medens Chr. Bjelke med nogle
af skibene sendtes til Rostock for at hente nogle landgangstropper. Det gik
imidlertid ikke helt efter ønske. Dels kom der svenske tropper til øen, før
Chr. Bjelke kom med sine styrker til landgangen, og dels var der forskellige vanskeligheder for flåden",
Medens flåden lå ved Dornbusch, var der efterhånden opstået mangel
på øl, en katastrofal situation for datidens skibe. Niels J uel udtrykte det
klart i et brev til rigsadmiralen: ..Jeg har ikke mere øl i skibet end for 2
dage, og en del af de andre skibe må allerede drikke vand, hvilket skal forårsage os mere sygdom." Den 30. juli var situationen endog blevet en sådan, at man ikke længere turde afvente undsætning fra København, hvorfor
Niels Jue1 på Tromps begæring havde skrevet til Rostock efter 200 tøn11'
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der øl omgående og 500 tønder snarest efter. Chr. Bjelke skulle da bringe
det til flåden".
Med det foregående års epidemi i erindring forstår man frygten for en
gentagelse, når Niels Juel skriver: ,,- her går daglig en stor del medicamenter med, eftersom sygdommen tiltager. Jeg har sendt henved 100 mand til
Bornholm og nu på 4 eller 6 dages tid fået 36 igen." Men heldigvis kunne
han den l. august melde hjem, at Chr. Bjelke nu var ankommet med de
200 tdr. øl fra Rostock",
Imedens undersøgtes landgangsmulighederne. Løjtnant Jørgen Carstensen blev med Niels Juels sluf og løjtnant Niels Barfoed med snauen beordret til at gå ind mellem Dombusch og Rygen for at opmåle dybet og
grundens beskaffenhed samt undersøge, om der var en bro. Herefter foretog flåden nogle kryds langs øen, og den 7. august, da det var ved at blæse
op fra NV, sejlede hele flåden nord om Rygen for ved solnedgang at gå til
ankers i læ mellem Witmond og Jasmond",
Den 8. august stormede det for alvor. Alle skibene strøg deres stænger.
En af de første, det gik ud over, var viceadmiral Eversen, hvis ankertov
brast, hvorefter han drev bort og efterhånden ud af sigte fra flåden. Senere knækkede også Christiania's ankertov, men "vi lod straks vores tøjanker falde". Om natten og den følgende dag blæste der fortsat en storm
af VNV. I Christiania's journal står: ,,- mod aften brød Gyldenløve hans
tov, mod solens undergang drev Tramp os forbi, i den første vagt drev os
nok et skib forbi, som har sluppet hans anker". Den 10. og 11. løjede vinden noget af, men den 12. tog den atter til, og stormen holdt sig til den
16. august. De fleste skibe mistede deres både eller fik dem slået i stykker,
og næsten intet skib slap for at få beskadiget tov og anker. Særlig hårdt gik
det ud over Enighed, hvis agterspejl led skade, så skibet blev læk. Det blev
derfor omgående sendt til København for at blive repareret. Forinden
overtog Niels Juel dets proviant, og Tromp fik en del af mandskabet. Ligeledes måtte Hommeren konstant holdes på pumpernev.
Niels Juels skib Churprinsen slap heller ikke fri for overlast. "Mit ror er
i dette vejr spaltet, og jeg kan ikke vide, om det kan repareres igen her
eller ikke. Beder derfor at eders excellence ville befale, at Enighed's folk
kunne sættes på Norske Løve og sendes herhid, at jeg derpå kunne overgå
med min kaptajn og andre underofficerer og en del folk, hvis der skulle gøres en ny ror hertil, at jeg da skibet kunne opsende"?".
Fire hollandske "kapitalskibe" og det danske Gyldenløve måtte efter
stormen sendes til København for at blive reparerede, og samtidig fik
Tromp melding om, at den undsætning, han havde bedt om fra Branden-
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burgs kurfyrste, først ville komme så sent, at han fandt aktionen for risikabel. Han var bange for efterårets usikre vejrlig, og mente, at man burde
vente med aktionen mod Rygen til en mere bekvem lejlighed. Han lod derfor atter de danske landgangsstyrker landsætte ved Wismar og satte kursen
mod Bornholm med flåden",
Da Tromp på denne tid modtog nyhederne om Marquor Rodstens uheld
ved Gøteborg sendte han omgående Chr. Bjelke på Svanen sammen med
Lindormen, Svenske Falk og branderen Forgyldte Fisk til København. så
rigsadmiralen kunne disponere over dem, om de skulle til Gøteborg. Forinden udtog Tromp det meste proviant, øl o. a. og fordelte det til de andre
skibe",
Den 28. august ankrede flåden ved Nexø, hvor Tromp modtog ordre
om at ødelægge en fjendtlig transportflåde, der var undervejs fra Finland
til Stockholm. Med denne fulgte nemlig nogle tusinde finner, der på den
svenske flåde skulle erstatte de mange syge og demoraliserede bådsfolk,
og meningen skulle herefter være, at man ville forsøge et angreb på Gotland",
Niels Juel havde allerede tidligere under togtet måttet beskæftige sig med
Gotland. Først havde han hørt om nogle af ham uønskede personer, der
søgte at få stillinger derovre, og han havde derfor i et brev til rigsadmiralen
skrevet: "Ellers fornemmer jeg, at en del skal søge om tjeneste på Gulland,
da formoder jeg, at efter som Hans kgl. Majestæt i et brev allernådigst har
anerkendt dem, jeg har sat, at det bliver derved, eftersom jeg ingen anden
har sat end dem, som er vederheftig og er forsikret at kan gøre Hans Majestæts tjeneste, mens de andre vel skulle søge at få noget at drikke op igen,
som de har gjort ved deres eget, hvilket jeg beder eders excellence ville det
forebygge." Nogle dage senere bad Juel om, at dem han havde ansat måtte
få kgl. bestalling",
Den anden ting, der påkaldte hans opmærksomhed, var efterretningerne
om den svenske flåde. Den 30. juli meldte han hjem: "Det var vel at ønske,
at admiral Jens Rodsten var her med de andre skibe, eftersom en englænder har berettet, at de svenske gør sig færdige til at komme i søen igen."
Og dagen efter føjede han hertil: ,,- En af vore krydsere er kommet fra
Gulland og beretter, at de svenske har været der under landet med 12 skibe
og haft deres både der ved landet, men som de har set, at der holdtes god
vagt, og at landet stod i en god positur har de derpå intet tenteret, og som
de har opdaget vores krydser og ment, det var brandvagten af vores flåde,
er de med deres skibe løbet ind igen'?",
Da der nu var kommet yderligere melding om trusler mod øen, beslut165

tede Tromp den 30. august at give Niels Juel ordre til med "et detachement
på 10 skibe" at begive sig til Øland, derefter følge dennes kyst og de svenSke skær til Landsort og derfra gå over til Gotland for efter aftale med
guvernøren at bistå denne med forsyninger og materiel fra skibene, og
sikre sig, at forsvaret af øen er i orden. Når alt var udført skulle han begive sig tilbage til Bornholm for nærmere ordre". Niels Juel fik følgende
skibe under sin kommando":

Churprinsen med Niels Juel, Prins Georg med Jens Rodsten
Nellebladet
Havmanden
Antonette
Christiania
FridericusIII
Caritas
Anna Sophia
Christianus IV
krejert Flyvende Fortun, fløjten Zeilmaker og en krejert med øl samt admiral Rodstens galiot,
Samtidig sendte Tromp yderligere Hommeren, Lossen, Hvide Falk og Havfruen til København, for at disse også muligvis kunne blive brugt ved Gøteborg. På disse skibe hjemsendte han desuden 4 kompagnier soldater. Herved havde Tromp halveret sin styrke, eftersom både Gylden/øve og 4 hollandske "kapitalskibe": Waesdorp, Gideon, Akerboom og kpt. Willem
Hendricksen var sendt til København for reparation efter stormen under
Rygen. Tromp havde endvidere opnået, at alle de danske skibe var sendt
bort, så han kun havde hollandske tilbage foruden Christianus V, hvorpå
han selv var, samt Delmenhorst med kaptajn Jan Ejlersen, Tromps hensigt
har sandsynligvis været, at han allerede nu ville forberede hjælpeflådens
hjemrejse til Nederlandene, idet han også den 26. august havde bedt om
tilladelse til at sejle til Køge Bugt inden 4 uger. Men rigsadmiral Henrik
Bjelke var bestyrtet over, at Tromp sendte så mange skibe fra sig".
Søndag den 3. september lettede Niels Juel med sin eskadre, men nåede
ikke langt bort, inden han blev hentet tilbage igen. Samme dag havde
Tromp nemlig modtaget kgl. ordre om at befæste Christianopel og at angribe skansen ved Carlshavn, hvorfor han straks havde sendt kontraordre
til Niels Juel og de 4 skibe. Disse sidste skulle dog fortsætte rejsen til København, men efter at være provianteret der vende tilbage med 6-8 transportfartøjer med soldater. Niels Juel kom den 4. september atter til anker
under Bornholm",
Det blæste de følgende dage en hård kuling af SO, og da vinden stadig
den 8. september var hård østlig, havde Tromp taget sin beslutning. Han
skrev den 9. september, at han efter nærmere overlæg angående angrebet
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mod Carlshavn mente, ..at en sådan ekspedition på en klipperig kyst på
denne ustadige årstid er forbundet med megen fare, der ikke kan overensstemme med sømandskab". Risikoen for skibene var for stor, og "jeg har
efter sømandskabs bestemmelse ikke villet hazardere det under admiral
luel værende detachement." Hvad befæstningen af Christianopel angik ønskede Tromp en god ingeniør samt forskelligt materielv.
Som følge heraf gik Tromp under sejl med hele flåden fra Bornholm og
nåede med den hårde østlige kuling allerede den følgende dags middag til
ankers i Køge Bugt. Herfra sendtes admiral Rodsten til København for at
fremskaffe det nødvendige til Christianopel.
For Henrik Bjelke kom flådens hjemkomst som en overraskelse. Endnu
den 10. september om formiddagen skrev han til kongen om alle de efterhånden hjemsendte skibe, der var ved at blive klar til afsendelse til flåden
og heriblandt 4 af de hollandske kapitalskibe, "hvilke jeg efter eders ansøgning, på eders kgl. majestæts nådigste behag, af al mulighed vedsætter med
tove, master, bovspryde, sluffer, både og hvad de behøver, at de ikke skal
få anledning til at forlade søen". Men samme dag sendte han atter brev til
kongen med meddelelse om, at Tromp nu var kommet til Køge Bugt, "mest
for de hollandske skibes skyld, som klager over mangel i adskillige måder,
og synes vel at de har liden lyst til at blive i søen"44.
Allerede nu opstod således den diskussion, der har fundet sted, hver
gang hollandske skibe har været i de danske farvande til hjælp for den danske flåde. Hollænderne ville hjem i god tid inden vinteren, og i Danmark
ønskede man at bruge dem nogen tid endnu. Resultat: uvirksomhed.
Den 11. september sendte Tromp 3 danske skibe til de pommerske kyster
og den 19. september andre 3 danske skibe til Christianopel, der blev besat den 25. september uden vanskeligheder, da der ikke var nogen fjendtlige styrker. Desuden sendte ban Nellebladet til Wismar med oberst Schacks
regiment og Christiania til København med de syge folk samtidig med., at
han lod admiral Eversen afsejle med de nederlandske skibe, hvorefter
Tromp i et brev til kongen den 28. september meddelte: "Jeg er her i Køge
Bugt nu med ikke andre skibe end Churprinsen (Niels Juel) og Anna Sophia (kpt. Hardenbroeck)":".
Rigsadmiralen, der havde været bortrejst, kom den 30. september til København, hvor han fandt de nederlandske skibe på reden. Omgående optog han forhandlinger med hollænderne, men de hævdede stejlt, at de kun
havde 5 dage igen og derfor ikke kunne gøre mere tjeneste, og heller ikke
Bjelkes forsøg på at overtale dem til da under hjemrejsen at støtte eskadren
ved Gøteborg lykkedes".
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Kongen kunne ikke forhindre hjælpeflådens hjemrejse, men ønskede alligevel aktionen mod Carlshavn gennemført. Tromp lod derfor ordren gå
videre til admiral Jens Rodsten, der nu forsinket og yderligere truet af det
ustabile vejr måtte i gang med den opgave, som Tromp var veget tilbage
for. Men angrebet lykkedes for ham med forbløffende hurtighed. Den 4.
oktober gik han i land for at forberede angrebet på fæstningen, og den 8.
oktober overgav svenskerne sig, hvorved han blandt andet kom i besiddelse
af to nye skibe, der var under bygning. Disse blev senere bragt til København, hvor de blev bygget færdige og døbt Victoria og Carlshavn/',
Medens flåden lå i Køge Bugt, holdt Niels J uel stadig kontakt med Gotland. Blandt andet fik han melding om, at man i Sverige syntes at forberede
et angreb på øen med en eskadre under admiral Clerck. Niels Juel bad
derfor om kongens tilladelse til at få sendt 4-500 mand til øens forsvar og
udstedte samtidig forskellige ordrer til rekognoscering mod den fjendtlige
flåde. Kongen fandt det imidlertid også opportunt, om mulige oprørsledere
blev fjernet, hvorfor han beordrede Niels J uel til snarest at få den svenske
biskop og alle andre indfødte svenske sendt til København. Fire fregatter
og galiot Haabet blev afsendt med dette formål den 6. oktober, men svenskerne angreb ikke øen 48 •
Tromp og Niels Juel sejlede herefter til København fra Køge Bugt med
de sidste skibe. Fra og med den 25. oktober finder vi ham atter som deltager i admiralitetets møder, og den 1. november strøg han kommando på

Churprinsenv,
Medens krigslykken ellers hidtil havde fulgt de danske våben, begyndte
der nu pludselig modgang for kongen i Skåne. Feltmarskal Weyher døde
den 14. oktober, netop som Carl XI begyndte sin fremrykning og nogen
værdig efterfølger fik han ikke. Den danske hær blev i den følgende tid,
selvom den havde mange fordele på sin side, ved udygtig ledelse efterhånden udmanøvreret. Derfor fik man brug for stadig mere mandskab og
måtte da sidst i november også søge at presse og hverve matroser til hæ-

rense.
Tromp havde den 19. november fået ordre herom, og meldte to dage
senere: ..Jeg arbejder så meget min svaghed tillader på at bringe de 1.000
matroser i våben og fordele dem i kompagnier under gode officerer og er
kommet så langt, at torsdag eller senest fredag indskibes en transport på
7-800 mand, og jeg vil håbe, at Gud giver mig så meget sundhed og styrke,
at jeg kan komme til kongen." I alt kom disse matroskompagnier til at
tælle ca. 1.300 mand, men da de skulle bruges allerede, inden der var gået
14 dage, viste det sig, at de endnu var dårligt bevæbnede med kun pistoler,
168

sidevåben og morgenstjerner og desuden selvfølgelig uøvede i kamp på
landjorden".
I stedet for Tromp kom Niels Juel til kongen, og den 4. december om
morgenen, den dag slaget ved Lund blev udkæmpet, var han til stede i
kongens hovedkvarter på Svenstorp. Under slaget fulgte han sandsynligvis
kongen under dennes inspektioner. Matrosbatailloneme havde han ikke noget at gøre med. De var sat ind i centrums anden linie under oberst Cicignon, men nåede ikke at deltage i slagets første fase, da de var indkvarteret
for langt væk. Da de med halvanden times forsinkelse, ved halv et-tiden,
kom på plads, var svenskerne ved at få overtaget. Deres indsats blev derfor
af mindre værdi, men de måtte betale blodigt for deres deltagelse, da et
par svenske eskadroner brød ind i deres rækker og mejede ned uden skånse13 2 •
Slaget blevet skæbnesvangert nederlag for Christian V, der trak sig tilbage til Landskrona, lod de erobrede fæstninger forstærke og trak resten
af hæren bort fra Skåne.
Med vinterens komme var datidens sæsonbestemte søkrig kommet ind i
den fase, hvor arbejdet først og fremmest drejede sig om planlægning og
forberedelse af forårets og sommerens togter.
Den 18. december 1676 indgav admiralitetet efter ordre fra kongen en
oversigt over flådens tilstand underskrevet af Bjelke, Tromp, Chr. Gersdorff og Gyldensparre. Man kom med forslag til den ønskede reduktion af
personalet og med liste over, hvorledes skibene burde bemandes på sommerens togter. Herudover indgav man en oversigt over, hvad der skulle
anskaffes til flådens udrustning af forskelligt materiel, ligesom hvor meget
lønningerne ville beløbe sig til i det kommende år. Det var ikke små tal,
der jongleredes med, idet man ønskede materiel for ikke mindre end
947.697 rdl. 3 mrk. 2 sko samt lønninger for 67.121 rdl. 5 mrk. 5 sko Men
en ting var at klarlægge manglerne, noget andet var at få dem afhjulpet".
Kongen havde sidste år ærgret sig over flådens langsomme udrustning,
og dengang var Griffenfeld uden særlig grund blevet gjort til syndebuk. Det
var derfor naturligt, at han dette år ønskede at være sikker på, at alt var
i orden. Kongen nedsatte derfor den 26. januar en kommission bestående
af Henrik Bjelke, Com. Tromp, Holger Vind, Corfits Trolle, Fr. v. Arenstorff, Niels Juel, Christoffer Sehested, Alb. Gyldensparre og P. P. Lerche.
De fik ordre til "straks og ufortøvet vores Holms og flådes tilstand at undersøge og derved'":
1. gøre sådan anstalt, at flåden kunne komme betids ud,
2. at efterse al beholdning af alle slags materialer ved Holmen, Proviantog Bryghus, og
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3. gøre et overslag over hvad udredning til folkene var nødvendig.
4. Dernæst skulle da beregnes Holmens tillagte midler og specificere
hvad, der kunne ventes i år, og
5. hvad der manglede fra forrige åringer".
Kommissionen var første gang samlet i rådstuen den 3. februar, men desværre foreligger der kun lidt om dens arbejde og kun få bilag til dens betænkning. Allerede inden kommissionen begyndte arbejdet, var der imidlertid den 24. januar udstedt instruktion om arbejdet på Holmen med særlig
vægt på kølhaling og reparation af alle skibene og bygning af fire nye
snauer. På hvert skib blev sat en kaptajn og en løjtnant for at tilse arbejdet
Medens søetaten således anstrengte sig for at forberede sommerens udrustning, måtte København bære indkvarteringen af de mange søfolk, som
slet ikke kunne rummes alene i de boliger, der hørte under admiralitetet.
Det blev da pålagt en kommission bestående af udvalgte fra byens styre
og hvoraf også Niels Juel blev medlem, at fordele byrderne lige. Kongen
ønskede endog, at de kgl. betjente og gejstligheden, trods deres privilegier,
skulle hjælpe at bære i forhold til matrikelstaksten, men kun for denne
krigstid";
Niels Juel havde ellers ikke deltaget i admiralitetsmøderne i hele december og januar, men optrådte først ved kommissionens nedsættelse den 26.
januar. Vi kan blot gætte os til, at han har tilbragt en behagelig og tiltrængt
ferie på Sæbygaard, der vel i øvrigt også af og til måtte kræve hans tilstedeværelse. Men da han atter indfandt sig i København, kom han straks på
arbejde, hvad de to kommissioner tyder på, og han deltog resten af vinteren og foråret igennem i hvert admiralitetsmøde, indtil han stod ud på sit
glorværdige togt.
Cornelis Tromp deltog endnu den 6. februar i et admiralitetsmøde, men
afrejste den 8. februar til Nederlandene for at påskynde hjælpeflådens afsendelse, foretage forskellige indkøb og hverve bådsfolk. Først i begyndelsen af marts nåede han Nederlandene, idet han havde gjort et kortere ophold i Hamburg for at fremskynde hvervningen der. Imidlertid bragte hans
sendeise ikke det held, man havde håbet på, og bl. a. hans private affærer
var medvirkende til, at flåden kom endnu senere afsted end i 16765 8 •
Vinteren igennem arbejdedes ivrigt på den danske flåde, og efterhånden
som foråret nærmede sig blev skibene gjort sejlklare, hvorefter de i løbet
af april-maj samledes på reden klar til sommerens togt. Man ventede blot
på den nederlandske hjælpeflåde, sammen med hvilken man regnede med
at være den svenske flåde overlegen, så man endelig kunne få tilføjet den
et afgørende nederlag.
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Det var naturligt, at nederlænderne var ventet senest i maj måned ligesom i 1676, så de forenede flåder kunne holde den svenske eskadre i Gøteborg adskilt fra hovedflåden i Stockholm, men håbet gik ikke i opfyldelse.
Trods Tromps tilstedeværelse i Nederlandene, blev hjælpeflåden dette år
yderligere forsinket Derfor var det foruroligende, at kaptajn Barfoed på
Car/shavn midt i maj meldte om, at svenskerne skulle ligge helt klar til at
gå i søen med 30 skibe, og at kun isen hindrede dem i at afsejle fra Dalarø.
Samtidig var også den svenske Geteborg-eskadre færdig, så den den 20.
maj kunne stå til søs for at nå hovedflåden i Østerseen. Modsvarende danskernes plan, var det svenskernes hensigt at få de adskilte flådedele forenede så hurtigt som muligt, så de med den samlede styrke inden nederlændernes ankomst kunne slå den danske flåde og herefter undsætte Pommern og sikre Skånes fuldstændige generobring",
Selvom den svenske flåde i en sådan situation ville være den danske
overlegen hvad angik materiel, så manglede den imidlertid til gengæld en
dygtig ledelse. I juni 1676 mistede den admiralerne Lorentz Creutz og Klas
Uggla samtidig med, at den tidligere rigsadmiral Carl Gustaf Wrangel døde.
Da Carl XI herefter skulle finde en mand til at sætte i spidsen for flåden,
vragede han alle de andre admiraler og gav, ligesom det foregående år,
stillingen til en rigsråd, denne gang Henrik Horn. Han var en tidligere velrenommeret general, der mod sin vilje i en alder af 59 år, den 23. marts,
var blevet udnævnt til chef for det svenske admiralitetskollegium og "overbefålhavere" for flåden. Henrik Horn var en dygtig general, men havde aldrig tidligere tjenstgjort til søs eller haft sæde i admiralitetskollegiet, hvorfor hans underordnede da også var utilfredse med at få en ikke-fagmand
til højeste chef"8 •
I København erfarede man ved hjælp af spioner forholdsvis hurtigt, at
admiral Sjoblad havde forladt Gøteborg, hvorefter Niels Juel fik øjeblikkelig ordre til at afsejle med sin eskadre. Samme dag gav han sine skibschefer ordre om skibenes rangering:
For vinden eller med rum vind sejlende skal viceadmiral Chr. Bjelke
holde sig på styrbord side af Niels Juels deling, og schoutbynacht Peder
Morsing skal holde sig på bagbord side. Med bidevind eller sydvard sejlende skal Bjelke sejle foran, Niels Juel i midten og Morsing efter. Mens
nordvard sejlende er det omvendt rækkefølge, og ved vendinger skal de
agterste skibe altid vende først. I øvrigt angav Niels Juel følgende eskadreorden":
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Delmenhorst
46 stk:. 200 md.
Lindormen
50 stk:. 236 md.
Churprinsen
74 stk:. 460 md.
Christianus IV
54 stk:. 327 md.
Havfruen
30 stk:. 106 md.
Nellebladet
52 stk:. 277 md.
samt branderen Postillon med kommandør

kpt, Jan Ejlersen
kpt. Corn. de Witt
viceadm. Chr. Bjelke
kpt. Corn. Bomfelt
kpt. Wynant v. Meurs
kpt. Jan Piipen
Isaac Anton

Herefter Niels Juels eskadre:
Lossen
30 stk. 97 md.
Christiansand
40 stk. 188 md.
Tre Løver
58 stk:. 297 md.
Christianus V
85 stk. 592 md.
Enighed
62 stk. 376 md.
Hommeren
37 stk. 147 md.
Hvide Falk
26 stk. 97 md.
samt en brander ført af kommandør Henrik

kpt. Peter Thomsen
kpt. Jan Falck
kpt. Flores Carstensen
adm. Niels Juel
kpt. Andreas Drejer
kpt. Johan Lund
kpt. Johan Behn
Heldorn

Og til sidst Morsings eskadre:
Neptunus
42 stk:. 200 md.
Christiania
54 stk. 276 md.
Gylden/øve
56 stk. 287 md.
Svanen
38 stk. 326 md.
Havmanden
34 stk. 137 md.
Svenske Falk
44 stk. 197 md.

kpt, J an de Vogel
kpt. Jacob Hoeck
sbn. Peter Morsing
kpt. Isaac Theunissen
kpt. Zacharias Bang
kpt. Joban Scbinckel

Niels Juel understregede i sin instruktion, at skibene skulle bolde sig, som
de er rangerede, og for branderne tilføjede han, at de med alle midler under et slag skulle benytte sig af røg og damp for at søge "at komme nogle
af fjendens kapitalskibe ombord". Desuden var det deres opgave at tage
sig af fjendtlige brandere. Ligeledes pålagde Niels Juel advisjagterne, at de
skulle blive på deres post og "være i beredskab for at bringe advis til og
fra". Dernæst skulle de bjærge folk, dersom nogle af hans majestæts skibe
skulle blive skudt i brand eller i sænk. I øvrigt måtte de også tage sig af
fjendens brandere og fartøj.
Det var en klar og tydelig instruktion, der angav enhver af cheferne deres opgave, men desværre havde Niels Juel blot ikke disse skibe, da flåden
lettede den 23. maj. Der var da kun tre orlogsskibe og en fregat, men dagen før var der sendt ilbud efter to orlogsskibe og en fregat, der var sendt
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ud for at rekognoscere mod Stockholm. Desuden afsendtes den 24. maj
endnu to orlogsskibe og to fregatter til Niels Juel. Medens han således var
ved at gøre sig klar til at tage imod de fjendtlige skibe, fik han også ordre
til at sikre de mfinsterske troppers overførsel fra Rostock. Foreløbig blev
han dog liggende ved Stevns for at afvente flere skibe, og han benyttede
lejligheden til at minde dem i København om forskellige mangler på flåden.
Bl. a. ønskede han 500 rdl. til korrespondance og andre omkostninger og
3 ris fin papir samt 3Iz ris forgyldt papir med lak og blækpulver. Men foruden forberedelser til sit forestående togt havde Niels Juel også tanker for
sine undersåtter på Gotland. Han bad således om, at 300 tdr. byg og 200
tdr. rug måtte blive sendt til øen ..til de fattige folk, som er i stor armod
og hunger, som jeg nu af brevene derfra fornemmer'?".
Den 25. maj kom de ovennævnte skibe til flåden, hvorefter Niels Juel
lettede og stod sydpå forbi Møen. Han gav nu ordre om, at da han ville
holde krydsende nogle dage mellem Møen og Dornbusk, og da flåden på
grund af storm, tåge eller andet kunne komme fra hinanden, så skulle de
skibe, der kom fra flåden med en hård O eller ONO vind begive sig under
Dornbusk og med en V eller VSV vind hen til Køge Bugt ved Stevns eller
Møen og forblive der til flåden kom.
Det gik imidlertid ikke så slemt. Tværtimod var det ringe vind eller vindstille, der i de kommende dage kom til at præge flådens operationer. Den
26. maj, da flåden lå mellem Robnæs og Gedser gav Niels Juel ordre til
Lindormen og Neptunus om at opsøge og konvojere det miinsterske folk.
Samtidig afsendtes Hammeren og Havfruen med 3 både fra Christianus V,
Churprinsen og Gyldenløve for mellem Darse og Dornbusk ved Barth og
Gellen at bemægtige sig nogle fiskerbåde og samtidig få oplysninger om
fjenden",
Imedens krydsede flåden for en svag brise midt i farvandet afventende
oplysninger om svenskerne. Den 28. maj kom Hammeren og Havfruen tilbage til flåden, der nu havde ankret De medbragte en svensk galiot Liden
Jæger på 6 stk., som de havde taget udfor Gellen, og de havde fra besætningen fået oplysning om, at grev Kønigsmark lå i Pommern med sine
5.000 mand og kun havde efterladt få folk på Rygen, fordi han ikke kunne
få forplejet så mange der. Samtidig fik Niels Juel oplysning om 5 stralsundske kapere, der opererede i Østerseen, af hvilke to den 22. maj havde
erobret den danske fregat Carlshavn og bragt den til Stralsund'".
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9. Niels Juels triumfer

Niels Juel lå i de sidste dage af maj med sin flåde i den vestlige Østersø
og afventede ankomsten af den svenske eskadre fra Gøteborg. Den 28. maj
fik han melding om, at svenskerne lå ved Korsør, men den ringe vind hindrede ham i at foretage mange manøvrer, han måtte blot holde gående og
være klar til at modtage fjenden'. Niels Juels styrke var på dette tidspunkt
13 større skibe, l advisjagt og to brandere.
Den svenske eskadre, der havde valgt vejen gennem Store Bælt til Østersøen, var ligesom Niel Juel sinket af det stille vejr. De skibe, eskadrechefen,
admiral Sjoblad, havde med sig, var følgende':

Admirant
52 stk.
Ca/mar Castel
72 stk.
Wrangels Palais 38 stk.
Engel Gabriel
44 stk.
Havfruen
48 stk.
Andromeda
52 stk.
Rosen
44 stk.
Gustavus
48 stk.
Lille Gripen
12 stk.
advisjagterne Diana og Venus.
Desuden var der 3 brandere, den

admiral Sj6blad
kpt. Thiessøn
kpt. Herm. Backer
kpt. Joh. Brandt
kpt. Michel Porath
kpt. P. Rosenholm
kpt. Fr. Rothkirck
kpt. Peter Thiesson

ene kaldet St. David.

Efter at have ligget for anker en enkelt dag ved Korsør på grund af vindstille gik man atter under sejl den 24. maj og passerede den følgende dag
med ringe vestlig vind Langeland og Femern, Den 30. maj om eftermiddagen fik flåderne hinanden i sigte, men om aftenen besluttede et sammenkaldt krigsråd på den svenske eskadre, at man ville ankre for natten, medens Niels Juel, der havde den ringe vind imod sig, forblev under sejl",
Da det den næste dag blæste en smule op fra SV, lettede svenskerne og
søgte på en kurs ONO at slippe forbi den danske eskadre. Da det atter
blev stille, lod Sjoblad de svenske skibe bugsere frem med både, men Niels
Juel, der havde vanskeligt ved at krydse sip op mod svenskerne i den ringe
vind, gav tegn til, at enhver måtte gøre sit bedste for at hindre de fjendtlige skibe i at undslippe, og også danskerne begyndte at lade deres skibe
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bugsere. Svenskerne søgte foreløbig at holde sammen på eskadren ved at
tilpasse farten efter det langsomste skib, så efterhånden halede nogle af de
danske skibe ind på dem, og inden aften var man nået så tæt på hinanden,
at skydningen så småt kunne begynde. Inden mørket helt skjulte skibene,
lykkedes det for kaptajn Drejer på Enigheden at erobre det svenske
Wrangels Palais. og i løbet af natten blæste det op igen, og denne gang til
Niels J uels fordel med en vind fra S04.
Ved daggry den 1. juni lå danskerne til luvart, og Niels Juel var på
Christianus Quintus sammen med 2-3 små fregatter kommet nærmere svenskerne end den øvrige eskadre. Han havde straks ved daggry gentaget sit
signal om, at enhver skulle gøre sit bedste mod fjenden, da samlede taktiske manøvrer var vanskelige med den ringe vind, og da svenskerne samtidig søgte at undgå slag og i stedet prøvede at komme forbi danskerne.
Først brugtes kanonerne mod de agterste svenske skibe. Derefter fortsatte
han mod det svenske admiralskib Admirant, der fulgtes af Andromeda.
Admirant gjorde sit bedste for at slippe væk, men efter nogen tid blev dets
forstang skudt over bord og dets store merssejl skudt i sønder. Rosenholm
på Andromeda, der imedens var kommet et stykke forud, ville nu gå over
stag for at sekundere sin admiral, men "den gemene mand ville ingenlunde
fatte noget tovværk sigendes, at de ikke ville gå tilbage og lade sig slagte
som svin, hvorfor jeg ikke kunne komme til at gå over stag." Derfor kunne
det således ikke hindres, at Admirant efter et par timers fægtning måtte
overgive sig til Christianus VS.
Medens Niels Juel havde haft travlt med at indhente og erobre det svenske admiralskib var der sket følgende med de 6 skibe, han havde passeret:
Viceadmiral Chr. Bjelke med to sekundanter havde angrebet Ca/mar Castel, der allerede ved Niels Juels passage havde mistet sin mesanmast og nu
ved det fornyede angreb allerede ved firetiden måtte stryge sit flag. Men
herefter gav dets chef, kaptajn Thiessøn sin konstabel ordre til med to skud
at skyde hul i skibsbunden, så Bjelke, da han senere opdagede det, skyndsomst måtte sætte skibet på grund ved Falsters sydspids. Bjelkes harme
over det skete, der var mod de uskrevne love, forårsagede, at han ansøgte
kongen om, at Thiessøn måtte forblive fængslet, indtil han havde erstattet
det økonomiske tab, som Bjelke og hans folk havde lidt ved, at prisen gik
tabt",
Det næste skib Havfruen blev erobret ved femtiden af kaptajn Com.
de Witt, medens de øvrige skibe gjorde alt for at slippe bort. Det lykkedes
Niels J uel at få ram på Engel Gabriel og få tvunget også dette skib til
at stryge. Hans sekundant, kaptajn Drejer, satte imedens efter et andet
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af de flygtende skibe, Gustavus, men dette undslap ad Østersøen til ligesom Andromeda og branderen St. David. Niels Juel måtte nu for sit eget
vedkommende opgive videre forfølgelse, da han under den lange kamp
havde fået en del skade på sejl, tov og andet redskab, og det lykkedes
ingen af de andre skibe at nå den sidste rest af den svenske eskadre',
Fr. Rothkirk på Rosen skriver herom: ,,- men som ingen flere var igen
end mit betroede skib Rosen og Gustavus, kunne vi ikke mere udrette,
især da Rosen, som havde mistet sin blindrå fokkemast ved skydningen
og havde fået 2 skud under vandet, havde stor møje med at holde læns
med baljer og pumper. Alligevel brugte vi efter muligheden stykkerne og
søgte at undfly. Gustavus tog sin kurs ad Østersøen og jeg, som umuligt
for fjenden kunne komme om Falsterbo rev, gik til råds med alle officererne og besluttede at hazardere gennem Sundet, hvilket også skete, men
begge advisjagterne, som var så langt bagefter, at jeg dem ingen assistens
kunne give, blev taget af fjendens brandvagt. Den 4. juni kom jeg her ud
for Gøteborg havende med mig i følge Lille Gripen og en brander." Rosen
var sluppet forbi Kronborg og det derved liggende orlogsskib Norske Løve
ved at sætte engelsk flag, hvorimod kaptajn Schinckel på Svenske Falk, der
lå ved Landskrona, fattede mistanke til de to jagter, der blot havde omviklet deres flag. Han indhentede og erobrede dem. Den tredje brander
fra den gøteborgske eskadre havde ligeledes søgt at slippe gennem Øresund, men blev taget på Malmø red",
Det vigtigste resultat af kampen var, at Niels J uel havde nået sit mål,
nemlig at hindre Gøteborgeskadrens forening med hovedflåden i Østersøen,
Kun Andromeda, Gustavus og en brander var sluppet igennem til Østersøen, og af disse var Gustavus stærkt beskadiget. Samtidig var Rosen sammen med Lille Gripen og en brander tvunget tilbage til Gøteborg, og svenskerne havde mistet 2 orlogsskibe, 3 fregatter, 2 jagter og l brander".
De danske skibe samledes efter slaget i Køge Bugt. Det skib, der havde
taget mest skade, var Churprinsen, idet den var blevet ramt i sin stormast
ligesom sidste år, da Niels Juel førte den, hvorfor han nu tilrådede. at
den blev fornyet. Tabene i menneskeliv var heller ikke ret store, da de
vel kan måles i forhold til, at der på Christianus V, som var i uafbrudt
kamp, kun var l død og 2 kvæstede. Men trods sejren var Niels Juel ikke
tilfreds med sine skibschefers opførsel. I modsætning til Tromp, der efter
slaget ved Øland sidste år var veget uden om tiltale mod kaptajnerne,
ønskede Niels J uel at rense ud, så han kunne stå så meget stærkere, når
han senere måske skulle kæmpe mod den svenske hovedflåde'".
Så snart der var kommet nogle upartiske søofficerer til flåden, blev
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Rosenborgtapetet, der viser slaget i Køge Bugt den l . juli 1677. Symbolsk er
her vist det svenske skib Mars (til venstre). der entres og erobres at det danske
skib Tre Løver (i midten). Det er Danmark (det danske rigsv åbens tre løver),
der overvinder den svenske krigsmagt. Se side 191.

krigsretten holdt. Det foregik: den 18. og 19. juni på Christianus Quintus,
og af krigsretsdommerne var følgende, der havde deltaget i slaget: Niels
Juel, Chr. Bjelke, Drejer, Schinckel, Theunissen, Carstensen og Ejlersen,
medens følgende var nytilkomne: admiralerne Marquor og Jens Rodsten,
schoutbynacht Piil og kaptajn Span. Uden at forseelserne nævnes, angives
dommenel l :
Kaptajn Jan Piipen på Nellebladet blev dømt fra sin charge uden pas
og afsked og skulle til fiskalen give 3 måneders gage og have sin rest hos
kongen tabt.
Kaptajn Jan Falck på Christiansand blev dømt, da han ikke ret forstod
admiralens signal og skulle have to måneders gage forbrudt til fiskalen.
Kaptajn Johan Lund på Hommeren og viceadmiral Morsing dømtes for
at have brugt deres slup uden ordre til et af en anden erobret skib, og
den førstnævnte skulle bøde 20 rdl. til fiskalen og sidstnævnte 2 måneders gage.
Kaptajn Hoeck på Christiania, som var anklaget, blev frikendt.
Til sidst står der i dommen: "Kaptajn Jan de Vogel (på Neptunus) er
mod min vilje draget bort fra flåden efter besat vagt. Derover er resolveret, at han skal udråbes ved trommeslag inden 8 dage at comparere i
flåden eller lide derefter på artiklerne, som synes at ville gå ham på livet."
De to kaptajner Jan Piipen og Jan de Vogel havde åbenbart forbrudt
sig groft, medens de andre blot har gjort sig skyldige i disciplinære forseelser.
Imidlertid måtte Niels J uel straks være på vagt overfor den svenske
hovedflåde, hvis bevægelser han endnu intet kendte til. Det gjaldt derfor
for ham hurtigst muligt at få repareret småskaderne, afhjulpet de opståede
mangler på redskab og proviant, samt i det hele gøre sig sejlfærdig igen.
Hommeren, Havfruen og galiot St. Peder blev sendt til Falsters sydspids
for at bjærge så meget fra Ca/mar Castel som muligt og se, om selve skibet
om muligt kunne bjærges. Galiot Fortuna blev sendt sydpå for at opsøge
orlogsskibene Tre Løver og Svanen for at meddele dem, at flåden .nu lå i
Køge Bugt. Disse skibe var også blevet sendt til hjælp for Niels Juel, men
havde ikke nået ham inden slaget. Kaptajn Peter Vleugel på Spraglede
Fa/k. der kom til flåden i Køge Bugt efter slaget, blev straks af Niels Juel
sendt tilbage igen, da hans "fregat er meget skiden, at han ingen tjeneste
kan gøre, førend han bliver kølhalet" - "og hvis der kunne blive sat en
løskøl under ham var det meget tjenligt, eftersom han ellers liden tjeneste
kan gøre. "12
I øvrigt udspurgte Niels Juel fangerne om tilstanden i Gøteborg, og
12 NIds [ucl
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erfarede her, at man inden afsejlingen havde måttet tage stykker både
fra kastellet og fra volden samt fra de to koffardiskibe, der alene blev liggende tilbage, for at sætte dem på flåden. Niels Juel mente derfor, at de
norske skibe nok alene måtte kunne holde øje med Gøteborg, så alle
kongens skibe kunne samles i Østersøen, "da vi så var desto stærkere at
stå imod fjenden, hvis de fremmede blot vil se til, som det skete forgangen år". Hans erfaringer om hollænderne var ikke gode, og hans tillid til
dem åbenbart yderst ringe".
Den 4. og 5. juni sendte Niels Juel Neptunus og Svenske Falk til farvandet mellem Rygen og Falsterbo, hvor de skulle krydse i 8 dage for at
holde udkig efter den fjendtlige flåde. Så snart de fik øje på fjendtlige
orlogsskibe skulle de straks begive sig til flåden skydende et skud hvert
halve glas>.
Efter flere gange at have bedt om at blive af med de svenske fanger
besluttede han endelig, da han ikke turde vente længere, at officererne
skulle sendes til Køge, hvor så borgmesteren måtte sørge for deres anbringelse, indtil de kunne blive afhentet. Desuden skrev han til rigsadmira1en, at han ikke kunne holde krigsret, før de to Rodstener kom "og så
nogle kaptajner, som er upartisk til os". Bemærkningen kan betyde, at
Niels Juel ønskede nogle kaptajner, der ikke havde deltaget i slaget, og i
så tilfælde fik han sit ønske opfyldt ved at schoutbynacht Piil og kaptajn
Span deltog i krigsretten; men muligvis antydede bemærkningen også et
modsætningsforhold mellem kaptajnerne indbyrdes",
Det ville heller ikke være utænkeligt, at Niels Juels meninger og optræden kunne være skyld i divergenser på en sådan måde, at nogle af de hollandske kaptajner var hans modstandere. Både i 1663 og i 1676 havde
han måttet vige for mænd, der kom fra Nederlandene, og det ville være
naturligt, om de dansk-norske officerer samledes om netop ham i et nationalt "parti" mod udlændingene. Thi fremmedes ansættelse i søetaten
kunne ligesåvel forårsage en tilsidesættelse af kaptajner, løjtnanter eller
skippere.
Imidlertid viser Niels Juel selv i sine breve aldrig en personlig polemisering eller bagtalelse af andre. Vi finder ham altid som den redelige
og ivrige søofficer travlt optaget af sin tjeneste for kongen. Og især i disse
junidage havde han nok at gøre. Hans kopibog gengiver et væld af ordrer
og breve, der alle går ud på atter at gøre flåden klar til kamp.
Den 7. juni modtog Niels Juel ordre om at ankre nærmere Dragør, indtil
der kom sikker efterretning om den fjendtlige flådes tilstand og udløb.
Hele flåden lettede da samme dag og lagde sig "omtrent 5 fjerding mil
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fra Dragør". Den følgende dag kom admiral Marquor Rodsten til flåden
på Anna Sophia og samtidig sendte Juel de erobrede skibe Admiranie,
Engel Gabriel, Havfruen og Wrangels Palais til København med fanger.
Desuden blev Havmanden og Maria sendt til Christianstad med nogle
proviantskibe, og til amtmanden på Bornholm sendte han forespørgsel
om Tre Løver og Svanen",
Den 10. juni skrev Niels Juel atter til generaIcommissariatet, der "adviseres om, at jeg efter kgl. ordre skal begive mig i søen igen", hvorfor han
bad om at få manglerne afhjulpet, særlig manglen på øl. Han anmodede
rigsadmiraIen om atter at få tilsendt de folk, der var blevet sendt op med
priserne, og de høje admiraIitetsherrer om, at de snarest uden ophold
ville sende Tre Croner, Delmenhorst, Charlotta Amalia og Fredericus III
og påbegynde udredningen af Prins Jørgen, "thi at tage udredning af mange
små klatteskibe holder jeg ikke for tjenlig, eftersom de gør lidet til værket".
Niels Juel sendte samme dag gaIioten Den unge Prins til sydenden af
Øland, hvor den fik ordre til at krydse i 14 dage og derefter gå tilbage til
flåden, som den ville finde i Køge Bugt eller ved Bornholm".
Niels Juel skrev desuden til kongen om situationen og om sine dispositioner og føjede til: "Når vi skal ankre her i dette farvand, vil det være
her omtrent midt i farvandet mellem Stevns og Falsterbo, thi at ligge inde
i Køge Bugt er ikke tjenligt, eftersom fjenden der med sådan vind kunne
komme, at vi ikke kunne komme til sejls">,
Allerede disse forberedelser oplyser lidt om Niels Juels planer og tanker angående det sammenstød med den svenske flåde, som han på dette
tidspunkt har regnet med ville indtræffe, inden den nederlandske hjælp
kunne nå frem. Men alt gik ikke så hurtigt, som han gerne så det, og
flåden måtte endnu i flere dage blive liggende ved Dragør for at blive
klar. Den 12. juni kom admiral Jens Rodsten på Tre Croner sammen med
Delmenhorst, og samme eftermiddag viste Tre Løver og Svanen sig endelig",
Den næste dag skrev Niels J uel til rigskansleren, rigsadmiraIen og rigsmarsken som svar på et brev fra dem af 12. juni, hvori de ønskede at vide,
"hvad vi formener og eragter tjenstligt og gørligt med hans kgl. majestæts
egen flåde 24 skibe stærk vedrørende, hvad der kan foretages og udi værk
stilles fjenden til afbræk og skade, så har vi - at notificere, at vi endnu
ikke er stærkere end 18 skibe, der er ved flåden - og 3 som er udkommanderede," - men så snart der var kommet flere skibe fra København,
så flåden i alt var på 24 skibe, og når flåden endelig havde fået, hvad den
behøvede af tovværk, ammunition, planker og øl, "da holdt vi til vores
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allernådigste konges og herres tjeneste gavnligt, først at undsætte Gulland
og derefter søge, hvad Gud den Højeste vil forunde os." Af de 3 skibe,
der var udkommanderede, var 2 på konvoj for proviantskibe til Christianstad og l hentede øl i Wismar";
Niels Juel var ivrig efter at komme til søs med flåden, og det var kun
udredningerne i København, der sinkede ham. Enerverende har det derfor været for ham, at noget af det savnede materiel stadig udeblev trods
gentagne rykkerbreve, og at ankomsten af flere skibe lod vente på sig,
når han måtte regne med, at den svenske flåde kunne dukke op når somhelst. Han skrev da også synlig irriteret til rigsadmiralen: "Jeg har flere
gange skrevet om vores mangler på ammunition, tovværk, planker og øl,
men har kun fået nogle hængemåtter (d.v.s. køjer) hvormed dog lidet flåden
kan hjælpes at modstå fjenden'?",
Den 16. juni kom Christiansand og Hvide Falk fra Wismar med øl til
flåden, men selv efter uddeling af dette var der endnu 7 skibe, der blot
havde øl eller proviant til mindre end l måned. Samme dag kom Charlotta
Amalia til flåden. Da Niels Juel den 17. juni fik underretning om, at svenskere kapere, der var udrustet i Pommern, skulle konvojere noget rytteri til
Skåne, fandt han det nødvendigt at gå til søs for at hindre overførslen. Han
skrev derfor og bad om kongens ordre, men i stedet for at give Niels Juel
et skriftligt svar kom kongen den . næste dag personligt ud til ham for at
drøfte situationen. Christian V ankom om morgenen med jagten Enhorn,
men sejlede allerede samme dags middag tilbage".
Under samtalen blev det bestemt, at flåden skulle stå til søs, så snart den
var fuldt udrustet uden mangler. Niels Juel fik således ikke lov til at afsejle med det samme, sandsynligvis først og fremmest fordi kongen utålmodigt har ventet på hollænderne og sin dyrt betalte generaladmiral.
Niels Juel kunne derfor stadig ikke foretage sig noget, fordi skibenes udrustning endnu ikke var i orden, hvorfor han den 19. juni atter skrev til de
højædle og velbårne herrer: .Dennem er adskillige gange forstendiget, hvad
mangel, der findes ved flåden, hvilket endnu meget flittigt anbefales, især
da jeg har fået hans majestæts allernådigste ordre til at gå i søen, - hvilket
og hans majestæt i går befalede mig mundtligt, da han gjorde mig den
nåde at være her ombord". Niels Juel understregede, at der især savnedes
krudt og lod og erklærede, at tiden var kostbar. Bittert sluttede han: ..Hidindtil siden slaget har jeg fra dennem ikke fået et ord til svar på nogle af
mine skriverier'?",
For dog at få kendskab til, hvad der kunne komme af fjendtligt i Østersøen, sendte Niels Juel samme dag 3 fregatter på kryds mellem Ystad og
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Rygen med ordre om snarest at søge flåden, dersom de observerede fjendtlige orlogsskibe. Den 18. og 19. juni holdtes som tidligere omtalt krigsret
på flåden. Den 20. juni sendte Juel jagten Venus til København for at få
foretaget nogle ændringer ved den, da den ikke sejlede vel, og i øvrigt
spurgte han om hvilke galioter, der skulle være ved flåden, thi ..her er kun
Den Unge Prins, som er noget, Bon Eventyr sejler ikke vel">.
Den Unge Prins, der havde krydset mellem Øland og Bornholm, kom
den 21. juni tilbage med melding om, at den var blevet jaget af 5 svenske
orlogsskibe. Samtidig berettede en hollandsk skipper, at han i forgårs ca.
2 mil fra Ertholm havde været hos 6 svenske orlogsskibe, der blev kommanderet af en schoutbynacht, og endelig returnerede Havmanden og Maria i følge med et engelsk skib, der for få dage siden havde været i den
svenske flåde. Hermed fik Niels J uel den første underretning om, at fjenden
nærmede sig. Englænderen fortalte, at den svenske flåde bestod af 45 sejl,
hvoraf 30 kapitalskibe og de øvrige advisjager, brandere og viktualieskibe.
Han havde forladt dem for 4 dage siden ca. 6 mil hinsides Bornholm",
Nu måtte alt gøres klar, og Niels Juel skrev omgående nyheden til kongen og forelagde sine dispositioner: ..Jeg har haft admiralerne Rodsten ombord og rådført mig med dem om, hvad der var bedst at gøre, hvorpå vi
har fundet for godt og besluttet at holde eders majestæts flåde mellem Falsterbo og Dragør, så vi så vidt muligt kunne søge luven fra fjenden." Han
ville nu afvente kongens ordre, om han skulle søge fjendens flåde eller ikke
og havde foreløbig sendt et par galioter efter de tre fregatter, der krydsede
mellem Ystad og Rygen, for at give dem ordre til at holde sig nærmere flåden og krydse tæt uden for Falsterbo, medens galioterne skulle krydse uden
for dem igen nærmere Bornholm.
Niels Juel sluttede: ..Nu sætter jeg med Guds hjælp min kurs derhen, og
ser videre hvad Gud og lykken vil give'?".
Også rigsadmiralen fik brev om nyheden, men her tilføjede han: ..- at vi
endnu ikke har fået vores ammunition er ikke min skyld, eftersom jeg ofte
har skrevet derom". Han skrev derefter atter den 22. juni til generalcommissariatet om manglerne og understregede her: ..- skulle du nogen kaptajner af den grund gøre undskyldning, når vi kommer til fjenden, er jeg undskyldt. Hvad jeg har skrevet og bedt om, er der kun hidsendt mig lidet af,
så at mangen kan blive forlegen herover, og skulle der herved ske nogen
forseelse, kunne det let tilregnes mig, thi når man ikke har det, man skal
bruge, kan gerningen ej forrettes'?",
Den alvor, der ligger i de samtidig bebrejdende ord, er velbegrundet, og
man får uvilkårligt et mærkeligt indtryk af, hvad der egentlig gik for sig
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i København, når man ser Niels Juels brev den næste dag til generalcommissariatet: ..Skibet Fridericus Tertius kom i går til flåden med en hob
nøgne svenske folk på, som skal fordeles i flåden. Det havde været langt
bedre, om de var bleven i land, da jeg befrygter, at de skal tilføre os en
sygdom, og det er heller ikke godt at have fjenden både inden og uden
borde." Niels Juel berettede også herom til kongen og oplyste, at han havde
taget 70 af de svenske og fordelt dem på alle de andre skibe, mens man
har samlet 76 bådsfolk fra disse og sat dem på Fridericus Tertiusv,
Den 22. juni holdt Niels Juel ..generalpassiaring" (d.v.s. chefsmøde) og
uddelte seignebreve (d.v.s, ordrer ang. signaler) og rangerordrer (d.v.s. formering). Han inddelte flåden i tre eskadrer, der bestod af følgende skibe>.
l. eskadre:
Lindormen
Norske Løve
Fridericus Tertius
Anna Sophia
Christianus IV
Hommeren
Delmenhorst
Havmanden
Bonte Falk
brander Grønne Jæger
galiot Bon Eventyr
galiot Norske Løve

50 stk.
86 stk.
52 stk.
58 stk.
54 stk.
40 stk.
50 stk.
30 stk.
18 stk.
4 stk.
4 stk.

2. eskadre:
Christiansand
40 stk.
Churprinsen
74 stk.
Enighed
62 stk.
Christianus V
84 stk.
Neptunus
40 stk.
Maria
30 stk.
Tre Løver
58 stk.
Havfruen
30 stk.
Postillionen
18 stk.
brander Forgyldte Fisk 8 stk.
10 stk.
galiot Kg. David
4 stk.
advisjagt Venus
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212 md.
568 md..
260 md.
360 md.
272 md.
152 md.
200 md..
154 md.

kpt. Corn. de Witt
viceadm. H. Span
kpt. Iffuer Hoppe
adm. Marquor Rodsten
kpt. Corn. Bomfeld
kpt. Johan Lund
sbn. Jan Ejlersen
kpt. Zacharias Bang
kpt. Peter Carlsen
ljt. Antoni Frandtzen
ljt. Chr. J. Molstad
skp. Berent Suertsen

174 md.
454 md..
260 md.
567 md..
180 md..
120 md..
286 md.

kpt. Jan Falck
viceadm. Chr. Bjelke
kpt. Andr. Drejer
adm. Niels Juel
kpt. Fr. Gedde
kpt. Hans Lazerusen
sbn. Floris Carstensen
kpt. W. van Meurs
kpt. van Flieringen
kpt. H. Heldorn
ljt. Niels Laholmb
skp. Amon Jensen

50 md.

3. eskadre:
Svanen
Gyldenløve
Lossen
Christiania
TreCroner
Nellebladet
Charlotta Amalia
Hvide Falk
Svenske Falk
galiot Unge Prins
galiot Kleine Jæger
ga1iot St. Johannes
advisjagt Diana

58 stk.
56 stk.
30 stk.
54 stk.
68 stk.
52 stk.
58 stk.
30 stk.
40 stk.
6 stk.
4 stk.
4 stk.

340 mel.

268 md.
84 md.
230 md.
420 mel.
267 md.
322 md.
102 mel.
203 md.

kpt. Isaac Theunissen
viceadm. Peter Morsing
kpt. Peter Thomsen
kpt. Jacob Hoeck
adm. Jens Rodsten
kpt. Gisbert Jansen
sbn. Matties Piil
kpt. Johan Behn
kpt. Johan Schinckel
skp. Berend Petersen
ljt. Jørgen Carstensen
ljt. Andres Jonassen
skp. Peder Larsen

Men disse 27 orlogsskibe og fregatter samt de øvrige mindre skibe var ikke
alle samlet den 22. juni. Havfruen var i Kiel, og andre var ude at krydse.
Den 23. juni holdtes krigsråd, hvor det besluttedes efter kongens ordre at
gå til søs, og samme aften lettede flåden og sejlede sydpå til Stevns, hvo~
den ankrede i eskadreorden. Niels Juels hensigt var herfra at stå til søs og
holde krydsende mellem Ystad og Rygen, dels for at sikre danske transporter og dels for at ødelægge fjendens",
Den næste dag meddelte han imidlertid kongen, at han endnu lå med
flåden ved Stevns - og »Jeg finder det ikke tjenligt at gå herfra med den
østlige vind, eftersom vi formedelst strøm og modvind ikke kan nå op, og
måske kunne en del skibe drive fra flåden." Han benyttede da lejligheden
til endnu engang at bede om at få sine mangler afhjulpet. Blandt andet
ønskede han et parti skjorter og klæder til nogle nordmænd og til de svenske, ..som reverenter er helt nøgne". I øvrigt manglede der mandskab, og
angående udrustningen af flere skibe bad han kongen om, at man i stedet
for at sende fregatterne Caritas og Gliickstadt ville sætte folkene over på
orlogsskibet Prins Jørgen (omtales også som Prins Georg), ..thi jeg holder
et sådant skib bedre til Eders Majestæts tjeneste, og der er mere kraft i
dette end i 4 sådan små, som kun gør lidt kraft"!' .
Niels Juels breve og ordrer viser tydeligt, at han var opsat på at lette og
stå sydpå for at møde fjenden, så snart vind og strøm var gunstige. Men
dette nødtvungne ophold forårsagede, at man fra København stadig blandede sig i hans dispositioner, og her rådede der uenighed om, hvorvidt han
over hovedet skulle have lov til at angribe.
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Det var især kansleren Fr. Ahlefeldt, der nærede betænkeligheder. I sine
breve til kongen gav han udtryk for den betragtning, at Niels Juel så vidt
muligt skulle vente, indtil Tromp var kommet med hjælpeflåden. Situationen tilspidsede sig, da man konstaterede, at den danske flåde ville være den
svenske underlegen i antal skibe. Man kan kun sige, at Ahlefeldts frygt var
naturlig og forståelig, da han næppe har haft nogen mulighed for sømilitært
at vurdere de to parter, men Niels Juel var ikke selv tvivlende. Han havde
fra sine tidligere kampe med svenskerne i denne krig fået erfaringer, der
berettigede ham til at nære en vis tillid til, at han - trods sin underlegenhed - ikke behøvede at frygte et nederlag".
Nogen vished for, hvor den svenske flåde befandt sig, havde Niels Juel
endnu ikke, og han skrev derfor hjem den 26. juni, at han havde udsendt
,,4 galioter, min kaper og Spraglede Falk (også kaldet Bonte Falk) for at
krydse på dem og få visse kundskab." I øvrigt fortalte han også, at han
havde formanet sine skibschefer og advaret dem for sidste gang, "at de ikke
forklatter krudt og lod", - og "hvis de igen så gør, skal de ikke alene betale
krudt og lod, men også bortvises fra flåden som skælme'?",
Vinden var imidlertid stadig sydlig, hvorfor flåden måtte blive liggende
til den 27., men den 28. juni, da vinden gik i SO, sendtes jagten Venus til
Rostock for at advare transportskibene mod at løbe ud, og herfra skulle
den gå videre til Kiel med ordre til Havfruen om straks at gå til flåden.
Samme aften fik Niels Juel imidlertid melding om, at den svenske flåde lå
mellem Ystad og Bornholm. Han sanunenkaldte da hastigt et krigsråd, der
besluttede at lette og "gå ind agter Falsterbo Rev, da fjenden nu kunne
komme lige med vinden på flåden'?'.
En time før solnedgang lettede Niels Juel, og 5 glas efter solnedgang
ankrede flåden nærmere Skåne, hvorved der ville være en chance for at få
luven fra fjenden, når han kom. Niels Juel afgav melding herom til København og benyttede lejligheden til at sende generalcommissariatet endnu et
brev. Dette havde ved brev af 23. juni over for Niels Juel hævdet, at han
var blevet forsynet "med et og andet", men hertil svarede han, at "det vel
er sket med ammunition, mens andet er lidet eller intet påfølgt" "En del
skibe er ikke mere end for 14 dage provianterede, som jeg og de herrer
deputerede alt har notificeret". Desuden anmodede han om at få sine lanterner sendt, "eftersom jeg ikke har en lanterne at gøre seyn (d.v.s. signal)
med, hvor af den hele flåde kunne komme i confusion om natten'?",
Imidlertid var vinden den 29. juni gået om i NV med en stiv kuling, og
skulle flåden have vinden og landet i ryggen som man havde søgt den foregående dag, måtte den atter flyttes. Efter middag lettede Niels Juel der184

for og benyttede samtidig lejligheden til at øve skibscheferne, idet han rangerede (d.v.s. øvede formation) med skibene og gik til ankers mellem Møen
og Stevns på 11 favne om aftenen. Niels Juel skrev til rigskansleren, rigsadmiralen og rigsmarsken i København samme dag for at få endelig ordre,
da hans krydsere og to forbipasserende engelske havde fortalt, "at den
svenske flåde allerede var her i farvandet". Flåden har derfor sat sig "midt
i farvandet mellem Stevns og Falsterbo, hvor vi har fjenden i sigte i læ under Møen, og skal deres ordre og dessein være at gå ind i bugten til os, da
har jeg hermed villet fornemme, om vi skal vente mere succurs, eftersom de
er stærkere af skibe end vi." I det sidste brev fra Niels Juels hånd inden slaget, et brev af 30. juni til rigsadmiralen, spurgte han endnu engang, om der
var flere skibe færdigudrustet, som kunne forventes til flåden, eller "om vi
skal se, hvad Gud og lykken vil give'?",
Rigskansleren, der modtog Niels Juels expresbudskab i København,
skrev øjeblikkelig den 30. juni til kongen herom og understregede for Christian V, at man nu vidste, at den nederlandske hjælpeflåde var på vej, og
at man derfor måtte undgå slaget, indtil denne var nået frem. Han bad indstændigt om, at kongen "allernådigst ville anbefale admiral Juel så vidt
muligt ikke at indlade sig i slag, men holde sig i sikkerhed og afvente hjælpeflådens ankomst." I et lignende brev til kongens sekretær Bierman bønfaldt han denne om at gøre, hvad han kunne for at få kongen til at afsende
en sådan ordre til Niels Jue13T •
Kongens reaktion kender vi ikke, men samme dag, den 30. juni, sendte
han Niels Juels bror, diplomaten Jens Juel, til flåden. Hvilken kgl. ordre
han bragte, ved vi heller ikke, men inden hans ankomst havde man atter
holdt et krigsråd ombord og her besluttet nogen tid endnu at afvente besked fra København, om "der kan ventes mere succurs" . Begivenhederne
udviklede sig imidlertid nu hurtigt. Vejrguderne drillede Niels Juel noget,
thi den 30. juni var vinden drejet sydligere, hvorfor han om formiddagen
lettede, rangerede og atter gik til ankers. Men efter middag lettede han
igen og holdt krydsende for små sejl i farvandet resten af dagen og hele
natten, idet den svenske flåde samme dags aften ved 17-tiden var kommet
til syne til luvart",
Den svenske flåde, hvis chef var admiral Horn, havde den 9. juni forladt Dalarø, og efter en dags tid at have ventet ved Elfsnabben ved indløbet
til Stockholms skærgård, var den endelig stået til søs den 11. juni. Den 13.
juni havde den nået Ølands sydspids, hvor den ankrede. Her kom forstærkning af det nybyggede skib Kalmar samt af resterne af admiral Sjoblads
eskadre, nemlig Andromeda og Gustavus",
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Henrik Horn gik atter under sejl den 15. juni og krydsede derefter mellem Christianopel, Hanø og Bornholm for at indøve mandskabet, indtil
han den 24. juni ankrede under Møen, medens den danske flåde på denne
tid lå under Stevns. Særlig ivrig efter at komme nordpå til Niels Juel har
han åbenbart ikke været, selvom han over for sin konge søgte at give udtryk for sin iver, thi den følgende dag gik han atter på kryds til Bornholm
og kom først tilbage den 29. juni, da han atter ankrede under Møen. I et
brev til kongen indberettede han, at han "for contrari vind skyld måtte
fælde anker øst for landet. Min brandvagt (d.v.s. forpost) gav ikke længe
herefter alarmtegn, og nogle af vore forreste skibe gav tegn til, at de så så
mange skibe, at det ikke kunne tænkes at være andet end fjenden, der med
hele sin flåde avancerede mod mig. Jeg lod derfor lette anker og trak mig
syd om Møen, for at jeg bedre kunne få luven fra fjenden, dersom han
kom. Men det viste sig at være blind alarm, og vi ankrede atter samme
sted og blev liggende der natten over til den 30. juni, da vinden om morgenen mellem 7 og 8 drejede til vor faveur." Som før nævnt var vinden da
sydvestlig med laber kuling";
Henrik Horn lettede straks og stod op mod danskerne, men nåede først
i deres nærhed om aftenen. Niels J uel var da også gået under sejl, og begge
flåderne holdt derefter natten igennem gående for små sejl mellem Stevns
og Falsterbo. Den svenske flåde bestod af følgende skibe":

1. eskadre:
Victoria
Wrangel
Saturnus
Mars
Caro/us
Wismar
Riga
Hjorten
Flygande Wargen
Andromeda
Friderica Amalia
Elisabeth
Trumsiagar
brander St. Jacob
brander Dtuivan
boiert Mjohunden
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84 stk.
64 stk.
64 stk.
74 stk.
56 stk.
52 stk.
46 stk.
34 stk.
56 stk.
52 stk.
32 stk.
18 stk.
18 stk.

480 md.
400 md.
380 md.
430 md.
250 md.
250 md.
230 md.
150 md.
230 md.
250 md.
150 md.
100 md.
130 md.
20 md.
17 md.
10 stk. 32 md.

admgen. Henrik Horn
admljt. Gustaf Horn
sbn. J. Clerck
major M. Dynkirk
kmd. A. Appelbohm
kpt. H. Appelbohm
kpt. D. Grønvall
kpt. Klas SIatte
kpt. Thomas Marshal
admljt. Rosenholm
kpt. Kr. Wernick
kpt. J. Gerdtsson
kpt. Rickstacker

boiert Ekorren
boiert Råbocken
boiert St. Johannes
2. eskadre:
Solen
Venus

Mercurius
Hercules
Spes
Svenska Lejonet
Phoenix
Kg. David
Plirlan
brander St. Johannes
brander Biomen
boiert Laurentius
boiert Gripen
boiert Lille Fortuna
boiertLuna

3. eskadre:
Nyckeln
Jupiter
Draken
St. Hieronymus
Cæsar
Kalmar
G åteborg
St. Maria
Gustavus
Solen
Salvator
brander Danska Svan
brander?
boiert Fårgylda Falken
boiert Fortuna
boiert Gr åna Draken
boiert Siåman

12 stk. 26 md.
4stk. 20md.
4stk. 22md.

72 stk.
64 stk.
66 stk.
54 stk.
46 stk.
52 stk.
34 stk.
32 stk:.
18 stk.

8 stk.
8 stk.
10 stk.
4stk.

88 stk.
68 stk.
64 stk.
72 stk.
60 stk.
66 stk.
52 stk.
50 stk.
48 stk.
22 stk.
22 stk.

470 md.
410 md.
400 md.
260 md.
210 md.
230 md.
150 md.
140 md.
100 md.
22md.
22 md.
44md.
25 md.
29 md.
20 md.

adm. H. Clerck
adrnljt. C1. Sparre
sbn, M. Anekarhjelm
kmd. Olof Ersonborg
kmd. Anders Jacobsen
kpt, Fr. Coijet
kpt. J. Ekenberg
kpt. H. Prytz
kpt. H . Piper

450 md.
400 md.
390 md.
390 md.
240 md.

adm. H. Wachtmeister
admljt, Rosenfeldt
sbn, E. Taube
kmd. J. Taube
major E. Rosenfeldt
kmd, J. Bogman
kpt, Will. Lee
kpt. E. Boy
kpt. Oluf Andersson
kpt. A. Hyssing
kpt. M. Olufsson

220 md.
110 md.
200 md.
100 md.
140 md.
18 md.
20 md.
10 stk:. 44 md.
10 stk. 50 md.
8 stk. 25 md.
4 stk. 20 md.
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Dog skrev Henrik Horn til kongen efter slaget, at 3 skibe .Carolus; Maria
og Giiteborg, der til forskellige tider var blevet udkommanderet på brandvagt, af uforsigtighed havde begivet sig så langt fra flåden, at de ikke mere
kunne finde denne." Men heller ikke Niels Juels flåde talte den fulde
styrke, som var angivet den 22. juni. Havfruen var i Kiel og kunne ikke
nå tilbage, bl. a. fordi den svenske flåde nu spærrede vejen, så den først
den 5. juli nåede Dragør med en transport af matroser. Bonte Falk og galioten St. Johannes fik den 26. juni ordre til at søge efter svenskerne ved
Rygen og derefter ved Ystad, og heller ikke disse to skibe nåede tilbage
inden slaget. Hvilke brandere eller mindre skibe, der har deltaget i slaget
enten på dansk eller svensk side vil det være umuligt at fastslå med sikkerhed, da disse stadig brugtes til transport af proviant og andre tilførsler
samt til at bringe budskaber mellem flåderne og hjemlandet. Der kan dog
næppe være tvivl om, at antallet af dem har været størst på svensk side",
I alt har der således i selve slaget deltaget på svensk side 18 orlogsskibe,
12 fregatter, 6 brandere og muligvis 12 mindre skibe, medens der på dansk
side har være 16 orlogsskibe, 9 fregatter, 2 brandere og muligvis 7 mindre
skibe. De svenske skibe havde tilsammen 1.634 kanoner, medens de danske
havde 1.422 kanoner, og hvad bemandingen angår, var der på den svenske
flåde ca. 8.600 mand, medens der på den danske var ca. 6.700 mand. Det
var især de danske orlogsskibe, der var stærkt underbemandede",
Da mørket var faldet på den 30. juni om aftenen, gjorde de to flåder
klar til kamp den følgende dag. Vinden var sydlig, da den danske flåde
krydsede nord for Stevns, medens svenskerne, der først troede, at Niels
J uel ville ty ind i Køge Bugt, allerede om aftenen fulgte nordpå langs kysten. Admiral Horn kom da for tæt ind under land med sin flåde, og orlogsskibet St. Hieronymus løb sent om aftenen på grund ved Stevns Klint. Landeværnet på Stevns blev alarmeret, og bålene flammede langs kysten for at
kalde mand af huse. Opdelt i tre kompagnier under ledelse af overhopmand
(d.v.s. oberhauptmann) Jørgen Mogensen belavede de sjællandske bønder
sig på med deres primitive våben at modstå en eventuel landgang. Men
sikkert til held for dem var det ikke af den grund, at det svenske skib var
gået så nær land. Tidligt næste morgen kom St. Hieronymus af grunden
igen ved egen hjælp, hvorpå skibet sluttede sig til den øvrige svenske flåde,
der atter havde holdt østpå".
Søndag morgen den l. juli var vinden syd med bramsejlskuling, da de to
flåder ved daggry befandt sig liggende på vestlig kurs sejlende bi-de-vind
for bagbords halse nær Falsterbo Rev. Sydligst lå svenskerne, som i slaglinie fulgte jævnsides med den danske flåde. Forrest i den svenske linie gik
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admiral Wachtmeister med 3. eskadre, derpå fulgte admiral Horn med 1.
eskadre og sidst lå admiral Clerck med 2. eskadre, medens den danske flåde
i læ kom i følgende orden: admiral Jens Rodsten med 3. eskadre, derpå
admiral Niels Juel med 2. eskadre og sidst admiral Marquor Rodsten med
l. eskadre, som var faldet lidt i læ af linien . Horn havde inden sin beslutning om angreb haft de andre admiraler og fornemste officerer samlet for
at få deres approbation af bestemmelsen, hvorefter man enedes om at angribe og om muligt benytte enhver lejlighed til entring, "til hvilken ende
jeg hurtigt lod fordele til skibene efter proportion de 600 knægte, som var
destinerede til Pommern, for værket så meget bedre at kunne facilitere og
uden videre ordre at kunne gå løs på fjenden," skriver Horn".
De to flådechefer var således begge indstillet på kamp, og det var derfor ikke vanskeligt for Niels J uel at få trukket svenskerne hen i netop det
farvand, hvor han selv ønskede, at kampen skulle foregå. Desværre er en
nøjagtig rekonstruktion af slagets videre forløb vanskelig, da der på afgørende punkter mangler vigtige kilder. Den rapport om slaget, som Henrik
Horn aflagde til kongen, er formet som en undskyldning for det store nederlag, og Niels Juels rapport kendes ikke. Man må derfor nøjes med de
spredte oplysninger fra forskellige kilder, idet man ikke kan stole på de
glædesskrifter, som efter slaget udsendtes til underretning for det danske
folk.
Så snart det var blevet lyst, søgte de to flåder nærmere til hinanden for
at komme på skudhold, og mellem kI. 5 og 6 begyndte den første skudveksling. Kampen blev hård, og i særlig grad har de svenske skibe koncentreret deres ild mod de danske admiraIskibe, som derfor fik en hård medfart allerede tidligt under slaget. Krudtrøgen forårsagede dels svenske branderangreb, dog uden held, og dels at Marquor Rodstens eskadre, der var
faldet mere i læ, ubemærket af Horn fik en anden kurs og først dukkede
op igen under begivenhederne ved Stevns, hvorfor Horn troede, at det var
en ny eskadre, der kom",
Da flåderne efterhånden nærmede sig Stevns Klint, spidsede vinden og
gik noget vestligere. Under livlig gensidig kanonade faldt begge flåder af
og fortsatte med kurs tæt mod det nordøstlige hjørne af Stevns. Under
denne sejlads ramte en skæbnesvanger ulykke svenskerne, der lå nærmest
klinten, idet det svenske orlogsskib Draken i admiral Wachtmeisters eskadre
kom for nær til land og gik på grund "ud for Eskesti under klinten for
Sigerslev Strand'?",
Admiral Horn befandt sig nu i en mindre heldig situation. Skulle han
fortsætte med flåden og lade Draken klare sig selv - eller afgive skibe til
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dens beskyttelse? Med Stevns til luvart om bagbord og den danske flåde
i læ om styrbord havde han også mulighed for at fortsætte en tid og derefter ved at vende alle på en gang at holde sig mellem Draken og den danske flåde. Eller han kunne holde ned mod den danske flåde - alle på en
gang - eller i kølvandsorden og forsøge et gennembrud af den danske linie.
Men disse manøvrer krævede dygtige skibschefer og øvede besætninger.
Admiral Horn valgte at efterlade 5 skibe til assistance for Draken, hvorefter han kovendte ved kontramarch (de efterfølgende skibe vendte, efterhånden som de kom op, i kølvandet på det forreste skib). Herved passerede han på modsat kurs den danske flåde",
Niels Juel, der muligvis har forudset grundstødningen, besluttede sig til
også at vende og således følge den svenske flåde, og da Christianus V allerede på dette tidspunkt havde været så uheldig at få flere grundskud, som
forårsagede, at skibet trak meget vand, flyttede han sit flag til Fridericus 111
fra Marquor Rodstens eskadre. Denne, der dannede arrieregarden, havde
som nævnt ligget noget i læ af den øvrige linie, så den først kom til fra NØ
ved de sidste manøvrer. Med Fridericus 111 deltog Niels Juel selv i angrebet på Draken, og det lykkedes ret hurtigt for ham at få denne til at stryge.
Han skrev senere herom til kongen, at "den derpå kommanderende schoutbynacht til ingen anden end til mig har villet give sig fangen, som hans
skriftlige attest og skal udvise," hvorfor officererne fra Draken kom ombord til Niels Juel, medens denne satte sin sekretær og 4 mand som prisemandskab over på det grundstødte skib. Den øvrige vagt besørgedes af
landeværnet".
Overhopmand Jørgen Mogensen sendte sine folk til grundstødningsstedet, og efter opfordring fra Niels Juels sekretær sendte han mandskab ombord for at hjælpe til med at bevogte skibet, samtidig med at landeværnet
hjalp med at bringe fanger i land, fortrinsvis syge og sårede. Bønderne,
der var bevæbnede med de dertil bedst egnede redskaber fra gårdene, var
ikke så veldisciplinerede, at landeværnets officerer kunne hindre tyveri, der
måske for den enkelte var lidet, men for landeværnet som helhed blev
til en del. Disse udskejelser tog særlig fart, da vagtmandskabet havde taget hul på øl- og vinankrene ombord og var begyndt at drikke.
Samtidig med at landeværnet var optaget af Draken, kom der fartøjer i
land fra forskellige havarerede svenske skibe, så der måtte sendes folk til
landingsstederne for at tage svenskerne til fange. De tre kompagnier i
Stevns herred slog derfor ikke til, hvorfor Jørgen Mogensen måtte sende
bud om assistance fra Bjæverskov herred. Hjælpen herfra afløste om natten vagten på Draken, hvilket imidlertid ikke formindskede plyndringen af
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skibet og dets svenske mandskab",
Efter vendemanøvren fortsatte Niels Juel i sydøstlig retning på parallel
kurs med sin modstander. Han var stadig i læ, men den svenske linie var
nu kommet i uorden, og affæren med Draken havde moralsk svækket svenskerne. Da der i den svenske linie var opstået et hul, luffede han og stod
bi-de-vind for styrbords halse ned gennem åbningen med Fridericus III som
førende skib. Dette blev slagets afgørende moment. Vinden, der var gået
vestligere, og på dette tidspunkt nærmest var vest, tillod denne manøvre, og
Niels Juel udnyttede - stolende på sine skibschefers dygtighed - genialt
situationen.
Niels J uel var blandt de første i søkrigshistorien, der førte sin linie til
gennembrud af fjendens linie. Han havde, som tidligere nævnt, søgt at udføre samme taktik allerede den 25. maj 1676, men dengang med langt ringere held, blandt andet fordi mørket var ved at falde på. Men nu nåede
han sit mål, dels fordi han fik afskåret ca. en trediedel af den svenske flåde,
og dels fordi Marquor Rodstens eskadre vestfra kunne blande sig i kampen. Denne eskadre havde Niels Juel efterladt ved Stevns til at bekæmpe
Draken's sekundanter, hvilket også lykkedes med stort held, idet tre af
dem, St. Hieronymus, Mercurius og Kalmar, kom i læ af de danske skibe
og således afskåret måtte undfly ved at stå nordpå gennem Sundet, medens
de andre søgte tilbage til hovedflåden forfulgt af Rodstens eskadre.
Man forstår, at der var grund for Horn til i sin rapport til kongen at
skrive, at "fjenden mødte os med stor resolution", thi det er imponerende
med hvilken beslutsomhed og kraft Niels Juel handlede, som om det var
efter en forud lagt plan. I samtidige beretninger om slaget står, at ialt 16
skibe blev afskåret, hvoraf de 7 var orlogsskibe, uden at det dog angives,
hvilke det var. Fra dette øjeblik udviklede der sig en hårdnakket kamp.
..På begge sider blev så grummelig fægtet, at stykkerne gik som trommestikker på 100 og flere trommer, thi begge parter gav hinanden hele lag'?",
Under den voldsomme kamp kolliderede Spans skib Norske Løve med
Jens Rodstens Tre Croner, hvorved dette skib fik drejet gallionen og bovsprydet af. Senere mistede Norske Løve sin storstang og fik samtidig nogle
skud i vandgangen, så den måtte trække sig ud af slaget. Tre Løver blev
stærkt beskadiget, men nåede at få gjort det svenske skib Mars manøvreudygtigt, så det måtte overgive sig til Floris Carstensen. Det gik også hårdt
ud over Marquor Rodstens skib Anna Sophia, der blandt andet mistede sin
stormast. Viceadmiral Chr. Bjelke entrede og tog orlogsskibet Cæsar. Alle
de hidtil erobrede skibe var således taget af Niels J uels egen eskadre".
Det er ikke ganske klart, hvorledes de øvrige svenske skibe klarede sig
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i slaget. Den hollandske admiral Bastiansen har således i et brev hjem skrevet, at ifølge admiral Juels rapport har den danske flåde ..drevet svenskerne
på flugt, taget 5 skibe fra dem og skudt et i sænk, medens to svenske brandere brændte uden virkning, samtidig med at der på dansk side kun er
mistet 2 slupper." Ligeledes angiver den samtidige historiske forfatter Stehn
Jacobsen, at .Saturnus opbrændte udi slaget", og forskellige andre dokumenter taler om et sænket svensk skib, men da ingen svenske kilder giver
oplysning herom, men tværtimod oplyser, at Saturnus den 11. juli, ganske
vist stærkt beskadiget, blev sendt til Stockholm fra Elfsnabben, må man
holde sig til Havmanden's journal: ,,- og har vores flåde taget skibe fra
ham og opbrændt 3 stykker, som er i brand skøden," og tolke dem således,
at skibene nok blev skudt i brand, men at svenskerne fik reddet dem alle
tre 5S•
Fridericus III med Niels Juel ombord var stærkt engageret. På et tidspunkt var den endda omgivet af 6 fjendtlige skibe, som hamrede løs på det
danske admiralskib, der led så store skader, at Niels Juel måtte flytte sit
flag til Charlotta Amalia, hvorfra den sidste del af slaget blev ledet. Ved
3-tiden om eftermiddagen fandt admiral Horn imidlertid stillingen uholdbar og mente, at det ville være klogest at trække sig tilbage. Han skrev selv
herom: ..I værende combat blev vore skibe skudt meget redningsløse, de
som endnu kunne holde luven var formedelst Guds nådige hjælp og den
højeste flid i stand til at salvere sig, men hvad der kom i læ eller blev stikkende på grund fandtes ingen midler til at hjælpe, thi vi kunne ikke længere resistere, men måtte trække os bort fra combatten, hvilket skete med
så god orden, da vi havde sendt de havarerede skibe forud'?" .
Da Horn begyndte flugten, var det blæst op til en hård kuling med regn.
Dette i forbindelse med den almindelige forvirring gjorde, at navigationen
blev vanskeliggjort, hvorfor nogle af de svenske skibe ikke kom klar af
Falsterbo Rev, som de kæmpende flåder efterhånden var kommet temmelig nær, idet strømmen satte op på revet. Flygande Wargen gik således på
grund her og blev senere taget af Caritas. der omsider fra København nåede
frem til kamplinien. Wrangels Polais og Gliickstadt var ligeledes blevet
sendt til hjælp, men ingen af disse nåede de kæmpende flåder. Endnu et
svensk skib måtte give op under flugten, idet Svenska Lejonet efter Horns
rapport "begik en stor galenskab", da den pludselig vendte om og gik lige
tilbage mod den danske flåde, hvor den lod sig tage uden synderlig modstand. Det var kaptajn Drejer, der med sit skib Enighed, erobrede den",
De svenske skibe sejlede imidlertid bedre end de danske, og da mørket
faldt på, tabte Niels Juel følingen med fjenden, idet man dog stadig fort192
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Skitse af slaget i Køge Bugt. Med stiplet linie er angivet den svenske flådes
og de svenske skibes kurser. og den [uldt optrukne linie angiver den danske
flådes kurs. Tal/ene angiver numrene på de svenske og danske eskadrer.
Se side 188-194.

Bagsiden af den store medalje slået til ære for Niels Iuel. (Nationalmuseet foto).
Se side 196.

satte østover. Samtidig sendte han melding tilbage til København om situationen og anmodede indstændigt om, at der måtte blive sendt proviant og
ammunition efter ham snarest, og at også de hollandske skibe uden ophold måtte blive beordret til at støde til ham, da han havde besluttet at
forfølge de fjendtlige skibe lige til skærene og der afvente de spredte skibe
og ved Guds hjælp opfange dem. Rigskansler Ahlefeldt, der lod denne
meddelelse gå videre til kongen, oplyste samtidig, at generalcommissariatet
havde lovet at foretage det fornødne og skrev videre, åbenbart med sin
stadige frygt for den danske flådes sikkerhed, at "det andet er efter min
mening så meget nødvendigere, da de indkomne fanger enstemmigt beretter,
at endnu 8 skibe er blevet tilbage i skærene, og at 3 var kommanderet andetstedshen fra flåden, så de, når de slutter sig til resten af flåden, stadig
vil være temmelig considerabel," hvorefter han bad kongen om at beordre
de hollandske skibe til at slutte sig til Niels Jue15 0 •
Ahlefeldt havde imidlertid ikke behøvet at være så ængstelig, thi den
næste dag ved 8-tiden, da Niels Juel var på højde med Bornholm, besluttede han sig alligevel til at vende om, idet svenskerne nu havde fået for
stort et forspring. Møjsommeligt måtte flåden derefter krydse tilbage. Først
slog den et slag ned mod Rygen og derefter mod nord, men vinden var
efterhånden blevet VNV, og da flåden atter nærmere sig Stevns, gik der en
hård strøm imod, så krydsningen hjem kom til at tage betydelig mere tid
end forfølgelsen østpå. Den 4. juli nåede flåden omsider nord for Stevns,
og ved 8-tiden samme dags morgen ankredes ved Dragør",
Den svenske flåde var i mellemtiden skyndsomst ilet mod sikker havn
og havde den 3. juli nået Ølands sydspids, hvorfra admiral Wachtmeister
med en del af skibene søgte ly i KaImarsund, medens Horn fortsatte nordpå
med resten. Den 11. juli nåede han Elfsnabben - nøjagtigt en måned efter
sin afrejse. Det kan i øvrigt bemærkes, at blandt de enheder, der gik ind til
Kalmar, var også de tre orlogsskibe, der som brandvagter havde været fraværende ved slagets begyndelse.
Som tidligere omtalt var nogle svenske skibe flygtet nordpå gennem Sundet. Da de ville snige sig langs den skånske kyst, ramtes de af det uheld, at
orlogsskibet Kalmar og en lille jagt Gripen gik på grund nær Malmø. De
to andre orlogsskibe St. Hieronymus og Mercurius søgte at hjælpe dem af
igen, men på dette tidspunkt var deres skæbne beseglet, idet den hollandske hjælpeflåde var på vej sydpå gennem Sundet. Rigsadmiral Bjelke der
var underrettet om de svenske skibes flugt, skrev endnu den l. juli til kongen: "Jeg har straks sørget for, at den hollandske resident og generalcommissær Gyldensparre er sejlet til Sundet for at advare de hollandske skibe,
13 Nicis lud
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som er ankomne der, om de tre svenske skibe, der er retireret til Malmø.
Ligeledes har jeg givet ordre med en jagt, at skibet Gliickstadt og andre
af Hans Majestæts skibe han møder, at de skal holde øje med de samme
tre svenske skibe og om muligt opbringe dem, hvad jeg hellere vil ønske,
end de skulle falde i de hollandske skibes hænder'?",
Generaladmiral Tromp var om aftenen den 1. juli gået i land ved Helsingør fra hjælpeflåden og havde fortsat ad landevejen til København, hvor
han opsøgte rigskansleren tidligt den følgende morgen, og efter at have
modtaget sit kongelige patent tog han atter ud til eskadren for at afsende
nogle skibe mod de tre svenske ved Malmø. Han sendte Waesdorp, Oosterwijk og Tijdverdrijf gennem Drogden syd om Saltholm, medens Zuyderhuys, Dom v. Utrecht og Campen med branderen Jacob en Anna skulle
gå nord om, så svenskerne ikke kunne undslippe. Uheldigvis gik Waesdorp under sejladsen gennem Drogden på grund, hvorved denne del af
ekspeditionen sinkede så meget, at skibene, der gik nord om, kom til at
kæmpe alene mod svenskerne. Disse slog bravt fra sig trods deres umulige situation, men måtte til sidst give op, da branderen blev sendt imod
dem. Schoutbynacht Anckarhjelm sprang i søen fra sit skib Mercurius, som
herefter blev erobret af kaptajn Cornelis Tielos på Campen, og denne fik
selv bugseret branderen væk, så den opbrændte uden at beskadige det erobrede skib. Samme kaptajn Tielos viste i øvrigt stor energi, idet det også lykkedes ham at erobre St. Hieronymus, ombord i hvilken den svenske kommandør Taube var blevet dræbt i kampen, mens det tredje skib Kalmar,
der var i kamp med Zuyderhuys, forsvaredes med megen ihærdighed af
kaptajn Bogman, som til sidst, for at dette nye skib ikke skulle falde i
fjendens hænder, lod det stikke i brand, medens han reddede sig selv og
de fleste folk ind til Malmø i bådene. I kampen, der havde varet mere
end 5 timer, var de svenske skibe blevet støttet fra Malmø Slot, dog uden
særlig stor virkning",
Rigsadmiralens håb om, at danskerne også skulle erobre disse svenske
skibe, gik derfor ikke i opfyldelse. Den 2. juli kl. 5 om eftermiddagen
var Jægeren efter Henrik Bjelkes ordre gået under sejl mod Malmø, men
da den nåede frem næste morgen, var kampen forbi. Hollænderne lå på
reden, og svenskernes heroiske fægtning var afgjort Tromp, som var kommet til stede på Oosterwijk, sendte derfor Jægeren tilbage til København
igen. Det sidste af de svenske skibe, jagten Gripen; blev ødelagt ved strandingen, men mandskabet reddede sig i land",
Materielt betød slaget en stor gevinst for Danmark og et endnu større
tab for Sverige, idet 7 tidligere svenske skibe samt galioten Grena Draken,
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der blev erobret af en af Niels Juels kapere, foruden nogle proviantskuder,
hvis antal og identitet det er vanskeligt at efterspore, blev indlemmet i
den danske flåde. Men herudover mistede svenskerne Kalmar, jagten Gripen og antagelig 3 brandere, hvoriblandt Druivan og Danska Svan. Desuden blev en del af deres skibe meget ilde tilredt. Niels Juels to lysende
sejre den l. juni og den l. juli betød således, at Danmark erhvervede sig
8 store orlogsskibe, 3 fregatter, 2 jagter foruden diverse mindre fartøjer,
medens svenskerne desuden mistede 2 orlogsskibe, 1 jagt og 3 brandere".
Sejren var resultatet af en fremragende taktisk præstation og fik den
største strategiske og politiske betydning for krigens videre forløb, idet den
tilintetgjorde svenskernes plan om at slå den danske flåde, inden hollænderne kom til hjælp. Var den danske flåde blevet sat ud af spillet, ville
den hollandske hjælpeflåde ikke have været i stand til at fravriste svenskerne herredømmet i de danske farvande. Ved sin sejr holdt Niels Juel
Sundet rent og muliggjorde en fortsat forbindelse til den danske hær i
Skåne, medens en modsat udgang af slaget ville have gjort hærens stilling
ganske uholdbar. Niels Juel vandt således ikke alene slaget, men også det
fortsatte herredømme til søs, hvorved han kunne vanskeliggøre svenskernes transporter over Østersøen og samtidig sikre den danske hærs bevægelsesfrihed.
Det var tillige af den største nationale betydning, at Niels J uel sejrede
uden fremmed hjælp, og det kom for den danske flåde i tiden fremover
til at spille en afgørende rolle, idet det nu blev danskere og nordmænd,
som blev toneangivende, så flådens institutioner og materiel kunne udvikles på et nationalt grundlag og med et nationalt personel, hvor kommandosproget fortsat kunne være dansk.
I udlandet og ikke mindst i søfartsnationen England forstod man fuldt
ud at vurdere slagets betydning. Herom vidner de indberetninger, som den
danske envoye i London, Marcus Gjøe, sendte hjem. Marcus Gjøe var
straks efter modtagelsen af meldingen gået til hoffet, hvor man havde
mødt ham med den største interesse og udspurgt ham om enkeltheder.
Gang på gang havde ban måttet forelæse en beretning om slaget. "Der
var stor trænge omkring mig, kongen og duc de York havde næppe selv
plads nok". Alle forundrede sig over så stor en viktorie, og "kongens
refleksion var, at det var ude med Sverige, at det ej kunne lange til flåde
udi 50 år", og "duc de Yorks var, at det var underligt, hvor admiral Juel
kunne så vinde vinden, og det havde været umuligt, om den svenske flåde
havde haft en god sømand hos sig." Kongen, duc de York og de fornemste admiraler havde samtalet om slaget til langt ud på natten, og Charles
13"
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IT havde sluttet med den lykønskning til Christian V, ,,- at Juel var den
største admiral, som nu var i Europa,"?"
Også i Nederlandene forstod man at værdsætte Niels Juels sejr, men
dog med en lidt anden baggrund. Den danske gesandt Meyererone skrev
den 14. juli hjem, at da mange købmænd havde store summer anbragt i
Sverige, var man bange for, at Danmark ville få for stor indflydelse i
Østersøen. Og han fortsætter i sin depeche: "Af denne grund er det derfor
nødvendigt for mig, at jeg ikke bruger så begejstrede vendinger om de
fordele, som den gode Gud har velsignet Eders kongelige Majestæt med. "63
Disse oplysninger er unægtelig besynderlige i betragtning af, at der mellem Danmark og Nederlandene bestod et forbund, efter hvilket vi sammen trådte op imod Sverige, men de forklarer til gengæld mange kontroverser mellem danske og nederlændere og ikke mindst årsagen til begivenhederne resten af året og resten af krigen.
I Danmark gav glæden over sejren sig udslag på mange måder, såvel i
form af digte til ære for Niels Juel og den danske flåde som i form af
trykte pjecer, der i mere eller mindre lyriske vendinger skildrede begivenheden. Også officielt ønskede man imidlertid at fejre den strålende søsejr, idet der blev givet almindelig ordre til, at der i alle landets kirker
skulle holdes gudstjeneste med taksigelse fra prædikestolen, og fra fæstningerne skulle der, så snart højmessen var færdig, løsnes 3 gange 3 stykker'",
Til dem, der havde udmærket sig i kampen, uddeltes Christian V's tapperhedsmedaille. Denne blev slået i guld og sølv og i nogle tilfælde fæstnet i en kæde til at hænge om halsen. Men desuden gav slaget anledning
til, at der blev slået medailler, som specielt var udfærdiget til forherligelse af sejren i Køge Bugt, og blandt disse bør fremhæves Christopher
Schneiders kæmpemedaille, som efter krigen blev lavet specielt til Niels
Juel. Den måler 12,8 cm i diameter og er sandsynligvis den største medaille, der nogensinde er præget i Europa. Stempelstikkeren havde den
under arbejde i adskillige år og fik den tilsyneladende først færdig i tiden
1683-86. På forsiden fortalte inskriptionen blandt andet, at under Christian V's lykkelige regering blev den fjendtlige flåde slået 3 gange: under
Øland (1/6 1676), nær Langeland (1/6 1677) og i Køge Bugt (1/7 1677) og at der under disse slag blev erobret i alt 11 orlogsskibe af l. klasse.
På bagsiden findes som symbol et billede af det svenske orlogsskib Mars.
der stryger for Christianus V. og over billedet er sat indskriften: Sic Codani
Turbas Conciliasse juvat 1. ju/ii anno 1677 d.v.s. Således dæmpes uroligheder i Østerseen".
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Kongen havde den 1. juli begivet sig fra lejren ved Malmø til Skanør,
hvorfra han, så godt det lod sig gøre, havde fulgt slagets gang, og kort
tid efter havde han fået mere udførlig rapport fra Jens Juel. Denne havde
nemlig ombord i en jagt fulgt striden og umiddelbart efter afslutningen
aflagt beretning herom for kongen. Da Niels Juel derfor den 4. juli kom
tilbage til Dragør, modtog han fra kongen et brev, hvori bl. a. stod om
den "herlige viktorie uden stor skade på vore skibe og uden megen forlis
på folk": ..Vi er med den herudi beteede konduite vel tilfreds, og har dig
derfor for vores admiralgeneralløjtnant deklareret og vil også allernådigst
forbedre din gage, og du kan forsikre alle andre officerer, som har bevist
deres troskab og tapperhed, om vores kongelige nåde og belønning'?".
Så snart flåden havde ankret, sendte Niels Juel brev til generalcommissarlatet med liste over, hvorledes skibene var provianterede, og hvad der
var nødvendigt af reparationer. Samtidig bad han rigsadmiralen fremskynde leverancerne, så flåden hurtigt kunne komme ud igen, og angav
i øvrigt flådens tab i menneskeliv således":
døde kvæst.

1. eskadre
Anna Sophia
17
6
Norske Løve i Kbhvn.
Delmenhorst
12
3
Lindormen
2
9
Fridericus III
12
3
Christianus IV 7
10
Hommeren
2
8

30

61

døde kvæst.

2. eskadre
Christianus V 8 36
Churprinsen i Kbhvn.
Tre Løver
3
5
Christiansand O
3
Enighed
4 32
Neptunus
O
O
Postillionen på kryds

17

80

døde kvæst.

3. eskadre
TreCroner i Kbhvn.
Charlotta A.
4 13
Gylden/øve
3
16
Svanen
9
13
Lossen
1
1
Christiania
5
7
Hvide Falk
O
1
Svenske Falk 2
8
29

69

Det kendte samlede tab var således 76 døde og 211 kvæstede. Hertil kommer tabene på de tre admiral- og viceadmiralskibe, der var sendt til København, men da disse havde deltaget i de hårdeste kampe, kan man skønsmæssigt ligestille dem med de skibe, der havde de største tab, og får da, at
der i alt må have været op imod 100 døde og 275 kvæstede. Postillionen
har næppe haft væsentlige tab.
Svenskernes tab er ikke kendt., men alene de skibe, der gik tabt., havde en
besætning på over 2.500 mand, hvoraf dog nogle fra skibene ved Malmø
reddede sig i land. Hertil kommer tabene på de øvrige skibe, hvoraf nogle
tilmed havde været i brand. Det samlede svenske tab må derfor anslås til
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at ligge op imod 3000 døde, kvæstede og fangne.
Niels Juel sendte også kongen et brev, hvori han fortalte, at han allerede
var kommet tilbage, da han måtte reparere og "viktualere, eftersom de fleste af Eders Majestæts skibe er meget slet forsynet med proviant, så jeg ikke
har kunnet forfølge fjenden længere end til Bornholm." Det var således et
stort ansvar, der kom til at hvile på generalcommissariatet, som trods utallige indtrængende henvendelser fra Niels Juel i løbet af juni måned ikke
havde sørget for, at skibene var blevet provianteret tilstrækkeligt. Niels Juel
havde derfor måttet nøjes med at sende en galiot videre for at se, hvor
svenskerne gik hen. I øvrigt erklærede Niels Juel, at de pådragne skader
hurtigt kunne repareres, men da det med Christianus V ville vare nogen tid
bad han om at måtte gå over på Prins Georg, og at officerer og folk også
måtte blive beordret derover".
Den 6. juli skrev Niels Juel atter til kongen og understregede her, at ..alting består nu deri at bruge tiden og den af Gud Eders Majestæts våben
forlente viktorie. Jeg holder det næppe trolig, at vi skal se nogen svensk
flåde i søen i år, men vil derfor tage andre mensures." I øvrigt håbede han
snart at få Christianus V repareret, da lækken nu var fundet. Men desuden
tilføjede Niels Juel i sit brev en alvorlig anklage mod Tramp, idet denne
fra Niels Juels prise Draken, som var sendt til København, ,,- har jaget
mine folk ud og ladet den besætte med sine folk, hvad der forekommer mig
mærkeligt, da generaladmiralen ikke har været i bataillen og heller ikke
hans underhavende." "Jeg havde ikke formodet at skulle udsættes for slige
insolentier," slutter Niels Juel, idet han bad om at få prisen tilbage. Men
samtidig klagede også hollænderne over, at danskerne - selvom dette mislykkedes - havde søgt at sætte prisernandskab på Mercurius og St. Hieronymus for at føre dem ind i havnen".
Det var således ikke på nogen behagelig måde, de to admiraler dette år
atter fik føling med hinanden, vel nærmest som et ulykkesvarsel for, hvad
sommeren videre ville bringe. Selvom man tilsyneladende fra begge sider
gjorde, hvad man kunne, for at få alt til at glide, var det ikke muligt at
fjerne den fundamentale modsætning, som nu bestod mellem dansk og nederlandsk udenrigspolitik. Naturligvis har det såret de stolte hollændere
meget, at Niels Juel uden deres hjælp kunne hamle op med den svenske
flåde. Den nederlandske resident Jacob le Maire skrev den l. juli hjem fra
København: "Man frygter her, og ikke uden grund, at svenskerne vil angribe danskerne, hvor de ligger, inden den hollandske hjælp kommer, i hvilket tilfælde man må frygte, at det så ikke vil gå bedre til vands end det er
gået til lands". Men en af grundene til danskernes svaghed havde le Maire
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omtalt i et tidligere brev, hvor han skrev, at Niels Juel måtte lade tre af
sine skibe ligge i havnen, da de hollandske hvervede matroser stadig ikke
var kommet. Det var derfor et held for Niels Juel, at han af de skibe, der
var erobrede den l. juni fik en del bådsfolk, idet alle fra Halland og Skåne
straks havde meldt sig til dansk tjeneste",
De prisepenge, der efter de to heldige slag tilkom Niels J uel, blev til en
anselig sum, som han senere fik udbetalt i form af jordegods. Således erhvervede Niels Juel sig det da forfaldne Valdemar Slot og en del bøndergods på Tåsinge. Tromp fik ikke del i prisepengene for andre skibe end
de to, som hollænderne erobrede ved Malmø . Kongen affærdigede hans
ønske med, at han "ikke kunne reflektere på, hvad der var vedtaget i Holland'?',

IO. Strandhugst og landgange

Generaladmiral Cornelis Tromp var som tidligere omtalt i begyndelsen af
februar 1677 rejst til Nederlandene for at medvirke ved hjælpeflådens udrustning og deltage i forhandlingerne om dens afsendelse. Han havde her
ønsket, at hjælpeflåden skulle stå under hans kommando allerede under
sejladsen til Danmark, men dette blev nægtet ham, da han var dansk generaIadmiral og for tiden løst fra sin ed til Nederlandene. Derfor måtte
Tromp nøjes med at følge med flåden som passager.
Chefen for hjælpeflåden var løjtnantadmiral Willem Bastiansen Schepers,
der den 18. juni stod til søs fra Nieuwdiep. Der var ringe og som oftest
kontrær vind under sejladsen, så flåden kom kun langsomt frem. Således
var hele den første uge forløbet, og ikke før den 28. om natten passeredes
Jyske Rev. Den 29. nåede flåden op i sigte af Norge og var om aftenen
ved "Skagens Spids". Den 30. om morgenen var vinden blevet sydvest, og
flåden kom heller ikke da videre hurtigt ned gennem Kattegat. Endelig den
1. juli om morgenen dukkede Sjælland op syd for flåden, Tromp gik i land
ved Helsingør og den næste dag havde han fået dirigeret nogle af de nederlandske skibe til Malmø, hvor kampen med de tre svenske orlogsskibe
havde stået'.
Da kongen i sin tid havde antaget Tromp som generaladmiral, var årsagen, som tidligere nævnt, fortrinsvis udenrigspolitisk, og det havde været
Tromps såvel som den nederlandske hjælpeflådes fornemste opgave at nedkæmpe den svenske flåde. Begge kom for sent, da opgøret stod for døren
og Niels Juel klarede opgaven uden fremmed hjælp. Men selvom hjælpeflåden kom for sent hertil, var der dog stadig brug for den til sommerens
videre ekspeditioner. Den bestod af følgende skibe":
Westfriesland
d'Magd van Doort
Delft
Waesdorp
Oosterwijk
Tijtverdrijf

t'Zuyderhuys
Dom van Utrecht
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376 md.
354 md.
300 md.
312 md.
227 md.
183 md.
168 md.
156 md.

76 stk.
70 stk.
64 stk.
68 stk.
60 stk.
50 stk.
46 stk.
44 stk.

ljt.adm. W. Bastiansen Schepers
viceadm. Jan van Nes
sbn. Philip van Almonde
kpt. Jacob Andriessen Swart
kpt. Jan de Jonghe
kpt. Isaac van Uyterwijk
kpt. Nicolaes Boes
kpt. Com. v. d. Zaen

Campen
Oostergoo
snauen Rotterdam
snauen d'Pardt
brander Jacob en Anna
brander Leonora
brander d'Wellkomst
galiot Lothe van
Huisduinen

142 md.
265 md.
20md.
36md.
18 md.
16 md.
21 md.

40 stk.
60 stk.
8 stk.
8 stk.
4 stk.
4 stk.
6 stk.

8 md.

4 stk.

kpt. Cornelis Tielos
kpt. Witzo Rayman
Gerrit Heemskirck
Jan Gendere
Arent Ruyghower
Pieter Siewerts
Evert Schelaer
Jacob Claessen

Den nederlandske hjælpeflådes ankomst åbnede imidlertid i langt større
udstrækning, end tilfældet havde været sidste år, en strid om rang og kompetance mellem de danske og nederlandske chefer. Sandsynligvis har dette
været medvirkende til at sinke flådens afsejling, da bølgerne om disse
spørgsmål gik højt i København. Admiral Bastiansen ønskede rang foran
Niels Juel, han ønskede altid at føre avantgarden, og han fordrede, at der
i krigsrådet skulle sidde lige så mange hollændere som danskere. De følgende 14 dage, mens Niels Juel var i København, prægedes således af kiv
og strid, diplomatiske noteudvekslinger og et tovtrækkeri mellem Bastiansen, Tromp og danskerne. Rigskansleren havde angående rangspørgsmålet
erklæret, at Tromp i dette tilfælde ikke skulle betragtes som dansk admiral,
men som admiral for de allierede, og at Bastiansen derfor skulle have
plads efter den danske admiral s.
Niels Juel havde imidlertid i Køge Bugt ikke alene sejret over svenskerne, men også ved sin sejr sat en bremse på fremmed indflydelse. På en
gang var Niels Juel blevet en berømthed, hvis ord der blev lyttet til. Den
9. juli fik Tromp således en instruktion, der helt i Niels Juels ånd understregede, at sejren skulle udnyttes. Tromp fik ordre til at foretage angreb
på Øland og det nærliggende fastland, for at fjenden skulle tro, man ville
sætte et angreb ind her, hvorefter han skulle sørge for Gotlands forsyning
og til sidst indtil nærmere ordre lade flåden krydse mellem Ystad og Rygen.
Samtidig meddeltes det Tromp, at Jens Juel skulle følge med flåden som
kommitteret og overvære krigsrådene.
Selvfølgelig var det uundgåeIigt, at Tromp blev stødt over at skulle have
en "kontrollør" ved sin side, hvorfor han den 13. juli sendte kongen en
længere forestilling herom. Men allerede to dage efter svarede Christian V
på hans ønske om at få en "generalakt", hvorefter alle skulle lyde ham
uden krigsråd, at generalakten lå i hans bestalling som generaladmiral, men
at han i øvrigt ikke måtte "udstede nogen ordre af vigtighed eller detachere
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orlogsskibe og fregatter eller armerede fartøjer uden at holde krigsråd derom." Til Tromps krav om hjemkaldelsen af Jens Juel svarede kongen desuden afvisende og fremholdt for det første Jens Juels kendskab til svenske
forhold og desuden, at man også i Nederlandene anvendte deputerede fra
Generalstaterne til at overvære krigsråd hos en løjtnant-admiral-general'.
Tromp havde stillet sine krav op i 9 punkter, der også omfattede de
tidligere omtalte prisepenge, men alle, undtagen nogle mindre væsentlige
private forhold, blev afvist. Som det sidste punkt havde han krævet, at hans
stemme skulle være afgørende, når stemmerne i krigsrådet stod lige, men
hertil havde kongen svaret, at han for at undgå en sådan situation altid
måtte sørge for, at der var et ulige antal personer til stede i krigsrådet.
Tromp måtte indordne sig under forholdene, og efter nogen tøven gik
han ombord på sit flagskib. For at undgå videre stridigheder fastslog kongen den 20. juli i en ordre til Tromp, at kongens egne officerer skulle holde
krigsråd for sig under hovedflaget, hvorefter man skulle indhente en betænkning angående beslutningerne hos officerer på de hollandske hjælpeskibe. På grundlag heraf skulle Tromp befale sin afgørelse",
Striden mellem admiralerne fandt også ind i privatlivet, hvor Tromps
kone ganske i modsætning til tidligere viste en udæskende anti-dansk holdning. Viceadmiral Bastiansen Schepers skrev således hjem herom: "Margaritje er nu ikke mere så god en dansker, som hun har været'".
Operationerne kunne ikke på grund af disse uheldige forhold sinkes
mere, end allerede var sket, og den 17. juli gik Niels Juel atter ombord på
sit gamle flagskib Christianus V, der i mellemtiden var repareret. Han skrev
den følgende dag til kongen: ,,- Vi er gået til skibs, og der skal ikke hos os
spares nogen flid eller umage til Eders Majestæts viljes fuldgørelse, såfremt
Gud, vind og vejrlig vil". Kongens vilje var, som Tromp allerede havde
fået ordre om, at flåden først og fremmest skulle søge til Øland og nærliggende fastland for at brænde, skænde, brandskatte og plyndre. Niels Juel
skriver herom, at omkring den 8. juli lå 12 svenske orlogsskibe i Kalmar
under admiral Wachtmeister, men at det var meget vanskeligt at komme
til disse skibe sydfra, da Kalmarsund, "hvor jeg og Jens Juel har været i
8 dage", har et krumt løb, der er godt bevogtet. Han foreslog derfor, at
man gik nord. om Øland og handlede efter, som vind og vejr føjede sig",
Mærkeligt ser det i øvrigt ud, når Niels Juel i anledning af sit forestående
togt med resident Jacob le Maire har haft en samtale, som han beskriver således: "Den hollandske resident har gjort os en raissonement, at dronning
Christina havde anbefalet generalstaterne, at Øland ikke måtte ruineres, da
det var hendes livged.ing," hvorefter Niels Juel tilføjer: ,,- vi svarede ikke
202

et ord dertil, men lod det gå ind af det ene øre og ud af det andet." Det
var ikke uden grund, at Niels J uel ikke nærede de bedste følelser for vore
allieredes.
Niels Juel skrev dog trods alt til kongen: ..Når hollænderne kommer,
skal vi søge på alle måder at gå dem under øjne, men dersom det mod formodning ikke skulle kunne hjælpe, så vil vi søge med Eders Majestæts
flåde at udrette, hvad der er muligt og kan anses for at være til Eders Majestæts største tjeneste. Bliver generaladmiral Tromp fra flåden, vil vi endnu
formode, at noget til Eders Majestæts tjeneste kan udrettes, men hvis han
kommer, så har vi kun lidet håb, thi vi forudser nok, at han sammen med
hollænderne skal søge at gøre alting vanskeligt, og tror vel man finder et
eller andet middel til at trainere det. Siden han har fået sin ordre, ved
næsten enhver i København at raissonere om dets fortsættelse'".
Da Niels Juel den 20. juli lettede med flåden, manglede der endnu 7
skibe, som man ikke havde fået klargjort, og yderligere to måtte han sende
tilbage til København. Det var Fridericus III og Delmenhorst, der havde
så beskadigede master, at han ikke ville afsejle med skibene. Dagen efter
afsejlede også Bastiansen med de hollandske skibe, og den 22. juli mødtes
de ved Bornholm",
Herefter kan vi gennem Niels J uels breve følge de første dages møder
mellem admiralerne. De er omtalt med ..et lunt glimt i øjet". Den 23. juli
var den hollandske admiral og viceadmiral ombord hos Niels Juel, ..De
blev til måltid, og vi gjorde dem al den ære og gode vilje, vi kunne." Dagen efter måtte flåden stadig blive liggende på grund af en stiv kuling fra
NO, så Niels og Jens Juel tog sammen over til den hollandske admiral ,.par
maniere de visite" og overgav ham nogle propositioner, som han fik lov til
at beholde til videre betænkning".
Den 25. juli holdt Niels Juel krigsråd med hovedofficererne fra den danske flåde. Her besluttedes det, at de to danske eskadrer skulle sejle nord
om Øland ind i sundet, og den hollandske eskadre skulle, når den antog,
at danskerne var ved nordspidsen, sejle ind sydfra. Målet for flåderne skulle
være Kalmar, hvor man håbede at kunne gøre det af med de svenske skibe,
der slap væk fra slaget i Køge BUgt12.
Flåden formerede han således>:
Admiral W. Bastiansen Schepers eskadre, der skal føre vimpel af forstangen:
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Oosterwiik
6Ostk.
d'Magd van Doort
70stk.
t' Zuyderhuys
46 stk:.
68 stk:.
Waesdorp
76 stk:.
Westjriesland
Oostergoo
60 stk:.
Campen
44 stk:.
Delft
64stk.
Tijtverdrijf
50 stk:.
brander d'Willkomst
brander Leonora
advisjagt de Hollandische Thijn
advisjagt Wapen van Rotterdam

kpt. Jan de Jongbe
viceadm. Jan van Nes
kpt. Nicolaes Boes
kpt. Jacob A. Swart
adm. Willem B. Schepers
kpt. Witzo Rayman
kpt. Com. Tielos
sbn. Philip van Almonde
kpt. Isaac van Uyterwijck
Evert Schelaer
Pieter Siewerts
Jacob Claesen Loorke
Gerrit Heemskirck

Gen.adm.ljt. Niels Juels eskadre, der skal føre vimpel af storstangen:
Christiansand
kpt. Johan Falck
46 stk:.
kpt. Frederich Gedde
Neptunus
44 stk:.
viceadm. Christian Bjelke
Churprinsen
76stk.
Christiania
kpt. Jacob Hoeek
54 stk:.
kpt, Isaac Thomasen
Flyvende Hjort
18 stk:.
kpt. Andreas Drejer
Enighed
62 stk:.
gen.adm.ljt. Niels Juel
Christianus V
86 stk:.
Svanen
kpt. Jan Encourt
62 stk.
Havfruen
kpt.Wynantvan ~eurs
24stk.
Caritas
28 stk.
kpt. Johan Foch
60
stk.
sbn. Floris Carstensen
Tre Løver
kpt. Johan Schinkel
44stk.
Svenske Falk
16 stk:.
Postillionen
kpt. van Flieringen
brander Forgyldte Fisk
svenske brander
advisjagt Diana
galiot Den Unge Prins
galiot Bon Adventure
Admiral Marquor Rodstens eskadre, der skal føre vimpel af krydsstangen:
Lindormen
46 stk:.
kpt. Com. de Witt
Anna Sophia
62 stk.
kpt. viceadm. Hendrick Span
Hommeren
32 stk:.
kpt. Johan Lund
Bonte Falk
24 stk.
kpt. Peter Carlsen
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Christianus IV
TreCroner
Charlotte Amalia
Lossen
Havmanden
Wrangels Palais
Gylden/øve
Hvide Falk
Nellebladet
brander Grønne Jæger
advisjagt Venus
advisjagt St. Johannes
galiot Norske Løve

52 stk.
70 stk.
64stk.
30stk.
34stk.
46 stk.
54 stk.
26stk.
54stk.

kpt, Com. Bomfelt
adm. Marquor Rodsten
kpt. Matties Piil
kpt. Peter Thomsen
kpt. Zacharias Bang
kpt. Lars Nielsen
sbn. Peter Morsing
kpt. Johan Behn
kpt, Johan Hardenbroeck

Linierne for det videre togt var således klare, men vinden holdt stadig flåden tilbage. Den 26. juli fik Niels Juel besøg af hollænderne, efter at disse
havde overvejet proportionerne. I et brev til kongen har han formået at
give dette møde en egen stemning. Han skriver, at admiral Bastiansen kom
ombord med sin viceadmiral og schoutbynacht, medens admiral Marquor
Rodsten var på besøg hos Niels og Jens Juel. "Da de kom, var der sat
stole frem til at sidde på, men de begærede hellere at stå, hvilket også skete,
rundt om bordet, en her en anden der, ligesom de kom først til". "Vi kan
ikke sige andet om dem end, at der hos dem og særdeles hos admiralen
selv findes al redebonhed, og vi gør dem al mulig deference, så vi på alle
sider er enige med hverandre og veltilfreds. Og vi vil, at det med Guds
hjælp skal vare, så længe ingen anden troubler os. De ønsker, at når krigsråd skal holdes, og vi vil have 4, så vil de have 3 deri, vil vi have 5 personer, de da 4, in summa altid en i tal mindre end vi. Vi har svaret dem,
at vi skal fornøje dem i alt så længe de var så raissonable, som de nu var".
I Niels J uels fornemme kahyt agter på Christianus V har dette interessante
sceneri udfoldet sig. I den anspændte atmosfære med de høje herrer tilfældigt stående om bordet bag stolene har replikkerne efterhånden bragt
et forsonende indslag, indtil Niels Juel ikke længere har kunnet holde sin
sarkastiske bemærkning tilbage. I et glimt ser man sejrherren fra Køge
Bugt stå bred og myndig som situationens herre>,
Samme dag drejede vinden til NV, og Juellod det blå flag vaje, hvorefter hele flåden gik under sejl, både danske og hollændere, "for at se om
noget ved laveren kan vindes." Men den 27. juli var vinden atter ONO, så
det blevet strengt kryds op mod Øland. Forholdene var ligesådanne den
205

28. og 29., hvor kursen snart var øst, snart nord. Hollænderne havde den
29. juli forladt den øvrige flåde for at gå syd om Øland, og efter at Juel
den 30. havde fået øen i sigte, sprang vinden vestlig, hvorefter man endelig den 31. nåede frem til en ankerplads ved Svenske Jomfru".
Den 1. august om eftermiddagen, da der blæste en laber kuling fra OSO,
lettede flåden atter og stod ind ad Kalmarsund, til man ankrede om aftenen ud for Borgholm. Herefter samlede Niels Juel alle flådens styrmænd
ombord, "da Kalmarsund er lodsfarvand", for at forhøre dem om forholdene. "Vi mærkede da, hvor ilde Eders Majestæt betjenes af dem, som
Holck antager i Holland. Her i flåden er næppe 6, som er bekendt i nogen
svensk havn." Da vinden den 2. august alligevel var imod blev alle styrmændene sendt af sted i både for at afpejle indløbet. Samtidig kommanderedes oberst Møller i land på den smålandske side med 150 soldater og 100
matroser. Han brændte 2 herregårde og en lille købstad Mønsterås på 40·50
borgere. Viceadmiral Span og kaptajn Gedde var imedens i land på Øland
efter nogle både, men da folkene her gjorde væbnet modstand, blev der
skudt 9-10 mand og brændt 6 gårde. Desuden sendte Niels Juel et par
ølandske bønderdrenge i land. De var taget i sidste søslag og fik nu som
opgave at overbringe til befolkningen Niels J uels ønsker om at få sendt
vildt, ørne, får o. a. ud til flåden".
Der var således gang i operationerne fra første dag. Den 3. august kom
Tromp med 4 danske skibe, og der manglede nu blot Christiansand og
Havfruen i, at flåden var fuldtallig efter Niels Juels rangbrev. Niels Juel
foreviste Tromp angrebsplanen, som han godkendte, og den følgende dag,
da farvandet var pejlet indtil skudvidde af fjendens skibe, besluttedes det,
at skibene skulle sejle så nær fjenden som muligt. Tromp, begge Juel'erne,
Rodsten og de to viceadmiraler begav sig på et par af de mindre skibe så
nær på den fjendtlige kyst, at de selv kunne tage forholdene nærmere i øjesyn. Det viste sig imidlertid, at de fjendtlige skibe lå bag nogle klipper, og
i indløbet var sænket flere skuder. "Tilmed sænkede de en stor finneskude,
mens vi stod og så derpå." Det syntes næsten umuligt at komme til skibene fra søsiden". Viceadmiral Span undersøgte forholdene nærmere om
natten og kunne dagen efter aflægge rapport":
1) På skibstømmerholmen var opkastet et batteri, der kunne bestryge
hele farvandet, hvorfor der imod dette først måtte anlægges et batteri på
klippen.
2) Skibene lå vel anbragte og besværlige at komme til for klipper og rev.
3) Voldene var stærkt bestykkede.
4) Farvandet var vanskeligt at pejle.
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5) Der var sænket 4 fartøjer, så farvandet blev vanskeligt navigabelt.
Svenskerne passede således godt på deres kostbare orlogsskibe, der efter slaget ved Køge Bugt havde reddet sig herind. "Mens for lige vel bedre
at tro vores egne øjne end nogen andres rapport, drog vi begge selv derop
med Tromp samme dag." Resultatet blev dog ikke bedre af den grund, da
de fandt, at skibene kun kunne komme ind ved at varpe sig forbi klipperne
et ad gangen og tilmed inden for de fjendtlige kanoners skudvidde. Der var
derfor ikke andet at gøre end at udrette den skade, man kunne, på anden
måde".
Den 6. august om aftenen blev alle soldaterne derfor landsat en halv
fjerding mil fra byen med ordre til om natten at afbrænde forstaden. Denne
bestod af over 150 huse og 11 vejrmøller. Det er imidlertid interessant at
se, at soldaterne vægrede sig mod at udføre ordren, hvorfor viceadmiral
Span og schoutbynacht Carstensen om natten måtte forhindre soldaterne
i at gå ombord i bådene igen, før Niels Juel havde fået rapport. Begge
Juel'eme og Tramp gik herefter om formiddagen i land med en del bådsmænd. og sammen måtte matroserne og soldaterne da udføre ordren. På
mindre end 3 timer blev hele forstaden med alle møllerne brændt, og desuden afbrændtes samtidig nogle herregårde og landsbyer. Niels Juel skriver
endvidere herom: "Det er uden tvivl, at havde vi haft stormstiger og ponton med. kunne vi være kommet over graven" til Kalmar, og vi kunne
"med kården i hånden være gået lige ind i byen'?",
Det var med en uhyggelig grundighed, der blev gået til værks. Efter at
Kalmars nordlige egn på denne måde var hærget, var det nu planen sammen med hollænderne at plyndre på Øland og at brænde egnen syd for
Kalmar samt undersøge mulighederne for ad denne vej at komme til skibene.
Den hollandske eskadre, som Juel'erne diplomatisk havde fået anbragt
lidt på afstand, men dog til nytte, var under admiral Bastiansen sejlet sydfra ind i Kalmarsund den 2. august og forbi Grimskær fortet. Også Bastiansen havde ladet farvandet pejle af sine styrmænd, og den 6. august havde
han vovet sig nærmere Kalmar med sin eskadre. Først nu, da der skulle
foretages en fælles aktion mod Øland, fik han af Tromp ordre til landgang".
Den 8. august blev der fra de danske skibe landsat omkring 2.500 mand,
bådsfolk og soldater, på Øland, og dagen efter erobrede man en skanse
med 4 kanoner. Den 10. august roede admiralerne gennem sundet til den
hollandske eskadre for at forhandle med Bastiansen om hans medvirken,
og man enedes om en plan for angrebet på oon22 •
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Den 11. august satte Bastiansen 600 mand i land og den følgende dag
yderligere 220 mand. De fik ordre til at drage sydpå med røven og brænden, mens danskerne skulle drage nordpå. Interessant er det at se, at da
Bastiansen den 9. august havde fået sin ordre vægrede han sig mod at udføre aktionen uden sammen med danskerne, "thi de havde ordre at agere
conjunction", og i sit brev hjem understregede han udtrykkeligt, at "danske
officerer gav ordre til at brænde og plyndre". Det er dog et spørgsmål om
man skal se hollændernes mindre grusomme fremfærd som et udslag af
mere medmenneskelig følelse end, om man ikke snarere skal se den i sammenhæng med den hollandske gesandts udtalelse til Niels J uel inden flådens afsejling, at Øland var den svenske dronnings livgeding".
Efter at den hårdhændede aktion således var sat i gang fra hollændernes
landstigningssted tog admiralerne atter tilbage til skansen, som de lod nedrive. Om aftenen kom en præst, en befalingsmand og en landmand for at
accordere for hele øen, men da danskerne stillede for store krav, blev der
intet af forhandlingerne. Øland var beboet på kysterne, medens der var
hede midt på, hvorfor den danske styrke blev delt, så oberst Møller med
fodfolket og en tredjedel af matroserne skulle følge østkysten, og resten af
bådsmændene, ca. 900 mand, skulle trænge op langs vestkysten under kommando af kaptajn Willich og kaptajn Hardenbroeck. Efter styrkernes afmarch tog admiralerne atter ud til flåden>,
De følgende dage indtil den 17. august foregik den grusomme plyndren
og brænden, uden at der fra svensk side forsøgtes den mindste modstand.
Alle huse og gårde blev afbrændt, og fra landsbyer og skove blev alt stort
og småt kvæg drevet til vestkysten og bragt ud til skibene. Niels J uel opgiver, at der således blev samlet ca. 2.000 stk. kvæg, og af ølændingenes
egen opgørelse over brændt og røvet gods får vi et nøjere kendskab til svenskernes tab, idet det er således specificeret:

"skathemman"
"skatwraak"
"chronohemman"
ærlige penge
brandskatpenge
"manngårde" hus og
rum
fægårdsbygninger
indbjærget sæd aldeles
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SødraMotet
2191 / 2
47
1921 / 4
15.089-9
1.702-6-16

NorraMotet
40
351 / 2
43 8 / 4
3.423-29

1.492 stk.
1.639 stk.

822 stk.
903 stk.

I alt
578
18.512-38
1.702-6-16
2.314 stk.
2.542 stk.
2.935 1 / 8 tdr.

forbrændt
heste og stod
oxen og stude
køer og kvæg
kalve og ungkvæg
får og lam
svin
gæs
høns
hø
vejrmøller
vandmøller
sildegarn og net
"bøøler" (?)

1.9393 / 6 tdr.
130 stk.
533 stk.
637 stk.
882 stk.
2.803 stk.
727 stk.
2.111 stk.
2.506 stk.
94P/2 1æs
84 stk.
29 stk.
122 stk.
10 stk.

9951/ 8 tdr.
62 stk.
30 stk.
39 stk.
60 stk.
598 stk.
183 stk.
674 stk.
736 stk.
57P/21æs

192 stk.
563 stk.
676stk.
942 stk.
3.401 stk.
910 stk.
2.785 stk.
3.242 stk.
1.513 læs
84 stk.
29 stk.
122 stk.
10 stk.

Alt i alt beløb det hele sig til en værdi af over 50.000 daler",
Selvom Tramp havde givet ordre til, at kirkerne skulle skånes, gik det
dog ud over nogle af dem, bl. a. Glømminge og Runsten. Fra den katolske
kirke blev der blandt andet røvet en stor og en lille klokke, en forgyldt
kalk, nogle kontante penge, en salmebog og et alterklæde og fra pastoren
både sølvbægre, tapeter og sengetøj.
Den 17. august nåede hollænderne Ølands sydspids, hvor de blev taget
ombord i to af de hollandske orlogsskibe, og samme dag nåede danskerne
på højde med Borgholm slot. Den 15. august havde Tramp beordret skibene tilbage fra Kalmar red, den 16. og 17. august var flåden kommanderet nordpå til Borgholm slot, og den 17. august begyndte man angrebsforberedelserne her".
Fra alle sider avancerede man frem til et pistolskuds afstand fra voldene,
og til søs blev nogle af skibene bugseret så tæt ind på slottet som muligt.
Alle forberedelser og anstrengelser viste sig imidlertid utilstrækkelige, og
man måtte indse, at en erobring af slottet ville tage tid. Tramp mente da,
at det også ville være nødvendigt med mere mandskab, og medens man lå
her, "gik en god sæson bort." Den 21. august holdt Tromp krigsråd. Her
anslog man, at man indtil nu havde afbrændt de tre fjerdedele af Øland, og
at man i Småland havde brændt i en dybde af indtil l ~-2 mil fra kysten.
Tramp mente endvidere, at det var sildig på året, så der burde tænkes på
skibenes sikkerhed, og brødrene Juel foreslog, at man skulle søge at "gøre
fjenden yderligere skader på steder, som var mere considerabel." Det besluttedes derfor, at man skulle afsejle til Den svenske Jomfru, hvor det var
14 Niels [uel
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aftalt at mødes med Bastiansen, som skulle sejle syd om Øland dertil".
Niels Juel skrev imidlertid til kongen sin utilslørede mening om forholdene: ,,- dog må vi alleruodaoigst berette, at det synes, som om en del har
liden lyst til at gøre noget De daglige udtalelser vi hører er, at det er sildig
på året, farligt at hasardere de svære skibe mellem klipperne, skibene er
ilde provianterede, in summa en del vil gerne løbe, for som i fjor at bravere i søen og så gå hjem, og det ser ud til, at der er andre, som lettelig
lader sig overtale dertil." Men selvom Tromp og andre søgte at fremme og
også fik påbegyndt den udvikling, som Niels Juel her antydede, kom kongens indgriben dog til at ændre forholdene",
Det har vel derfor heller ikke været nogen overraskelse, da Tromp atter
om fredagen den 24. august holdt nyt krigsråd og foreslog, "at de svære
skibe skulle gå hjem". "Da han var fast besluttet derpå", skrev Niels Juel,
"og da vi (Jens og Niels Juel) så, hvorledes det var med provianteringen,
blev det besluttet, at disse skibe skulle give al proviant fra sig undtagen
for 3 ugers tid af kød, fisk, gryn og ærter. Af brød og øl skulle de kun beholde for 14 dage. De skulle afgive 3-400 mand til at besætte de skibe med,
der blev i søen." Desuden blev det planlagt, at nogle skibe skulle gå til
Vestervik, andre til Gotland, og de resterende lave så megen alarm de
kunne på den svenske kyst".
Denne splittelse af flåden, der nu fandt sted med Tromps afrejse på
Prins Jørgen, påpegede Niels Juel over for generalcommissariatet, var forårsaget af manglende proviant, idet han samtidig bad om brød og øl til de
skibe, der var tilbage. Tromp afsejlede den 26. august for en NNV vind
med 6 skibe, l brander og l jagt, og næppe var han af sted, før Niels Juel
kaldte alle kaptajner og skrivere ombord for at få nøje underretning om
flådens tilstand. Man kan mærke i Niels Juels breve i denne tid, at det har
frydet ham atter at være sin egen herre og at kunne foretage sig, hvad han
fandt var vigtigt og til kongens fordel".
Også den nederlandske eskadre blev han nu helt kvit. På grund af en
hård storm den 19. august havde Bastiaosen ikke kunnet stå ud af Kalmarsund før den 25. august, men så snart han denne dag havde rundet Ølands
sydspids, gik det rask nordpå mod rendezvouspladsen, Svenske Jomfru.
Undervejs mødte han imidlertid Tromp, der tog hele den nederlandske
eskadre med sig til København".
Den 26. august sendte Niels J uel "to galioter med 8 styrmænd ind ad
Vestervig Gat for at erkyndige sig om dets indløb, da ingen af styrmændene var bekendt der." Og for ikke at spilde tiden blev der for at brænde
og røve sendt både til Småland, nogle nærliggende øer, samt til Ølaods
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nordende, hvor der endnu var nogle byer tilbage. Ekspeditionen til Småland havde held med sig. En styrke på 150 mand i 9 både var gået i land
ved Dorhultvig (nuvær. Oskarshamn), "hvor borgere fra Kalmar holdt deres veksling med bønderne". Man fandt her 16 pakhuse og adskillige andre
bygninger, men en del Kalmar-borgere satte sig til modværge, så en 6-7
af dem blev dræbt. Man opbrændte deres boder, hvori "der fandtes en del
tobak, nogle kobberpenge, 20 master, egetømmer til et fuldkommen skibs
bygning, af alle slags fyrreplanker vel til 20 skuders ladninger." Det var en
rig høst, de danske voldsmænd gjorde, og "vores befandt sig vel derved,
thi der var den bådsmand, som vel fik for 40 rdl. "S2.
Efter en forudgående rekognoscering uddeltes ordrerne for togtet mod
Vestervik den 28. august, og den 30. august sejlede ekspeditionen op ad
Vestervik Gat. Om aftenen nåede man en skanse med et blokhus. Stillingen
her "var besat med 17 stykker og 400 mand, mest landfolk, kommanderet
af en oberstløjtnant, og i stranden var en rigsråd, hr. Knud Kurcke, men
så snart vores kanonerede af skibene, og de begyndte at sætte folk over i
de små fartøj, gik de svenske durch, og vores ompatronerede sig skanserne'?",
Næste dag fortsatte skibene mod Vestervik, som man nåede om aftenen.
Her erobrede de først på en ø uden for byen et stort grundmuret hus, "som
de kaldte slottet, og er egentlig grev Kønigsmarks grevskab tillige med
byen, der med sit skibbyggeri vel var så stor som det halve København."
Selve byen blev også nemt erobret, da borgerne var flygtet, og både slottet
og byen blev brændt foruden en stor mængde af alle slags tømmer, tjære
og beg, "så intet blev stående igen." En galiot blev sænket, et nyt skib på 40
stykker, der stod på stabel, blev brændt ligesom en ny fløjte og andre
mindre skibe. Samtidig opkrævede de told af de udenlandske skibe, som
endnu ikke havde fået toldseddel. Ti kanoner, der stod ved byen blev kastet i vandet. "In summa Gud gav lykke den gang igen, den første dag af
måneden'v-.
Da plyndringerne var overstået, samledes skibene atter uden for skærgården for derefter samlet at gå over til Gotland, hvor Niels Juel nu lå
med flåden. Det eneste uheld, ekspeditionen havde haft, var da Lossen
under udsejling løb på grund og sad der knap et døgn. Siden skibene havde
forladt Niels Juel, havde denne først ventet med den resterende flåde uden
for gabet, indtil han havde set ilden fra byen. Derefter gik han under sejl
mod Gotland, især tvunget dertil af, at "ingen af vores skibe havde over
14 dage brød, en del ikke for en dag, slet intet øl eller lys og lidet vand'?",
Galioten Norske Løve var sendt i forvejen dels for at aflevere tomme
14"
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ølfade og dels for at afpejle Vestergarns havns beskaffenhed. Her lagde
Niels Juel sig derefter med flåden. Meget mod sin vilje måtte han ty i
havn, men medens han tidligere havde haft hollændernes træghed at kæmpe
mod, var det nu forsyningsspørgsmålet, der hindrede ham i frit at kunne
virke...Det, som bryder alle vores mensures, er, at vi er så slet provideret".
Nu håbede han at få de værste mangler afhjulpet fra Gotland, idet han
sørgede for, at der blev bagt brød af 400 tdr. rug og brygget øl af 400 tdr.
malt, medens han gentagne gange skrev til generalcommissariatet om den
ulykkelige situation og samtidig foreholdt de deputerede, at Gotland måtte
have erstatning for rugen og maltet, ..så de kan klare sig gennem vinteren,
da der har været stor misvækst'?",
Det var Niels Juels plan, så snart flåden var forsynet, at gå til Norrkøping for at give denne by samme skæbne som Vestervik. Desuden ville han
sende nogle skibe til Alandshavet for at oppasse den Iiflandske og finske
flåde på 7-800 fartøjer, der plejede at komme til Sandhamn til Michaells
marked i Stockholm. Men det gik ikke så let at bringe planerne til udførelse, da det trak ud med bagningen og brygningen på Gotland, idet man
slet ikke her var indstillet på så hurtigt at levere så store ordrer. Det hjalp
end ikke, at Niels Juel selv tog til Visby for at fremskynde leveringen, og
han begyndte at frygte, at flåden kun kunne nå at få halvdelen af de ønskede forsyninger".
Det var en ringe trøst for ham, at hans blotte tilstedeværelse i disse farvande, selvom han var uvirksom, havde indflydelse på svenskernes dispositioner. Han erfarede således af fanger, at der i begyndelsen af september
var kommet en del folk fra Finland til Stockholm, ..men da der var skræk
på hele søkysten, turde de endnu ikke sende samme folk ned til Skåne'?",
Da Niels Juel i en måned ikke havde hørt fra København, klagede han
sin nød til kongen, fordi folkene nu måtte drikke vand, hvorved der var
begyndt at komme sygdom...Folket hos os tager af, og fjenden har nu haft
tid til at stille landet i defension." ..Vi ligger her og er ganske sat fra vores
øjemed af mangel på proviant", skrev han til rigsadmiralen. Hvis han på
nuværende tidspunkt sejlede hjem med flåden, ville svenskerne dels få
frigjort styrker fra østkysten, der kunne sendes til Skåne, og dels ville der
være fare for, at skibene i Kalmar angreb Gotland. Derfor besluttede han
at vente i Vestergarn og indtil videre blot sende nogle få skibe til Alandshavet og andre på blokade ved den svenske kyst; desuden ville han hjemsende de største skibe for at spare proviant",
Disse forskellige dispositioner var imidlertid kun en sparsom erstatning
for en egentlig flådeaktion, der dog kun kunne finde sted, dersom forsy212

ningerne fra København kom. Efter en hel måneds tavshed fra generalcommissariatet havde Niels Juel lov til at antage, at de længe ventede forsyninger var undervejs samt også håbe, at de var store. Det første, der
kom, var imidlertid ikke proviant, men breve fra krigsråd Mejer, der fortalte om Gyldenløves fremgang i Bohuslen og om angrebet på Rygen samt
overbragte kongens ordre om, at nogle af Niels Juels skibe skulle sendes
til Rygen. Han udvalgte de bedst egnede til foretagendet, men da han så
få dage senere fik en kgl. ordre til at afsejle med resten af flåden til København, fik han lejlighed til at give luft for sin utilfredshed med generalcommissariater".
I et brev til rigskansleren, rigsmarsken og rigsadmiralen skrev han, at
han havde talt med kaptajnerne og skriverne om proviantmanglen og erfaret, at når de i København skulle hente deres forsyninger ifølge ordrer,
var der intet i forråd, "så de måtte løbe efter en ting 10 gange og lige meget fik de." Hans Brandt havde omsider lovet "at gøre anfordring", men
lige meget hjalp det. Resultatet var blevet, at da flåden kom til Gotland,
"var der intet skib, som havde tre nætters lys ved natglasset, og mange, såsom navnlig Gylden/øve, ikke en mundfuld brød." Alt det bløde brød, som
var kommet fra København midt i forrige måned, var nu muggent og fordærvet, "eftersom blødt brød ikke kan vare så lang tid over søen." Det
må indrømmes Niels Juel, at de forhold, han åbenbarer, synes påtale
værd".
Det var imidlertid ikke blot flåden, Niels Juel skulle sørge for, thi som
amtmand over Visborg amt måtte han også sikre Gotlands forsyning. Han
bad derfor om, at der til erstatning for, hvad flåden fik, samt for at give
forråd, måtte blive sendt 1000 tdr. rug og 1000 tdr. malt. I et brev fra
kongen ønskede denne, at også Churprinsen og Christiania skulle sendes
til Rygen, hvortil Niels Juel bemærkede, at "Eders Majestæt vil finde, at
det er svære skibe at holde deromkring så sent på året." Niels Juel hjemkaldte den 29. september med galioten Lille Jæger de tre fregatter, der
endnu krydsede nord for Gotland, og erklærede herefter i et brev til kongen: "Vi bier nu her ikke efter andet end vindv.
En hel måneds uvirksomhed var blevet resultatet af proviantmanglen,
der end ikke var blevet afhjulpet, så Niels Juel kunne ende togtet på værdig vis, men i stedet luske bort. At han ofte i denne tid har forbandet de
sendrægtige herrer i København, behøver man næppe tvivle om, når man
ser hans vrede afspejlet i de sidste breve. Den 2. oktober fortalte han rigsadmiralen, at der de sidste to dage var kommet tre tomme skuder fra
København. "De godtfolk henviser mig nu til Wismar efter øl, havde de
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gjort det for to måneder siden, havde det været en anden sag, men nu at
hente det 80 mile herfra, da vi snarere kan komme hjem end derhen,
synes noget sildig." "Hvem der er årsag er mig ubevidst, men det er vist,
at al den tid jeg har tjent hans majestæt, har skibene aldrig været slettere
og værre forsyner".
Niels Juel lagde imidlertid heller ikke fingrene imellem over for de deputerede i generalcommissariatet. Overskriften "Til de højædle, velbårne
og højtærede herrer" kom i ringe grad til at passe i tonen med brevets
øvrige indhold: "Vi har dem så ofte og mangfoldige gange tilskrevet om
flådens mangel, at vi vel havde formodet at det var blevet draget i nogen
overvejelse og skibene forsynet, men da vi nu tværtimod al forhåbning må
se, at der nu på 3-4 dage fra København er kommet tre skuder, som let
kunne have medbragt en måneds proviant til os, men som ikke medbragte
det allerringeste, ja end ikke et brev eller nogen forhåbning fra I gode
herrer, så er vi endnu forårsaget at berette, at i skibene er ikke over 8
dages forråd af mange specier såsom øl, brød, smør, gryn, kød og flæsk,
og af de øvrige omtrent 14 dage." Selvom ordene var hårde, har Jens Juels
diplomatiske vaner sikkert medvirket til, at de formedes blidere end ønsket,
men alligevel slap der også en ed ind i brevet. "Vil vinden som hidtil fortsætte med S og SV, så er det al verdens vise ikke muligt at komme herfra.
Vi skal gøre alt vort bedste, men vejr og vind er i Guds hånd, og så kær
som I gode herrer er flådens konservation, som vi mener var Danmarks
velstand, så højlig vil vi I gode herrer have ombedt, at proviant må sendes
os i møde, uden hvilket disse skibe og folk er fortabt":".
Spørgsmålet må dog også ses i en større sammenhæng, thi Niels Juels
operationer var jo ikke den eneste krigsskueplads. Dels havde Gyldenløve
et angreb i gang i Bohuslen, og dels var der en dansk hær i Skåne, og endelig opererede der danske orlogsskibe både i Kattegat og i Sundet samtidig med, at kongen i efteråret havde sat et angreb ind på Rygen. Da
Tromps og Bastiansens eskadrer var kommet til København, var de blevet
anvendt til overførelsen af danske tropper til Rygen, hvor landgangen var
begyndt den 7. september. Det meste af øen blev erobret, men da flåden
i oktober var vendt hjem til København, fortsatte den hollandske hjælpeflåde til sit hjemland. Der var således nok at anvende forsyninger til, men
nogen undskyldning for helt at glemme eskadren i Østersøen er det naturligvis ikke.
Den 3. oktober afsejlede Niels Juel endelig efter at han havde givet commissarius Hesler ordre til at holde fregat Postil/ionen forsynet, da denne
skulle forblive krydsende ved Gotland. Efter kun 4 dages sejlads var
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han tilbage i København. Samme dag, den 7. oktober, underrettede han
kongen om, at 5 af hans skibe forinden havde været i Sandhamn 7 mil fra
Stockholm, hvor de havde plyndret og brændt, men selve hovedstadens
indløb havde været spærret med master og kæder".
Hermed var Niels Juels togter til søs dette år til ende. Han havde med
sin flåde vist fordelene ved at have herredømmet til søs og håndhæve det,
selvom dette sidste togt ikke var forløbet efter hans ønske. Han havde
ved sine plyndringer på de svenske kyster sat skræk i befolkningen og
bundet fjendtlige styrker ved Stockholm til fordel for kongens operationer
i Skåne. Han havde skadet handelen på Sverige og han havde hindret, at
svenske orlogsskibe foretog ekspeditioner i Østersøen. Derved havde kongen fået frihed til at udføre sine planer mod Rygen. Til dette foretagende
var Christian V selv ombord på Fridericus III fulgt med Tromps og Bastiansens eskadrer, der overførte de danske tropper".
Da sæsonen for sømilitære operationer var endt, begyndte planlæggelser
og forberedelser til næste års foretagender. Under sit ophold ved Gotland
havde Niels Juel af mange årsager beskæftiget sig med flådens forsyningsforhold i almindelighed og ikke alene provianteringsforholdene. Han lod
ved hjemrejsen skibene i rigeligt mål indtage vindebomme, håndspiger,
bådshagestager, åretræer og bogstbomme fra Gotland, og ligeledes indkøbte han en deloverløbsplanker og overløbsbjælker, som han sendte hjem
med fløjten Spes. Tidligere på sommeren havde han foretaget lignende indkøb, hvorefter hans kone, Margrethe Ulfeld, i København havde tilbudt
generalcommissariatet materialerne". Det drejede sig dengang om en anselig last, nemlig:
1.212
832
230
264

stk. udsøgt spansk tømmer, 25 stk. svære stolper
stk. store skibsplanker, 60 stk. årelænger
tylter 7 alen tykke deler, 12 stk. vindbommer
stk. firkantet hugget håndspiger, 12 stk. skurstager

Også på anden måde støttede Niels Juel imidlertid krigsførelsen ved egen
økonomisk investering. Broderen Jens Juel omtaler således i et brev den
20. oktober, hvorledes de hallandske kapere i den forløbne sommer har
skadet trafikken på København og tilføjet skader på over 30.000 rdl...For
at hindre mere skade har min bror, jeg og vores medredere besluttet straks
at udrede 2 kapere, som i nogen måde skulle hindre denne ulempe. Men
eftersom vi ikke har andet for vores store risiko og omkostninger end nogle
tomme skuder uden master, sejl og anden redskab, som en ringe ting kan
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udrette, da beder vi i dybeste underdanighed Eders kongelige Majestæt allernådigst vil bevilge os en månedskost på 100 personer til hjælp, da foretagendet er til fælles velfærd, og vores omkostning desuden beløber sig til
2.500 rdl."48.
Med voldsom energi er brødrene Juel efter hjemkomsten fra Gotland
gået i gang med etableringen af deres private bidrag til opretholdelse af
søherredømmet, og såsnart Tromp var vendt tilbage fra Rygen, blev også
admiralitetsmøderne genoptaget. Der var første gang møde den 23. oktober, hvor Bjelke, Tromp, Niels Juel og Gyldensparre deltog, og herefter
fulgte en lang møderække i resten af året med sammenkomster gennemsnitlig 2 gange om ugen. Admiralerne Bjelke, Tromp, Juel og brødrene
Rodsten deltog omtrent hver gang, medens Gyldensparre var der sjældnere.
Som flådens øverstkommanderende til søs overgav Tromp den 1. november til kongen en memorial om flådens forhold. Den var blandt andet baseret på de to vigtigste ændringer i de strategiske forhold, der havde fundet
sted i løbet af det sidste år: For det første, at Danmark ved slaget i Køge
Bugt havde tilkæmpet sig det fuldstændige herredømme i Østersøen, og for
det andet at Frankrig havde erklæret Danmark krig.
Tromps memorial var opstillet i 15 punkter. Først og fremmest ønskede
han, at de nederlandske matroser og deres hustruer skulle betales, da man
derved nemmere atter kunne hverve i Nederlandene. Desuden skulle den
nederlandske envoye Meyererone pr. brev underrettes om, at man ønskede, at auxiliærskibene kom tidligere end i 1677, især hvis Frankrig sendte
skibe til Sverige. Endvidere skulle man over for både Spanien og Nederlandene understrege subsidiernes nødvendighed. Memorialen sluttede med
en liste over de orlogsskibe og fregatter, som Tromp foreslog udrustet til
foråret samt angivelse af den eskadre, han selv ønskede at føre",
Den 15. november blev memorialen behandlet i geheimekonseilet, hvorefter kongen i sin resolution meget nær fulgte generaladmiralens forslag".
I denne stod der bl. a., at
en admiral bør på sit skib have 3 kpt. og 3 ljt.
en viceadmiral 2 kpt. og 2 ljt.
en schoutbynacht l kpt., l kpt.1jt., 2 ljt.
en kaptajn kommandør l kpt.1jt., 2 ljt.
og på de andre skibe under 24 kanoner skal være l kpt. og l ljt.
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Desuden skulle der skaffes 9.000 mand til flåden således:
i tjenesten fandtes
.
viceadm. Span og 2 kpt. skulle hverve i Nederlandene
..
viceadm. Bjelke og 2 kpt. skulle hverve i Norge
.
adm. Jens Rodsten med nogle kpt. skulle hverve i Jylland og
hertugdømmerne
.
af byerne i Danmark skulle udskrives
.
af byerne i hertugdømmerne skulle udskrives
.

5.400 mand
800 mand
800 mand
1.000 mand
600 mand
600 mand

i alt 9.200 mand
Problemerne drøftedes videre i de følgende admiralitetsmøder, hvor det
blandt andet bestemtes, at man i stedet for at sende Bjelke til Norge, ville
lade amtmændene foretage udskrivningerne. Desuden vedtoges det, at enhver af de udskrevne folk fra købstæderne og øerne skulle være forsynede
med l lærredsklædning, l god klædes kjole, 3 skjorter, 3 par strømper og
2 par skov.
Planerne for hele krigens førelse i det kommende år blev ligeledes på
denne tid taget op til behandling, og for at fastlægge den strategi, der skulle
være grundlaget for både hærens og flådens operationer indbød kongen
den 8. november forskellige af rigets fornemme mænd til skriftligt at fremsætte deres synspunkter om sommerens kampagne. En hel del af svarene
findes endnu bevaret. Der er således fra rigskansleren Fr. v. Ahlefeldt Langeland-Rixing, vicepræsidenten i krigskollegiet general v. Arenstorff, den
indflydelsesrige statsråd Bierman, generalmajor i rytteriet J. Duncan, Norges statholder U. Fr. Gyldenløve, geheimeråd Jens Juel, generaladmiralløjtnant Niels Juel, vicekansler Ove Juul, krigsråd Herman Meier, generalkrigskommissær Powisch, admiral Marquor Rodsten samt generalmajor i
fodfolket J. Schack og generaladmiral C. Tromp",
Her skal kun omtales admiralernes og Jens Juels forslag samt rigskans1erens, der i hovedtrækkene kom til at svare til den plan, kongen besluttede sig for. Det er i denne forbindelse beklageligt at bemærke, at rigsadmiralen Henrik Bjelkes forslag ikke findes her.
Jens Juels er det skarpeste i formen. Han skriver, at han som tidligere
fremført adskillige gange ikke mener, at der kan nås noget i Skåne, hvad
også 2 års erfaring viser, "men det er vist, at dersom krigen føres som hidindtil, kan Sverige mindst holde 3 år endnu". Jens Juel mener derfor, "at
Eders Majestæts force burde i 3 dele skiftes":
1. "Den første og kraftigste diversion holder jeg for burde til vands at
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ske." Der bør gøres en sådan ravage, at fjenden ikke bliver i stand til at
samle sin styrke på et sted. Blandt andet skulle man søge at sætte ild til
de 12 orlogsskibe i Kalmarsund. Grunden til at det ikke skete i sommer
havde været, l. at der ikke var folk nok med flåden, 2. at der ikke var pontoner til at komme over gravene med.
2. Man skulle med flåden gå en 4·5 mil ind i Stockholm-skærene og
derfra med så mange folk som muligt gå lige til byen og brænde og plyndre.
Kunne man ikke nå Stockholm, kunne man ligge og spærre dem al handelen eller evt. opkræve deres told. Man skulle også gå længere nordpå i Sverige med nogle skibe og plyndre der, og endvidere skulle man hindre al
handel fra Finland og Livland. Til dette sidste kunne man lade tre små
fregatter ligge ved Gotland. Desuden skulle der gives kaperne "raisonabel
avantage, thi på den fod det nu står, skal ikke mange have lyst at hazardere."
3. Hvad armeens operationer anbelanger: Der skal tilføres den norske
hær tropper, så denne kan angribe Gøteborg. Og når den svenske konge er
nødt til at have mange tropper ved Stockholm og Gøteborg, kan der ikke
være mange tilbage i Skåne, og hans majestæt vil få fremgang.
Niels J uels betænkning er præget af en svært formet sætningsopbygning,
der i datidens formelle sprogbrug giver en umiddelbar vanskelig forståelig
mening. Hans tanker ligger imidlertid nær op ad broderens med en plan,
der først og fremmest hviler på søherredømmet, som Danmark nu har fået
skabt sig. Han foreslår en kæmpeknibtangsmanøvre, men ikke den i tidligere krige forsøgte med angreb på Stockholm og Gøteborg. Niels Juel foreslår derimod, at man skulle gå ind i Sverige på højde med Trondhjem og
derfra falde svenskerne i ryggen samtidig med, at flåden agerer ved østkysten. Desuden foreslår han et angreb på Øsel.
Marquor Rodsten har stillet sin plan op i 5 punkter, der ligeledes er baseret på den danske flådes bevægelsesfrihed.
l. Hele flåden uden undtagelse skal ekviperes.
2. 30 skibe foruden brandere og små fartøjer skal agere i østersøen.
3. Skibene skal have 2.000 soldater foruden skibenes besætning, 1.000
dragoner foruden heste, 500 ryttere foruden heste, 500 ryttere med al mundering. Flåden skal angribe Sverige højere oppe.
4. 1.000 heste foruden garnisonen i Landskrona skal gøre et fremstød
for at undsætte Christianstad.
5. Gøteborg skal angribes fra Norge.
Fra disse store planer, der alle har Sveriges hjerte som egentligt angrebsmål, går vi over til generaladmiralens plan, der ligger noget nærmere den
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linie som hidtil har været fulgt i krigen. Tromp ønsker således flådens operationer især koncentreret om to punkter:
1. Rygen, der var blevet forladt af de fleste danske tropper og netop i
denne tid måtte forberede sig på et angreb af Kønigsmark, var det ene
sted, hvor han anså flådens tilstedeværelse for nødvendig. Tromp ønskede,
at 20 skibe samt brandere og små fartøjer skulle gå i søen med 4.000 monterede soldater, der skulle gøre landgang på Rygen.
2. Desuden skulle 8-10 skibe ligge ved Gotland for at hindre tilførslerne
til Sverige fra Riga, Reval og andre byer.
Fra planer, der fuldstændig ville ændre krigsførelsen har vi nu bevæget
os mod den plan. der fortsatte den gamle linie, rigskanslerens plan. Denne
kom i øvrigt til at ligge nærmest ved, hvad kongen besluttede sig til. Frederik v. Ahlefeldt foreslog:
l. Rygen skal sikres.
2. Flåden skal udrustes mest muligt og løbe ud med en eskadre allerede
i marts.
3. Forskellige byer i selve Sverige skal angribes for at sprede fjendens
styrker.
4. Den norske hær forstærkes og Gøteborg angribes.
5. De byer, man har i Skåne, skal sikres.
6. Flåden skal alarmere i Sverige, Finland og andre kyster.
7. Disse foretagender skal gøres jo før jo bedre.
Således endte 1677, der havde set dansk held til søs og uheld til lands,
uden særligt nyt initiativ til at forberede krigens afslutning. Politisk var
forholdene tilmed usikre, da krigen mellem Nederlandene og Frankrig til
lands gik Nederlandene imod, så de nu begyndte at forberede sig til at
slutte fred. Medens Sverige således i det kommende år kunne vente større
støtte fra Frankrig måtte Danmark indstille sig på mindre støtte fra Nederlandene. Trods divergerende meninger angående krigens førelse var alle militære og politiske ledere derfor enige om, at det gjaldt om at få udrustet
flåden tidligst muligt i året 1678.
Admiralitetsmøderne fortsatte i dette år lige så hyppigt som siden flådens hjemkomst i 1677. Det var hovedsagelig kapersager, der blev drøftet.
Den 28. januar og den l. februar deltog imidlertid foruden de sædvanlige
også lens Juel, P. Lerche, Hans Nansen og P. Bladt i møderne, ligesom
A. Gyldensparre fra da af atter blev fastere mødedeltager. Grunden til disse
udvidede møder var forhandlinger om opsættelse af et nyt reglement for
commisfarere, hvorved man i højere grad ville opmuntre til udrustning af
kapere. Kongen havde den 24. januar givet ordre til reglementets udfær-
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digelse. Blandt andet diskuterede man den 1. februar om commisfareme
selv eller kautionsmændene skulle betale, dersom der skete kaperne skade".
Allerede den 20. februar udkom herefter reglement og skibsartikler for
commisfarere og kapere. M særlig interesse blandt de kapere, som i den
kommende tid udrustedes, kan nævnes følgende, som Niels Juel havde del
i. Den 25. marts fik Dirick Gerritsen fra Vlieland commission til at kapre
på de franske og svenske med sit førende udrustede skib St. Bartholomeus
monteret med 6 stk., og som borgen for sig stillede han Jens Juel, Niels Juel
og Christen Lauritsen Krarup, der satte 600 rdl. i kaution. Ligeledes fik
samme dag broderen Kempe Gerritsen fra Amelandt commission for sin
kaper Policinelle monteret med 4 stk. og med de samme tre mænd som
kautionisters -.
I øvrigt var det selve orlogsflådens udrustning, det først og fremmest
gjaldt. Kongen tog selv ud på Holmen for at efterse skibene, og den 6. februar blev der opsat en liste over de skibe, der først skulle kølhales og færdiggøres",
Den 26. februar fastsloges det, at man til flådens bemanding manglede
7 kaptajner, 18 løjtnanter og 60 styrmænd. Muligvis er dette en af grundene
til de mange avancementer, der fandt sted umiddelbart efter. Den 1. marts
blev der således til kaptajner forfremmet 1 kaptajnløjtnant og 5 løjtnanter,
til kaptajnløjtnanter blev forfremmet 11 løjtnanter og 1 skipper, og til løjtnanter forfremmedes 8 skippere, 4 styrmænd, 7 konstabler, 1 konstabelsmat, 2 højbådsmænd og 2 matroser. Disse avancementer, der alle skete efter personernes dygtighed eller på hovedofficerernes ansøgning, viser en
forbavsende fordomsfrihed, som man ikke skulle vente at finde i datiden.
At således matroser og skippere samtidig kunne avancere til løjtnanter er
overmåde interessant. Det er værd i samme forbindelse at fremdrage to
specielle eksempler. Den 21. marts 1676 blev Niels Justesen fra Højer på
schoutbynacht Morsings foranledning udnævnt fra konstabel til løjtnant
for nu i Niels Juels eskadre at blive forfremmet til kaptajnløjtnant. Der var
således absolut ikke tale om, at avancementerne standsede efter blot et
spring. Vi ser det endnu tydeligere ved tilfældet med Jørgen Samsø, der den
4. maj 1678 af Niels Juel fra styrmand udnævntes til løjtnant og efter at
han sommeren igennem havde tjent på Norske Løve den 30. december 1678
blev indstillet til forfremmelse til kaptajn",
Imidlertid var Peder Morsing løbet ud med sin eskadre den 27. februar,
og i begyndelsen af marts var Jan Ejlersen gået under sejl med ordre til at
blokere Gøteborg. Hovedflåden var nu også ved at blive klar, hvorefter
spørgsmålet om, hvem der i år skulle føre den blev aktuelt. Årsagen til, at
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dette overhovedet kunne underkastes tvivl, var Tromps person. Hans popularitet var dalet adskillige grader som følge af den ringe hjælp, han som
flådefører hidtil havde ydet, og da endvidere den hollandske hjælpeflådes
optræden havde været til adskilligt besvær, blev misfornøjelsen også i denne
anledning rettet mod hollænderen Tromp. Hertil kom nu de krav han selv
stillede i et brev til kongen den 8. april".
Det var krav med hensyn til krigsrådene og krigsretter, der ville gøre
ham mere selvstændig, men det var desuden også fuldmagt til at besætte
ledige charger ombord, så længe han var i søen, dog med kongens approbation. Desuden ønskede han, at alle, der deltog i et slag, skulle have del
i prisepengene uanset, om de havde haft direkte del i byttet. I referaterne
til de danske gesandter står imidlertid, at han ønskede nogle søofficerer
fjernet fra flåden, og hvis han således har villet bruge sine fuldmagter til
at afgøre personlige uoverensstemmelser, får kravene unægtelig en anden
karakter. Den samtidige historieskriver Stehn Jacobsen hentyder endog her
til Niels Juel, men noget nærmere kildestof herom er desværre ikke kendt",
Det er vanskeligt at følge, hvilken reaktion dette brev i første omgang
forårsagede, men at der i løbet af april måned har været ført forskellige
forhandlinger med Tromp, ser vi blandt andet af de informationer, der senere udsendtes til gesandterne i Nederlandene og Brandenburg. Resultatet
viste sig imidlertid første gang ved, at Tromp efter den 25. april ikke mere
gav møde i admiralitetet.
Den 30. april sendtes underretning om forhandlingerne til gesandterne
hos vore to allierede. Herunder fortælles der, foruden om Tromps føromtalte krav, desuden at Tromp ikke uden prinsen af Oraniens samtykke atter
ville gå i søen eller blive i Danmark. Dette punkt blev afgørende, da man
fra dansk side hævdede, at der intet stod herom i kapitulationen, men desuden kom også udenrigspolitiske forhold til at spille ind i sagen. Nederlandene, der i det sidste halve år havde stilet efter en fredsslutning, havde
den 9. april 1678 på kongressen i Nijmwegen fået tilstillet et ultimatum om
våbenstilstand og var ikke uvillig til at forhandle med Frankrig derom.
Generalstaterne besluttede derfor, at man ikke ville sende nogen hjælpeflåde til Danmark dette år, og derved faldt den udenrigspolitiske baggrund
for Tromps ansættelse væk. Da tilmed Niels Juel havde vist, at danske admiraler taktisk selv kunne klare operationerne mod svenskerne, var der
heller ikke af denne grund mere anledning til at holde på Tromp".
Vi ser derfor, at man under en forhandling med Tromp den 29. april på
grundlag af disse forhold lægger kortene på bordet for ham for at understrege, at der ikke var nogen grund for kongen til at bøje sig for Tromps
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krav. Til gengæld hævdede denne imidlertid blot i temmelig hårde udtryk.
at kongen havde særdeles slette rådgivere blandt andet i hæren, og at han
herefter dette år ville komme til at stå helt hjælpeløs. Tromp anførte videre, hvad han sidste år havde påtaget sig af møje og besvær, samt hvor
mange fjender han havde skaffet sig dels på grund af hvervninger af bådsfolk, og dels, fordi han i Nederlandene havde skyndet på skibenes udrustning. At disse var forsinket, skyldtes "der kleine admiral Bastiansen", som
han angreb temmelig hårdt. Referatet af mødet slutter herefter med: ,,- og
vi skiltes derpå i al venlighed og heflighed"?",
Det var den sidste forhandling, der således sluttede med, at Tromps ansættelse under den danske konge ophørte. Han forblev endnu nogle måneder i København, hvorefter han rejste til kurfyrsten af Brandenburg. Denne
havde været meget utilfreds med Tromps afskedigelse, ikke fordi kurfyrsten
ikke troede, at de danske admiraler kunne klare sig mod den svenske flåde,
men fordi han mente, at Tromp ville være uundværlig ved Rygens erobring.
I vinter var der nemlig sket det, at Kønigsmark, da en del danske tropper
var trukket væk fra øen, pludselig fra Stralsund var gået over på Rygen
og i løbet af ganske kort tid havde erobret hele øen og tilmed taget den
danske lejehær til fange. Kønigsmark fik derved sin hær fordoblet, han fik
i februar forskellige forsyninger fra Sverige, og resultatet var, at man nu
atter måtte planlægge øens erobring. Den danske konge havde derfor også
tilbudt Tromp at deltage i dette ene foretagende, men denne havde afslået.
Senere på året optrådte han ikke desto mindre for sin velynder kurprlnsen
ved angrebet på Rygerr".
Tromp havde til trods for sine fortjenester været landet en dyr mand,
både på grund af de vanskeligheder og forsinkelser i ekspeditionerne, som
han afstedkom, men også ved den løn, han fik af kongen. Som en af de
højest gagerede stormænd i kongeriget fik han 8.000 rdl. i årlig gage foruden 500 rdl. i kostpenge om måneden, så længe flåden var ude. Hertil
kom, at også hans betjente skulle lønnes. Disse var i 167862 :
1 sekretær, 3 copiister, 1 hollandsk domine, 1 forsanger, 1 hofmester,
1 fiscal, l generalchirurg, 3 volonteurer, l bager, l mundkok, l page og 3
lakajer. Disses gage og kostpenge udgjorde i alt 5.040 rdl.
Selvom Tromp var udlænding og derfor fordrede forskellig speciel opvartning, kan man vel synes, at det var en stor stab i sammenligning med
generaladmiral1øjtnant Niels Juel, der foruden sin løn på 4.000 rdl. årlig og
300 rdl. i kostpenge om måneden havde følgende tjenere i 1678: l sekretær, 1 copiist og 1 volonteur, der i alt kostede 453 rdl.
Samtidig med at Tromp forlod den danske flåde, var der også nogle
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få hollandske officerer, der ønskede deres afsked, nemlig 4 kaptajner, 1
branderkommandør og 1 løjtnant, men denne afgang opvejedes fuldt ud
ved, at der fra Nederlandene blev antaget 6 kaptajner og 13 løjtnanter".

11. Skåne - Rygen

Foråret var nu kommet, og tiden var efterhånden så langt fremskreden, at
hovedflåden var ved at være klar til togtet. Den 13. maj var Niels Juel ombord på Christianus V for at søge klaring på flådens tilstand'. I løbet af
maj bragtes forsyningerne til skibene i orden. Ombord på skibene førtes:
flæsk, kød, bergefisk, smør, gryn, ærter, brød, salt, brændevin, dyppesmør,
øl, eddike og lys samt til hver mand for 6 måneder kom 3 pd. tobak, 6 potter brændevin og 2 pd. svedsker. Til søfolkenes beklædning sørgede man
endvidere for følgendes:

1 kjole af klæde
4-4X rdl.
1 skjorte af hørlærred
4 mrk.
1 par bukser af lærred
4 mrk.
1 nattrøje
2rdl.
1 par hoser, islandske
1 mrk.
1 par vanter
S~sk.
1 par sko
4X-Smrk.
1 engelsk hat
5 mrk.
1 rød bådsmandshue med hvid kant
3 mrk.
1 hængemåtte
1 sId.
1 køjedækken
5 mrk.

af vadmel
blå
af vadmel

7 mrk.
3 mrk.
4 mrk.

færøske
islandske

18 sko
4sk.

Sidst på måneden var alle forsyninger til skibene bragt ombord. Den 29.
maj henved kl. 18 kom Niels Juel sammen med oberst Stuart fra Dragør
ud til flåden, som da lå en mil derfra. Det var stille og smukt vejr, da Niels
Juel for første gang i sit liv gik ombord som hovedflådens øverstkommanderende med sikker forvisning om, at han nu ikke mere skulle vige pladsen
for andres.
Den følgende dag om morgenen kl. 9 kom herrerne fra generalcommissariatet for at mønstre folket og drog atter i land om aftenen. Samtidig
kom Jens Juel ombord på Christianus V. Postillionen, der havde krydset
ved Bornholm i 2 uger, var kommet tilbage et par dage før, men blev nu
atter sammen med Bonte Falk sendt afsted for at krydse mellem Ystad,
Møen og Rygen i 8 dage og der søge kundskab om fjenden'.
Den 31. maj blev der holdt generalpassiaring, hvor kaptajnerne fik ordre
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til at indgive forskellige fortegnelser vedrørende bemanding, krudt og proviant samtidig med, at de skulle sørge for, at matrosernes kvinder, som
fandtes indenborde, nu blev sendt i land",
Ved middagstid kom kongen ud til flåden, og efter at han havde inspiceret, kom han ombord på Christianus V. hvor han blev til måltid hos Niels
Juel. En time efter kom også dronningen og prinsessen af Tarante. De blev
der resten af dagen, og om aftenen blev der gjort "zein", at kaptajnerne
skulle komme ombord. Først efter at kongen havde hilst på dem, tog de
kongelige personer afsked med Niels Juel og Jens Juel og drog til København Igen".
Hermed var endelig de formelle inspektioner af flåden overstået, og den
1. juni om eftermiddagen ved 16-tiden lod Niels Juel det blå flag vaje,
hvorefter flåden gik under sejl. Med 22 orlogsskibe og fregatter, 2 brandere
og andet mindre fartøj, i alt 34 sejl, stod den stolte Østersøens herre syd
på, og om aftenen ankrede flåden ved Stevns'.
Her holdt Niels Juel den 2. juni sit første krigsråd på flåden samme dag,
som Tromp afrejste fra København og dermed forlod Danmark. I krigsrådet oplæstes kongens ordre, der gik ud på, at flåden skulle "udkommandere et parti mod Ydsted" for at ruinere fjendens proviant og på skibene indtage alt det kvæg man kunne drive sammen. I øvrigt skulle der
gøres landgang i Skåne på steder, "hvor vi ingen nytte kan have, ruinere
indbyggerne, bortføre det unge mandskab, skyde hestene og forhindre
fjendens forsyninger". Landgangen ved Ystad blev aftalt med obersterne
for landmilitien, og endelig ved solnedgang lettede flåden. Det havde været vindstille hele dagen, men nu blæste det let fra vest. Samtidig sendtes
2 fregatter, 2 galioter og 1 galiotskib til Wismar for at hente tre kompagnier soldater og øl til flåden. Den ene fregat og galiot kom dog først afsted
den 6. juni",
Den 4. juni om morgenen nåede man til Ystad, hvor soldaterne blev
sat i land, og om eftermiddagen tog også Jens Juel og Jens Rodsten derind.
De fandt imidlertid, at officererne mere søgte brandskat end at fylde Hans
Majestæts magasiner, hvorfor fiskalen samme aften blev hentet for at tilråde dem at efterleve deres ordre. Ystad by blev plyndret i to dage, "så intet er tilbage", og broen, hvorved ud- og indskiben foregik, blev brændt.
Men Niels Juel skrev siden til kongen herom: "Det er meget at forundre,
at Eders Majestæts anslag i forvejen var bekendt, thi her har de vidst det
i 8 dage, og derfor har de svenske afhentet deres proviant, og de fleste
bragt deres af vejen." "Nogle folk er, med alt det de ejer og har, gået over
på vores fartøj . - Dem vil vi sende til Køge. - Vi har haft et tab på 2-3
15 Niels [uel
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mand." Niels Juel skrev videre, at han endnu ikke syntes, at tiden var inde
for den rygenske dessein eller Christanstads succurs, hvorfor flåden vil gå
til Carlshavn og Rønnebyt.
Efter at soldaterne var taget ombord igen onsdag aften den 5. juni ved
6-tiden, lettede flåden næste morgen. Om eftermiddagen den 6. juni fik
man Bornholm i sigte, og der blev holdt krigsråd om foretagendet mod
Carlshavn. Resultatet blev at Havfruen, St. Johannes og galiot Unge Jæger
blev beordret i forvejen for at afpejle og efterforske dybet og grunden mellem Rønneby, Hanø, Carlshavn og Malqueren og undersøge, om flåden
kunne ligge nogetsteds der, samt ligeledes erfare om "de vigers beskaffenhed på begge sider Carlshavn og særdeles Madvig". Der medgaves dem 7-8
styrmænd. Imedens ville flåden vente under Bornholm".
Den 13. juni lettede flåden og holdt krydsende mellem Ertholmene og
Sandvig afventende nyheder om fjenden. Ved 14-tiden kom galioten Unge
Prins, der var udsendt med de 4 skibe mellem Øland og Gotland, og bragte
melding om, at fjenden var set ved Ølands sydspids 31 skibe stærk, hvoriblandt 18-20 kapitalskibe. Der blev derfor straks kaldt sammen til krigsråd om spørgsmålet: "Skal vi straks søge fjenden eller vente ved Bornholm?" M. Pijl ville vente fjenden mellem Møen og Bornholm, P. Morsing
ville vente på ham vest for Bornholm og H. Span mellem Ystad og Jasmund, medens Chr. Bjelke tilsluttede sig dette sidste. Også de tre oberster
Stuart, Tropp og Llitzow kom med lignende forslag, ligesom Jens og Marquor Rodsten begrundede de samme forslag med, at desto længere fjenden
kunne lokkes "ind i bugten" desto bedre. Niels og Jens Juels slutning blev
da, at man skulle vente fjenden mellem Ystad og Jasmund for at være
nærmere egne havne og samtidig give fjenden længere retraite. Desuden
skulle der sendes 2 fregatter og 2 galioter på kryds med l fregat og l galiot
mellem Bornholm og Skåne og de andre mellem Brouwers rev og den pommerske kyst-'.
Niels Juel sendte straks brev til kongen med nyheden. "Vi gør alting rede
til at slå", skrev han, "Gud velsigne Eders Majestæts våben, der er ingen
apparanee det skal angå før i overmorgen, thi vores mening er at lokke
dem på vores avantage." Samme aften kom de 4 til Øland udsendte skibe
tilbage til flåden, der herefter den følgende nat lå på kurs SSO forbi Nexø.
Ved 2. glas i dagvagten vendte den atter nordover, hvorpå Niels Juel lod
gøsen vaje fra mesanråen og et rødt flag i mesanvantet til tegn på, at skibene skulle ordne sig efter rang>,
Den 14. juni lå flåden Sø af Brouwers rev ved Bornholm. Niels Juel
skrev atter til kongen og redegjorde for sine tanker. Det måtte være fjen226

dens mål enten at bringe noget til Rygen eller hindre dansk succurs til
Christianstad eller blot at dække eget land. Men Niels Juel tilføjede, at
hvad opgaven end var, ville han helst slås med fjenden på højde med
Ystad, da han her bedst kunne trække de ventede skibe fra Wismar og København til sig. Han gjorde sig derfor nu, som så ofte før i denne krig, rede
til at levere svenskerne et slag, men denne gang med forvisning om, at
uanset hvor længe han ventede, eller hvordan han lagde slaget til rette, ville
han ikke komme til at dele æren med nogen anden".
Niels Juel skrev igen den 18. og den 19. juni til kongen, og i begge breve
fremførte han nu den formodning, at fjendens eneste tanke var "at trække
os efter ham, løbe ind i sine havne og ligge der og lure", så sommeren gik
hen, uden at der blev udrettet noget. Han føjede derfor til i sit sidste brev:
"Vi kan undsætte Christianstad eller angribe Rygen efter kongens ønske
og samtidig sikre os mod svenskerne." Han ville nu blot vente på kongens
ordre i denne nye situation. Samtidig sendte Niels Juel brev til generalcommissariatet om, at flåden manglede brændeved, brændevin, svedsker, smør
og sirupv,
Den svenske hovedflåde lå imedens sikkert i Kalmarsund. Allerede den
15. april havde den været færdigudrustet, altså før den danske. Den var
herefter, så hemmeligt som det kunne lade sig gøre, blevet samlet ved
Dalarø, idet man blandt andet havde holdt alle udgående koffardiskibe
tilbage. I slutningen af maj var flåden endelig samlet, hvorefter nogle krydsere blev sendt afsted for at få kundskab om den danske flåde. Belært af
de tidligere års erfaringer ville man helst uset få flåden til Kalmarsund og
anbragt der i sikkerhed for dansk angreb, hvorefter det var planen, når lejlighed bød sig, at konvojere forsyninger til Stralsund",
Den 36-årige Hans Wachtmeister, der havde fået kommandoen over hovedflåden, var i modsætning til sine forgængere en mand med nogen erfaring til søs. Han gik ombord på flåden den 1. juni, og den 6. juni sejlede
den til Elfsnabben. Det var samtidig med, at Niels Juellå afventende mellem Bornholm og Ystad. Den 9. juni vovede Wachtmeister sig ud, og 3
dage senere ankrede han ved Ølands sydspids. Svenskerne blev straks observeret af Niels Juels krydsere, og denne gjorde sig nu, som før omtalt,
klar til kamp, medens svenskerne allerede den 13. juni havde trukket sig
ind i ly syd for Kalmar. Den svenske flåde bestod af 14 orlogsskibe på 50
stk. og derover, 14 fregatter på mellem 18 og 50 stk. samt 13 boierter og
6 brandere. Hele flåden var delt i 2 eskadrer.
Efter at den svenske flåde havde ankret inde i Kalmarsund, blev der herfra udsendt krydserekspeditioner mod Bornholm for at holde øje med den
IS"
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danske flåde. Den 17. juni udgik således 5 skibe, den 22. juni andre 5 og
den 28. juni atter 5 skibe".
Niels Juel håbede på, at svenskerne ville komme, da han var sikker på
udfaldet af et slag. Vi ser det blandt andet af hans brev til kongen, hvor
han fortalte, at den svenske flåde stadig lå i Kalmarsund, og at de havde
krydsere ude, men forholdene hos dem beskrev han således: "lumpen folk,
skams proviant, men ingen særlig sygdom." Niels Juel var overbevist om at
kunne fuldføre sine opgaver uden at behøve at tage hensyn til dem. Han
skrev: "Det kan vi Eders Majestæt forsikre, at aldrig havde Eders Majestæts forfædre bedre flåde, når den er samlet, aldrig var der bedre helbred,
og aldrig bedre samdrægtighed, og hidindtil er ikke udkommanderet en
krydser uden admiralernes videnskab." Han forklarede videre, at når flåden var blevet forsynet med vand, ville den gå til Rygen for at bringe fjenden i alarm der og for at drage skibene i Wismar til sig med øl, soldater og
brændeved. Hidindtil havde disse skibe ikke kunnet komme på grund af
den stadige østenvind".
Det var i øvrigt det herligste sommervejr, og flere af skibene benyttede
ventetiden til rengøring og til at krænge skibet, blandt disse var også Christianus V. Den 26. juni holdt man netop krigsråd, da der kom ordre fra
kongen om enten at opsøge fjenden eller at hindre de svenske transporter.
Man fandt det mest tilrådeligt at gå til Dornbusch, hvor man dels kunne
skaffe sig forsyninger og dels kunne "forsænke" indløbene, så de svenske
kaperskibe ikke kunne komme ud>.
Niels Juel skrev herom til kongen og fremførte i øvrigt som sin mening, at fjenden hverken turde eller kunne slå, ,,- vi har god kundskab, at
mange af hans skibe er så slet besat, at hans folk ikke kan beslå sejlene".
For samme dag finder vi desuden følgende interessante ordre til skibscheferne: "Og som der i skibene findes mange af skibsfolket, som ikke
forstår kompasset, da skal cheferne anordne, at de tilholdes det at lære, og
give dem 8 dages tid dertil, hvo det i den tid ikke lærer, han aftrækkes hans
frokost, indtil han det lærer"!",
Den 27. juni var flåden ved Rygen, hvor kaptajn Hoppe blev sendt i
land på Prenøe med en del skibsbåde for at samle brændeved og samtidig
søge at opbringe alt det fartøj, han fandt. Han vendte tilbage den 29. juni
om aftenen. De havde haft 14 fjendtlige både med sig fulde af brændeved,
men da nogle stralsundske kapere forfulgte dem, havde de hugget bådene
med brændeved i stykker undtagen to, og da kaperne således så, at der
blev gjort klar til kamp, løb de. Om aftenen befaledes det så, at bådene
næsten morgen atter skulle gå til land efter brændeved, men denne gang
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skulle Jægeren og Bonte Falk sikre dem";
Da bådsfolkene var blevet ærgerlige over dagens hændelser, kom det
desværre til at gå ud over disciplinen, da de atter kom i land. Niels J uel
måtte derfor foreholde kaptajn Hoppe, at han ikke måtte lade folkene løbe
om og plyndre, men skulle sørge for, at de huggede ved, ladede bådene og
førte det ud til skuderne. Bådene skulle derefter gå til flåden undtagen otte,
som skulle lægge sig hos Bonte Falk og medtage alt det fartøj, de kunne
erobre derinde. "Han skal som forbemeldt sig i intet andet engagere, enten
at søge fjenden eller andet, men alene søge at vinde tiden, sikkerhed og
befordre sit værk">'.
Samtidig lukkede man indløbet til Stralsund ved at sænke ni skibe "ret
stavn i stavn". Yderligere to skibe skulle sænkes for at få lukket helt til,
men den 4. juli, da det skulle foregå, blæste det op til storm, og samtidig
modtog man kongens ordre om, at flåden skulle gå til Christianstad, "men
vi har ladet dem vide, at dette var kun en lille revselse af deres kaperier,
og dersom de vedblev dermed, så havde vi middel til at gøre deres stad til
en Iandsby">,
Niels Juel skrev den 4. juli til kongen herom og berettede videre, at hvis
vind og vejr føjede sig, ville flåden den følgende aften være ved Bornholm
for at hente vand, hvorefter han ville sætte kursen mod sydspidsen af
Øland. Det var dog umuligt at løbe ind i selve bugten ved Christianstad
med de svære skibe, men ,,- vi skal gøre så yderligt som muligt og deroppe
tage vores mensures efter vind og vejr". I øvrigt bemærkede han atter, at
fjenden ikke ville vove noget søslag, så han anså, at det var allernemmest
og måske også vigtigt at erobre Rygen med 6.000 mand, hvorefter StraIsund
ville falde inden en måned. Men brevet kom ikke afsted denne dag. "Vinden formerede sig mere og mere med en stærk storm af vest, så Hans Majestæts lakaj, som allerede var ekspederet, ikke kunne oversættes til det skib,
der skulle føre ham til København'?",
Da Niels Juel ved uvejrets anmarch havde hidkaldt bådene ved Rygen
og Jellen, var de heldigvis nået ud med Bonte Falk, Jægeren og Postillionen
samt 3 galioter og 4 skuder, medens det endnu var muligt. Om aftenen tog
stormen yderligere til. Niels Juel berettede herom for rigsadmiralen således:
"Om aftenen kl. 9, som vi begge står på overløbet for at se efter skibenes
tilstand, brast Gyidenlove's tov, derpå straks Mars', Svenske Leve's, Fridericus III's, Churprinsen's, Delmenhorst's, Christianus IV's, Havmanden's,
Enighed's og så vores. Branderen Forgyldte Fisk, en af kattene, som førte
proviant, og en lybskmand, som havde ført øl til flåden, måtte kappe deres
anker for os andre. Imidlertid gjorde hver sit bedste og fik ny ankre og
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tov ud, hvilket Gud ske lov også kom ud og holdt. Prins Jørgen, som
næppe i sammenligning med de andre skibe bevægede sig, så vi på et øjeblik miste sit bovspryd, og alle hans master gik over borde. Dog er ikke
blevet dræbt nogen ved sådan stor confusion uden to mand og kvæstede
5-6 mand, blandt hvilke er oberst Tropp, som er helt ilde blesseret. Mars
mistede samme nat i stormen sit bovspryd og sin fokkemast'?".
Jens Rodsten måtte derfor den næste dag forlade Prins Jørgen. Han kom
ombord til Niels Juel, medens man i stedet lod hejse admiralsflaget på
scoutbynacht Witts skib Dragen, "på det fjenden ikke skulle mærke, at det
havde været et admiralskib, som var kommet til skade." Men først den
6. juli "afsagtede vinden". Der blev holdt "passiar", hvorved det erfaredes,
at Norske Løve, Dragen og Hommeren var blevet læk. Niels Juel føjede
nu et nyt brev til sit forrige til kongen og endelig mod aften afgik Hans
Majestæts lakaj med Bonte Falk til Møen. Jens Rodsten tog også med for
så hurtigt som muligt at nå København og der hos rigsadmiralen udvirke,
at Charlotta Amalia blev lagt ud til Dragør, så han kunne træde over på
den med Prins Jørgen's folk og snarest muligt gå til flåden igen. Imedens
ville Niels Juel da sørge for, at både Prins Jørgen og Mars blev slæbt til
København",
Men det kom ikke til at gå så nemt. I hundevagten begyndte stormen
igen. Christianus V måtte atter stryge fok og store rå og skyde de store
stænger. Ved middagstid kom viceadmiral Spans kaptajn på sin slup til
Niels Juel, men kunne ikke samme dag komme tilbage igen på grund af
det hårde vejr. Om aftenen måtte også forstangen på Christianus V skydes.
Den 8. juli var stormen taget noget af, og endelig den 9. juli kunne der
sammenkaldes krigsråd til overvejelse af situationen. Det besluttedes, at
Svenske Falk og Havmanden skulle slæbe de beskadigede skibe til København, medens flåden den følgende dag samlet skulle gå til Bornholm og
kun to galioter blive tilbage for at opfiske de ankre, som skibene ikke fik
fisket forinden".
Om aftenen begyndte imidlertid stormen for tredje gang. Den 10. juli
kunne ingen komme nogen steder, og det forfærdelige vejr fortsatte. Først
i hundevagten i natten mellem den 11. og 12. juli blev vejret sådan, at
Niels Juel lod skyde som tegn på, at flåden skulle lette. Ved 8-tiden, da
man endnu arbejdede hermed, kom admiral Marquor Rodsten ombord
med melding om, at hans skib var blevet så læk, at det næppe kunne holdes med pumpe, hvorfor han bad om at måtte gå over på et andet skib.
Men da flåden var ved at gå under sejl, blev svaret, at skibet måtte klare
sig indenborde, som man kunne, til man kom til ankers igen.
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Endnu engang drillede vejrguderne. Stormen tog atter til, endog mens
Rodsten var på Christianus V, så han næppe kunne komme til sit skib igen.
"Imens bras t begge overspillene her i skibet, hvorved 4 mand blev beskadiget, så da vi havde ankrene på. et halvt tov nær inde, måtte vi fire ud
igen og blive liggende, stryge stænger og råer ned." Op ad dagen blev det
dog atter så meget bedre, at oppertømmermanden på Christianus V kunne
sendes til Tre Croner for at se, om han kunne stoppe lækagen".
Efter en hel uges omtrent uafbrudt storm kunne Niels Juel endelig den
13. juli give tegn til at vinde ankrene, og kl. 11 var hele flåden under sejl.
Imidlertid måtte Amirante blive liggende, da dens galion var løs, og bovsprydet ikke sad sikkert, hvorfor den måtte vente på bedre vejr. Den 14.
juli kl. Som morgenen kom flåden til ankers under Bornholm for Sandvig.
Samme dag kom en kongelig lakaj, der havde været 14 dage undervejs.
Postgangen var ikke altid lige hurtig i de tider. På et sammenkaldt krigsråd drøftede man dels nye planer og dels de sidste skader. Bortset fra de
tidligere nævnte måtte man desværre erkende to forlis, nemlig galiot St.
Peder og en af de hollandske skuder, der begge var ladet med øl. Der blev
reddet fra dem 14 læster øl og fra galioten desuden sejl, redskab og folk,
men fra skuden kun tre mand. "Det var Guds nådige hjælp, at skaderne
ikke blev større, thi vejret var uførlig og i 9 dage så at sige uden al oplad",
skrev Niels Jue128 •
Den 15. juli sendtes kongens lakaj afsted, og med ham fulgte oberst LUtZOW, "der var mere død end levende." Den 16. juli om aftenen lettede flåden, løb om det nordvestlige hjørne af Bornholm og lod ankeret falde mellem kastellet og Hasle.
Den 18. juli afsejlede man fra Bornholm og nåede samme dag til Hanø,
hvor flåden ankrede. Situationen i land var i øvrigt den, at Christianstad,
der det foregående år var blevet besat af danskerne, nu var belejret af
svenske tropper. Man savnede levnedsmidler, og en dansk styrke var fra
Helsingborg nået frem til byen for at bryde den svenske belejring. Muligvis
kunne den danske flådes tilstedeværelse nu blive afgørende",
Da Christianstad lå et stykke inde i landet, og da det var umuligt for flåden på grund af vanddybden at gå nærmere land, var det Niels Juels plan
at afskære den svenske belejringshærs forsyningslinier. Dels lod han iværksætte en landgang ved Landø og dels søgte han at skaffe sig nærmere underretning om fjendens styrke og hans placering. "Fjenden skal hverken fra
Rønneby eller Carlshavn få noget proviant til lands eller til vands, så længe
vi holder her," skrev han til kongen. Og for yderligere at sikre sig dette
sendte han den 19. juli en styrke i land ved Eleholm så nær Mørumbro
231

som gørligt. Denne styrke fik ordre til at foretage et raid mod Mørumbro,
søge at afbrænde den og derefter trække sig tilbage",
Medens Niels Juel med flåden og landgangsstyrkeme var i fuld aktivitet,
lå den svenske flåde ved KaImar. Den 11. juni var den observeret syd for
Øland, men allerede dagen efter trak den sig tilbage ind i KaImarsundet og
fjorten dage senere flyttedes den tæt til KaImar til ,,1 ~ mil darifrån uti
trångslet", og her lå den ganske uvirksom resten af sommeren blot med
nogle vagtskibe udsendt til at varsko om den danske flåde".
Niels Juel havde således forholdsvis frie hænder. Den 21. juli fik han
melding om, at Mørumbro var afbrændt, men at man ikke havde kunnet
indtage skanserne, som lå derved. Dagen efter afsendtes forstærkninger,
men et brev fra kongen, hvori denne erklærede, at han ikke ville hazardere
sin hær med Christianstad, og derfor trak den tilbage, foranledigede Niels
Juel til også at tilbagekalde de landstyrker, som han havde udsendt. De
var for små til at kunne klare sig alene".
Niels Juel sendte nu et brev til kongen, hvori han understregede, at flåden lå ganske unyttig hen. "Den svenske flåde kommer ikke ud, og vi kan
ikke komme til den, men Eders Majestæt kunne embarquere folk og angribe enten Rygen eller Stockholm." Men ,,- den landmilits, som er i flåden, kan Eders Majestæt ikke regne højere end 1.500. De var i alt 1.800
med officerer, men nu blev der ved Landø dræbt og kvæstet 121, og der er
blevet dræbt nogle i små træfninger og af sygdom, så Eders Majestæt i alt
må regne 180 mand." Alligevel fortsatte Niels Juel sine forsøg på at afskære forsyningsvejene til svenskerne ved Christianstad, idet han foruden
ved Mørumbro og Carlshavn nu også lod landsætte styrker ved Pugevig".
Efter et krigsråd den 27. juli om morgenen, hvor landofficererne havde
erklæret det for umuligt at erobre Carlshavn, besluttede Niels Juel, at oberst
Stuart skulle gå i land og søge at ødelægge så meget som muligt. Hvis
fjenden var for stærk, måtte han gå forsigtigt til værks, men i øvrigt se,
om han kunne ødelægge skansen eller skibene i havnen. Efter overstået
togt skulle han gå i land ved Eleholm og prøve at erobre Mørumbro skanse.
Allerede samme aften gik landgangsstyrken da mod Carlshavn, medens til
afledning et par skibe var sendt mod Rønneby. Men alt kom ikke til at
gå efter planen>,
Landofficererne med 1.200 mand blev ganske vist landsat i god orden,
og marchen mod byen gik også vel, idet fjenden veg for den store styrke.
Uden nævneværdig modstand trængte de overalt ind i husene, kastede granater derind og derpå fyrkranse, så alle byens huse undtagen 2-3 stykker
blev brændt med alt, hvad der var. Det hele gik således godt, indtil retraiten
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til bådene. Carl XI, der tilsyneladende forgæves havde søgt at få et brev
frem til admiral Wachtmeister for at bede om hjælp til at åbne ..den Oss
omistande passagen", havde i stedet beordret Johan Gyllenstierna til med
150 dragoner at hente proviant i Carlshavn. Disse folk nåede netop frem
på dette tidspunkt og forfulgte nu danskerne. Alt gik dog godt, indtil landgangsstyrken blot var et kanonskuds afstand fra bådene, men da ..glemte
en stor del officerer deres ære og løb fra deres tropper som skælme, endog
så vildt, at de gemene blev stående og ophidset råbte efter deres officerer:
skælme og bernhyter, og skød efter dem." Kun dragonerne, der ..mod al
fornuft" havde både avantgarde og arrieregarde, opførte sig korrekt og mistede derfor kun en mand og en såret og af officerer ingen. I alt mistedes
97 mand, og 31 såredes. Den 29. juli var styrken tilbage ved flåden".
Niels Juel udstedte omgående de nødvendige ordrer for at få undersøgt
forholdene under ekspeditionen. Allerede dagen efter holdtes den første
krigsret, hvor kaptajn Heinrich v. Hatten blev dømt fra sin charge uden pas
og afsked. Den 31. juli indkaldte Niels Juel krigsrådet, hvor det besluttedes,
at ..da aetionen mod Carlshavn så skammelig er afløben på grund af folkenes kleinmodighed og ond conduite", var det nødvendigt, at viceadmiralerne med fisca1en gik til hvert skib for at forhøre de gemene og officerer
af sefolket, som har været i land",
Den 10. august fik admiralerne Marquor og Jens Rodsten ordre til sammen med viceadmiral Morsing, oberstløjtnant Hans Steensøn. der lige var
kommet fra København, oberstløjtnant Vittinghof, schoutbynacht de Witt,
major Gersdorff og to kaptajner af landmilitien at edelig examinere om
aktionen ved Carlshavn. Forundersøgelserne var nu afsluttet, og man ønskede forholdene endelig klarlagt. Det tog dog endnu nogen tid, inden
dommene faldt, men efterhånden blev følgende dømt":
Allerede den 30. juli var kaptajn i hæren Heinrich v. Hatten blevet dømt
fra sin charge uden pas og afsked.
Den 19. august blev konstabelsmat på Svenske Havfrue Hans Larsen
dømt til at have forbrudt to måneders gage, en til de fattige og en til fiscalen. Desuden skulle han springe tre gange fra råen og herefter fare for en
gemen matros.
Den 24. august blev oberst Stuart dømt fra sin charge og skulle på egen
bekostning skaffe kongen så mange mænd igen, ..som udi ommeldte rencontre for Carlshavn var blevne" samt blive så længe i arrest, indtil han
havde leveret mændene eller stillet tilstrækkelig kaution.
Den 26. august blev major Herbst dømt fra sin charge, og kaptajnerne
i hæren Lange og Vogt dømtes til at have forbrudt hver en måneds gage og
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4 rdl. til fisca1en. Skibsløjtnant Heinrich Jacobsen på Christiania blev dømt
til at springe tre gange fra råen og straffes for masten med 50 slag, samt i
øvrigt at have forbrudt sin gage og gå på Holmen et år i boldt og jern,
hvorefter han skulle bortjages "for ubekvem".
Trods de hårde domme fastlog Niels Juel dog i et brev til kongen, at
"skaden var endelig ikke så stor som spotten og consequensen."
Efter angrebet på Carlshavn var der blevet foretaget en landgang med en
mindre styrke ved Pugevig, hvor man havde stået sig godt i en træfning med
en svensk styrke, hvorved man hindrede forsyninger i at nå frem til den
svenske lejr. Situationen var på dette tidspunkt kritisk for både danskerne
i den belejrede by og for de svenske belejrere. Imidlertid kapitulerede den
danske styrke i Christianstad den 4. august, da den danske hær fra Helsingborg ikke havde kunnet bryde igennem til byen, hvorefter hæren forlod
stedet den 6. august".
Den 4. august kom en brandenburgsk fregat til Niels Juel med legationsråd v. Hagen, som bragte brev til Niels Juel fra kurfyrsten, der spurgte om,
hvornår flåden kom. Hertil svarede Niels Juel med god samvittighed, at
han blot ville erindre om, at han havde været ved Dornbusch i 14 dage og
dengang intet hørt fra kurfyrsten, men tværtimod fået sikker efterretning
om, at denne endnu ikke var gået på march. Imidlertid kunne Niels Juel
nu underrette kurfyrsten om, at han netop havde modtaget kongens ordre
om, at baron Jens Juel skulle rejse til ham for at forhandle om angrebet
på Rygen.
Legationsråden blev, efter at have modtaget disse oplysninger, sparet for
at fortsætte sin rejse til København og afsejlede derfor den 5. august om
morgenen med nordlig vind tilbage til kurfyrsten. Jens Juel gik samme dag
over på Neptunus, hvormed han afsejlede om natten sammen med snauen
Fire Lil/ier til Brandenburg".
Niels Juel indberettede det passerede til kongen og fremførte som sin mening, at han ikke fandt det rådeligt mere at blive liggende alt for længe
i bugten, "for en og anden mislighed som kunne indfalde." Han ville nu
ligge klar til at gå til Rygen, så snart han modtog ordre. De største vanskeligheder ved angrebet på Rygen ville blive transportfartøjerne, skrev
Juel, hvorfor der måtte opbringes, hvad det var muligt ved København og
sendes ned, for her kan kun skaffes få, thi "når man undtager englændere
og hollændere, så er der hartad ingen andre, der sejler." Niels Juel meddelte
endvidere, at kurfyrsten ønskede danske styrker til to angreb, "men i flåden er der næppe til et, og vil de ikke skikke sig bedre og blive bedre kommanderet end for Carlshavn, har vi lidet håb til dem":".
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Den 6. august om eftermiddagen lod Niels Juel det blå flag vaje, for
at alle skulle komme ombord, og næste morgen tidlig ved 6-tiden gik flåden under sejl. Den 8. august om aftenen nåede man Bornholm, hvor der
ankredes udfor Sandvig.
I den følgende tid foretog flåden forskellige øvelser samtidig med, at
den flyttede sig mellem ankerpladser ved Sandvig og Neksø. Den 10. august lettede flåden fra Sandvig og ankrede senere ved Neksø, den 11. august sejlede den tilbage til Sandvig, den 12. august til Hasle og den 13.
august atter til Sandvig og så fremdeles. Neptunus kom i øvrigt den 11.
august tilbage fra Wolgast med Jens Juel. Denne havde over for kurfyrsten
tilkendegivet, at medmindre han fik en skriftlig forsikring om, at kurfyrsten
ville angribe Rygen, kom flåden ikke derned, fordi den allerede en gang
før havde været der forgæves. Jens Juel havde derfor af kurfyrsten fået
"en resolution" heronr".
"Vi kan med flåden bringe 1.500 mand af landm.ilitien", skrev brødrene
Juel til kongen, "de udgav sig for 2.000, men var aldrig komplet 1.800
mand". Brandenburgerne havde dog lovet at stille 5.000 mand til hjælp
over for Kønigsmarks 7.000 mand. Til spærringen af indløbet til Stralsund
var det nødvendigt at bruge Brandenburgs flåde...thi han har skibe af efterfølgende monture: Churprinsen 28 stk., Leopard 32 stk., Røde Løve 16
stk., Berlin 16 stk., Prins Lovis 6 stk. og en boiert på 8 stk., hvilke alle
kun går 10 fod dyb, og så mange lette skibe har vi ikke." Hvad transportfartøjer angik var der desuden nu med dem som kurfyrsten havde tilvejebragt i alt til transport af 4.000 mand til fods, men hertil kom også transport af fourage, vivres, vand og lignende, og i øvrigt var det "bedre at
have tyve for mange end en for lidt":".
I et brev til rigskansleren lod Niels Juel sin harme få luft over de officerer i hæren, der udplyndrer deres soldater. Aflønningen af disse foregik
normalt således, at officererne fik den samlede sum penge til at uddele
blandt de underordnede. "Vi har eksempel på," skrev Niels Juel, "en
som er død i flåden, og var hans kompagni skyldig for 5 måneder, og for
sådanne skarns skyld taber kongen den ene bataille efter den anden, hasarderer sin egen person og lande og riger. Gud give Hans Majestæt den
nåde at kende dem, der tjener ham, og mener ham vel af deres hjerte,
måtte vi endnu håbe al ulykke kunne redresseres."
Endelig den 16. august var vinden VNV. Flåden var aftenen før gået
under sejl, og nu lå den på kurs SSO mod Jasmund på Rygen. Samtidig
var også Jens Juel afsejlet til Wolgast på Neptunus sammen med 8 fartøjer, der ville kunne transportere ca. 1.600mand. Om eftermiddagen send235

tes desuden de øvrige transportfartøjer med fregat St. Johannes mod Penemunde, og kl. 13 ankredes ved Jasmund med "huk af Jasmund" i retning
N t. V og "huk af pertet" i retning SSV.
I den følgende ugestid lod Niels Juel kysten grundigt undersøge med
henblik på landgangen. Folkene blev afsendt i små både for at pejle
"dybene og grundene." Nogle steder blev de beskudt, og .i alt mistedes
under rekognosceringerne fire mand",
Den 28. august gik flåden atter under sejl og krydsede de følgende dage
nord for Rygen. Om natten mistede flåden en af sine højtstående søofficerer, idet viceadmiral P. Morsing døde "af en hidsig syge." Nøjagtig en
måned tidligere var også schoutbynacht Pli på Cæsar død "af en hidsig
syge". Niels Juel og Chr. Bjelke var atter inde med en chalup for at rekognoscere for landgang, medens andre både blev sendt ind mellem Witmond
og Dornbusch. Om aftenen den 29. august ankredes "på 20 favne styk
grund med Dornbusch 2 mil borte i retning NNO." Den 31. august kom
endelig proviantskibene fra København med øl og forsyninger til den efterhånden helt tørlagte flåde, hvor folkene i den sidste tid havde måttet
drikke vand med fare for epidemier. Med to chalupper drog Niels Juel
atter om eftermiddagen langs kysten for at rekognoscere. Han var ved
Witmond og mellem Dornbusch og Rygen i Trogget og fandt her en helt
bekvem plads til at lande på, selvom der blev skudt fra kysten og endog
en mand dræbt i den chalup, hvor Niels Juel var. Først om aftenen kom
han atter ombord i Christianus V samtidig med andre både, der havde
været ved andre kyster".
Jens Juel, der var taget til København for at fremskynde transportskibenes afsendelse, havde haft vanskeligheder med at komme derfra. Da han
den 28. august ville mønstre folket, viste det sig, at de ikke havde fået
deres penge, idet officererne havde beholdt dem. Kaptajnerne var heller
ikke omborde, men måtte hentes rundt omkring i København, så først
om morgenen den 30. august havde han fået skibene afsted. Men dagen
efter lå hele transportflåden for vindstille ved Stevns, hvilket fik ham til
ærgerligt at skrive til kongen: "Vi er ikke kommet videre, fordi officererne
på grund af deres skænderi har ladet os tabe 24 timer af den ønskeligste
vind. Nu er det dødstille":".
Den l. september ved middagstid kom Jens Juel endelig med Neptunus
og 20 fartøjer til flåden. Ombord var en landgangsstyrke under kommando af generalmajor Løvenhjelm. Samme dag kom legationsråd v. Hagen
for at forhandle med Niels J uel, og efter kun l times ophold tog både
han og Jens Juel afsted til kurfyrsten",
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Først den 11. september var den utålelige venten slut. Da kom Jens
Juel og Chr. Bjelke fra Wolgast med rapport til Niels Juel om, at alle
kurfyrstens folk nu var indskibet og klar til overførslen til Rygen, idet det
var bestemt, at medens Niels J uel skulle angribe på nordkysten, skulle
kurfyrsten angribe på sydkysten ved Palmerort. Ved et sidste krigsråd
besluttedes det, at der skulle gøres landgang med hele styrken i Trompervig, da fregatterne der kunne bestryge stranden. Om aftenen kom yderligere
forstærkning fra Penemtinde i form af 200 brandenburgske ryttere og

heste".
Folkene blev samme aften og nat indskibet i bådene og fartøjerne, men
da vinden om natten løb om i SO, måtte Niels Juel ændre sin plan. Ved
3 lys i forstængevant kaldte han cheferne ombord for at meddele dem,
at landgangen på grund af den ændrede vind ikke skulle foregå i Trompervig, men derimod ved den lille fiskerby Witby ved den høje klint af
Wittow.
Om morgenen den 12. september ..ved halvgåen 6" gik folkene fra borde
og mod kysten efter følgende plarr":
fregat
Bonte Falk

fregat
Hommeren

fregat
Jægeren

Generalmajor LøwenhjeIm gik foran i en slup og ligeledes de kommanderende oberster, enhver for sit regiment.
Med skibsbådene landsattes i første linie oberst Tropps og oberst Knoblouchs batailloner. Herefter hentede skibsbådene fra de små fartøjer, der
lå i anden linie tæt under land, oberst Fuchs, oberstløjtnant Lewetzows,
oberst Steenssøns og oberstløjtnant Niewerts batailloner. Og efter disse
kom admiralerne fordelt således:
viceadmiral
Chr. Bjelke
admiral
M. Rodsten

gen.admljt.
Niels Juel
Jens Juel

viceadmiral
H. Span
admiral
Jens Rodsten

Herefter fulgte prammene, som var ladet med kanoner, spanske ryttere og
andet krigsmateriel samt tomme fade, der skulle fyldes med jord, så snart
folkene havde fået fodfæste. Og til allersidst kom det brandenburgske kavalleri, som blev kommanderet af oberst Printz. Skibsbådene var under
landgangen rangeret således og med nedennævnte søkaptajner, der kommanderede bådene:
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kpt, P. Carlsen
kpt. Ahrenfeldt
kpt. Bagge

kpt. Poulsen
kpt. Drejer
kpt, Encourt

kpt. v. Meurs
kpt. Gedde
kpt. Bomfelt

sbn. de Witt

Maria
Victoria
Churprinsen
Gylden/øve
Enighed
Christianus V
Svanen
Christiania
Dragen

sbn. Hoppe

Norske Løve
Lindormen
Delmenhorst
Svenske Løve
Tre Kroner
Anna Sophia

Neptunus
Julius Cæsar
Christiansand

Nellebladet
Svenske Havfrue
Fridericus III
Engelen
Charlotta Amalia
Flyvende Ulv
Amirante
Christianus IV
Mars

Af mindre fartøjer deltog blandt andre Røde Hane, Røde Winiad, Bording, Crocodillen, kitzen St. Johannes, galiot St. Johannes og Kg. David.
Ved landgangsstedet fandtes en lille dal med 3-4 huse og en fjendtlig
løjtnant med 30 heste og 3 rotting musqueterer, der ikke kunne gøre stor
modstand. "Vore ryttere gik straks durch, af musquetererne fik vi fanget
tre og en bonde. Alle Eders Majestæts folk," skrev Niels Juel til kongen,
"gjorde yderligere anstrengelse for at lande og sprang i vand til over midt
på lårene, og enhver officer eller gemen gjorde sit bedste. Førend de sidste
kom i land, kom fjenden an på dem med seks standarter og 150 mand til
fods og seks 4 og 6 punds kanoner, kommanderet af oberst v. cl Liewe.
Han angreb vores folk to gange og blev også to gange slået tilbage, medens vores fodfolk avancerede ud mod ham." Major Husman blev nu
kommanderet med 100 dragoner til siden langs skrænten et kanonskud
væk for at angribe de fjendtlige kanoner. Det lykkedes derved at tvinge
svenskerne til at trække kanonerne tilbage, og da de samtidig mærkede,
at landgangsstyrken havde fået feltstykker og nogle spanske ryttere i land,
vendte de om og forlod pladsen efterladende 30 døde, mens de fik andre
døde og kvæstede med sig. De danske styrker satte sig nu fast, og så snart
de brandenburgske ryttere var kommet i land, søgte disse straks svenskerne, "hvorefter fjenden gik durch."
Ved middagstid kom Jens og Niels Juel ombord igen. Der blev straks
holdt passiaring, ved hvilken Niels Juel beordrede 500 matroser sendt ind
for at hjælpe soldaterne med at forskanse sig, da der kunne ventes angreb
om natten. Herefter afsejlede Jens J uel til kurfyrsten. Han mødte bran238

denburgerne den næste morgen ved S-tiden. da de var ved at lette anker.
..Det øgede deres iver meget, da de fik underretning om, at Eders Majestæts folk var landet". Deres landgang, der var planlagt til at foregå samtidig med Niels Juels den 12. september, var blevet forsinket på grund af
vindstille. Man kunne derfor heller ikke nå det planlagte landingssted,
hvorfor man gik i land det nærmeste sted, efter at feltmarskal Derffling
og Jens Juel havde rekognosceret sammen med en dansk skibsløjtnant.
Landgangen foregik ca. ~ mil syd for Putbus. Folkene blev kun beskudt fra et enkelt batteri, der dog snart tav, da skibene begyndte at kanonere. Kønigsmark ilede til med S squadroner, men landgangsstyrkeme havde allerede da sat sig godt fast, hvorfor han måtte trække sig tilbage, så
snart rytteriet var kommet i land og angreb. Da der også kom melding til
Køningsmark om landgangen på nordkysten, trak han sig under denne
trusel fra to sider tilbage til Altefehr skansen over for Stralsund. Den 14.
september begyndte han at evakuere sine tropper derover, medens DerffJing stadig angreb ham. Altefehr skansen blev erobret og to dage senere
også Neuefehrskansen ved mytteri blandt de stationerede tropper, hvorved
der i begge tilfælde gik både meget mandskab og materiel tabt for svenskerne.
Natten mellem den 13. og 14. september fik Niels Juel melding om kurfyrstens land- og fremgang. Han tog da om morgenen i land til generalmajor Løwenhjelm for at overlægge med ham, ..hvorledes det der på landet kunne stilles i god orden, så landet kunne blive konserveret og folket
kunne subsistere der". I et krigsråd, Niels Juel holdt om eftermiddagen,
besluttedes det, da Kønigsmark var jaget ind i Altefehr skansen, at hele
den danske styrke skulle rykke frem til Prorop.
Ved det hurtige angreb fra dansk og brandenburgsk side var den svenske general Kønigsmark blevet stillet over for en så stor overmagt, at han
havde måttet vige. Han forskansede sig nu over for Stralsund, medens de
allierede styrker besatte øen. Niels Juel havde fuldført sin opgave, og efter
det heldigt gennemførte togt lettede flåden for hjemgående den 25. september. Målet var farvandet mellem Falsterbo og Møen, hvorfra man nemmere kunne få forsyninger fra København og så i øvrigt her afvente kongens ordrev.
Allerede næste eftermiddag ankrede flåden ved Møen, men nu blæste
det op med ..et hårdt vejr fra VSV", og endnu engang under dette års togt
skulle flåden plages af uvejr. Den 28. september tog stormen mere og mere
til. Christianus V's fokkerå blev strøget om natten, og nu ..lagde vi os for
2 tov, strøg vores store rå ned, skød begge vores stænger, og det var da et
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forfærdeligt vejr af SV." Om aftenen regnede det, og den følgende nat blev
det ..en flyvende storm." Den 29. september om morgenen sagtnede vejret
noget, hvorfor stænger og ræer blev sat op, og Niels Juel lod gøre tegn til
at gå til sejls. Ved middagstid, da størstedelen af flåden var under sejl, begyndte det imidlertid at blæse op igen med slud og regn".
..Vi fik en stærk storm igen, så vores formerssejl blev bortvejret og fik da
vores besansrå et knæk. Der blev straks anslået et ny formers sejl og besansråen repareret, så vidt tiden og det hårde vejr ville tilstede del Falsterbo var da O t. N fra os, og vi løb om revet og kom mod aften til anker
med 3 skibe, nemlig: Charlotta, Dragen og Christianus IV på 6~ favn i
farvandet mellem Falsterbo og Dragør. De andre skibe kastede deres anker på hin side revet mod Møen, såsom de ikke troede sig at løbe oven for
Falsterbo rev."
Niels Juel mødte her om aftenen en galiot, der kom med brev fra kongen. Denne, der regnede med, at Niels Juel endnu lå ved Rygen, beordrede
ham til at gå med de største skibe til Køge Bugt, medens de mindste skulle
blive ved Rygen, ..for at tage Jellen ved det nye diep og deromkring i agt",
og nogle af de letteste og bekvemmeste skulle sendes mod Skåne for at alarmere Bleking, Aahus, Ystad og Cimbershavn. Niels Juel var således kommet ordren delvis i forkøbet, idet han kunne melde tilbage med det samme,
at Postillonen og Dragonen lå ved ny diep, og Hommeren og Bonte Falk
havde fået ordre til at holde for Jellen. Samtidig havde han ladet Neptunus
og Flyvende Hjort krydse mellem Bornholm og Rygen, medens Amirante
og Lindormen var beordret at gå til Aahus og der langs kysten, og endelig
var Jægeren beordret til Wismar. Med de øvrige skibe var Niels Juel sejlet
til Køge Bugt. Samtidig med at Niels Juel kunne meddele, at kongens ordrer allerede var under udførelse, måtte han imidlertid også underrette
kongen om, at han havde erfaret, at Danmarks forbundsfælle kurfyrsten
bortførte alt fra Rygen, ..så Eders Majestæts folk til dato ikke har kunnet
få til deres underhold", men måttet modtage en del proviant fra flåden.
Det hårde vejr fortsatte de følgende dage med kun et kortvarigt ophold
den 2. oktober. Den 3. oktober tog det rigtigt fat igen...Mod middag fik vi
en forfærdelig storm, vi skød begge vores stænger, strøg vores fokkerå og
store rå ned og lagde os for l ~ tov, nogle skibe begyndte at drive og måtte
lade falde endnu et anker. Christiania kom drivende af på os og ret for
boven, hvorfor vi måtte kappe vores anker for ham og kom siden Christiania at ligge fast med to ankre. Vi lod vores skib drive noget, og siden
falde vores styrbords anker." Mars mistede sine to ankre og lå nu for sit
sidste, hvorfor Niels Juel straks sendte en af vores styrmand til ham for
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Vestligste del af østersøen. (Tegning af A . Barjod).

Generaladmiralløjtnant Niels Juel med elefantordenens bånd over sin rustning.
(Det kgl. Biblioteks billedsamling).

at hjælpe med at bringe skibet gennem Drogden til København, så snart
vejret ville tillade det.
Den næste morgen blev rå og stænger atter sat op, og flåden gik noget
nærmere Dragør mod Drogden. Mars og Flyvende Ulv sendtes til København og ligeledes branderen Grønne Jæger, som havde mistet to ankre.
Anna Sophia, der først da kom til flåden, havde mistet to ankre, og store
stang var gået i stykker. Tre Croner var blevet temmelig læk og havde
fået skade på sine tove, så også begge disse blev sendt til København. Med
Tre Croner fulgte i øvrigt admiral Marquor Rodsten, der var blevet syg.
Christianus V havde mistet et anker, og dens fokkemast havde fået et knæk.
Vejret var endnu så stærkt, at man ikke kunne ro mellem skibene, og om
eftermiddagen blev "stormen hel stærk igen med en V t. S. Vi strøg vores
råer ned igen og skød vores stænger."
De følgende dage blæste en stærk merssejlskuling, der holdt sig konstant.
Fra kongen kom der i mellemtiden ordre om, at nogle fregatter skulle sendes på kryds i Østersøen, hvorfor et hurtigt sammenkaldt krigsråd besluttede hertil at bruge de fire tilbageværende fregatter samt to galioter, men
først når de var blevet provianteret. Da dette imidlertid umuligt kunne foregå i Køge Bugt under det hårde vejr, beordrede Niels Juel de pågældende skibe til Københavns red, "da man der kunne nå mere på en dag
end her i 8 dage".
I et brev til kongen skrev Niels J uel bl. a.: ,,- men at skibene efter dette
års saison skulle krydse mellem Kalmar, Bornholm og deromkring holdes
for umuligt, dersom man ikke vil, at de skibe, som dertil employeres, skulle
gå tabt." Og om det nylige uvejr skrev han: "Dersom stormen, som vi
havde den 3. oktober endnu var blevet ved i to timer, havde den meste part
af flåden været fortabt." Han bad derfor om, at flåden måtte gå til Københavns red, hvor de skibe, der skulle ud, bedre kunne forsynes, "thi her kan
ingen fart med slupper eller både være i flåden."
Om eftermiddagen den 9. oktober lod Niels Juel i Dragør afhente en
lods, som skulle hjælpe flåden gennem Drogden, dersom kongen gav ordre
hertil. Lodserne kom omborde om aftenen, og næste morgen tidlig kom
kongens ordre. "Vi vandt vores stænger op, og Niels Juel lod det blå flag
vaje at gå til sejls." Mesteparten af flåden lettede, men da vinden løb om
til nord med stærk kuling, måtte de lade deres ankre falde igen lige for
Drogden. I løbet af aftenen "afsagtede vejret", og da vinden om natten gik
i Vest, gjorde Niels Juel atter om morgenen tidlig tegn til at gå under sejl.
Denne gang lykkedes det. "Vinden var SV med en merssejlskuling, og kom
vi hen mod. halvgåen 100m morgenen med guddommelig bistand til anker
16 Niels lue!
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på reden for København". Ingen, hverken menige eller officerer, fik dog tilladelse til at gå i land. Enhver skulle blive på skibene til nærmere ordre,
ligesom heller ingen proviant måtte føres fra skibene. Men der blev ikke
mere sejlads - årets togt var til ende".
Der var endnu kun et mindre antal skibe ude for at støtte operationerne
i Nordtyskland. Her kom alt til at forløbe heldigt. Den 15. oktober kapitulerede Stralsund under ærefulde betingelser, idet kurfyrsten lovede svenskerne fri afmarch og overførsel til Sverige. Medens han var glad for at få
svenskerne ud af Nordtyskland, blev den danske konge imidlertid mindre
henrykt ved at skulle give dem frit pas over Østersøen til Sverige, hvor de
kunne komme til at betyde forøgede vanskeligheder i Skåne. Tilmed gav
kurfyrsten svenskerne i Grejfswald de samme betingelser, da de kapitulerede den 8. november. Hermed var svenskerne fordrevet fra Nordtyskland,
men deres overførsel til Sverige forårsagede et intermezzo med den danske
konge".

Da kurfyrsten henviste til, at han ikke kunne afse tilstrækkelig bevogtningsmandskab for svenskerne i Nordtyskland, når han var truet af en liflandsk hær fra øst, bøjede kongen sig og udstedte den 25. november fripas
for svenskernes overførsel. Den 4. december afsejlede transportflåden fra
Penemiinde. Den bestod af 24 fartøjer, der medførte ca. 3.500 mand tropper samt omkring 600 kvinder og børn, medens Kønigsmark foreløbig blev
holdt tilbage sammen med rytteriet som gidsel for de udlånte skibe. Under
sejlads i mørket skulle fartøjerne rette sig efter agterlantemen på det brandenburgske konvoj skib, men ved en vending nær Bornholm mistede de fleste af skibene lanternen af syne, og medens kun to skibe fulgte brandenburgeren, fortsatte de øvrige mod fyret på Bornholm, som de antog for lanternen. Resultatet blev, at alle disse skibe strandede, og da strandvagten
anså det, der foregik, som et forsøg på landgang, begyndte redningsarbejdet
ikke, før det blev lyst. Over 1.800 mennesker omkom. og resten betragtedes nu af den danske konge som fanger. Kønigsmark selv og rytteriet blev
overført til Sverige i maj 16795 3 •

12. På togt i Østersøen

Den 22. oktober 1678 deltog Niels l uel for første gang siden sommertogtet atter i et admiralitetsmøde. Disse var indtil årets udgang meget hyppige,
og kun fra den 13. til den 24. november har han været fraværende. Fra og
med den 12. december deltog efter kongelig ordre også Chr. Bjelke og H.
Span i møderne, der i årets sidste måneder som før drejede sig om planerne for den kommende sæson, fremskaffelse af det til planernes udførelse nødvendige materiel, reparation, klargøring samt udrustning af skibene og forberedelse af hvervninger',
I november sluttedes kontrakt med Thies Hermandsen v. d. Burgh om
bygning af to snauer på Holmen. De skulle være 80 fod lange, 20 fod brede
og 10 fod dybe og påbegyndes med det samme, så tømmerarbejdet kunne
være færdigt i løbet af 8 uger. I december forhandledes herefter om personellet. 2 løjtnanter og 5 kaptajnløjtnanter forfremmedes til kaptajner, 8
løjtnanter til kaptajnløjtnanter, og til løjtnanter udnævntes 2 skippere, 2
styrmænd, 1 kvartermester og 1 sejllægger foruden, at der blev nyantaget
l kaptajn og 4 løjtnanter. I øvrigt blev det understreget, at ikke to skulle
have deres udnævnelse dateret samme dag, men "stadig en en dag yngre
end den anden." Samtidig blev der aftakket 4 kaptajner, hvoraf en "for
sin quetsur og alderdom", l branderkommandør, 1 kaptajnløjtnant og 17
lejtnanter".
Søetatens personel blev da opgjort til 6.080 mand, hvoraf der var 1.744
årstjenere og 4.336 månedstjenere. Men der ville til sommer atter blive
brug for flere bådsfolk, og som hvert år tidligere måtte hvervningerne i
gang. Den 3. januar beordredes en kaptajn til Østjylland og en til Vestjylland, 2 til hertugdømmerne, 2 til Fyn, 1 til Aalborg og 1 til Sydnorge. Desuden blev der også hvervet i Hamburg, Nederlandene og Ditmarsken. Niels
Juel udtalte herom i februar: "Der behøves 20 gode konstabler, som på ingen steder bedre kan fås end i Holland, hvor de konstabler, der duer, er
næsten enten norske eller engelske, som drager til Holland for at lade sig
hverve, og hvis sådanne kan fås enten i Holland eller i Hamburg, er det
bedst at avancere nogle af dem, der nu er i tjenesten, til løjtnanter'".
I marts 1679 var vinteren efterhånden ved at være overstået og skibsfarten atter ved at komme i gang. Der blev derfor udpeget konvojer til Ålborg, Århus, Lybeck og Kiel, og desuden blev de to nybyggede barcelon16·
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ger, fregatterne Makrelen og Flyvende Fisk udsendt på kryds mod svenske
kapere. Som sædvanlig kom der imidlertid vanskeligheder med flådens udrustning, og i et admiralitetsmøde, der endog fandt sted søndag den 23.
marts efter højmesseprædikenen, gjorde Niels Juel vrøvl over forskellige
mangler, såsom hamp til reberbanen og betaling til søfolket, så flåden sinkedes i at stå ud',
Den 31. marts beordredes kaptajn Niels Barfoed på Delmenhorst og kaptajn Bagge Knudsen Busch på Flyvende Hjort til Bornholm for at hente
de svenske strandede fanger til København. Da de i slutningen af april måned var kommet vel til Bornholm og havde fået indladet fangerne, blev de
af Bornholms kommandant varskoet om, at 5 svenske orlogsskibe lå ved
Hammeren. De danske kaptajner spærrede derfor alle deres fanger inde
og gjorde klar til kamp. De opsøgte fra luv stilling fjenden. Under kampen lykkedes det Barfoed at tilrede de tre af skibene slemt, medens Busch
tog sig af eskadrens schoutbynacht, og da også Barfoed kunne vende sig
mod ham, blev han af overmagten tvunget til at flytte sit flag og derpå give
signal til at retirere. Det femte skib nåede ikke op til de kæmpende. Imponerende var det, at de danske skibschefer således ikke alene slap vel fra
en overmægtig fjende, men endog slog ham på flugt. Samtidig skilte mørket dem ad".
Episoden viser en dygtighed og en kampmoral af høj kvalitet. Den var
som et billede af den ånd og de forhold, der herskede i den danske flåde
fra den ringeste matros til dens højeste chef, Niels Juel, Ingensinde havde
flåden været så vel beredt på sommerens krigshandlinger som netop dette
forår. Men til gengæld forårsagede de udenrigspolitiske forhold også, at
den danske flåde nu ene kunne komme til at stå over for en fælles fransk
og svensk flåde.
Det havde været Louis XIV's mål at skille sine forbundne modstandere.
I 1678 lykkedes det ham derfor at stille Nederlandene sådanne fredsbetingelser, der var acceptable for dette land, men uantagelige for Danmark og
Brandenburg. Selvom de to lande med støtte af den tyske kejser ivrigt opfordrede Nederlandene til ikke at svigte alliancen, hindrede dette dog ikke,
at freden blev sluttet mellem Frankrig og Nederlandene den 11. august
1678.
Da de spanske Nederlande ved Hollands fredsslutning kom til at ligge
udsat, lykkedes det herefter Frankrig at slutte en fordelagtig fred med Spanien den 17. september 1678. Imidlertid blev Danmarks og Brandenburgs
stilling derved svagere, og da Frankrig stadig holdt fast ved, at dets forbundsfælle Sverige ikke måtte lide tab ved krigen, blev våbenstilstandsfor244

handlingerne vanskelige. De to lande var dog hidtil blevet støttet af den
tyske kejser, der også ved begyndelsen af 1679 havde forsikret, at han ikke
ville slutte en fred til skade for dem. Men da oprør i Ungarn og trusler fra
Tyrkiet tvang kejseren til at fremskynde forhandlingerne, blev resultatet en
fred mellem kejseren og Frankrig den 5. februar 1679, hvorved kejseren
forpligtede sig til ikke at hjælpe Danmark og Brandenburg, dersom der
efter en våbenstilstand ikke blev sluttet fred mellem Sverige og disse to
lande. Kort efter sluttedes fred mellem kejseren og Sverige.
Efterhånden faldt også de andre tyske fyrster fra, så Danmark og Brandenburg ved foråret 1679 stod ene over for Frankrig og Sverige. Louis XIV
krævede fuldstændig erstatning til Sverige, og ved et ultimatum den 24. februar fordrede han, at Danmark og Brandenburg inden udgangen af marts
skulle have tilfredsstillet Sverige. I modsat fald ville den franske hær rykke
frem. Den tyske kejser greb nu ind som mægler og forårsagede, at der blev
afsluttet en våbenstilstand for tiden l. april til l. maj. Man prøvede ved
direkte forhandlinger med Frankrig at nå resultater ved nogle få indrømmelser, men Louis XIV stod fast på sit krav om, at alt erobret skulle tilbagegives til hans forbundsfælle Sverige. Men dette var for stærke krav
over for hidtil sejrrige lande, så krigen måtte fortsætte.
Det, der især beskæftigede Danmark, var muligheden for en fransk flådes ankomst til støtte for den svenske. Allerede fra efteråret 1678 havde
man fra svensk side presset hårdt på Frankrig for at få denne flådehjælp,
og både den svenske gesandt og en særlig udsending, major ved admiralitetet Henning Olsen (en måned senere adlet til Ankargrip), forhandlede i
Paris herom". Samtidig frygtede man de franske hæres fremrykning, og
kongen samlede derfor sine styrker i Holsten. Dette hang også sammen
med, at franskmændene var rykket mod Brandenburg, der i maj blev tvunget til at indlede forhandlinger, som endte med en fredsslutning den 19.
juni mellem Brandenburg, Sverige og Frankrig. Danmark stod nu alene.
Den danske flåde var imidlertid klar til at modtage fjenden. Niels Juel
lå i Sundet med flåden afventende meldinger om den svenske eller den
franske flådes ankomst. I løbet af maj syntes det dog klart, at franskmændene ikke ville komme, og han fik derfor den 31. maj sin kgl. instruktion
for et togt i Østersøen. Flåden skulle fra Bornholm sejle langs den svenske
østersøkyst og fortolde ind- og udgående skibe samt om muligt gøre landgange og ruinere og ravagere, hvor han kunne komme til det. Kongen var
dog klar over, hvor det bar hen nu, thi den 17. juni fik Niels Juel yderligere
ordre til fuldkommen at rasere og demolere Visby fæstning på Gotland. På
dette tidspunkt lå den danske flåde på i alt 36 skibe til ankers mellem
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Stevns og Falsterbo, Den 19. juni lettede den og nåede samme dag Bornholm?
Den 21. juni lod Niels Juel holde et krigsråd, hvor det besluttedes at
sende 6 fregatter, Makrelen og fløjten St. Johannes for at hente kundskab
om den fjendtlige flåde i Kalmarsund. Den 23. juni afsejlede denne eskadre
under kaptajn Brunsmands kommando kort efter, at der var hjemkommet
en anden eskadre, som to gange havde haft kontakt med svenske krydsere,
første gang den 9. juni og anden gang den 13. juni",
Svenskerne havde således ved disse møder og ved oplysninger fra handelsskibe fået den opfattelse, at den danske flåde lå i Køge Bugt 20 skibe
stærk, medens nogle skibe krydsede under Bornholm. Den svenske flåde
stod derfor ud i Østersøen den 24. juni kl. 20m morgenen for at jage de
danske krydsere. Allerede kl. 8 samme dag fik herefter kaptajn Brunsmands
eskadre og svenskerne kending af hinanden. Det var for svenskerne en velkommen lejlighed til at skaffe sig oprejsning for de mange nederlag, og
hele flåden, 28-29 sejlere stærk, satte efter den danske eskadre. Wachtmeis ter sendte desuden de bedst sejlende skibe forud for at jage. Støt og
sikkert vandt de ind på de danske fregatter, og disse mente derfor, at de
måtte kappe deres både; men efterhånden nåede svenskerne alligevel så
nær ind, at schoutbynachten og et af de andre skibe kunne række danskerne med en 3 punder. Vinden sprang imidlertid pludselig til danskernes
fordel til NV, og da de samtidig delte sig, så 3 satte kurs mod Bornholm
og 5 mod den pommerske kyst, slap de væk. I Danske Havfrue's journal
står: ..- så gav Gud, at kulingen kom". Det blæste op til storm, den svenske schoutbynacht sejlede sin store merssejlrå i sønder, og Wachtmeister
gav derfor tegn til at standse jagten og samle flåden igen. Solen var da
ved at gå ned",
Samme aften var det lykkedes for Makrelen at nå tilbage til Niels Juel
med melding om det passerede - og nu skulle spillet vende. Han handlede
omgående, og trods stormen gav han straks ordre til, at flåden skulle lette.
Det gav naturligvis vanskeligheder under disse forhold, men det lykkedes,
og efter blot nogle få mils sejlads fik man de svenske krydsere i sigte. De
lå kun 4 mil borte, og Niels Juel gav omgående ordre til, at enhver skulle
..rangere sig", hvorefter forfølgelsen begyndte'?.
Wachmeister havde imidlertid endnu ikke fået samling på sin flåde. Selv
lå han med 4 andre et godt stykke i læ af de øvrige og havde endnu ikke
fået kendskab til Niels Juels flåde. Ved 3-tiden om eftermiddagen, da vejret stilnede, satte han kursen mod sydenden af Øland, men Niels Juel vandt
heller ikke denne dag særligt ind på svenskerne på grund af det urolige
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vejr. "Vandet gik hel hul" - og først den 26. juni ved daggry fik også
Wachtmeister Niels Juel i sigten.
Ved ihærdig jagen natten igennem havde Niels Juel langsomt vundet ind
på fjenden, og efter 4 glas i hundevagten var der kun l ~ mil til de nærmeste. Ved 6-tiden gjorde Niels Juel "zein" til, at enhver skulle gøre sit
bedste med at forfølge fjenden, og da vinden en times tid senere løb til
NO t. O, vendte den svenske flåde over den anden bov, så den nu lå NNV
til luvart af den danske flåde. De hurtigt sejlende danske skibe var imidlertid kommet ganske nær de agterste svenske, og viceadmiral Span på Norske Løve samt Lindormen og Delmenhorst kom således i aktion med de
svenske skibe Laxen; Maria og Riga. Den agterste svenske eskadre under
admiralløjtnant Rosenfelt og major Anckarstjerna sekunderede i nogen tid
og benyttede endog brandere mod de danske, men da det lykkedes for
Span at få afskåret Laxen; og da nu også de danske Anna Sophia og Svenske Falk kom til, medens de øvrige skibe stadig vandt ind på de kæmpende,
fandt den svenske arrieregarde det klogest at flygte med den øvrige flåde.
Laxen kom mere og mere bort fra den svenske flåde, og da det ved l-tiden
efter middag kom mellem Norske Løve og Anna Sophia, blev det tvunget
til at stryge sit flag".
Om eftermiddagen, da vinden løjede af, lykkedes det for svenskerne at
nå ca. 3 mil i retning N. t. V. fra danskerne, men om aftenen kulede det
igen - og denne gang fra Syd. Kursen blev sat stik N, og enhver jagede
det bedste han kunne, men som så ofte før slap de bedresejlende svenske
skibe bort fra forfølgerne".
Fredag den 27. juni om morgenen standsede Wachtmeister imidlertid op
mellem Christianopel og Ølands sydspids og rangerede, som gjorde han
klar til at slå. Niels Juel Iod da vaje en gøs fra nokken af besansrå og et
rødt flag fra besansvant, at enhver skulle gøre sit bedste for at komme i
rangen, og da admiral M. Rodsten tøvede noget hermed. Iod Niels J ueI
skyde efter ham to gange med skarpt og Iod "til overflod vaje et hvidt flag
fra forstangen, at admiral M. Rodsten skulle falde ind på fjenden med sin
eskadre", da han ikke alene var den nærmeste, men også skulle have avantgarden. Wachtmeister holdt imedens krigsråd med alle flagmændene, der
besluttede, at de skulle trække sig længere ind i Kalmarsund. "Da svenskerne fik mere kuling, lod Juel vaje et rødt flag bagfra og et gult flag
ovenfra storstangen i den forhåbning, at efter dette zeyn de bedst sejlende
skibe kunne komme til de agterste fjendtlige skibe og dermed opholde dem
indtil grosset af vor flåde også kunne komme til, og vi forfulgte da fjenden
ind i Kalmarsund", og kom om aftenen til ankers omtrent l~ mil fra den
svenske flåde".
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Her sammenkaldte Niels Juel krigsrådet og foreslog at sende 4 brandere
på den svenske flåde, idet ban til hver brander ordinerede 2 chalupper og
l båd, medens 2 fregatter skulle bringe branderne på plads. Samtidig skulle
flåden holde under sejl, så den, når man så, at branderne havde opnået
noget, da kunne angribe med bele sin styrke. Dette vedtoges, idet dog M.
Rodsten mente, at man først skulle se brandernes resultat og derefter træffe
videre beslutning";
Den 28. lettede flåden, og Niels Juellod vaje det blå flag agter fra campagnen til tegn på, at branderne og skibene skulle gå til sejls. Da de imidlertid kun var y,;: mil fra den svenske flåde, blev det "en flyvende storm,
så vores porte lå i vand." I løbet af eftermiddagen sprang vinden derefter
over N til NNO, så Niels Juel atter måtte give tegn til, at flåden skulle
trække sig bort fra svenskerne af frygt for deres brandere, da de nu havde
fået luven, og det mærkelige vejr sluttede den dag med vindstille. Wacbtmeister benyttede imedens tiden til at lægge sine svære skibe inden for
Grimskær og blot lade 9-10 af de letteste ligge uden for. Derfor samlede
Niels Juel atter krigsrådet og forespurgte det, hvorledes man nu bedst
"gjorde fjenden afbræk", og på M. Rodstens forslag besluttedes det at forsøge endnu engang med brandere mod de skibe, der lå uden for Grimskær.
Niels Juel bavde dog fundet det klogere først den følgende dag at sende
2-3 fregatter mod dem for nærmere at se, hvad der var at udrette, og så
derefter tage beslutning",
De udsendte brandere kunne da heller intet udrette, og den 29. juni om
morgenen kaldte Niels Juel dem derfor tilbage, idet han nu ønskede at gribe
sagen an på en ny måde. Først kaldte ban styrmændene ombord til sig og
eksaminerede dem for at erfare, hvem der var kendt med de svenske skær.
Dernæst sammenkaldte ban skibscheferne og gav dem ordre til at bemande
hver en båd med fornødent bådsfolk og soldater samt en styrmand, der
skulle medtage en "bojtønde", hvorefter disse skulle afpejle dybet til Grimskær og så vidt muligt også "afboje" dets drogder og klipper i farvandet.
Det var Niels Juels mening først at undersøge visse detaljer, inden han forelagde sin plan for krigsrådet",
Om aftenen sendte han som afledningsmanøvre nogle både med 150 soldater mod SmåIand ved en herregård, som tilhørte grev Torstensson, men
allerede om morgenen kom de tilbage, da det ikke var lykkedes for soldaterne at komme i land på grund af for stærk modstand. Imedens bavde
imidlertid også bådene, der skulle afpejle dybet til Grimskær, været afsted,
og den 30. juni sammenkaldte Niels Juel da på ny krigsrådet og forelagde
det den plan at spærre det sydlige udløb fra Kalmar ved Grimskær, så man
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sikrede sig, at svenskerne ikke løb ud syd om Øland, idet han da herefter
med den danske flåde ville gå til Kalmar nordfra.
Niels Juel havde erfaret, at Enighed var blevet så læk, så at man ikke
kunne regne med. at den kunne nå hjem til København. Man havde ganske
vist på forskellig måde opdaget, at indholteme var helt rådne, hvorfor det
var umuligt at reparere den. Niels Juel foreslog derfor, at den brugtes til
skade for fjenden ved at sænke den ved Grimskær. Alle kobberstykkerne,
tovværk, ankre, sejl, ammunition og proviant samt, hvad der ellers hurtigt
kunne fjernes, skulle da føres bort fra skibet. For at få sænkningen til at
foregå uhindret skulle der sammen med Enighed sendes et par brandere
mod fjendens skibe for ved røg og damp at tilsløre foretagendet",
Dette vedtoges, hvorefter det blev nærmere fastsat, hvorledes sagen skulle
udføres, og hvem der skulle deltage. Kaptajn Drejer, der tidligere under
denne krig gentagne gange havde udmærket sig, fik til opgave at lede ekspeditionen, og til brandere blev udset St. Johannes og St. Peder. Niels Juel
sammenkaldte herefter styrmændene og lovede 400 rdl. til ham, der ville
føre Enighed ind, men da ingen meldte sig, præsenterede en kaptajn Jørgen Samsø sig, "som ej alene var en af de bedste kaptajner, men en fuldkommen god styrmand af kendelse på alle svenske havne i Østersøen",
hvorfor han fik løfte om den nævnte sum. Niels Juellovede samtidig kaptajn Drejer, med kongens billigelse, schoutbynachts charge".
Den 1. juli gav Niels Juel skibscheferne deres ordrer. To fregatter, nogle
både og slupper skulle forsvare Enighed og branderne, medens tre orlogsskibe skulle beskyde Ka1rnar kastel. Den 2. juli gjorde kaptajn Drejer med
et kanonskud tegn til, at han var klar, og om morgenen ved 4-tiden blev
aktionen herefter sat i gang. Med største dygtighed blev Enighed anbragt
det ønskede sted og sænket lige i gabet. Samtidig blev den ene brander,
St. Peder. ført ind til et musketskuds afstand fra fjendens flåde, men her
blev den skudt i brand og derefter af fjendtlige både og slupper bugseret
bort. Den anden, St. Johannes. var samtidig kommet så langt ind mellem
fjendens både, at den ikke kunne komme tilbage, hvorfor branderkommandøren selv stak ild på den, medens han selv og mandskabet blev reddet af
de danske både. Under træfningen blev ombord på bådene bl. a. en søkaptajn fra Christianus V skudt med en falkonetkugle, og Christianus IV's båd
med 1 løjtnant, 11 matroser og 6 soldater blev taget af fjenden. Ved middagstid gav Niels Juel tegn til, at skibene skulle gå tilbage til flåden",
Ka1marsund var et vanskeligt farvand, og Niels J uel måtte prøve at løse
andre opgaver. Den 5. juli afsendtes den svenske prise Laxen til København, og Lindormen blev sendt til Bornholm med syge, og nogle få dage
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senere afsejlede resten af flåden Syd om Øland til Gotland, der nåedes om
aftenen den 10. juli2 1 •
Herefter samlede Niels Juel den 11. juli krigsrådet og oplæste kongens
ordre om at søge fjendens land med ravageren for at ruinere og foreslog
da, at man skulle gøre et anfald på Norrkøping og udplyndre og ruinere
byen med omliggende herregårde og bøndergods. Viceadmiral Bjelke foreslog med støtte af schoutbynacht Ifver Hoppe, at man med mindre risiko
skulle angribe Øsel. Men Niels Juels forslag vedtoges, og da admiral Marquor Rodsten erklærede, at skipperen på hans galiot var vel bekendt i disse
skær, blev denne hentet, og for krigsrådet påtog han sig at føre fregatter og
fartøjer beholdne ind mod byen".
Niels Juel kaldte senere alle styrmændene ombord for at forhøre om
deres kendskab til Norrkøping, men der fandtes ingen, der turde føre blot
et lille fartøj ind i skærene. Den følgende dags middag sammenkaldte han
herefter alle sø- og landofficerer, konstablerne og skipperne fra proviantog ammunitionsskibene og forelagde dem krigsrådets beslutning. Landofficererne viste sig imidlertid ikke så villige som ventet, idet de ønskede, at
man først skulle gå med landmilitien til stedet for at se, "om der kunne
tenteres noget" og først derefter træffe den endelige beslutning. Til den opgave blev udset alle flådens både samt 4 fregatter og en fløjte, der alle
skulle stå under viceadmiral Bjelkes kommando.
Da hele landmilitien imidlertid den følgende morgen var embarqueret i
fartøjerne, kom der vanskeligheder, idet man fik melding om, at den
fjendtlige flåde lå sejlfærdig i Kalmarsund, og at nogle af deres krydsere
var stået nordpå for at sikre de svenske skær. Man blev derfor bange for,
at den fjendtlige flåde, hvis den stod ud, skulle komme mellem ekspeditionens fartøjer og den danske flåde. Niels Juel ville derfor gå med hele flåden til skærene, men dette anså krigsrådet for farligt, og han skrev derfor
senere ærgerligt til kongen: "Jeg for min person kunne ikke se, at der
kunne være så stor risiko derved, men såsom jeg så stricte er forbunden til
at gøre, hvad de fleste i krigsrådet vil, blev det afslået'?",
Den 14. juli afsendtes en krydser, der skulle holde inden for skærene
mod Norrkøping dels for at rekognoscere efter de fjendtlige skibe og dels
for at hente nogle lodser fra landet. Imedens stod forberedelserne i flåden
på. Den 16. juli tog Niels Juel med en slup først til Klinte og siden til Westergaard på Gotland for at fremskynde indskibningen af soldater, så den
planlagte aktion mod Norrkøping kunne blive iværksat. Men i Westergaard
fandt Niels Juel admiral M. Rodstens skipper, der nu undskyldte, at han
ikke turde vove at bringe fartøjerne til Norrkøping, hvorefter Niels Juel,
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da der ikke fandtes andre, som ville påtage sig opgaven, i Westergaard
holdt krigsråd med de officerer, der var til stede der 2 4 •
Niels Juel besværede sig her over, at vind og vejr ikke hidtil havde villet
bøje sig og påpegede faren for, at sygdommen ville brede sig blandt landmilitien, der lå tæt i fartøjerne. Da det endvidere, trods "vores yderste flid",
ikke var lykkedes at få lodser, og da ingen af dem, der var ved flåden,
turde føre fartøjerne ind, foreslog man derfor, at folkene atter blev flyttet
fra fartøjerne til deres skibe, og at man herefter gik: til Øland for at indtage slottet Borgholm og eventuelt hele øen. Dette approberedes og om aftenen gik: Niels J uel atter ombord på Christianus V2G.
Det er forståeligt, om Niels Juel har været irriteret over sagernes forløb,
og det har næppe hjulpet, at Malerelen den følgende dag vendte tilbage med
8 bønder, som berettede, at der ingen soldater lå ved Norrkøping, men at
alle var trukket til Skåne. Nu gjaldt det imidlertid om at få udført den sidste krigsrådsbeslutning, og Niels Juel gav derfor tegn til, at alle skulle
komme ombord, medens generalløjtnant St. Pol samtidig sendte major
Klary til Visby for at få lavet nogle jerninstrumenter til brug ved mineringen af Borgholm samt for at skaffe 6 tdr. kalk til minerne".
Den 18. juli om aftenen gik hele flåden til sejls, og lørdag morgen den
19. juli ved 7-tiden passeredes Ølands nordspids. To svenske skibe, som da
kom i sigte af flåden, blev jaget en tid, men undslap, fordi de var bedre
sejlende og havde et væsentligt forspring. Om eftermiddagen passeredes
Svenske Jomfru, og om natten efter 2 glas i første vagt ankrede flåden 1~
mil fra Ølands kyst med Borgholm i retning S t V "en stor mil borte." Den
næste morgen lettede flåden atter og stod ned langs kysten, hvor den opdagede en af Wachtmeister tidligere udsendt eskadre, der var for hjemgående.
Jagten blev omgående indledt, "men de svenske kom ind, førend vores
kunne nå dem med stykkerne, så nær som svenske Rixnyckeln på 66 metal
og 12 jernstykker, et skib som Christianus V, deraf var det underste lag 24
punder, det andet 12 punder og på bakken, og skansen var 6 punder, hvilket efter ~ times fægtning kom på grund, da fægtningen først ret angik
for alvor på 3 timers tid, samme skib blev kontinuerlig secunderet med friske folk fra Kalmar og flåden, og der blev skudt både derfra såvel som
fra Grimskærene og to andre skanser, under hvis kanoner vores skibe alt
måtte fægte mod det svenske skib, som sig defenderet meget vel." Efter et
par timers kamp gik Span fra Victoria, der var blevet stærkt beskadiget,
over på Christianus IV, hvorpå det efter endnu en times kanoneren lykkedes at stikke Nyckeln i brand, så det fløj i luften".
Nyckeln havde haft en besætning på 550 mand foruden 250 mand, som
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det var undsat med, og af disse blev af svenskerne selv kun reddet ca. 50
mand, medens de danske opfiskede et par og fyrre...Resten gik i den dybe
kælder". Fangerne berettede i øvrigt, at de havde haft over 200 døde indenborde foruden dem, der var kastet ud, inden skibet sprang i luften".
Mens de danske og svenske fortsat beskød hinanden, løb en dansk brander ind i den svenske flåde, men førend den kunne gøre nogen skade, kom
en jagt, der fik fat i den med et dræg og fik den bugseret lidt bort, inden
den fløj i luften uden effekt. Den forårsagede dog ..en stor alteration i den
svenske flåde, en del af de svenske skibe lod sig drive ned mod grunden".
Desuden blev en svensk fregat skudt i brand og overdelen opbrændt, men
de 3 danske brandere, der blev sat ind, blev dog alle opbrændt uden synderlig virkning, selvom de nok var vel anbragte, da fjenden fik enhver af
dem hugget løs og bugseret væk.
..Jeg kan med sandhed og underdanigst for Eders Majestæt", skrev Niels
Juel senere til kongen, ..ikke noksom i synderlighed berømme viceadmiral
Spans gode conduite og tapperhed, såvelsom kaptajn Bomfelt og Bille. Alle
de andre af vores kaptajner har sig vel signaleret, ja, af gemene har nogle
composteret sig sådan, at jeg har honoreret dem med officerscharger, på
Eders Majestæts allernådigste behag og confirmation, for at animere andre
dermed".
Angrebet havde været meget hidsigt, og der var blevet kæmpet stærkt på
begge sider. De danske tab i menneskeliv var i alt 30 døde, hvoriblandt
kaptajn Jan v. Foch på Engelen, og 84 kvæstede...Og intet fortrød de
svenske mere" end at se deres egne af danskerne erobrede skibe i angrebet.
Tilmed mistede de endnu et ..regalieskib", Nyckeln, med størstedelen af besætningen og mere til, medens de selv kun erobrede en enkelt dansk båd
uden folk 2 9 •
Den 21. juli holdt Niels Juel krigsråd og foreslog her, at landmilitien
med det samme skulle sættes i land på Øland, hvor det var bedst. Det vedtoges da at gå i land ved Borgholm, ..men omendskønt det nu var således
resolveret og understreget, så var der dog adskillige, som gjorde mange besværligheder, i særdeleshed nogle af landofficererne, som dette forekom
meget difficil og farligt." Da major Klary tilmed ikke havde bragt den
ønskede kalk til minerne med sig fra Gotland, måtte Niels J uel sende
Makrelen for at hente det. Herefter gav han skibschefeme ordrer om, hvorledes deres både, slupper o. a. skulle rangeres, og viceadmiral Bjelke fik
kommandoen over disse fartøjer. Samtidig blev der sendt bud efter viceadmiral Span, der fik ordre til at kommandere fregatterne, som skulle secundere landmilitien".
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Der holdtes krigsråd den 22. juli og igen den 23. juli, og så blev det
vindstille. Den ene hindring fulgte den anden, så det kan ikke undre, da
det også. blev stille hele næste dag, at Niels Juel ærgerlig skrev til kongen
"om de mange besværligheder, som gøres af landofficererne, når noget skal
anfanges, så jeg tre gange har måttet samle krigsrådet" for at beslutte angrebet, hvorved vind og lejlighed blev forpasset",
Vinden var den 27. juli SO t. O med en slap bramsejlskuling, og da vejret heller ikke bedredes den næste dag, sammenkaldte Niels Juel atter krigsrådet med både søofficerer og landofficerer. Han "proponerede", at da foretagendet mod Øland hidtil ikke havde kunnet iværksættes på grund af
aontraire vind og mangel på kundskaber, som landofficererne fandt nødvendige, og da der tilmed var begyndt at være mangel på øl og fersk vand,
fandt han kun to muligheder at vælge imellem: enten straks at gøre landgang, da flåden ikke stadig kunne blive her, eller gå til Gotland og få forsyninger og der resolvere om kongens tjeneste. Det sidste blev vedtaget",
Flåden gik derfor straks efter hundevagten den 29. juli til sejls nordpå,
men heller ikke nu ville alt indrette sig efter Niels Juels ønske. De følgende
dage måtte flåden langsomt krydse sig frem mod contraire vind og nogle
gange endog ankre for vindstille. Den 30. juli passeredes Svenske Jomfru,
den 31. juli kom den nye fregat Mynden fra København med 7 små fartøjer og breve fra kongen, og den 1. august måtte flåden gå tilbage til tæt
nord for Svenske Jomfru og ankre her, da de små koffardifartøjer ikke
kunne følge med i krydsene".
Ekspeditionen ind i det nordlige Kalmarsund var langt fra gået efter
Niels Juels ønske. Den store landgangsstyrke, som han gentagne gange det
foregående år havde råbt så stærkt efter, havde han fået dette år, men den
havde kun været en klods om benet på ham, fordi han stadig skulle rette
sig efter flertallet i krigsrådet, og derved blot givet ham flere bryderier at
trækkes med end en så stor sejlskibsflåde i forvejen gav. Da han derfor nu
for udgående rundede Ølands nordpynt gav han udtryk for sine ærgrelser
i et brev til kongen».
Han skrev, at det havde været umuligt for ham at fuldføre landgangen
på Øland, "da først vinden på nogle dage har været contrair, men i synderlighed er der i krigsrådet og ellers af de fleste gjort så mange besværog umuligheder, og det alene for nogle svenske bønders beretninger, som vi
har hentet der fra landet ved nattetide, som berettede, at de havde hørt sige,
at der var så stort antal af ryttere og soldater overført på Øland og indlagt
på slottet Borgholm." Og han sammenfattede al sin skuffelse i de sidste
ord: "J eg har i denne sommer fundet så mange difficulteter i, hvad jeg
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har proponeret til fjendens afbræk og Eders kongelige Majestæts tjeneste."
Han satte derfor, efter at have berettet om de forhindrede foretagender, en
efterskrift til brevet, hvori han understregede, at en årsag til, at meget, der
kunne have bragt kongen ære og fjenden afbræk, er ugjort, er, at han intet
har måttet foretage sig uden flertal i krigsrådet. For ikke at komme hjem
uden at have udrettet synderligt ansøgte Niels Juel derfor om, "at Eders
Majestæt ikke vil optage i unåde, om jeg efter forgodtbefindende expres
befalende angriber fjenden et eller andet sted ."
Det var således Niels J uels håb, at der endnu kunne blive lejlighed for
ham til at vise sin magt og bringe kongen og sig selv ære. Han var ærgerlig over den meningsløse modstand og ønskede oprejsning. Men småvanskelighederne ved flåden kunne han ikke undgå, og når forsyningerne hjemmefra udeblev, kunne også disse som tidligere år vokse sig til afgørende faktorer. Tilstanden ved flåden var sundhedsmæssig ikke den bedste. Der var
for øjeblikket på flåden 18 døde og 63 kvæstede matroser, men slet ingen
kvæstede eller døde soldater, og desuden 1.047 syge matroser og 329 syge
soldater. Niels J uel selv mente, at det var den stærke sommerhede, der var
skyld i disse besværligheder. Kongen havde imidlertid givet ordre til, at
Niels Juel skulle hjemsende landmilitien, når den ikke kunne gøre mere
gavn, og den 2. august sammenkaldte han derfor krigsrådet for at høre,
hvad dets mening var om dette spørgsmål. Sandsynligvis med tanke på
landmilitiens hidtidige indsats blev man her hurtigt enige om, at der var
ikke mere for den at udrette, hvorfor det blev besluttet at afsende de fra
Rygen og Wismar kommende batailloner med rytteri og dragoner under
konvoj af Christiania, Flyvende Ulv, Tre Løver, Dragonen og Hammeren
sammen med andre fartøjer, der skulle fra Gotland til Danmark".
Den 4. august ankrede flåden ved Gotland, og medens skibene indtog
forsyninger, og tropperne indskibedes, tilså Niels Juel bl. a. forberedelserne
til slottets ødelæggelse. Han befalede, at kommandanten skulle lave 8·9 miner, "som skulle være helt færdige til at springe, når han blev adviseret
derom'?",
Endelig den 13. august beordrede Niels Juel alle skibe og fartøjer til flåden, og samme dag efter 4 glas i hundevagten gik hele flåden til sejls, i alt
75 sejlere, og mod en bramsejlskuling fra SV t. S krydsede den de følgende
dage sydpå. Det var Niels J uels agt at holde krydsende mellem Bornholm
og Øland for at holde øje med den svenske flåde, men da han regnede
med, "at de ikke har det hjerte, at tør komme ud", foreslog han rigsadmiralen, at der skulle sendes nogle fregatter til Kattegat, for at islandsfarerne
kunne komme sikkert hjem og for at "de fattige folk kan være beskærmet".
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Niels Juel havde tanke for mange ting, og også sine underordnede viste
han omsorg for i deres private anliggender. Således anbefalede han for
rigsadmiralen, at kaptajn Hamilton måtte forlade sin kommando snarest
for at rejse til Skotland, fordi kaptajnen som ældste søn havde arvet noget
gods der, men ikke kunne overtage det, uden at han personlig indfandt

sig".
Niels J uel havde nu for sidste gang i denne krig forladt Gotland, og
den 16. august tabtes landet af sigte. Den 18. august kom flåden ind i et
stærkt uvejr med torden, lyn og regn, og medens Christianus IV blot fik
ødelagt noget sejl, gik det stærkt ud over den nye fregat Mynden, hvis
fokkemast gik overbord, og stormasten knækkede. Niels Juel gav derfor
ordre til at Bonte Falk skulle blive hos Mynden og hjælpe den. Samtidig
gik Makrelens storstang overbord, og Victoria mistede sin forstang, medens Dragen, Neptunus, Svenske Falk og Victoria foruden 8-10 skuder
kom bort fra flåden . Uvejret vedvarede i endnu to dage, og den 21. august
nåede flåden Bornholm, hvor der om eftermiddagen ankredes ved Nexø.
Niels Juel modtog her samme dag en kongelig ordre af 16. august om at
begive sig til Køge Bugt med flåden, men samtidig holde øje med de fjendtlige skibe i Kalmarsund",
Niels Juel gav derfor skibscheferne ordre til at gøre status for tilstanden
på deres skibe med hensyn til syge, døde, proviant, brændeved o.s.v., og
allerede den følgende dag ved solnedgang gav han ordre til at flåden skulle
lette. Amirante, Havmanden, Engelen og Bonte Falk sendte han samtidig på kryds mellem Ystad og Sandhammer for at rekognoscere mod de
svenske skibe i Kalmarsund. Sent den 23. august nåedes farvandet mellem Møen og Falsterbo, og de følgende to dage brugtes til at krydse ind i
Køge Bugt. Den 24. august fik Niels Juel på ny brev fra kongen af 19.
august med meddelelse om, at der var sluttet våbenstilstand til vands og til
lands med kongen af Sverige, og den følgende dag blev Niels Juel personlig kaldt til København. Han afsejlede da samme dag med en gallot
efter at have overgivet kommandoen til admiral Marquor Rodsten",
Flåden var imidlertid ikke blevet fuldstændig samlet i Køge Bugt. Under
sejladsen fra Bornholm var flåden natten mellem den 22. og 23. august
ude for "et meget hårdt vejrlig". Norske Løve, Churprinsen og Cæsar kom
i mørket bort fra de øvrige skibe og savnedes endnu, da Niels Juel forlod
flåden. Han havde den 24. august sendt fløjten St. Johannes for at advisere de tre skibe om våbenstilstanden, og dagen efter havde han yderligere
afsendt Delmenhorst for at opsøge dem. Den 27. august kom imidlertid
Churprinsen og gallot Jægeren og rapporterede, at Norske Løve uvejrs-
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natten var forulykket og strandet ved Svaneke, og noget senere på dagen
kom Cæsar med yderligere rapport. "Norske Løve var løbet lige på land
og brast midt itu, så den forreste del af skibet lå på den bagbords og den
bageste del på den styrbords side", men hvor mange der var reddet kendte
han ikke".
Den 28. august kom på fløjten St. Johannes viceadmiral Span og nogle
af Norske Løves folk, og viceadmiralen berettede, at folkene var bjærget,
og at kanonerne, ankre, tovværk o.a. skibsredskab var i behold. Dette
betød imidlertid ikke, at alt var reddet. Efter at Span var afsejlet, fandt
Augustinus Deckner på Bornholm det således for sin pligt at skrive til
admiralitetet den 28. august om, hvordan bjærgningsarbejdet skred frem.
"Kaptajn Marten gør temmelig flid, men bliver ligesom de andre officerer
lidet eller snart intet agtet." Det er hårde ord., men Augustinus forklarede
nærmere, at det kom måske ikke ham ved., "men det forlyder mig, at folkene selv skal løbe og stjæle af skibet og sælge, og siden skal det hedde,
man haver intet tilset"! Forholdene var sådan, at han ville råde de høje
herrer i admiralitetet til at fjerne skipper Jacob Lauritzen derfra, da han i
de fire dage, de havde bjærget, kun havde gjort ringe tjeneste og "meget
mere søgt egen fordel og nytte." Der var ellers bjærget et godt parti kobber,
hvoraf dog kun en ringe del var bevaret for Hans Majestæts tjeneste, og
"hvor resten er blevet af, det må skipper Jacob forklare. Han har ellers
snart gjort alle folkene opsætsig, så ikke en snart vil arbejde"!'.
Ja, det var ikke alle Guds bedste børn, der bemandede orlogsskibene,
og det har uden tvivl været en vanskelig sag at opretholde disciplinen også
under en stranding. Strandingsgods har det imidlertid altid været svært at
beskytte enten mod kystbeboerne, der så en lejlighed til at få lidt ekstrafortjeneste eller, som her, mod de hvervede bådsfolk, der skaffede sig
tillæg til den ringe hyre. Amtmanden på Bornholm sendte derfor også
senere en kaptajnløjtnant og nogle musketerer fra Hammershus til at holde
vagt ved vraget, og senere lykkedes det blandt andre Jan Berents i Svaneke at bjærge 22 metalstykker og l jernstykke fra Norske Lovev,
Niels Jue1, der den 25. august var afsejlet fra flåden, deltog fra den 27.
august igen i admiralitetets møder. Marquor Rodsten sejlede flåden til
Københavns red, og den 30. august var Niels Juel for sidste gang ombord
på Christianus V, hvor han gav skibscheferne ordre til at gøre deres regnskaber for togtet færdigt. Samme aften tog Niels Juel atter til Køben-

havn".
Den militære våbenstilstand blev denne gang forløber for freden, selv
om de danske diplomater var i den kedelige situation at måtte finde sig i,
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Niels Iuels skøde på Valdemar Slot. (Valdemar Slot).

Niels luels barberskål.
(Valdemar Slot) .

Niels luels ur.
(Valdemar Slot).

at alle de militære gevinster blev til intet. Danmark havde været i krig
med både Sverige og Frankrig, og den sejrrige Louis XN ønskede ikke,
at dets forbundsfælle skulle lide tab, selvom det havde været underlegent
militært. Det er ikke underligt. at det tog Danmark, der ikke havde været i
direkte militær kontakt med Frankrig, omtrent et år at finde sig i denne
situation, men da Brandenburg havde bøjet sig, bøjede også Danmark sig,
bare for truslen om franske tropper.
Danmark havde forsøgt at splitte de to forbundsfæller ved først at føre
forhandlinger alene med det ene land eller ved at lade forhandlingerne
med dem begge foregå i det militært besejrede Sverige, men intet havde rokket vilkårene. Den sidste chance, man forsøgte, var forhandling samtidig
med hvert enkelt af landene, men uanset dette stillede Frankrig sine betingelser for freden med Sverige. Resultatet blev derfor, at der den 2. september sluttedes fred med Frankrig i Fontainebleau, medens freden med
Sverige sluttedes den 7. oktober i Lund. Alle erobrede landsdele og byer
skulle tilbagegives Sverige d.v.s, hele Bohuslen, Landskrona og Helsingborg samt Gotland, hvor Niels Juel var guvernør, og Rygen, hvor Jens
Juel var guvernør. Et væsentligt stridspunkt, nemlig forholdet til hertugen
af Gottorp, blev af Frankrig afgjort i en separat artikel, hvori bestemtes,
at hertugen skulle overtage sine lande og stæder i den stand, som de forefandtes ved fredsslutningen, samt at freden i Roskilde og København skulle
stå ved magt for hans vedkommende.

17 Niels [uel

13. Sejrherren

Den skånske krig kom til at stå som vendepunktet i Niels Juels liv og
karriere. Selvom hans dygtighed havde været værdsat tidligere, betød hans
træning og taktiske føring af flåden dog, at også politikerne måtte anerkende ham. To gange var han af politiske grunde blevet forbigået ved
besættelsen af stillingen som øverstkommanderende til søs. Første gang,
da man indkaldte den europæisk berømte Cort Adeler, og anden gang, da
Cornelis Tramp blev ansat. Begge gange var det udnævnelser, der skulle
passe til det udenrigspolitiske spil.
Niels Juel kom derfor til at stå i skyggen af disse berømtheder, indtil
skæbnen gav ham lejlighed til den l. juli 1677 at vise, at han selv var af
samme støbning som disse mænd. Tilmed blev man nu klar over, at Niels
Juel med sine sejre i 1676 og 1677 og sin ledelse af flåden under den tid,
Tramp ikke var til stede, placerede sig som Europas størte admiral efter
de Ruijters død. Hertil kom, at Niels Juel viste sig at være en mere tro
tjener for kongen end den hidkaldte hollænder, som stadig delvis lod sig
lede fra sit hjemland . Politisk fik Niels Juel derfor stor betydning samtidig
med, at det viste sig heldigt for Danmark, at det ejede denne store flådefører, da Nederlandene svigtede alliancen.
Det er derfor ikke mærkeligt, at man i Danmark med begejstring hyldede Niels Juel, og at kongen hædrede ham på flere måder. Christian V's
nedarvede mistro til den gamle danske adel måtte delvis vige for anerkendelsen af Niels Juels fortjenester. Den 4. juli 1677 udnævnte kongen Niels
Juel til admiralgeneralløjtnant. Udnævnelsesbrevet indledes med en lang
troskabserklæring til enevoldskongen og opregner derefter Niels Juels pligter': ..Særdeles skal han vores instruxer, sjøretsartikler, coustumer og forordninger, som enten allerede given er, eller herefter givne vorder, tilbørlig efterkomme, og udi alle krigsbestillinger og anbetroede forretninger,
sig med største flittighed, villig og hørsom lade finde og bruge, med liv
og blod, overalt og imod alle, nårsomhelst og hvor han bliver kommanderet såvelsom og udi alle andre forefaldende occasioner, sig således skikke
og forholde, som det en ærekær tapper admiralgeneralløjtnant, og tro tjener
egner, bør og vel anstår, og han agter at svare og være bekendt, for hvilken hans tro tjeneste, vi allernådigst har forundt og bevilget ham, den
samme årlige besolding og tractement, som vi for en generaladmiralløjt258

nant udi vores admiralitets reglement allerede tilforordnet har, eller og her
efter tilforordnet vorder".
Til Niels Juels ære blev der ligeledes, som tidligere nævnt slået medailler med admiralens portræt, ligesom der blev udgivet forskellig æresskrifter
og sange. Fra denne dag, den l. juli 1671, var Niels Juels stjerne i rask
stigning. I april 1678 udnævntes han til geheimeråd, ikke alene af titel,
men også med sæde i kongens råd. Den 10. januar 1679 tildelte Christian V ham endvidere vicepræsidentcharge i admiralitetet, og den 11. marts
samme år blev ban elefantridder, hvorved han således opnåede at få tildelt
den fornemste orden, det var ham muligt at få 2 •
Disse forskellige forfremmelser forårsagede også, at Niels Juels løn steg.
Ved krigsudbruddet var hans årlige besolding 2.000 rdl. foruden 250 rdl,
til husleje. På dette tidspunkt var også restancerne til ham og andre kongelige tjenere efterhånden blevet formindskede, og efter det første krigsår
var de da for tiden 6. marts 1673 til St. Michaeli dag 1676 følgende for
de højeste søofficerer':
salig gen.adm. Adler
gen.adm. Tromp
adm. Niels J uel
adm. Jens Rodsten
sbn. Cbr. BjeIke
søofficerer i alt
tøjhusbetjente i alt

1.600
2.666
1.687
608
400
31.998
3.940

rdl.
rdl. 4 mrk.
rdl. 3 mrk.
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.

At der var restancer må selvfølgelig anses for forkasteligt, og ikke mindst
bar det været katastrofalt for de mindre bemidlede, der var ansat i de lavere stillinger. Der var imidlertid kun få penge i statskassen, og det var ikke
altid lige nemt at få dem udbetalt, hvorfor det var ubehageligt for cheferne,
da disse som regel også skulle have udbetalt løn til deres undergivne. Under togtet i 1676 måtte Niels Juel da også spæde til af sine egne midler.
Han fik den 31. marts 1676: 300 rdl. til forskelligt forefaldende på togtet, men denne post kom til at løbe op til 340 rdl. Desuden forstrakte han
under togtet 12 kaptajner med tilsammen 294 rdl., og endelig lagde ban
efterhånden ud til forskellige officerers kostpenge i alt 3.916 rdl. 2 mrk.
6 sk., hvoraf han dog fra tid til anden fik de 3.040 rdl. Når hertil blev lagt
Niels Juels egen fordring på kostpenge for den tid togtet havde varet, nemlig den 13. marts-l. november, idet der tilkom ham 300 rdl. om måneden,
hvilket i alt var 2.507 rdl. 13 sk., blev restancen til ham efterhånden stor.
17"
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Den 7. november 1676 blev hele regnskabet gjort op, idet der samtidig fra
hans restance blev trukket 365 rdl., som Niels Juel skulle betale i krigsstyr'.
I 1675 havde Niels Juel kun fået 100 rdl. om måneden i kostpenge, men
allerede den 3. juni 1676 blev der bevilget ham yderligere 200 rdl. om måneden for den tid, han var chef for flåden, indtil admiralgeneral Tromp
kom. Og kort tid senere den 23. juni blev denne lønforhøjelse gjort fast, så
han fra togtets begyndelse og for fremtiden skulle have 300 rdl. om måneden i kostpenge". Til sammenligning kan nævnes":
Cort Adeler
Com. Tromp
Niels Juel
en admiral
en viceadmiral
en schoutbynacht

kostp.
kostp.
kostp.
kostp.
kostp.
kostp.

500
500
300
100
50
25

rdl.
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.

mdl.,
mdl.,
mdl.,
mdl.,
mdl.,
mdl.,

løn
løn
løn
løn
løn
løn

5.000
8.000
2.250
1.500
900
400

rdl.
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.

årl.
årl.
årl.
årl.
årl.
årl.

Niels Juel, der allerede ved krigens begyndelse havde haft en lidt større løn
end de øvrige admiraler, gjorde med sine forøgede kostpenge endnu et
skridt mod de største gager, og da han fra juli 1677 blev admiralgeneralløjtnant, voksede hans årlige løn til 4.000 rdl., d.v.s, dog stadig mindre end
Cort Adeler havde haft og kun halvdelen af Tromps gage. Hans kostpenge
forblev uforandrede. Imidlertid foregik der det følgende år en lønstigning
for de øvrige admiraler, idet reglementet af 2. maj 1678 angiver følgende
lønninger':
rigsadmiralen nyder sin
gen.adm.ljt.
årl.
en admiral
årl.
en viceadmiral
årl.
en schoutbynacht årl.

årlige genant af Island.
løn 4.000 rdl. og kostpenge
løn 2.000 rdl. og kostpenge
løn 1.200 rdl. og kostpenge
løn 800 rdl. og kostpenge

300
200
80
60

rdl.
rdl.
rdl.
rdl,

mdl.
mdl.
mdl.
mdl.

En lønstigning fik Niels Juel alligevel, idet han, efter at Tromp havde
trukket sig tilbage, som hans efterfølger opnåede at få 500 rdl. mdl. i kostpenge. For en flådefører i krig lå der desuden en stor indtægt i de fjendtlige skibe, der erobredes under hans ledelse. Derfor var det ikke lidt, Niels
Juel tjente på denne måde. I 1677 kunne indtægten ad denne vej opgøres
således":

260

1676:
Kg. David
2.200 rdl. gav i tiendepenge 220 rdl.
Caritas
5.638 rdl. gav i tiendepenge 563 rdl. 4 mrk.
Fortuna
800 rdl. gav i tiendepenge
80 rdl.
for de to sidste fik Niels Juel dog udbetalt hele takseringssummen
mod ..at fornøje de interesserede."
1/6 1677:
Amirante
12.818 rdl. gav i tiendepenge 1.281 rdl.
Engelen
7.658 rdl. gav i tiendepenge 765 rdl. 4 mrk.
Havfruen
8.185 rdl. gav i tiendepenge 818 rdl. 3 mrk.
Wrangels Palais 8.374 rdl. gav i tiendepenge 837 rdl. 2 mrk.
Venus og Diana 1.200 rdl. gav i tiendepenge 120 rdl.
for en kaptajns part af Amirante og Engelen
640 rdl.
for 4 metal 6 pd.s stk. i Amirante's kahyt
800 rdl.
1/7 1677:
Dragen
23.716 rdl. gav i tiendepenge
Mars
25.261 rdl. gav i tiendepenge
Julius Cæsar
19.334 rdl. gav i tiendepenge
Svenske Løve 10.461 rdl. gav i tiendepenge
Flyvende Ulv
9.672 rdl. gav i tiendepenge
for en kaptajns part af Dragen
for 2 metal 12 pd.s stk. i Dragen's kahyt

2.371
2.526
1.933
1.046
967
800
895

rdl. 3 mrk.
rdl.
rdl. 2 mrk.
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.

Niels Juel fik i alt 22.460 rdl., hvortil i 1679 kom 600 rdl. i prisepenge for
Laxen. Kongen slap imidlertid for at udbetale alle disse penge, idet han i
1678 tilstod Niels Juel efter dennes ønske ..for hans megen tro og villige
tjeneste i denne fejde allerunderdanigst bevis, at må til sin ejendom bekomme alt det rytter-bøndergods, som på Tåsinge under provinsen Fyen
og Nyborg amt beliggende er", hvilket ville sige, at Niels Juel fik en part i
Valdemar Slots hovedgård og noget spredt bøndergods. I hartkorn blev
dette opgjort således:
part i Valdemar Slots hovedgård 55 tdr.
jure patronatus til Landet kirke
13 tdr. 1 skp.
bøndergods og skovene
741 tdr. 4 skp. 3 alb.
i alt 809 tdr. 5 skp. 3 alb.
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Niels Juel fik godset for 40 rdl. pr. tønde med tilladelse til ikke at tage det
i brug, før der blev fred . I alt blev købesummen da 32.385 rdl. 30 sk. danske, der blev betalt således:
egne prisepenge
22.460 rdl.
3.737 rdl .
for at have betalt Chr. Bjelke dennes prisepenge
den 11. marts 1678 indbetalt til zahlmester P. Brandt 6.188 rdl . 30 sko
32.385 rdl. 30 sko
Niels Juel købte således den del af Tåsinge, som kongen ejede, men hermed fulgte ikke selve Valdemar Slot. Dette måtte han købe senere særskilt.
Alt var imidlertid forsømt, vanrøgtet og forfaldent, da Niels Juel overtog
det, så alene naturen kan have lokket ham.
Få egne i Danmark er så skønne og smilende som netop disse ved det
sydfynske øhav. Tåsinge adskilt fra Fyen ved det prægtige Svendborg Sund
er en af de værdifuldeste perler i dansk natur. Den nordlige del af øen er
som en vældig banke med Bregninge kirke stolt knejsende på toppen, mens
den sydlige del er mere jævn og lav. Thorslundr kaldes øen i Knytlinga saga
og Thosland i kong Valdemars jordebog. Hovedborgen på øen hed Kærstrup og lå et par kilometer SV for sin afløser Valdemar Slot. Det var en
anselig herreborg, der omkring år 1300 ejedes af Peder Nielsen Stygge.
Dronning Margrethe købte den i 1387, men skænkede den allerede i 1395
til Odense bispestol. Et af de navne, der knyttes til Tåsinge, er derfor
biskop Jens Andersen Beldenak, skomagersønnen, der blev biskop 1502
under kong Hans. Han var i 1520 den eneste dansker, der med 13 høje
svenske prælater sad til doms i Stockholm ved blodbadet. Efter et broget
liv og træt af stridigheder med den svenske adel nedlagde han i 1530 sit
bispeembede. Ved reformationen kom Kærstrup endelig under kronen og
styredes siden af lensmænd. 1573 mageskiftede Erik Ottesen Rosenkrantz
sig til borgen og godset og søgte siden ved handler at samle alt gods på.
Tåsinge under sig, men uden held",
1622 købte Ellen Marsvin Kærstrup. Christian IV's kloge svigermor
havde flere gange besøg af kongen her, og i 1629 præsenterede hun på.
Kærsgaard Vibeke Kruse for ham. Ellen Marsvin overlod siden godset til
sin datter, Kirstine Munk, hvorfra det gik over til hendes søn med Christian IV, Valdemar Christian. Borgen var imidlertid nu ved at forfalde, og
kongen ønskede en stateligere bolig til sin søn.
Christian IV lod derfor sin bygmester Hans V. Steenwinkel den yngre
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lægge planen til et nyt slot placeret nærmere vandet og med renaissancemesterens følsomhed tilpasset den smukke natur. I løbet af 1630-erne blev
Kærstrup nedbrudt, og 1639-44 opførtes i stedet Valdemar Slot. Steenwinkel selv døde i 1639, men andre rejste slottet efter hans plan. Det blev en
stor 2·etages bygning af røde mursten med et højt skifertækket saddeltag,
hvorpå var 6 gavlkviste og en mængde små tagkarnapper. Den vendte sin
facade mod øst, d.v.s. mod Lunkebugten, og midt for bygningen sad her
et 8-kantet indgangstårn med spir. På vestsiden var i hver ende føjet en
kort lav sidefløj omfattende slotsgården. Begge fløje havde spir, og i den
sydlige fløj fandtes et kapel. Fløjene var langs hovedbygningen forbundet
ved et galleri. Tåsinge birk holdtes før reformationen på Kærstrup, senere
ved Landet kirke og ved Strammelse, men Valdemar Christian opnåede, at
birketinget skulle holdes ved Valdemar Slot.
Han var sjældent på slottet, men stadig på rejser i udlandet, indtil han
i 1656 døde i krigstjeneste i Polen. Godset gik da tilbage til Kirstine Munk
og overgik ved hendes død i 1658 til datteren Hedvig. Under svenskekrigene, hvor mange egne i Danmark hærgedes, led også Valdemar Slot betydelig skade ved blandt andet en tid at måtte huse 100 svenske ryttere med
deres heste. Tydelig ser vi det af følgende uddrag af en synsforretning, der
i maj 1660 foretoges af 8 af øens dannemænd",
Ved 80 vinduer er stenene slået i stykker. Alle vinduesstænger, som var
af jern, samt jernringene er borte. I facaden mod øst er blot 6 huller uden
vindueskarme. På 6 kældre mangler portene. Ligeledes mod vest og i
fløjene findes i stedet for vinduer blot huller, ja selv ind til kapellet er 9 af
de store vinduer brækket i stykker. Spirene er væk og skifertaget har huller. Indvendig er døre brækket af muren, kun 5 døre er tilbage, og i dem
er der ingen låse. Der er intet panel mere i stuerne. Vægtergangen mellem
fløjene er også borte. Skibsbroen er væk. I stalden er båsene brækket i stykker, og i loen er alle luger borte. I 6 bindinger er løsholterne væk. Bryghuset og mælkehuset savner ligeledes døre og vinduer, ligesom skorstenene
her er brudt ned. Lofterne er fjernede flere steder, og huller i murene er
der også. Tre små hølader er helt ødelagt, og den store lade har fået taget
brækket i stykker. Desuden blev ligesom bygningerne også indbo og forråd
af al slags røvet og bortført.
Tiden efter krigen var forvirret og forholdene økonomisk vanskelige, og
Kirstine Munks datter Hedvig måtte derfor snart pantsætte det hærgede
gods med slotsruinen. Det blev da splittet ad, men den del, som Corfits
UIfeld havde fået, blev efter dommen over ham overtaget af kongen og udlagt som ryttergods. Den 9. februar 1678 ansøgte Niels Juel kongen om,
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da han indså, at denne dårligt kunne undvære både penge og skibe under
krigen, at han for sin fordring måtte få det gods, kongen havde på Tåsinge af hovedgårdstakst, skove og bøndergods. Da beløbet imidlertid ville
blive højere end hans fordring, tilbød Niels Juel at tilfredsstille Chr. Bjelke
for dennes part i de erobrede skibe. Den 2. marts bevilgede kongen Niels
Juels andragende, den 11. marts blev der gjort afregning for købet, og den
14. marts blev skødet på godset udstedt. Dette omfattede følgende":

M hovedgårdstaksten med skov, mark og enemærker, gårdens lille mølle
og Sunderup pukhus, hvilket i alt er takseret til 108 tdr. htk., hvoraf
Niels Juel fik de 55 tdr., som kronen ejede,
Jus patronatus til Landet kirke med kirketienden, mens kongetienden var
tilskødet Universitetet, d.v.s. til Niels Juel 13 tdr. 1 skp. htk.,
i Bregninge 4 gårde, 1 bol,
i Biernemark Il gårde, 3 huse med Horsøe skov, 400 svins olden,
i Vindeby 7 gårde, 8 gadehuse,
Bregninge skov, Bratten, Nordsmark, Trunø, Nyby og Lundes skove til 310
svins olden,
Bukkehave mølle, en afgift som svares af 9 mænd,
Knudsbølle 6 gårde og skov, en afgift som svares af 3 mænd,
Stougård ved Knudsbølle, der tidligere havde været herregård, l6~ td. htk.,
i Strammeise 26 gårde, 15 huse,
Strammeise skov 360 svins olden, når skov til 20 svins olden fradrages,
som de jordegne gårde i Strammeise har der,
Strammelse haver og lunde,
Ifvermose skov til 25 svins olden.
Desuden skov til 4 gårde,
en afgift som svares af 28 mænd,
en afgift som 1 mand svarer som formand for 8 mand,
i Lundeby 14 gårde, 1 bol,
en afgift som 1 mand svarer som formand for 27 mand,
Helløf, en afgift som 30 mand svarer i forening,
Vemmenæs færgegård, 1 bol,
i Biereby 2 gårde,
en afgift der svares af 32 mand i forening,
en afgift der svares af 9 mand i forening,
i Stiøl 1 gård,
i Siøby 1 gård, 1 hus,
i Vaarøe 6 gårde,
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i Giesinge 8 gårde,
Store- og Lille Vemmenæs skov samt hegnet til i alt 400 svins olden.
Det var således kun spredt gods på Tåsinge, der blev Niels Juels eje og
end ikke selve slottet. Dette var blevet pantsat for sig og ejedes i 1678 af
to københavnske forretningsmænd Henrik Nielsen Holst og Wensel Mathiesen. Af dem købte Niels Juel Valdemar Slot "med påstående grund og
åfindende materialer" for 258 rdl. til hver ifølge skøde den 15. august
16781 2 •
I disse krigsår fik Niels J uel dog ikke megen tid til at nyde livet på et af
sine godser eller bare afse lidt hvile for sig selv. Krigen optog ham, flådens udrustning optog ham, og det meste af året var han desuden til søs.
Der blev derfor ingen tid til fredeligt familieliv eller kontakt med hans
slægtninge. I 1679, da hans bror Melchior Juel døde, måtte han endog afstå
fra sit formynderskab for broderens datter. På grund af Niels Juels daglige tjeneste måtte kongen derfor befale Jacob Sparre og Jens Sehested til
at tage sig af Melchior Juels bo og bortforpagtning af dennes hovedgård".
I tjenesten fik Niels J uel dog alligevel forbindelse med en slægtning. Hans
afdøde bror Claus' søn, Axel J uel, kom i 1679 tilbage fra Ostindien, hvor
han havde været i 7·8 år. Efter at han således var blevet oplært i sømandskunsten, sendte Henrik Bjelke ham til Niels Juels flåde for at han der
kunne få en kommando. Meget talende for Niels J uels karakter er da hans
følgende brev til rigsadmiralen: ,,- men såsom han er ung og nylig hjemkommen, har jeg haft i betænkning ikke så straks at give ham noget skib
at kommandere, men først lade ham passere nogen tid hos mig selv her på
skibet, for at han kan se og fornemme, hvad det er at kommandere." Niels
Juel takkede rigsadmiralen, fordi denne ville hjælpe Axel Juel til kaptajns
charge på Svenske Falk, men bad om der ikke først måtte blive forundt
ham kaptajnscharge på Christianus V i stedet for den kaptajn, der nylig
var blevet dræbt ved Kalm.ar. Niels Juel ønskede åbenbart at se nevøen
lidt an, inden han fik eget skib>.
I 1679 mageskiftede Niels J uel noget gods på Bornholm med kongen og
fik i stedet i Nyborg amt, Sunds herred jus patronatus til Lunde, Stenstrup og Kirkeby sogne og i Odensegårds amt, Bjerre herred til Rynkeby
sogn, samt kirkens andel af tienden i de nævnte sogne, herligheden over
præstegårdene og degnebolene og alt kirkernes tilliggende jordegods og anden herlighed. I alt blev dette beregnet til 118 tdr. 3 skp. I fdk., som i
penge udgjorde 2.960 rdl. IS sk., når hver tønde beregnedes til 25 rdl. Herfor afgav han på Bornholm i Øster herred, Øster Laurskier sogn 6 gårde
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og i Øster Marie sogn 2 gårde samt afgift af et fæste. Dette udgjorde 55
tdr. 4 skp. 217 / '26 fdk., der udgjorde i penge 2.231 rdl. 9 sk., når hver td.
beregnedes til 40 rdl. Forskellen 729 rdl. 6 sko skænkede kongen ham for
tro tjeneste i krigens tid",
Dette gods skænkede han imidlertid i 1684 til sin svigersøn Niels Krag
til Egeskov med undtagelse af Rynkeby sogn, dets tiende og gods. Niels
Juel beholdt således 53 tdr. 7 skp.>,
11679 overtog Niels Juel en kapital på 2.000 rdl. med 5 % rente. Denne
kapital var ved fundatsbrev af 23. september 1586 givet til Svendborg hospital af fru Helvig Hardenberg til Arreskov til 6 menneskers underhold.
Som underpant satte borgmester og råd i Svendborg jus patronatus til
Bregninge og Bjerrebys kirker på Tåsinge, som i pantebrev af 13. januar
1662 udgjorde 65 tdr. hartkorn. Disse blev efter kongelig befaling udlagt til
rigsadmiral H. Bjelke, der siden solgte dem til Niels Juel. De 2.000 rdl. stod
da hos Niels Juel fra S1. Michelsdag 1678. Renten 100 speciedaler, skulle
betales hvert år til St. Michels, og for disse penge skulle der stadig underholdes 6 mennesker i hospitalet".
1683 mageskiftede Niels Juel igen med kongen, og denne gang så han
fik gods på Tåsinge, nemlig en gård, Stougård, samt 3 huse i Knudsbølle
og i Lundby 10 gårde og 6 gadehuse. Han gav for dette 3 gårde i Nyborg
amt og Ferritslevgård i Odense amt samt Sæby mølle i Vendsyssel. Værdien var for det gods han fik: i htk. 75 tdr. 4 skp. 2 fdk. 1 alb. 3 d., og for
det han gav: i htk. 79 tdr. 7 skp. 2 fdk. 2 alb. 3 d.u .
Således samlede han efterhånden mere og mere gods sammen på Tåsinge,
og i 1686 fik han udvidet sin bevilling af 1679, så hans gods på øen i hele
hans levetid måtte blive skånet for kop- og kvægskat, såvel som for alle
andre skatter undtagen for prinsessestyr. Han hægede med forkærlighed
om denne ø, som han øjensynlig havde fattet en særlig kærlighed til 1 9 •
Niels Juel havde, som det senere vil blive omtalt, i det første år efter
krigen haft travlt med flådens nyorganisering, men i sommeren 1680 har
han tilsyneladende endelig undt sig en god ferie. Vi ved, at han i tiden
mellem den 9. juni og den 27. juni ikke har været i admiralitetet, og vi ved,
at han i hvert tilfælde i den første del af dette tidsrum har opholdt sig på
godset på det skønne Tåsinge, sandsynligvis for at følge genopførelsen af
Valdemar Slot, som han gav navnet Taasinghus, dog uden at det vandt
hævd. Det gamle renaissanceslot blev nu ændret i mere moderne smag d.v.s,
i barokstil. Det høje tag blev afvalmet, de murede kvistgavle forsvandt, og
i stedet for det store indgangstårn midt for østfacaden anbragtes en bred
tvedelt trappe, ligesom efter de nye stilkrav de 5 midterfag blev frem266

hævede. Således fremstod i det hele en særpræget stilblanding. De to fløje
blev ligeledes genopførte, og kapellet fik nu sin egen indgang. Til begge
fløje blev der bygget en høj trappe".
Samtidig med dette byggeforetagende på Tåsinge måtte Niels J uel også.
medvirke ved forskønnelsen af sit palæ i København og dets omgivelser.
Kongen ønskede at få omlagt torvet foran efter en plan gjort af Gotfrid
Hofman, men da indretningen af kongens ny torv ville koste ca. 580 rdl.,
og da det både ville være til "stadens zirat og deres fornøjelse, som huse
og gårde der sammesteds ejer", bad kongen om de frivilligt ville yde et
bidrag dertil, således at21 :
Hans Majestæt giver
U. Fr. Gyldenløve
H. Bjelke
Jens Juel
Niels Juel
Otto Scheel
genljt. Rosenkrantz frue
fru Abel Sandberg
Alb. Gyldensparre
krigsråd Meier

3
3
2
2
2
2
2
1
2
2

parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
part
parter
parter

sekretær Giese giver
rådmand Arent Berentsen
Peder Jensen
Hans Tesch, Gert Jelmer,
Anne hr. Jenses og hjulmand Chr. Pedersen
Peter Schwan
Johan Koch
Laurids Pedersen
Michel Nielsen, Torchel
Andersen

1 part
1 part
1 part

1
1
1
1

part
part
part
part

1 part

I løbet af 1670-erne havde Niels Juel købt nogle nabogrunde og huse, så
han efterhånden fik en sammenhængende stor grund på hjørnet af Kongens
Nye Torv og Norgesgade, det nuværende Bredgade. I 1680 købte Niels
Juel af viceadmiral Chr. Bjelke en gård med huse og gårdsrum, der stødte
op til hans egen gård, og i 1683 lykkedes det ham at købe en grund i Norgesgade af skipper Joen Hansen, så han nu havde mulighed for at opføre
en ny bygning, der passede til hans stilling og værdighed. Niels Juel forelagde da for kongen sine planer om "hvorledes han vil bygge en real bygning af grundmur på hans plads ved Kongetorvet", og opnåede som følge
heraf skattefrihed for grundskat i de følgende 10 år. Desuden fik han tilladelse til, at hvad han ville indføre af materialer til sin bygning måtte
passere toldfrit",
Niels Juels palæ blev opført i hollandsk barok-klassicisme med sandstenspilastre. Facaden mod torvet havde desuden midtrisalit, og taget var
et valmtag, der i fronten blev brudt af en balustradekronet kvist i 3 fag.
Da huset lå som hjørneejendom, kunne der ikke opnås samme symmetri
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i hele anlæggets opbygning som i det overfor liggende palæ, der tilhørte
Gyldenløve, det nuværende Charlottenborg. Trappehuset indvendig lå øst
for gennemkørslen, så der var nem adgang til begge fløje. De store, flotte
og højloftede festrum lå ud mod Kongetorvet, medens de daglige saloner
lå i fløjen mod Norgesgade. Der var malerier under lofterne, over dørene
og på skorstenene i værelserne samt rigt prydede fremspringende kaminer.
Væggene var betrukket med gyldenlæders tapeter, og alt bar præg af en
fornem og velhavende mand som ejer. Haven var ligeledes velplejet og forsynet med et springvand. For at undgå nysgerrige blikke var hele haven
omgærdet af et plankeværk
Først i 1686 flyttede Niels Juel ind i sit nyopførte, pragtfulde palæ sammen med sin kone og yngste datter Vibeke. Sønnen Knud (1665-1709) var
da bortrejst, og datteren Sophie (1664-1722) var i 1682 blevet gift med
Niels Krag til Egeskov. Vibeke (1673-1736) blev senere gift med viceadmiral Chr. Bjelke til Basnæs og Edelgave, og efter dennes død ægtede hun
sin fætter Gregers Juel'",
Vi må imidlertid endnu engang vende tilbage til Niels Juels godser. Hans
første erhvervelse, Sæbygård, lå langt fra hovedstaden, hvor Niels Juel
havde sin gerning, og dette var måske grunden til, at han besluttede at afhænde den. I 1683 mageskiftede han således godset til Holger Pachs og fik
i stedet Eriksholm ved Holbæk på Sjælland>.
Ud mod Inderbredningen og mod Bramsnæs Bugt lå i det 14. århundrede
blandt andre landsbyerne Dragerup, Bretved og Arnakke samt Vinderup
og Tordrup, der ejedes af Ringsted kloster. På denne tid begyndte imidlertid enkelt gårde i landsbyerne at skille sig ud fra de øvrige i den forstand, at ejerne blev væbnere med deraf følgende pligter og rettigheder.
Ikke alle væbnergårde forstod at klare sig i ret mange generationer, men
netop i et par af disse førnævnte landsbyer finder vi nogle stadig voksende
væbnergårde. I 1402 omtales væbneren Arnold Madsen i Vinderup og i
1410 væbneren Peder Nielsen i Torup. I 1500-tallet var både Vinderup og
Torupgårdene sammen med Munkholm kommet i kronens eje, idet de blev
erhvervet fra Ringsted kloster efter reformationen. Senere erhvervedes de
af den store godssamler og Danmarks kansler Johan Friis, hvorefter det arvedes af hans brordatter Karen Friis, gift med Bjørn Andersen til Stenalt.
Denne mageskiftede det med kronen, og i 1580-erne blev det delt.
Kristoffer v. Festenberg af den sch1esiske adelsslægt Pachisch fik Torupgård og Ebberupgård, medens Mads Eriksen Vasspyd erhvervede Vinderupgård med resten af Vinderup len. De to slægter, der således forholdsvis
nær hinanden søgte at skabe sig et større gods, kom hurtigt i gensidig riva268

lisering, der udartede til for eksempel strid om kirkestole. I den næste generation vandt Erik Madsen Vasspyd et forspring, da han på Vinderups
jorder byggede Eriksholm, men den lunefulde skæbne kom flere gange til
at narre de to familier. Kristoffer Pacbish, der efter at være blevet naturaliseret kaldte sig Pachs, havde en datter Karen, som blev gift med Erik
Vasspyd, der døde 1615 uden at efterlade sig børn. Kristoffer Pachs' søn
Mogens havde imidlertid fået Torup og dennes søn Kristoffer kom da ved
Karens død i 1625 til at overtage begge godser. Således blev Torupgård og
Eriksholm endeligt forenede til et sammenhængende gods, idet Eriksholm
blev hovedsædet. Kristoffer Pachs døde 1650, hvorefter sønnen Holger
Pachs arvede godset.
Under den store opmåling og matrikulering af hele landet blev godset
opmålt i 1682. Til Torupgård lå 108 tdr. land, 72 læs hø og græsning til 23
høveder, og til Eriksholm lå 174 tdr. land, 110 læs hø og græsning til 52
høveder. Desuden regnedes der til Eriksholm landsbyerne Dragerup, Tjebberup og Dragerup skov samt Kongstrup og Amakke foruden i Grandløse
19 af 33 gårde. Først i 1689 fik Niels Juel tilladelse til at lægge Torup under
Eriksholms hovedgårdstakst. Han opholdt sig dog sjældent på Eriksholm.
Niels Juel var dog ikke alene godsejer, men også, som tidligere omtalt,
skibsreder. Sammen med sin bror Jens Juel udrustede han kapere. Af disse
kender vi boierten Daniel på 19 læster, der er omtalt i 1673, 74 og 76, og
fra 1677 og 78 kendes skuden St. Bartholomeus. Niels Juel brugte dem
begge disse år ved flåden i Østersøen dels til at sende breve og befalinger
mellem skibene i flåden og mellem flåden og København, dels brugtes
St. Bartholomeus som de andre skuder, der fandtes ved flåden, til forskellige aktioner. Den var på 12 læster og stak 8 fod, og medens Bagge
Knudsen og Christian Rasmussen til forskellige tider nævnes som skippere
på den i 1677, var det i 1678 først Dirick Gerritsen og senere Tord Gunnersen, der står omtalt som skippere. For 1676 kender vi desuden en skude
på 24 læster med skipper Jens Jensen, der dette år har været i kongens tjeneste i Norge. Her var Niels Juel enereder, men skudens navn kender vi
desværre ikke. Ligeledes havde Niels Juel i 1678 kaperen Policinelle udrustet. Denne førtes af Kempe Gerritsen af Ameland, en bror til Dirick,
og den var monteret med 4 stykker. Selvom disse kapere muligvis har bragt
ham indtægt, gav deres tilstedeværelse uanset dette og sammen med andre
af Niels Juels dispositioner et billede af hans iver for ved alle midler at
tjene kongen og landets sag. Som lovet i sin embedsed var Niels J uel Danmark og Christian V en tro tjener",
Endvidere har vi hørt, at han før krigen var medreder af et skib Con269

cordia på 83 læster. Det var omtalt i 1673, 1674 og i 1676. Efter krigen
har han ligeledes været reder, denne gang enereder, på to skibe, som i 1683
fik brev som exemptionsskibe. Det var Pelicanen på 79 læster, der førte
12 stykker, og Bording på 84 læster, der førte 6 stykker. Vi kender ligeledes disse skibes størrelse:

Pelicanen
Bording

længde
106 fod 9 tommer
85 fod

bredde
19 fod 11 tommer
20 fod 9 tommer

dybde
10 fod 2 tommer
8 fod 9 tommer

Begge skibe anvendtes i øvrigt under krigen i forbindelse med flåden, men
hvornår Niels Juel har erhvervet dem vides desværre ikke. I en liste fra
1677 over skibe i Københavns Skipperlaug står dog nævnt et skib Pelicanen
med Niels Juel og velb. fru Anna Pelt som redere. Dette skib, der førtes
af skipper Isack Buncke, angives imidlertid til 100 læster og 15 fod dybgående, men det kan være vanskeligt at identificere datidens handelsskibe,
dels fordi læsteberegningerne ikke altid var lige pålidelige, og dels fordi
ombygninger, der kunne ændre læstestørrelsen, ikke altid kan påvises".
I Niels Juels senere år finder vi andre skibe, der har tilhørt ham. I toldregnskaberne for Christiania er således anført en jagt på 5 læster. Den er
nævnt i 1688 og i 1689, og i 1693 står yderligere, at den ejes af Niels Juel
og føres af skipper Christoffer Trondsen, det samme står i 1694, men i
1695 er i stedet nævnt en skude på 5 læster, der ejedes af Niels Juel og
førtes af skipper Lars Joensen. Desuden omtales samme sted i 1693 en
skude, Hvide Lam, på 22 læster, der ejedes af Niels Juel og Poul Poulsen
og førtes af skipper Jørgen Pedersen, medens der for 1694 står, at Hvide
Lam nu ejes af Niels Juel og Laurits Thue og førtes af skipper Michel Pedersen, og i 1695 står kun Laurs Thue som reder af Hvide Lam. Desværre er det, som det ses, ret tilfældigt, hvad man får at vide om Niels
Juels rederivirksomhed, men forhåbentlig kan videre forskning i dette tidsrum bringe nyheder også på dette område".

14. Arbejdet i søetaten

Når vi skal følge Niels Juel, må vi naturligvis også se, hvad han foretog sig
på sin arbejdsplads. Krigen havde bragt mange ændringer i søetaten og
ikke mindst for Niels Juel selv, men krigen havde også for den unge enevælde betydet, at Danmark for første gang siden Brømsebrofreden atter
kunne føle sig i hvert tilfælde jævnbyrdig med Sverige. Man havde klaret
sig militært, og selvom man ikke havde haft noget videre held til lands,
så havde man til søs vist en afgørende overlegenhed. Krigen havde samtidig
betydet, at man havde samlet en vældig magt, der nu i fredens tid måtte
afvikles, og desuden havde man gjort visse erfaringer, der muligvis kunne
danne grundlag for den reorganisering, som nu måtte finde sted. Det gjaldt
den enevældige stats styrelse, og det gjaldt også for det enkelte led i styrelsen, der hed søetaten. Her kommer Niels Juel ind i billedet, selvom det
ikke er helt let at fastslå, hvor han har gjort sig gældende.
Noget af det første, kongen tog fat på, var søfolkenes forhold, og vi bliver da nødt til at kaste et blik tilbage til krigsårene. Mandskabet, man
havde skaffet til flåden, var kommet dels ved udskrivninger og dels ved
hvervninger, og det bedste sted at hverve søfolk dengang var i Nederlandene. Den store orlogsflåde og koffardiflåde, som nederlænderne havde
opbygget, var i stor udstrækning bemandet med søfolk fra andre europæiske lande. Mange nationers eventyrlystne søfolk mødtes derfor i de hollandske byer, og her var altid et marked af bådsfolk, der kunne hverves til
orlogstjeneste også af andre lande'.
De folk, man hvervede i Nederlandene, var derfor langt fra alle hollændere. Mange danske og norske havde også søgt hertil, og hvis man gennemgår listerne ofte med både angivelse af navne og hjemsteder for de ca.
2.400, der hvervedes til Danmark i 1675-78 får man følgende resultat":
Danmark og hertugdømmerne
Norge
Nederlandene
andre lande
nationalitet uvis

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

20,0
21,5
45,3
7,2
6,0

pet.
pet
pet.
pct.
pct.
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Til flåden skaffede man sig imidlertid også mandskab ved hvervning i visse
nordtyske byer, i hertugdømmerne, i Danmark og i Norge, men fra disse
steder har man fået en langt mere nationalt ensartet samling af bådsfolk.
Desuden hvervedes også blandt søfolk i København og blandt søfolk, der
passerede Sundet eller overvintrede i byen. M disse ca. 2.700 bådsfolk, der
hvervedes til Bremerholm i årene 1675-79 kan nationaliteterne fastslås således":
Danmark og hertugdømmerne ca. 34,0 pet.
Norge
ca. 23,4 pet.
Nederlandene
ca, 7,0 pet.
andre lande
ca. 4,1 pet.
nationalitet uvis
ca. 31,5 pet.
Af de sidstnævnte, hvor hjemstedet er usikkert, bar dog op mod de ni tiendedele tilsyneladende nordiske navne.
I alt havde søetaten hvert år mellem 6 og 10.000 mand ansat ved Bremerholm eller på togt med skibene, og da en stor del af dem blot var antaget som månedstjenere, betød det, at der hvert år måtte hverves eller udskrives nye folk. Det vil derfor være vanskeligt at opgøre flådens bemanding fordelt på nationaliteter på et ganske bestemt tidspunkt, men et skøn
kan fås ved at sammenholde de foranstående oplysninger med en opgørelse for bemandingen af hovedflåden den 7. maj 1678. Den var da bemandet med følgende':
762
1.690
611
2.077
1.170

mand
mand
mand
mand
mand

udskrevet i Danmark og hertugdømmerne
hvervet i Nederlandene
hvervet i hertugdømmerne
hvervet ved Bremerholm
årstjenere, hvis nationalitet ikke kendes

Resultatet må da blive, at man kan antage, at knap halvdelen af månedstjenerne har været danske, en femtedel har været fra Norge, og en femtedel har været fra Nederlandene. Når det norske indslag ikke er større, hænger det sammen med, at nordmændene hovedsagelig benyttedes ved den
norske flåde, der opererede ved den norsk-svenske grænse, ligesom et stort
antal nordmænd blev udskrevet til Gyldenløves hær i Norge. Tilsvarende
må man erindre, at tropperne i Danmark var hvervede",
Disse hvervninger og udskrivninger var en besværlig procedure, som man
naturligvis gerne ville undgå i fremtiden, i hvert tilfælde i så stort et om-
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fang. Freden var derfor knap sluttet, inden man tog fat på spørgsmålet.
Allerede den 13. september har et forslag til en nyordning været udformet,
og den 27. september drøftedes det i admiralitetet. I et brev til Niels Juel
den 29. september skrev kongen herom: ..Eftersom intet højere til vores
tjenestes forfremmelse kan geråde end som vores søetat vorder således indrettet og anordnet, som vi førend vores afrejse med dig omtalte", at bådsfolkene kan forblive og nedsætte sig i købstæderne og indrulleres der, ..så
vi altid ved, hvor mange søfolk vi har i vore riger." Med disse tanker ønskedes skabt et grundlag for flåden, og den 30. september offentliggjordes
søfolkenes frihedsbrev",
Da søfolkene i denne krigs tid har vist så tro tjeneste bevilges at ..vores
søfolk, såvel officerer som gemene, så mange som allerede i vores virkelig
tjeneste er indrulleret, eller sig herefter begiver" må, hvor de end nedsætter
sig i vore riger ..for alle borgerlige og bys bestillinger samt tynge og pålæg,
hvad navn det og kan have, være fri og forskånende", selvom de en eller
anden liden borgerlig næring monne bruge, ..dog at de vores told, accisse
og consumption af hvad de handler med rigtig og tilbørlig erlægger og betaler på behørige steder."
Således lød hovedindholdet i denne såkaldte frihedsplakat for søfolket,
og med denne håbede man at kunne skabe en organisation, der kunne blive
baggrund for indrulleringen. Efter at den var publiceret overalt, regnede
Niels Juel med, ..at det nye værk" ville få god fremgang, hvis man gik i
gang med indrulleringen, når alle orlogsskibe og koffardiskibe var hjemkommet og oplagt for vinteren. Man ønskede ad denne vej at sikre sig, at
der altid var tilstrækkeligt disponibelt mandskab til søetaten inden for landets grænser. Man regnede med, at de danske øer og købstæder på denne
måde skulle kunne stille 2.000 bådsmænd, idet hver købstad efter evne altid skulle svare til et bestemt antal, der kunne sendes til København, når
kongen ønskede det. For hver person ville der da blive ydet 21 rdl. årligt.
En schoutbynacht, en kaptajn eller en løjtnant skulle godkende enhver
bådsmand og indrullere ham, dersom han var tjenlig og dygtig. Herefter
kunne en bådsmand, der en gang var indskrevet i rullen, kun slettes, når
det blev tilkendegivet, at der var en anden person i hans sted. I tilfælde af
dødsfald skulle stedets øvrighed være forpligtet til inden 3 måneder at lade
en anden indrullere, hvilket de forordnede kaptajner og mønsterskrivere
skulle have opsyn med'.
Hvert år ved juletid ville det herefter blive bekendtgjort hvor mange
bådsfolk, der skulle bruges i tjenesten det følgende år. Det hjemmeblivende antal, d.v.s. de folk, der ikke blev indkaldt, måtte da søge næring
18 Niels [uel
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og sejling, hvor de lystede under forudsætning af, at de ikke begav sig
længere bort, end de med 3-4 måneders varsel kunne indfinde sig, dersom
det uformodens ønskedes. Derfor skulle alle mønstres to gange om året,
så man kunne være sikker på, at folkene altid var at finde.
Det var naturligvis håbet, at man med denne ordning kunne styrke beredskabet, slippe for de besværlige hvervninger og, at ikke mindst privilegierne i frihedsbrevet kunne lokke flere bådsfolk til at blive i landet.
I 1680 udgik ordrerne over hele landet til de forskellige byer med besked
om, hvor mange bådsfolk de skulle stille i tilfælde af krig. Det gik selvfølgelig ikke lige nemt overalt at få organisationen til at fungere. Lemvig
svarede, at man ikke kunne stille de ønskede 12 mand, da der kun fandtes
et lille fartøj med 3 matroser foruden 4-6 unge mænd. Middelfart erklærede, at der druknede 8 mand forleden, så der kun var få tilbage. Nykøbing Falster tvivlede på at kunne skaffe bare en af de ønskede 20 mænd,
da de folk, der sejlede på byen, boede i Holland. Selv Svendborg erklærede, at de kun kunne skaffe en af de ønskede 15 mand. De fleste byer
klagede over kravene, men mange andre fik hurtigt indrulleret. Det gjaldt
for eksempel Helsingør, der den 29. februar meldte, at alle de ønskede
40 mand var indrullerede, og Nykøbing Falster kunne alligevel den 19.
maj meddele, at man havde fået indrulleret alle 20 mand".
Et par år efter, i sommeren 1682, blev det menige personels forhold
atter taget op til behandling. Ved resolution af 4. juli 1682 tillod kongen
således, at danske og norske i fodfolksregimenterne blev overført til "regiment de marine", dersom de ønskede det, idet de dog skulle ombyttes
med andre af en anden nationalitet. Begrundelsen herfor var, "at ikke alle
nationer findes lige bekvemme til søen." Ligeledes blev der draget omsorg
for søetatens syge. Søkvæsthuset, der i tidens løb havde ført en omtumlet
tilværelse, måtte endnu engang holde flyttedag. Institutionen skulle flytte
til en ny bygning, som man dog først begyndte opførelsen af i 1684, og
derfor først blev taget i brug et par år efter, men den 13. juli 1682 gav
Christian V den nye fundats for Søkvæsthuset",
I september 1679 var bådsfolkenes forhold blevet ordnet, og i oktober
tog man så fat på reorganisering af søetaten på andre områder. Allerede
før krigen var i 1673 søetatens økonomi blevet udskilt fra admiralitetet
og i stedet henlagt under generalcommissarius Alb. Schumacher, men admiralitetet var da i øvrigt ophørt at eksistere som kollegium, selvom det
fortsat fandtes. Desuden var endelig i marts 1677 sø- og landetatens økonomi blevet samlet i et generalcommissariatskollegium, men nu da krigen
var forbi, overvejedes forholdene igen.
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Ejendommeligt nok ser vi, at kongen den 3. oktober fandt det nyttigt
at beordre admiral Span og ikke Bjelke eller Juel til at fremsende sine
tanker og meninger om, hvorledes søetaten og Holmen bedst kunne indrettes efter freden, hvilke officerer, bådsfolk og betjente ved Holmen, der
skulle beholdes, og hvorledes dette skulle foretages med de mindste omkostninger, så der dog altid kunne udrustes en flåde. Kongen understregede i sit brev, at Span ikke måtte lade nogen få noget at vide om denne
indberetning".
Noget nærmere til forhandlingerne om nyordningen kendes desværre
ikke, men den 9. december 1679 afsendte kongen en ny instruktion for
admiralitetet til rigsadmiral H. Bjelke, geheimeråd og admiralgeneralløjtnant Niels J uel, etats- og admiralitetsråd Christoffer Sehested, rentemester
og kommerceråd Hendrick von Støcken, admiralitetsråd og viceadmiral
Chr. Bjelke og admiralitetsråd og viceadmiral Henrik Span. Første punkt
i instruktionen begrunder delvis dens fremkomst",
1. Da vores rigsadmiral ..formedelst hans høje alderdoms skyld ikke vel
idelig kan være til stede for at tage vores tjeneste i agt, så skal de andre
samtlige" eller hvis andre har lovligt forfald, da de har tilstrækkelig indsigt i hvad der gavner søetaten, så skal de af yderste evne befordre sager
desangående.
Videre hedder det om admiralitetet, at
2. de for at få bedre kendskab til søetaten skal indkalde rigtige inventarier og ruller om alt,
3. hvis noget er urigtigt, eller noget burde forandres, skal de søge at
forbedre og forandre,
4. de skal sørge for flådens conservation, forbedring og formering og
sørge for, at skibene holdes vedlige i god stand, og at flåden er forsynet
med redskab, ammunition, proviant o.a., og desuden efterse, at de folk,
som hører til søetaten og Holmen, er til stede.
5.-13. pålægger admiralitetet at holde tilsyn på forskellig måde med folkene og materiellet ved Holmen, Tøjhuset, proviantgården, bryggerhuset
og bagers.
14. holde flittig opsyn med ekvipagemesteren, at han gør sine forretninger på behørig måde, og når vi resolverer ..noget skib på ny at lade
bygge, skal de tilse, at alt hvis efter de af ekvipagemesteren og andre mestre gjorte opsætninger straks, om det ej til stede er, anskaffes."
15. de skal iagttage, at alle søetatens bygninger ..ved magt og lige holdes" og i tide med mindste bekostning repareres, og at de søbetjente, som
det bedst fortjent og meriter eller af nødtørftighed har det fornødent og
IS "
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ingen andre i skipperboderne og de nye boder at bo forundt vorder."
16. De skal tilse, at alt materiel kun bruges til kongens fornødenhed,
17. ved en dygtig officer flittig lade tilse tønderne på strømmen og reden, og at havnene ikke fordærves ved nogen ballasts udkasteise, og at
ingen andre end vore skibe ligger ved Holmen, Tøjhuset, Proviantgården
og Bryggerhuset for at ekvipere, kølhale eller fortømre, og at alle kanalerne her i byen forsynes med fornødent pæleværk o. a.,
18. at ethvert af vores skibe el. a., der udgår, har fornødent søpas.
19. Justitiens administration skal ved søetaten holdes således: Hvert
fjerdingår eller halvår skal en af de tilstedeværende schoutbynachter som
præses ordinere og altid med ham en vicepræsident. Vicepræsidenten skal
forvalte alle skifter og deslige.
20. I alle justitssager, hvor der appelleres fra Holmens ret til vor ret,
skal efter at generaladmiralløjtnant Juel, da det vil falde vores rigsadmiral
for besværligt, og vi formoder, at han ville ønske at være fri for sådan møje,
har udgivet stævning, skal admiralitetskollegiet kende og dømme. De sager,
som vi bestemmer eller sager angående commisfarere og priser o. a. sådant
in prima for admiralitetskollegiet. Da sådanne sager ikke kan tåle langt
ophold, skal de, om ønskes inden 3 måneder, appelleres for vor højesteret.
21. Rettens administratorer skal være: rigsadmiralen som præses, Niels
Juel, Christopher Sehested, v. Støcken, Herman Meier, Chr. Bjelke, H.
Span og alle tilstedeværende schoutbynachter.
22. Når kongen ønsker de tilforordnedes mening og betænkning, skal
præses sammenkalde for at deliberere og indsende betænkning.
23. Admiralitetet skal samles mandag og onsdag hver uge, eller en gang
hver uge, eller fjortende dag eller måned.
24. De skal holde opsigt med syge- og quæsthuse,
25. og holde opsigt med bådsfolkene, som stæderne og landet skal holde
til kongens tjeneste,
26. samt stadig referere til kongen om, hvad der forefalder ved søetaten.
Instruktionen er således et skridt tilbage mod udformningen i 1670, idet
bl. a. rigsadmiralens selvstændige funktioner, der blev udskilt i 1673, atter
indgår, hvorved både commissarius og ekvipagernesteren atter underlægges admiralitetet.
Foruden organisationsændringen bemærkes også en ændring i admiralitetets sammensætning, idet to af krigens veltjente admiraler ikke er nævnt.
Det store officerskorps, som var stillet på benene under krigen, ville blive
for stort til de mindre udrustninger i de kommende fredsår. Derfor kom
der også til at foregå en voldsom reduktion af antallet af søofficerer, så
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endog to admiraler måtte trække sig tilbage. Den 10. december 1679 dimitteredes admiral Marquor Rodsten af tjenesten i søetaten, "da kongen imod
sin vilje var nødt til at dimittere nogle", men for sin tro tjeneste benådedes han i stedet med Skanderborg amt. Samme dag blev også admiral
Jens Rodsten dimitteret. Til gengæld udnævntes den 16. december et nyt
medlem til admiralitetet, idet krigsråd Meier også blevadmiralitetsråd,
så han ved sin placering i både hærens og flådens ledelse kom til at fungere som en art civil krigsminister",
Det var naturligvis ikke nogen nem sag at skulle reducere søofficerskorpset så voldsomt som nødvendigt, hvorfor der da også ved samme
lejlighed blev udfærdiget anciennitetslister for det antal, der skulle forblive i søetaten".
38 kaptajner måtte blive, 24 skulle aftakkes
7 kaptajnløjtnanter måtte blive, 18 skulle aftakkes
19 løjtnanter måtte blive, 82 skulle aftakkes
Vi har bevaret Niels Juels og viceadmiralerne Bjelkes og Spans bedømmelser foruden admiralitetets afgørelse. Disse er ingenlunde ens, men som
nr. l på dem alle står kaptajn Johan Schinkel. M særlig store afvigelser
kan nævnes:
Chr. Bjelke ønskede kaptajn Niels L. Barfoed aftakket, da han ikke
havde gjort sin devoir, da han blev taget med Carlshavn. "Han må have
gode venner", føjede Bjelke til. Span nøjedes med at sætte ham som nr.
16, men Niels Juel har åbenbart taget mere hensyn til hans dygtige træfning mod svenskerne i foråret 1679, idet han havde placeret Barfoed som
nr. 7.
Til gengæld har Span ønsket kaptajnerne Otto Ahrenfeld, Mathias Bagge
og Axel Juel kasseret, mens Niels Juel anbringer dem som nr. 12, 15 og
21, og Chr. Bjelke på omtrent de samme pladser. Derimod har Chr. Bjelke ønsket kaptajn Jan Gerritsen aftakket, fordi han drikker, selvom Bjelke
indrømmede, at han var en god sømand. Niels Juel har ham som nr. 25
og Span som nr. 17.
Derimod var Bjelke og Span enige om at slette kaptajn Zacharias Bang
af listen, fordi han ikke havde "gjort sin devoir i slaget", selvom han var
pardonneret for at gøre bedring, men ikke havde haft lejlighed dertil. Niels
Juel satte ham som nr. 31.
Endelig ønskede Bjelke også kaptajn Louis Cools aftakket, fordi "han
slås bedre på landjorden og inden skibsborde med sine egne officerer end
med fjenden." Niels Juel havde ham som nr. 33 og Span som nr. 29. Desuden ønskede Span kaptajnerne Niels Onseval og Christian Dreyer kas277

seret, mens både Bjelke og Juel havde dem som nr. 35 og 36.
Viceadmiral Span foreslog endvidere 3 kaptajner, der ikke nævnes af
de andre. Den ene af dem Bolle H. Rosenmeir, som Span havde sat som
nr. 7, blev dog antaget alligevel den 5. januar 1680 og optræder i det følgende års rulle som nr. 231 4 • Tilsvarende var der forskelligheder ved bedømmelsen af løjtnanterne. Hvordan diskussionerne så end har formet sig,
kom admiralitetets indstilling imidlertid til nøje at følge Niels Juels forslag, og efter denne liste blev officererne herefter trukket frem ved avancementer.
I alt blev nu antallet af betjente ved søetaten således":
.. 1.575 mand
ved flåden og som går i søen
Tøjhuset
. 562 mand
Compagnie de Marine, som bl. a. skal holde vagt på Holmen 150 mand
.
55 mand
Holmen og som ikke går til søs
34 mand
Bryggerhuset
.
72 mand
Proviantgården
.
Holmen et antal daglønnere, hvortil er afsat 52.000 rdl. årligt
Indrulleringen i Danmark og Norge
4.000 mand
hvoraf i fredstid regnes udskrevet til sejlads i 8 måneder
1.500 mand
Endelig er afsat 1.000 rdl. årlig som rejsepenge til unge folk fra
søetaten.
Bådsfolkenes organisation blev også ændret, idet man gik bort fra den i
1677 opstillede inddeling i 3 divisioner svarende til de 3 eskadrer, som hovedflåden var inddelt i. Den 7. januar 1680 besluttedes det således, at
bådsfolkenes antal skulle øges til 1.600 mand, hvorved man nemmere
kunne inddele dem i 4 divisioner under hver sin schoutbynachts kommando, og sådan, at hver division blev delt i 4 kompagnier.
Samtidig med omorganiseringen og reduktion af det tjenstgørende personel blev der imidlertid også sørget for de ældre og veltjente af årstjenerne,
som blev aftakket. Den 14. februar 1680 blev der således opstillet følgende
liste over dem, der fik pension-s:
kpt. Rolf Petersen
kpt. Poul Jostesen
kpt. Hans Lauritzen
kpt. Cort Jansen
desuden 8 skippere
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67 år gl. tjent
70 år gl. tjent
67 år gl. tjent
tjent
56-77 år gl. tjent

i
23
i
40
i
23
i
16
i 24-57

år
år
år
år
år

får
får
får
får
får

100
100
100
100
40

rdl.
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.

årl.
åd.
årl.
årl.
åd.

4 skippere
62-80 år gl. tjent i 14-48 år får 30 rdl. årl.
3 skippere
58-64 år gl. tjent i 29-44 år får 20 rdl. årl.
følgende fik hver 20 rdl. årligt:
2 høj bådsmænd
2 mater
6 skibmænd
6 quartermestre
og 30 gamle og svage fik hver 16 rdl. årligt. I alt udbetaltes der i pension
1.700 rdl. årligt .
Også andre tjenestegrene under admiralitetet fik nye instruktioner i 1680.
Med rund hånd udsendtes instruktioner for ekvipagemester Carsten de
Rechter og for mønsterskriveren, tømmerskriveren, vejermesteren, materielskriveren, mestersmeden, smedjeskriveren, mesterrebslageren, proviantskriveren, mesterbryggeren, spisemesteren for søfolket, sk:ifteskriveren og
for mesterbageren", Admiralitetet havde travlt, og man må næppe underkende Niels Juels betydning i denne sammenhæng, når man erindrer rigsadmiralens høje alder. Niels Juels virke både under krigen og efter har
måske også betydet noget for den interesse, som kongen faktisk viste søetaten, idet man endog kunne finde ham som deltager i admiralitetets møder. Desuden ser vi også i kongens egen regnskabsbog, at han af sin egen
kasse har ydet tilskud til søetaten. I årene før krigen, 1670-74, gav han i
alt 107.351 rdl., under selve krigen ydede han i alt 324.930 rdl., og også
efter krigen fortsatte han med mindre tilskud, idet der for tiden 1680 til
1695 i hans regnskabsbog er anført en udgift til søetaten på ialt 218.344
rdl. 2 mrk. 18.
Det var mange og gode forbedringer, der var sket i søetaten siden 1679,
og, som allerede antydet dengang, var det Niels Juel, der var den ledende
kraft. Den gamle rigsadmiral fulgte ganske vist ivrigt admiralitetsmøderne,
men der kan næppe være tvivl om, at det var Niels Juel, der med utrættelig energi førte an i reformerne, godt hjulpet af den dygtige admiral Span.
Vi ser gentagne gange Niels Juels mening trænge afgørende igennem trods
de andre admiralitetsråders afvigende mening, men en ting var dog stadig
en hemsko for ham, hans afstamning. Selvom Niels Juel og også broderen
Jens Juel fik høje stillinger og et stort ansvar, var kongen dog stadig på
vagt over for disse mænd af den gamle danske adel. Deres dygtighed bragte
dem ganske vidt, idet Jens Juel fik overdraget en af de vigtigste gesandtposter, nemlig den svenske, og Niels Juel nåede en af de højeste stillinger
inden for søetaten, men det er betegnende, at Niels Juel aldrig blev mere
279

end generaladmiralløjtnant. Nogen general admiral udnævntes ikke mere,
så længe Niels Juel levede, og også rigsadmiralembedet forblev ubesat efter
Henrik Bjelkes død. Den enevældige konge, der også indenrigspolitisk sørgede for, at ingen atter fik GriffenfeIds magt, passede på at holde de militære chefer på afstand. Det ses blandt andet ved placeringen af krigsråd
Mejer som civil ..krigsminister" delagtig i ledelsen af både land- og søetatens økonomi.
I foråret 1683 frygtede man på ny at krigen kunne bryde ud, og i admiralitetet herskede en vældig travlhed. Den gamle rigsadmiral Henrik Bjelke
fulgte ihærdigt møderne, men måtte til sidst give op på grund af svaghed.
Den 12. marts var han for sidste gang i admiralitetet, og kun få dage efter,
den 16. marts, døde han. Pligtskyldigt havde han passet sit arbejde så
længe, det var ham muligt. Den svenske gesandt skrev til sin konge om
dødsfaldet og udtalte, at Henrik Bjelke døde "efterladende hos alle den berømmelse, at han havde været en oprigtig og ærlig mand, som kun havde
gjort godt og intet ondt tillod." Den 2. april blev han begravet. Niels Juel
havde da givet ordre til, at hvert skib skulle skyde 9 skud med 12 punder
"og det at begynde fra Sorte Rytter og siden i rad efter hinanden med flag
og gøs på halv stang." Dragonens chef tilføjer i sin journal herefter: ..Gud
give ham den evige glæde'?".
Nogen tid i forvejen havde kongen i øvrigt ændret rigsadmiralens aflønning, idet han den 3. marts havde bestemt, at landskylden og indkomsten af
Island og Færøerne skulle overdrages til Det islandske Kompagni, medens
rigsadmiralen til gengæld skulle have 5.000 rdl. årligt. Frederik Gabel skulle
samtidig i stedet for Færøernes landskyld have 2.000 rdl. årligt";
Niels Juel og Poul Klingenberg blev sat som værger for rigsadmiralens
søn Chr. Bjelke ved det skifte, der skulle foregå. Det tomme rigsadmiralembede forblev imidlertid ubesat. Den enevældige konge mente åbenbart
at klare sig bedst uden en afløser for Henrik Bjelke, og muligvis vovede
han heller ikke at give Niels J uel større magt, thi denne gang ville det være
umuligt at skyde Niels Juel til side. Derimod omorganiserede Christian V
endnu engang søetatens ledelse, idet generalcommissariatet atter blev udskilt fra admiralitetet, men dets medlemmer fik dog at vide, at de daglig
eller, når det var nødvendigt skulle forhandle med Niels Juel, Chr. Bjelke
og H . Span. I øvrigt fik de som opgave at skaffe det fornødne materiel og
de ønskede bådsfolk til sommerens ekvipage samt sørge for, at magasinerne
altid var fulde og i beredskab. Ligeledes fik de til opgave at overveje, hvorledes fartøjer kunne fremskaffes,når der var brug for dem'" .
Orlogsskibene var naturligvis en væsentlig faktor for søetaten, og også
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her måtte man efter krigen tage fat på en omhyggelig gennemgang. Materiellet måtte grundigt gennemgås for at konstatere, hvad man måtte kassere, og hvad der var brugbart, ligesom der måtte fastlægges et byggeprogram for de kommende år. Under krigen var flåden blevet væsentligt forøget både ved erobringer og ved køb, men også ved nybygninger. Samtidig
havde man naturligvis også mistet skibe, og en summarisk oversigt over
denne til- og afgang ser således ud:
orlogsskibe og
fregatter
tilg .
afg.

jagter og
galejer
afg.
tilg.

andre
tilg,

afg.

1676
1677
1678
1679

9
14
3
8

2
3
5
2

5
4
1
O

O
2
1
5

21
14
O
8

5
5
6
14

i alt

34

12

10

8

43

30

Den skånske krig tabtes ved forhandlingsbordet diplomatisk på grund af
Frankrigs trussel, men for flåden havde krigen været sejrrig. Niels Jue1
var krigens sejrherre. De heldige operationer til søs var imidlertid ikke
alene for ham en personlig triumf, men de betød også for flåden en rehabilitering efter krigene i 1650-erne. Det var af den største nationale betydning, at Niels Jue1 gentagne gange havde sejret uden fremmed hjælp, og
det kom for den danske flåde i tiden fremover til at spille den største rolle.
Det var danskere og nordmænd, der i de kommende år blev toneangivende,
så flådens institutioner og materiel kunne udvikles på et nationalt grundlag og med et nationalt personel, hvor kommandosproget fortsat kunne
være dansk. Niels Juel kunne ved krigens slutning med stolthed se tilbage
på de ærefulde begivenheder, hvori han havde medvirket. Flådens opbygning før krigen var blevet udført af det dansk-norske firkløver: Bjelke,
Adeler, Jue1 og Helt, men af disse var nu de to faldet bort, og Bjelke var
gammel. Niels Jue1 havde, som det vil fremgå af det følgende, fået nye
mænd at støtte sig til.
Skibsmateriellet blev i 1679-80 underkastet en grundig undersøgelse.
Først og fremmest blev de store orlogsskibe lagt "inden bommen", nogle
blev beordret til reparation, og fra alle blev alle svære tove udtaget og lagt
i forvaring i hvælvingerne under Provianthuset, ligesom også jernstykkerne
blev taget på land. Herefter gennemgik man listen over kongens skibe for
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at se, hvilke der ikke mere behøvedes, og hvilke, der alligevel på grund af
ælde burde kasseres. Man kom herefter til følgende resultat>:
37 skibe skulle bruges til orlog.
12 skibe kunne emploieres til koffardi på Spanien, Portugal og andre fremmede pladser.
12 skibe bevaredes som ordinaire fartøjer.
4 jagter, blandt disse den gamle galej Frederik.
13 fartøjer kunne enten sælges eller gives til nogle af betjentene i betaling.
Desuden fandtes forskellige andre fartøjer til specielle formål, som bl. a.
Sorte Rytter. der brugtes til vagtskib.
Der blev nedsat en kommission på 12 mand til at besigtige og vurdere de
13 skibe, der skulle afhændes, men alligevel blev ikke alle solgt, thi i de
følgende år optræder flere af dem stadig på skibslisterne".
I december 1679 havde man desuden i admiralitetet drøftet den nye
havns og Christianshavns samt Langebros brøstfældighed. Alle tre steder
fandt man, at det var strengt nødvendigt at få foretaget reparationer. Man
måtte således konstatere, at Christianshavns bro havde lidt stor skade på
sit fundament i løbet af krigen, "idet både Hans Majestæts skibe og andre
befragtede der har ladt og losset, så folk nu er kommet i den vane, at man
ikke kan holde dem derfra, medmindre den kgl. forordning om samme bro
bliver fornyet, og til alles efterretning opslagen." Fortøjningspælene mellem
Christianshavn og Tøjhuset måtte også fornyes, og i det hele taget overvejedes en større nyordning for flådens leje, ikke mindst forårsaget af den
store tilgang af skibe i de sidste 5 år 24 •
Spørgsmålet blev derfor taget op om efteråret, da Niels Juel var vendt
tilbage fra sin ferie. Den 7. juni inden Niels Juels bortrejse havde hele admiralitetet været ude ved flåden for at finde en bekvemmere plads for skibene. "Dybet på pladsen ved toldboden" var straks blevet godkendt, og
den følgende dag havde admiralitetet derfor rettet en forestilling til kongen, hvor det bl. a. fremhævedes, at orlogsskibene her kunne ligge mere adskilt fra hinanden, så brandfaren formindskedes. Om efteråret fortsatte
man så planlægningen af en ny forpæling øst for havnen i en bue fra toldboden til Christianshavn. Kongen selv var meget interesseret i projektet og
deltog både i drøftelserne i admiralitetet og i undersøgelserne på stedet,
idet vi i en instruktion om pælebygningen hører om "den prik, som Hans
kongelige Majestæt selv lod sætte, hvor og den store pram skal lægges'?",
Holmen skulle imidlertid også på anden måde moderniseres. I begyndel282

sen af september gav kongen tilladelse til, at brabænken ved lejlighed måtte
flyttes samtidig med, at der byggedes en kran til kølhaling, medens brabænken i stedet skulle lægges fra biblioteket til Tøjhuset. Desuden måtte
mastegraven blive renset, og der måtte rejses en ny bygning til takkel og
tovværk. Ligeledes besluttedes det, at man nu i højere grad ville gøre brug
af Nyboder til dens oprindelige bestemmelse, så det udelukkende var søfolket, der skulle have lov til at bo der. Hvert af de nyoprettede 4 kompagnier skulle anvises visse gader at bebo, og de tøjhusfolk, som boede
der, skulle flytte til nogle barakker, der skulle bygges på det sted, hvor Kgl.
Majestæts laboratorium nu stod. Derfor måtte også laboratoriet flyttes.
Desuden blev der dette efterår gjort forarbejder til endnu et interessant
bygningsværk, idet kongen den 16. november beordrede anskaffelse af materialer til opsætning af en dok efter Hofmans anvisning".
Til sidst må vi vende os mod endnu en nyskabning i forbindelse med
søetaten i dette for ideer så frodige første fredsår. Ligesom svenskerne under krigen havde erfaret, at deres flådestation ved Stockholm lå for upraktisk langt fjernet fra operationsområdet, havde man også i Danmark indset,
at det ville være en fordel at få en flådehavn fremskudt i Østersøen. I Sverige ledte man efter den bedst egne plads på Blekingekysten og besluttede
sig omsider til at anlægge en ny by Karlskrona, sammen med en ny flådestation samme sted. I Danmark samlede man samtidig interessen om Bornholm",
Den 15. maj 1680 sendte kongen ordre til viceadmiral Span: "Da vi ønsker at vide Bornholms kysts tilstand og beskaffenhed, og hvorledes der
bedst et eller andet sted kunne indrettes en havn, skal viceadmiral Span og
major og ingeniør Clarij hurtigst muligt forføje sig derhen og afgive betænkning herom." Rejsen blev foretaget omgående, og allerede den 5. juni
var de tilbage igen, hvorefter de aflagde beretning om, at de anså Ertholmene for bedst egnede til anlæg af en havn. Kongen bad da admiralitetskollegiet træde sammen for i fællesskab med Span og Clarij at afgøre, hvorledes havnen bedst indrettedes her. Det var, medens Niels Juel var bortrejst, at denne sag viderebehandledes, idet man allerede den 17. juli afgav
erklæring til kongen. Ifølge denne havde major Clarij først givet et forslag,
der var 565.829 cubic stor, men da bygmester Steenwinkel havde beregnet,
at det ville kræve 9.534 læster kalk og 12.713.040 mursten, havde admiralitetet fundet det vanskeligt at skaffe disse materialer til veje. Major Clarij
havde derefter forandret forslaget til 193.940 cubic stor, så det kun blev
"stærkt fortificeret" mod landsiden og middelmådigt mod havnen, foruden
2 tårne, der skulle bygges ved havnens indløb. Dette forslag anbefalede ad283

miralitetet herefter for kongen, men videre skete der ikke foreløbig".
Der var tilstrækkeligt at gøre på Holmen i København med de mange
projekter, som var under udførelse, og man fortsatte derfor efteråret igennem med hyppige admiralitetsmøder, der omtrent alle overværedes af Niels
Juel, I august var der 7 møder, i september deltog Niels Juel ikke i møderne
mellem den 8. og 30. september, derefter kom 10 møder i oktober, 9 i november og 10 i december. Fra dette efterår kan i øvrigt blot bemærkes,
udover hvad der tidligere er nævnt, at kongen i oktober gav tilladelse til,
at orlogsskibet Sophia Amalia måtte demoleres, medens han samtidig i november gav ordre til, at 2 nye orlogsskibe skulle opsættes til foråret. Desuden løb det nye Norske Løve af stabelen som det første orlogsskib efter
krigen".
Særlig opbygningen af dokken optog imidlertid sindene. I januar 1681
udfærdigede generalkvartermester Hofman tegninger til nogle vandmøller,
der skulle benyttes ved dokken, men hele dette arbejde var alligevel så nyt
og ukendt, at man stadig stødte på uforudsete vanskeligheder, der sinkede
projektet. Kongens utålmodige henvendelser om arbejdet hjalp ikke, og
senere på året blev den nyudnævnte generalkvartermester Ole Rømer knyttet til for at klare forskellige vandtekniske problemer. Svenskerne fulgte alt
med den største interesse, og i foråret 1681 rapporterede den svenske gesandt hjem: ..For enden af den (kanalen) skal bygges en sluse bekvemmelig til skibsbygning, så man ikke har besvær med at sætte skibet i vandet
fra land, men ved vandets ind- og udløben af slusen nemt flytter det, hvilket man for den ubekvemmelighed, der er ved Holmen, er nødt til at praktisere. Da det sidste skib Norske Løve skulle skydes ud, kom det til at
sidde så hårdt i grunden, at det umuligt var kommet løs, hvis ikke en storm
fra vest havde hjulpet'?",
Man kunne naturligvis ikke standse skibbygningen helt for at vente på,
at disse store, men langsommelige arbejder ved Holmen blev tilendebragt.
To fregatter var således sat i arbejde om foråret, og allerede i oktober 1681
løb den første Sværmeren af stablen og senere Tomleren. Den enevældige
konge ville imidlertid understrege sin magt og i sin sejrrige flåde indlemme
et skib, der skulle være større og flottere end de andre og samtidig bære
hans navn. Derfor resolverede han den 28. oktober 1681, at et stort nyt
skib på 90 stk. skulle opsættes på Holmen og bygges det kommende forår.
Mesterskibbyggeren Thies Hermansen v. d. Burgh havde gjort "afridsningen" til det, og i hollandske mål skulle det være-':
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lang over stævnen
176 fod
vid
46 fod
19 fod
"holden i rummet"
7 fod
fordækket høj fortil om borde
høj ved den store luge
7~ fod
høj bag
8 fod
Desuden skulle der opsættes to lastdragere af ens størrelse, af hvilke den
ene skulle bygges af Thies Hermansen og den anden af Cornelis Thomesen.
Men arbejdet kom ikke til at forløbe videre glat. Det gik mester Cornelis
ære for nær, at han skulle bygge efter sin kollegas plan, og efter en strid fik
Cornelis da lov til at bygge efter egen model, blot han overholdt de fastsatte mål. Uenigheden viser imidlertid tydeligt, hvor frit skibbygmestrene
stod angående selve skibskonstruktionerne, men når først mål og tegninger
eller modeller var godkendt af admiralitetet, var de imidlertid bundet til de
vedtagne planer. Dette fremtrådte endnu tydeligere af den næste tvistighed,
der opstod.
Mester Cornelis opdagede, at Thies Hermansen ikke fulgte sin egen godkendte plan, han indberettede det, og en kommission tog sig af sagen. Den
21. marts 1682 blev det store nye skib opmålt og målene sammenlignet
med modellen. Herved fandt man, at der var store afvigelser, så skibet ikke
var så vel proportioneret, som det burde, og for at ændre det ville det være
nødvendigt, at der fortil i boven blev afrevet 5 planker. Derfor resolverede
kongen, at Thies Hermansen ikke mere måtte tage sig af arbejdet, men at
mester Cornelis skulle opbygge det efter afridsningen, medens de to lastdragere skulle overlades til mestersvendene".
Der blev rejst tiltale mod Thies Hermansen og hans søn Herman Thiesen. På grund af deres mange og lange bønskrivelser og for deres lange tro
tjeneste lod kongen imidlertid atter tiltalen falde, så de ved kongelig nåde
slap med straks at blive afskediget af tjenesten. Herefter blev Cornelis
Thomesen oppermester og ændrede skibet, så det kom til at svare til modellen, hvorefter det løb af stablen det følgende år . Dygtige skibbyggere
hang imidlertid ikke på træerne, så da der den 4. maj kom endnu en bønskrivelse fra de afskedigede, lod kongen spørge i admiralitetet om Herman
Thiesens dygtighed, hvorefter han den 9. maj tillod, at denne blev genantaget som mestersvend på Holmen. Da det herefter senere på året blev bestemt, at der skulle bygges 4 snauer og 3 galejer i Norge, blev han sendt
derop for at forestå disse bygninger. Faderen blev derimod ikke genantagetss.
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Samtidig med bygningen af nye skibe var man også interesseret i at
komme af med de dårligste gamle, hvorfor admiralitetet da fik tilladelse til
at sælge eller ophugge en del mindre skibe. Af disse forsvandt dog kun
snauen Nachtergalen af skibslisterne dette år. Desværre måtte man imidlertid også årene igennem afskrive andre skibe på grund af forulykkeise
ved havarier, grundstødninger eller lignende. Svenske Løve løb således i
1681 på en ukendt grund i Kattegat, den nuværende Schultz grund, og
måtte forlades. Sagen blev forelagt admiralitetet, hvor kaptajn Zacharias
Bang og flere vidner forhørtes. Den 20. februar 1682 afsagde admiralitetsråderne derpå deres vota".
Fisealen havde fremført 3 punkter, nemlig 1. skyldspørgsmål for selve
ulykken, 2. skyldspørgsmål for ikke at have søgt at redde, hvad der var
muligt, efter grundstødningen, og 3. at kaptajn Bang havde medført en
ladning brændeved til sig selv og ikke ladet det fortolde.
Schoutbynacht Fr. Gedde frikendte kaptajn Bang for punkt 1, da grunden var ukendt, men ville dømme ham for punkt 2, da han ikke var blevet ved vraget eller gået over på Wrangels Palais. som han senere mødte
ved Lappen, og med denne søgt at redde, hvad man kunne. Da Gedde ligeledes fandt ham skyldig i punkt 3, foreslog han, at straffen måtte blive
tab af ~ års løn til kongen.
Schoutbynacht Hoppe og de Witt dømte ham for de samme punkter,
men mente, at straffen burde være tab af kongens tjeneste. Også krigsråd
Jens Harboe og admiral Span fældede samme dom, mens admiral Chr.
Bjelke mente, at straffen burde være tab af 1 års løn samt betaling af processens omkostninger.
Etatsråd H. Mejer foreslog degradation, og at Bang derefter en tid
skulle tjene som løjtnant. Etatsråd Chr. Sehested mente, at han skulle have
forbrudt sin charge og sin resterende gage.
Herefter opstillede Niels Juel imidlertid sagen helt anderledes. For punkt
1 ville Juel frikende kaptajn Bang, og vedrørende punkt 2 fremførte Juel,
at alle vidnerne havde erklæret, at det var umuligt at blive ved vraget og
livsfarligt at blive liggende med båden i nærheden af vraget, hvorfor kaptajn Bang burde frikendes her. Derimod skulle han for punkt 3 idømmes
en vis pengestraf, som f. eks. kunne være tab af ~ års løn.
Rigsadmiral H. Bjelke fastslog da., at kaptajn Bang blev frikendt for
punkt 1 og 2 samt, at det skulle overlades til kongen at bestemme straffen
for det ulovlige brændeved. Det er interessant at se Niels Juel her dømme
langt mere praktisk, reelt og menneskeligt end de første voteringer, hvor
admiralitetsråderne søgte at overgå hinanden i strenghed med raffinerede
286

domme. Den retskafne Henrik Bjelke fulgte herefter Juels tankegang.
Vi må imidlertid atter vende tilbage til arbejderne for flåden i selve København. Admiralitetsherrerne tog selv ud i båd for at studere havnens
tilstand, og man fastslog nøje, hvorledes den nye forpæling af havnen
skulle være. Desuden besluttede man, at der måtte være 2-3 muddermøller
til at holde havnen ren i fremtiden",
Ved selve Holmen var imidlertid dokken det stadige problem. Kongen
skyndede på arbejdet, men man havde stadig vanskeligheder med at gøre
den så tæt, så vandet ikke trængte ind. De forskellige fagfolk fremførte deres betænkninger om problemerne. Scholten fandt, at sluserne ikke var
stærke nok, Hofman beskæftigede sig især med vandværket, og også admiral Span kom med sine synspunkter. Ole Rømer mente, at dokken var for
lille, og i maj beordrede kongen derfor, at den skulle gøres større efter
Rømers forslag. Den svenske gesandt berettede hjem om arbejdet og skrev,
at "kongen er meget interesseret heri, og ingen bekostninger må spares."
Uanset de store anstrengelser skred arbejdet dog ikke planmæssigt frem.
I. Hintze, der om efteråret tog arbejdet i øjesyn, beklagede sig over de
mangelfulde forundersøgelser af bunden og foreslog nye ændringer. Endnu
den 3. februar 1683 gav kongen ordre til, at der skulle skaffes mursten og
kalk, så dokken kunne forfærdiges efter generalkvartermester Hofmans
dessein med murværk, men hermed afsluttes det første kapitel af dokkens
tilblivelseshistorie, idet man i de nærmest følgende år lod energi og mandskab beskæftige sig med andre ting, der pressede mere på 8Ø.
Samtidig med at skibbygningen kom godt i gang i disse år, blev flere af
de ældre skibe imidlertid også forsømt, så de forfaldt. Vi får lidt at vide
herom i den svenske envoye Coijets indberetninger, idet han tilmed i december 1682 gaven nøje karakteristik af hvert skib og ved denne lejlighed
blandt andet gaven skarp kritik af følgende":

Sorte Rytter var aldeles uduelig,
Sophie Amalia ligeledes og kølen tvært afbrudt,
Julius Cæsar var ikke kølhalet, siden det blev taget,
F ærø var udueligt,
Hvide Falk ligeledes,
Amirante var ikke kølhalet, siden det blev taget,
Tre Løver gammelt og næsten udueligt,
Christianus V gammelt, meget tyndt og dårligt bygget, men skal nu kølhales og repareres,
Christianus IV kan ikke bruges uden stor reparation,
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Hieronymus var udueligt,
Christiansand kan ikke bruges til andet end brander.

Det vil sige, at gesandten havde noget at udsætte på de 11 af 53 skibe,
men nu blev der da også sørget for afløsning. Det gamle Christianus V.
som han fandt dårligt bygget, udgik som flagskib i 1683 og fik et imponerende og nyt, stort skib som efterfølger, medens det gamle fik navneforandring til Elephanten. Foruden den nye Christianus V byggedes 2 fregatter,
Packan og Reiger, og 2 barcalonger, Flyvende Abe og Andriken; foruden
flere mindre skibe, og samme år blev desuden opsat endnu 1 fregat og 1
barcalonge samtidig med, at man i Norge lod bygge nogle snauer og galejer. Defensionsskibsordningen blev dette år ændret, og admiralitetet fastsatte nye mål for defensions- og exemptionsskibenes størrelse",

J:"'na Il."\..

11.. .... ,
J\..• •

Samtidig korttegning af flådens angreb og landgangen på Rygen. (Rigsarkivet], Se side 237.

Valdemar Slot, som det er gengivet i Fr. V's Atlas. (Nationalmuseet foto).
Se side 267.

Niels Juels medicinskab. (Valdemar Slot). Se side 317.

15. Søetatens udbygning

Ved den skånske krigs udbrud havde Sverige ene støttet Frankrig, medens
en omfattende europæisk koalition var ved at dannes mod Louis XIV's
vælde. Med dygtighed havde de franske hærførere klaret krigsårene derefter, og med endnu større diplomatisk snildhed havde fransk udenrigspolitik samtidig formået at splitte den truende koalition. Selvom Frankrig
ligesom mange af dets modstandere kæmpede med indre økonomiske vanskeligheder havde de franske diplomater dog forstået at udnytte fjendens
svagheder bedre, end disse havde udnyttet Frankrigs. Med største dygtighed var det lykkedes for Frankrig at slutte fred med de forskellige magter
en efter en. Først var Nederlandene faldet fra, så Spanien og derefter den
tyske kejser og det tyske rige. Endelig havde også Brandenburg og til sidst
Danmark sluttet fred.
Selvom Louis XIV ikke havde nået sine krigsmål i alle retninger, havde
han dog redet en truende storm af, samtidig med, at han vedblivende havde nydt fordel af Englands venskab. Den franske konge stod derfor ved
krigens slutning med en magt som aldrig før, og hans store sejr udadtil
havde bortskyllet de indre misstemninger. De nordiske lande havde begge
måttet bøje sig for Frankrigs styrke og Louis XIV's vilje. Derfor fandt
svenskeren Johan Gyllenstiernas skandinaviske tanker grobund, så det
umiddelbart efter freden i Lund lykkedes for ham at få gennemført en
forbundstraktat mellem Danmark-Norge og Sverige. Svenskernes irritation over Frankrigs ledelse af fredsforhandlingerne, og danskernes vrede
på Nederlandene for dets tidlige fredsslutning havde for et øjeblik åbnet
deres øjne for de store forbundsfællers upålidelighed.
Den skandinaviske ånd, der herskede mellem de nordiske lande i 1679,
varede desværre ikke længe. Dens store fortaler, Johan Gyllenstierna, døde
i juni 1680, men allerede forinden var dette værk ved at blive undergravet
af andre mænd. På dansk side var der mistænksomhed, og i Sverige betegnede den nye leder af udenrigspolitikken, Bengt Oxenstierna, sin forgængers planer som fantasier, og Sverige søgte derfor nye alliancer. I september 1681 indgik det ved en garantitraktat i Haag forbund med Nederlandene, og i oktober 1682 indgik det forbund med Østrig. Nederlandene,
hvis politik, altid at støtte den næststærkeste magt i Østersøen, allerede
havde vist sig under krigen, var således nu svinget helt bort fra Danmark.
19 Nicis [uel
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Herved blev der ganske vist mulighed for Danmark til at fortsætte Griffenfeldts førkrigsplaner om forbund med Frankrig, men desværre nu ikke
på så heldigt et tidspunkt. Brandenburg havde allerede i 1679 sluttet forbund med Frankrig i vrede over den tyske kejsers svigten under krigen,
og i marts 1682 fik Danmark sin alliance med Louis KN, hvorved Frankrig lovede at betale 200.000 rdl. årligt i subsidier.
Frankrigs aggressive udenrigspolitik forårsagede imidlertid, at nye alliancer var under dannelse rettet imod det. Det var derfor særdeles belejligt,
at tyrkerne trængte frem i Europa og afledte den tyske kejsers opmærksomhed, og i Norden søgte Frankrig at øge modsætningsforholdet mellem
Danmark og Sverige.
I vinteren 1682-83 forberedte Danmark derfor atter krigsudrustninger,
og noget lignende skete i Sverige. Medens man således arbejdede med den
danske flådes udrustning, indtraf rigsadmiralen, Henrik Bjelkes, død den
16. marts 1683, som tidligere omtalt, og Niels Juel stod nu som søetatens
øverste chef. Forberedelserne til krigen fortsatte, og de søkrigsartilder, som
bl. a. Henrik Bjelke havde været med til at revidere i den foregående måned sammen med Niels Juel, Chr. Sehested, geheimeråd Wilbe, Chr. Bjelke,
H. Span, krigsråd Harboe og assessor Schiønning blev underskrevet af
kongen den 17. marts. Søkrigsartiklerne og krigsretsinstruktionen indeholdt
i alt 204 artikler opdelt i 13 kapitler, og hertil føjedes desuden en forordning om det i søen gjorte bytte og de erobrede orlogsskibe samt en forordning om "dem, som i vores tjeneste til søs lemlæstes, så de ikke kan
siden fortjene deres brød'".
I løbet af april blev flåden færdigudrustet, og efterhånden som bemandingen blev fuldtallig, blev skibene lagt uden for bommen. Endnu engang
kan vi få gode oplysninger fra den svenske gesandts indberetninger. Han
fortæller således den 2. april, at der skal sendes 8 orlogsskibe til Elben,
Hitlerskansen besættes med mange og svære stykker, og i Gliickstad arbejdes på bomber, granater og fyrværk. Den 4. maj fortalte han, at en
eskadre af flåden var klar, og "admiral Spans flag blæser allerede på den."
"Nogle siger, at der skal ske noget mod Carlskrona," tilføjede han. Den
10. maj angav han, hvilke skibe det var, samtidig med at han oplyste, at
der arbejdedes på yderligere 22 andre orlogsskibe, der skal deles i to
eskadrer. Den 20. maj fortalte han, at der nu lå 22 skibe klar på reden".
Kongen viste i dette forår en meget levende interesse for flåden. Allerede den 29. marts blev han i en chalup roet rundt til de skibe, der på dette
tidspunkt lå uden for bommen, og med korte mellemrum gentog han denne inspektionstur. Næste gang var den 11. april og derefter den 16. april,
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hvor han desuden gik ombord på Norske Løve og Mercurius. Herefter
var han der den 19., 28. og 30. april samt den 3. maj, og lørdag den 5. maj
var det de to prinser, der blev vist rundt af admiral Span. Den 7. maj
var kongen der igen og atter den 12. og 13. maj. Omkring denne tid uddelte Niels Juel ordrer om eskadrernes formering, og den 17. maj havde
han for første gang "passiaring" ombord. I den følgende tid må Niels Juel
have faret frem og tilbage mellem skibene og admiralitetet, thi vi hører
om hans optræden begge steder med korte mellemrum",
Den 17. maj om aftenen var Hans Majestæt kongen i flåden, og der
blev efter Niels J uels ordre skudt 3 skud med 3 punder og 3 skud med
12 punder. Den sidste del af salutten har åbenbart ikke været ordentlig
forberedt af Dragonens chef, thi han skrev i sin journal, at han skød den
med skarpt, fordi han ikke i en hast kunne nå at få skarpen derfra. Det
har ikke været helt rart at være i nærheden, hvis sådanne uheld jævnligt
kunne hænde. Den 18. og 19. maj var Niels Juel igen i land, men lørdag
eftermiddag den 19. atter på flåden for så igen den 22. at være i admiralitetet. Kongen besøgte endnu engang flåden den 25. maj, og den 26. var
Niels Juel først på admiralitetet og derefter, som den foregående lørdag,
om eftermiddagen på flåden. Christianus V, Mars og Grønne Drage blev
den eftermiddag lagt uden for tønden.
Endnu engang den 29. maj lød kongesalutten ud over Sundet. Niels Juel
afgav 27 skud, admiralerne og viceadmiralerne hver 9 skud, schoutbynachterne hver 6 skud og de øvrige skibe hver 3 skud. Den 31. maj var
Niels Juel atter i land, men den følgende dag, den 1. juni om morgenen,
lod han det blå flag vaje fra Christianus V, hvorefter han gik til sejls med
hele flåden, i alt 19 skibe. Kongen kom denne dag i sin egen jagt, Elefanten, og sluttede sig til flåden, der om aftenen gik til ankers ved SkovshoyIed. Om natten kom der ild i Svanen, og "han fyrede, så alle både og
slupper kom ham ombord, og Gud ske lov blev den straks slukt igen."
Dagen efter gik flåden atter til København, og Niels Juel gik straks i land
til admiralitetsmøde. Men den 4. juni gik kongen ombord hos Niels Jue1
på Christianus V, og flåden gik atter til sejls mod Hven. "Da lod generalen rangerflag vaje, gik så op ad Sundet (til Helsingborg) med alt flåden,
da skød hr. generalen et skud at vende, og derefter lod han et grønt flag
vaje, at hver skulle gøre sit bedste, gik så igen på Københavns red".
Den 13. juni blev der holdt generalmønstring på flåden. Kongen var
ombord hos Niels J uel, og også "commissariatsherrerne" kom. Enhver
"svor Hans kongelige Majestæt troskab til lands og vands og at imodstå
alt fjendtligt på hvilken måde, det end kom'".
19"
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Imidlertid var det kommet så vidt, at meget tydede på, at der endnu
engang ville udbryde krig mellem de nordiske lande. Frankrig lovede at
sende en flåde til Danmark, og Sverige søgte at få en hollandsk flåde til
Østersøen. Rygterne om disse foretagender havde fremskyndet udrustningen af flåderne i de to nordiske lande. Men foråret kom dog til at forløbe uden alvorlige tildragelser. Den 14. juni skrev den svenske gesandt
hjem: ..- de danske skibe laves nu aldeles færdige til slag", og ..- i går
blev alle balberer, præster og bådsmænd taget i ed". Hans mening herom
var i øvrigt: ..Jeg kan ikke finde andet, end at man på Karlskrona sin
dessein har formeret, og at man der ikke alene vil forcere indløbet med
skibe og brandere, men også tænker med landsætning og storm at fatte
nogen post." Og videre fremsatte Coijet den tanke, at Frankrig og Danmark dels ville angribe den hollandske ostindiske flåde, når den i juli
eller august kom hjem og dels den svenske flåde og havnen Karlskronas.
Samtidig var de danske indberetninger fra Sverige måske knap så urovækkende, men den danske gesandt Stockfleth erklærede dog den 9. juni,
at man havde for vane at udsprede rygter ..contraire af det de tænker på",
så man kan ikke slutte bestemt af alt, hvad der siges. Han berettede herefter om udskrivningerne samt om svenskernes plan at samle troppestyrker i Skåne, ved Vigen og i Jåmtland, og den 7. juli bragte han endog
et rygte om, at den hollandske flåde allerede skulle være ankommet til
Marstrand. Dette stemte imidlertid ikke",
Det blev den franske flåde, der først nåede de nordiske farvande. Den
26. juni om formiddagen nåede franskmændene Sundet med 13 orlogsskibe, 2 fregatter, 4 brandere og 2 proviantskibe under Marquis de Previlles kommando. De Preville sendte Niels Juel en cavallier, der kaldte sig
major commandeur af militien, for at melde flådens ankomst, hvorefter
viceadmiral Gedde blev sendt til den franske flåde for at aflægge compliment. Kontrær vind sinkede i nogen tid den videre sejlads syd om Hven,
men så snart franskmændene var nået til ca. tre fjerdingsvej fra den danske
flåde, ankrede de, hvorpå de Preville ..straks i en sluppe med kommanderende officerer, i alt ca. 50, roede til admiralskibet og med største ærbødighed og civilite meldte sig for at efterleve Hans Majestæts ordre eller
den som Hans Majestæt havde betroet at kommandere flåden." I rapporten
til kongen herom hedder det om de Preville, at ..såvidt man endnu kan
dømme, er han en mand af raison og civilite," Da kongen var bortrejst,
ønskede de Preville at opvarte dronningen, hvorfor Niels Juel den næste
dag fulgte ham i land, og derefter trakterede de franske officerer i sit eget
hus, indtil han atter fulgte dem til flåden'.
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Ved deres ankomst troede franskmændene, at krigen allerede var erklæret. Så langt var man dog ikke nået endnu. Foreløbig havde Niels Juel
sendt 4 fregatter til at krydse mellem Bornholm og Utklipperne for at rekognoscere mod den svenske flåde, som man mente lå i Karlskrona 26
skibe stærk. For at få nærmere underretning sendte Niels Juel endog en
løjtnant af sted på en skude, hvor han skulle gå som styrmand. Da løjtnant Besemacher kom tilbage, meldte han, at hele den svenske flåde var
udsejlet fra Karlskrona til Kalmar, og at den svenske konge også var rejst
dertil . Resultatet var således ikke helt efter forventning, og en ny krigslist
måtte forsøges. Denne gang blev jagten Fire Lillier sendt til Kalmar med
brev til Marcus Gjøe, som man vidste ikke var der. Dens egentlige opgave
var at udspejde",
Medens Niels J uel således sikrede sig mod Øst, måtte han også sikre
sig mod overraskelser fra hollændernes side. Fra Nederlandene havde den
danske envoye netop indberettet, at flåden var ved at samles under Willem
Bastiansens kommando, og at de havde indtaget styrmænd, som især kendte
Østersøen. Kongens ordre til Niels l uel gik derfor nu ud på, at når hollænderne enten kom gennem Sundet eller Bæltet, skulle de angribes for at
hindre conjunction med svenskerne, og angående svenskerne fik han ordre
til at hindre disses transport til landene på den anden side Østersøen, For
også at rekognoscere mod hollænderne udsendte Niels Juel derfor Mynden
på kryds mellem Skagen og Marstrand samt Packan, der skulle være ved
det jyske rev".
Niels Juel holdt imedens stadig flåden i træning. Gentagne gange stod
han ud i Sundet med den og lod skibene rangere eller exereerede med kanonerne. Kongen, der havde været bortrejst en månedstid fra den 25. juni,
var nu atter kommet til byen, og den 23. juli tog han ud til den danske og
franske flåde. Denne gang fulgtes han af både dronningen og prinserne, og
hele den kongelige familie blev hilst med kanonskud og musketskud. Kongen gik personlig ombord hos den franske admiral for at hilse på ham.
Den 24. juli var kongen atter på Christianus V og fortsatte derfra til Dragør. Om natten kl. 3 drog Hans Majestæt med alle slupperne til Saltholm
for svanejagt'".
Den 28. juli gav Niels Juel ordre til, at skibene skulle lægge sig i eskadreorden, idet admiral Bjelkes eskadre skulle lægge sig ved den yderste tønde
på reden, Niels Juels eskadre udenfor ved den nordre tønde, derefter admiral Spans eskadre udenfor og til sidst den franske eskadre nærmest Hven.
Alt blev herefter gjort klar til at stå ud på togt. Den 4. august deltog Niels
Juel for sidste gang i admiralitetsmøde og forblev nu endelig ombord på
Christianus Vll.
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Niels Juel besluttede nu, for bedst at kunne løse sin opgave, at gå til
Bornholm med flåden. Først hindredes udsejlingen imidlertid af modvind
og dernæst af storm, så flåden ikke kom til sejls før den 14. august. Herefter
var det den ringe vind, som forårsagede, at flåden i første omgang ikke
nåede længere end til Amager, hvor den kl. 3 om eftermiddagen gik til
ankers ved Dragør. Med Niels Juel fulgte Jens Juel og Chr. Sehested, der
som gehejmeråder skulle tilse, at kongens ordrer fulgtes, ganske som Jens
Juel også havde fulgt flåden under sidste krig. Under flådens passage af
Drogden, skete der imidlertid det uheld, at det franske admiralskib blev
siddende på sandet, der strækker sig ud fra Saltholm. Der blev straks sendt
hjælp fra Niels Juel, og fra København kom et par skuder, der sammen fik
trukket franskmanden uskadt af grunden. Stykkerne og provianten, som
man havde været nødt til at lette skibet for, tog det tid at få indtaget igen,
så den danske flåde benyttede imedens den gode vind, der netop kom, til at
gå videre til Stevns den 17. august'>,
Den 20. august mod aften nåede også den franske eskadre Stevns. Niels
Juel skrev herom: ,,- de Preville nævnede, at hvis resolutionen stadig var at
gå til Bornholm, ville han opskikke sit skib, da det var blevet noget læk
og på grund af årstiden, men hvis man vidste, at der var apparance til nogen aktion ville han beholde skibet hos sig. Hertil svaredes, at "han kunne
detachere det ene skib." Den 23. august kom Wrangels Palais fra Østersøen,
men da det ved den sidste storm var blevet noget læk, blev også dette skib
beordret til København for at reparere",
Niels Juel, der var chef for den forenede dansk-franske flåde, havde opdelt denne i fire eskadrer. Den franske eskadre bestod af 13 større skibe og
4 brandere, Henrik Spans eskadre bestod af 8 større skibe, et mindre og
1 brander, Niels Juels egen eskadre bestod af 6 større og 4 mindre skibe
samt 1 brander, og endelig bestod Chr. Bjelkes eskadre af 10 større og et
mindre skib samt en brander>,
Så snart vinden var gunstig, lettede Niels Juel med hele flåden og nåede
den 27. august til ankers ved Sandvig på Bornholm. Den 20. august havde
den franske ambassadør imidlertid skrevet til le Preville om, at bestemmelsen om, at han skulle følge til Bornholm, var blevet ændret, og Niels Juel
mente da også, at hvis man ikke inden en uges tid havde hørt noget vigtigt
om svenskerne, kunne man roligt gå tilbage til Stevns",
Niels Juels egne breve taler i øvrigt bedst selvom, hvad der videre passerede. Den 6. september skrev han fra flåden, der stadig lå under Bornholm: ,,1Vestersøen krydser en hyret galiot Maria, fløjten Johannes, snauen
Packan; og i dag er Flyvende Fisk gået dertil." - "Mynden, der har kryd-
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set mellem Skagen og Gøteborg, kom i går og berettede, at den hollandske
flåde nu var afsejlet fra Vlie for at møde ostindiefarerne". - ..For at få
kendskab til den svenske dessein er udsendt Victoria, Danske Havfrue,
Delmenharst og Flyvende Abe for at krydse i sigte af Sydodden ved Utklipperne. De skal være her tilbage på søndag den 9. september." - ..Så
snart vi får god vind, går vi efter Hans Majestæts ordre til Køge Bugt."
..Vi har, mens vi har ligget her, beset Ertholm og efter vores tanker er
det en plads, som burde for Eders Majestæts tjeneste considereres." - "En
svensk fregat Fama krydsede her i sigte af flåden i går. Løjtnanterne Besemacher og Giintelberg talte med ham. Han, der fører fregatten, er nordmand, men siger at han udgiver sig for englænder hos dem. Han mente, at
svenskerne ville transportere deres 7 regimenter, så snart Eders Majestæts
flåde var gået hjem, selvom de skulle vente 6 uger. Han fortalte også, at
4 af deres skibe var stødt på skær i Kalmarsund">.
Brevene fra flåden var altid medunderskrevet af de to kontrollerende
gehejmeråder, ligesom Jens Juel også gjorde det under sidste krig, men
brevenes sammensætning må sikkert tilskrives Niels Juel alene, mens de to
diplomater evt. har filet af eller føjet til. Det næste brev var fra den 11. september og denne gang skrevet i Køge Bugt. "Forleden torsdag den 6. september var vinden øst, men da vi ville advertere vores krydsere mellem
Sydodden og Utklipperne, sendtes Sværmeren. Vi hentede vores folk på
landet og lossede 2 proviantskibe, hvorfor vi blev liggende den dag over."
..Lørdag aften klokken halvgåen ti lettede vi anker og kom om morgenen
i sigte af Trelleborg. Om aftenen stillede vinden af, så vi Iod vores anker
falde ved solnedgang mellem Falsterbo og Møn, både fordi franzoserne ønskede det, og fordi vi ikke ville hazardere en del af vores agterste skibe
ved at omsejle revet om natten. I går ved middagstid kom vi her til ankers
med alle vore skibe, som lå ved Bornholm undtagen branderen Lastdrageren, Flyvende Abe, der nu kom, er kommanderet at krydse med Makrellen
mellem Bornholm, Sydodden og Utklipperne. Neptunus, Sværdjisken; Lindormen og Gylden/øve skal gå mellem Bornholm og Falsterbo, og Svenske
Falk skal gå til Ystad for at lade svenskerne vide, at vi observerer dem,
og derefter til flåden. Stod det i vores magt at resolvere, var vi vendt igen
ved Falsterbo for at holde dem i stadig alarm'?",
Flåden blev imidlertid liggende i Køge Bugt, så det næste brev fra den
15. september har ikke mange nyheder, men fortæller i stedet om undersøgelserne for en havn på Bornholm. "Vi har efter bøndernes rapport på
Bornholm, som os berettede, at der skulle være god lejlighed at gøre en
havn ved Arnacke, efterladt styrmænd for der at pejle og måle. De er igen
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kommet tilbage og beretter, at der skal findes lejlighed til 5-6 fregatter og
lige så mange snauer at vintre, derefter bliver der andre hensendt tillige
med major Meldrup, som af fortifikation gør profession, derover at fatte
et fuldkomment kort, for os gøres sagen af styrmænd og fiskere helt let." ..Da her for øvrigt intet er at forrette, har vi været en dag i København
for at anordne om flådens proviantering, som nu forsynes til medio oktober>.
Planerne om en havn i Østersøen var det, der mest optog sindene for tiden. Således skrev Niels Juel den 18. september om Ertholm, hvor han
anbefalede, at der blev lagt en havn. ..Hvis Eders Majestæt mener, at det
haster, bør der for vinteren sendes 200 læster kalk for at oprette en smedje
og brædder til barakker og noget ildebrændsel, og der skulle vinteren over
holdes 20 mand, som kan tages fra Bornholm, til at bryde sten, samt 4-6
stenhuggere, da var det let i en sommer at bringe det i stand." Og den
25. september hed det i et brev, at major Meldrup og kaptajn Bagge Knudsen var kommet tilbage fra Bornholm og berettede, ..at ved Arnacke findes god lejlighed til at gøre en havn, så den ganske flåde kunne ligge der,
og skønt den samme havn lå åben for S t O, SSO og SO t. O, så var der
dog god ankergrund på 5 favne". Niels Juel tilføjede her, at det ville være
til største fordel, at der blev gjort anstalt til at bønderne førte sten dertil
for vinteren>.
Tankerne var således andre steder end ved den krig, man havde troet
ville komme. Alt så nu ud til, at sagerne ville glide i lave, og den franske
admiral de Preville fik derfor også ordre til at vende hjem. Han tog afsked
med Niels Juel, og den 21. september ankrede den franske eskadre atter
på Københavns red. Her afleverede den nogle lånte 18 punds jernstykker
og indtog de syge folk, som den tidligere havde landsat på Holmen, hvorefter franskmændene den 3. oktober stod nordpå gennem Sundet for hjemgående. Det havde været deres opgave at medvirke til at hindre svenskerne
i at overføre tropper til Tyskland for derved at skade Frankrigs forbundsfælle Brandenburg. De Previlles opgave var derfor løst, da den svenske
flåde tilsyneladende lå i Kairnar uden at forberede nogen transport dette
år. Den 27. september trak også den danske flåde sig tilbage til Københavns red. og den 2. oktober mødte Niels Juel atter i admiralitetet for første gang siden den 4. august. Lidt efter lidt blev flåden derefter aftaklet og
lagt inden for bommen",
Atter begyndte for Niels Juel det daglige admiralitetsarbejde med behandlingen af de skiftende sager angående flådens forbedring og vedligeholdelse. Der var bygget en hel del dette år. Fregat Reiger og bareelongen
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Flyvende Abe var blevet færdig først på året, en anden barcelonge Andriken løb af stablen i august, og endnu en, Snarensvend, blev derefter
opsat. Samtidig både købtes og byggedes en hel del mindre fartøjer, og den
store nybygning, der tidligere er omtalt, Christianus V afløb den 23. oktober, hvorefter flådens gamle flagskib Christianus V fik navneforandring til
Elephanten. Samtidig besluttedes det at bortauktionere nogle af de mindre
egnede skibe, bl. a. fordi de på grund af alder var blevet for kostbare at
reparere. Niels Juel fulgte alle admiralitetets møder i efteråret, 11 i oktober,
12 i november og 5 i december, indtil han efter den 18. december forlod
København for at tage til Tåsinge. Forinden var han i øvrigt den 4. december udnævnt til patron for Holmens kirke i afdøde Henrik Bjelkes sted".
Det blev en streng vinter. Isen lagde sig i de danske farvande og spærrede skibene inde. Man kunne gå på Øresund, og arbejdet med flåden blev
selvfølgelig forsinket af den langvarige kulde. Niels Juel blev tilmed direkte
berørt af vinteren. Den svenske gesandt skrev således den 21. januar 1684
hjem herom: "Passagen over Bæltet er nu så umulig, at generaladmiralløjtnant Niels Juel, som i julehelligdagene har været på sine godser i Fyn og
har expresbefaling om at indfinde sig med det første, på ingen måde kan
komme over. Man har sagt mig, at man ham meget ønsker, da man vil
holde et generaladmiralitetsrådslag". Først den 5. februar var Niels Juel
atter i admiralitetet",
På anden måde havde man i øvrigt også mærket de usædvanlige vejrforhold. Kaptajn Niels Barfoed og løjtnant Lavrits Munck havde i efteråret fået ordre til at overvintre i Arnacke på Bornholm med fregatten
Stjernen. Den var her blevet udsat for bidende storme og frost, og for den
20. januar står der i journalen: "bundfrøs alt som var i skibet, både af øl
og vand, så vi måtte hugge det ud og sætte det til ilden, førend man kunne
drikke og bruge det." Endnu hele februar lå fregatten fastfrosset, og den
13. marts blev skibet med isen under en frygtelig storm kastet mod et rev,
så det sank på 9 fod vand",
Uden af afvente resultaterne fra Stjernens undersøgelser havde kongen
imidlertid allerede den 26. januar givet ordre til, at der skulle skaffes de
nødvendige materialer til bygning af et fort på Ertholm efter en plan, som
generalkvartermester Hofman havde udarbejdet. I løbet af foråret sendtes
materiel og bygningsarbejdere derover, i alt 230 mand, og den 15. maj beordrede kongen etatsråd Sehested, Kronborgs kommandant v. d. Osten, admiral Span og generalkvartermester Hofman til Ertholm for at lede fortets bygning".
Arbejdet i admiralitetet var i øvrigt ikke så voldsomt som de foregående
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år, idet økonomiske vanskeligheder og de fredelige tilstande begyndte at
sætte deres præg. Dog arbejdedes med fuld styrke på Ertholm, og efter at
kanoner og håndvåben var blevet sendt derover, nåede man omsider så
langt, at instruktionerne for de første betjente ved fæstningen og flådehavnen kunne udfærdiges. Således kom den 1. september instruktioner for proviantforvalteren, bageren og bryggeren samt den 2. september for oberstløjtnant og generalkvartermester i Norge Anthony Cucheron, som samme
dag fik overdraget kommandoen over Ertholm fæstning og garnison".
Denne storslåede flådehavn og fæstning ønskede kongen nu skulle være
et varigt minde om ham, hvorfor han den 14. oktober gav ordre til "at fortet Ertholm herefter skal kaldes Christiansø." I løbet af året 1684 var der
blevet opbygget 2 batterier på Christiansø og 2 på Boøen, så de sammen
parvis dækkede indløbene fra nord og syd. Desuden blev man færdig med
et stort provianthus samt fæstningens centrum, det store cirkelrunde tårn
i tre stokværk. Som mandskab på fort og fæstning beordredes i alt 333
mand, og det udrangerede orlogsskib Tre Løver blev lagt derved som logisskib'",
Christian V lod i anledning af den nye flådehavns indvielse slå nogle
fornemme medaljer med aftegninger af Christiansø, og på den mindste af
medaljerne stod bl. a.2 7 :
Ertholmene, hidtil fiskernes tjenerinde
nu Østerszens beherskerinde
hidtil ugæstfri ved sine klipper
utilgængelig ved sine skær,
nu 1684 ved Chr. V's mere end herkuliske bedrift
Østersøens beskytterinde
de søfarendes tilflugt, rigernes pryd,
fra sin klippeborg aver den fjendtligheden,
venner modtage den mildt,
kaldes herefter Christiansø.
I 1687 besøgte kongen i øvrigt for første og eneste gang den nye fæstning.
Han kom til øen på sit skib Elephanten og ledsaget af bl. a. Niels Juel, Henrik Span og den norske statholder Ulrik Fr. Gyldenløve. Det var den 11.
maj kl. 3 kongen gik i land, og han forblev der til kl. 7 om aftenen, hvorefter den 1i11e eskadre, der desuden bestod af Sværmeren, Makrellen, Blå
Heyren og Mynden forlod de bornholmske farvande",
Fra 1684 må endvidere endnu nævnes en 1i11e episode, der afslørede den
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meget uheldige rivalisering. der i Norge fandt sted mellem hær og flåde.
Løjtnant Nybuhr skrev således hjem i april, at størstedelen af det ønskede
mandskab nu var hvervet undtagen en del, ..som var i tjeneste forleden år
og nu er skrevet til soldater udaf had. Jeg har forevist oberst Rechling på
Christiansand fæstning de højædle herrers ordre af 22. marts, hvortil han
svarede mig, at hans excellence general Juel havde her intet at kommandere".
Det kom endog så vidt, at admiralitetet måtte gå i forbøn for de norske
søfolk hos kongen, da mange af bådsfolkene ligefrem var bange for at
rejse hjem og der ..blive tribuleret af landofficererne og fogderne med udskrivning til reservesoldater." På grund af denne forfølgelse ville de hellere
søge fremmede steder, men da kongen derved ville miste søfolk, bad admiralitetet om, at enhver måtte få et pas med admiralitetssegl, hvorpå der
skulle stå, at de var pligtige at tjene kongen for månedspenge og derfor
ikke måtte udskrives til soldat. Dette bifaldt kongen".
Selvom man atter var ved at indstille sig på fredelige forhold, var man
dog stadig på vagt over for den traditionelle fjende. Den 10. juni fik Niels
J uel ordre til at lade rekognoscere efter den svenske flåde, og et par uger
efter sendte kongen en hemmelig ordre til Niels Juel. Denne indeholdt
efterretninger om, at svenskerne var ved at ekvipere deres flåde, og da man
ikke kunne vide, om de ..noget dermed ville tentere", skulle Niels Juel udruste så mange skibe, som der var mandskab til. Alt skulle dog så vidt muligt foregå i stilhed. Disse forholdsregler blev først annulleret i juli, da man
mente, at faren var drevet over. Skibene skulle dog ikke aftakles, men alt
blot være status quo",
Trods den politiske afspænding i Norden var den almindelige stemning
mod svenskerne dog bitter, hvorved der under de danske orlogsskibes inspektionstogter i de nordiske farvande kunne forekomme uheldige episoder.
Angående et sådant tilfælde opsøgte den svenske gesandt A. Lejoncloo den
19. juli Niels Juel. Lejoncloo skrev hjem herom bl. a.: ..- og siden vi en lang
stund sad og talte om indifferente sager, tog jeg tilfælde at berette ham,
hvad der var passeret, at jeg havde ordre fra det kongelige admiralitet at
foredrage ham, hvad der var sket. Han optog det med stor høflighed og
ytrede på højeste måde mishag derover, og at officererne på krydserne eller fregatterne, som han kaldte dem, havde handlet aldeles mod ordre og
derfor skulle blive exemplariter afstraffede, hvilket han ikke en, men to
gange bad mig være helt og fuldt forsikret om. Han ville blot ønske, at finnen havde bemærket navnene på de fregatter, som havde anfaldet og opbragt ham, hvad jeg lovede at få oplysning om hos det kongelige admiralitet"31.
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Den 27. juli kom Niels Juel ..til mig i den mening at hædre mig med en
genvisit," skrev Lejonc1oo i et senere brev og fortalte herefter videre, at
Niels Juel ..begyndte sin entretion med de nouveller, som posten i går
havde medbragt om tyrkernes defait og nederlag, som han holdt for at være
en meget considerabel sag." - ..Det essentielle, som passerede imellem os,
var, at han begyndte at referere, hvorledes to krydsere eller fregatter for
nylig var kommet ind, og at han hårdt havde foreholdt dem de klager, som
var gjort over dem, hvorover de havde bedyret ikke at kende det ringeste
til beskyldningerne, men de kunne ikke nægte, at de ikke en eller anden
gang med slupper havde ladet hente skippere ombord for at erfare hvad
nyt, der passerede, hvilket ikke var en ny fremgangsmåde, men plejede at
være brugeligt, og skipperne var aldrig blevet opholdt." - ..At de skulle
have afpresset nogle af skipperne penge nægtede de helt":".
Det er sandsynligvis den samme sag, der fik dette ejendommelige forløb,
hvorom Lejonc1oo berettede i et brev den 4. august. Efter Niels Juels besøg
havde gesandten nemlig på en helt usædvanlig tid, en morgen kl. 3·4, fået
besøg af en hollænder, kaptajn Louis Cools fra Blå Heyren. Denne havde
beklaget sig over, at han af Niels Juel var blevet hårdt anklaget for at han
ved Christianopel havde taget nogle træplanker. Han fortalte, at løjtnant
Mattias Jensen var med i land. Han var kommet så tidligt til gesandten, da
han skulle sejle samme morgen og gerne ..ville opnå, at jeg intet sagde til
kongen." Få dage efter skete videre det, at Niels Juel sendte admiralitetssekretæren til den svenske gesandt for at spørge, om den sag med kaptajnen
ikke kunne sones på en eller anden måde, bl. a. for dennes mange børns
skyld. Men Lejoncloo bemærkede hertil: ..Jeg har erfaret, at kaptajnen er
en af de dygtigste officerer i flåden'?".
Ved denne episode får vi et nyt indblik i datidens forhold samtidig med,
at vi ser Niels Juel optræde i en anden rolle end sædvanligt. Som kriger,
taktiker og strateg kender vi ham, og her får vi et indblik i hans arbejde
med opretholdelse af disciplin og varetagelse af flådens interesser d.v.s.
også omsorg for personellet. Dette gjaldt imidlertid ikke alene officerskorpset, men også de menige bådsfolk. Den 22. august fandt admiralitetet det
således nødvendigt at meddele kongen, ..at fast daglig kommer der til os
klager over den forfølgelse, som sø- og tøjhusfolket, arbejderne ved Holmen og marinerne lider af politimesteren, byens underfogder og laugene,
idet når nogen af dem arbejder lidt, enten for dem selv, deres kammerater
eller Eders kongelige Majestæts betjente", eller hvis kvinderne gør det,
..hvorved de dog ikke fratager borgerskabet deres næring og langt mindre
håndværkerne og heller ikke holder nogen svende, så sættes de straks i
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fængsel og inden de kan slippe derfra, må de betale store pengebøder,
hvilke de for at tilvejebringe tit må sælge eller pantsætte hvad de ejer eller
kan skrabe sammen og så siden omkomme i armod og elendighed af mangel på levnedsmiddel." Admiralitetets skrivelse fastslog til sidst, at dette
skete trods loven og Hans kongelige Majestæts forordninger, der tillader søfolket en liden borgerlig næring. Kongens selvfølgelige reaktion herpå var,
at han beordrede forholdene undersøgt for derefter at befale, at der ..ej på
sådan måde forfares">'.
Samme efterår fandt kongen det imidlertid nødvendigt at foretage en
reduktion blandt søetatens personel. Den svenske gesandt, der fulgte med i
alt, skrev hjem: ..Det mærkeligste er, at med disse søofficerers kassation
er tilgået så tyst og hemmeligt, at hverken admiral Juel, Bjelke eller Span
har vidst det ringeste derom, førend det var sket, men kongen har alene
iværksat det på geheimeråd Sehesteds intentioner, og som synes til den ende
hemmeligholdt, for at Hans Majestæt ikke måtte blive overløbet af intercessioner for en eller anden'?",
At det er rigtigt, at kongens ordre kom overraskende for admiralitetet,
tydede også dettes skrivelse af 6. december på. Heri stod, at man havde
modtaget kongens ordre af 1. december om reduktionen, men i den anledning måtte gøre opmærksom på, at der blandt de aftakkede var en kaptajnløjtnant Seerup, som var i Bergen med Caritas, hvorfor admiralitetet bad,
om at han måtte få penge til at rejse til København, hvor hans familie var,
og desuden skulle der ordonneres en anden til Caritas, som skulle overvintre ved Bergen. Videre skrev admiralitetet, at en del af de af takkede
officerer og betjente boede i Hans Majestæts huse, og det ville være umuligt
for dem at finde andet opholdssted på denne årstid, hvorfor admiralitetet
bad, om de måtte blive boende til påske. Kongen bifaldt dette og gav kaptapnløjtnant Seerup 30 rdl. til sin rejse".
Reduktionen kom til at omfatte et betydeligt antal officerer, og selvom
krigsforberedelserne det foregående år havde bragt mange nye folk ind,
blev det reducerede tal dog mindre end før hvervningerne. Officerskorpset
så nu således ud":
generaladmiralløjtnant Niels Juel,
admiralerne Chr. Bjelke og H. Span,
viceadmiraleme I. Hoppe og Fr. Gedde, mens de Witt af takkedes,
schoutbynacht Drejer, Gabriel Bille og Mathias Poulsen,
kommandør Besemacher,
ekvipagemester Chr. Wiibe, mens C. de Rechter aftakkedes,
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kaptajner i alt 26 mod tidligere 38, og 20 af takkedes,
kaptajn1øjtnanter 10 mod tidligere 7, og 7 aftakkedes,
løjtnanter 18 mod tidligere 19, og 14 aftakkedes,
desuden skulle der på Elben og til hvervningerne være:
kaptajn Kruse og løjtnant Zernickel,
og ved galejerne i Norge: schoutbynacht Schinckel.
Endvidere bestemte kongen den 1. december, at marinerne ikke længere
skulle stå under søetaten alene, men sammen med den øvrige garnison i
staden stå under kommandanten Hans Schacks kommando".
Det sidste års forskellige foreteelser viste efterhånden, at nok var Niels
Juel blevet flådens højeste chef, men under den enevældige konge måtte
han stadig regne med, at der kunne blive truffet nye forholdsregler vedrørende flåden, uden at han var blevet rådspurgt. Det var tilsyneladende
ikke lykkedes for Niels J uel at få kongens tillid i alle sager. Derimod
trængte en ny mand stadig kraftigere frem i billedet angående søetatens
ledelse, nemlig Christoffer Sehested. Han var omtrent jævnaldrende med
Niels Juel, født i 1628, og havde hidtil været brugt i forskellige diplomatiske sendeIser. Første gang han knyttedes til søetaten var i 1677, da han
blev medlem af generalcommissariatet for sø- og landetaten, i 1679 blev
han etats- og admiralitetsråd og derefter i 1683 atter medlem af generalcommissariatet. Sehesteds indflydelse på kongen vedrørende maritime anliggender var stadig vokset, og bl. a. deltog han også i forberedelserne ved
Christiansøs befæstning.
Det kan imidlertid næppe have gavnet søetaten, at der stadig var uro om
ledelsen. Siden Christian V's tronbestigelse var der sket ændringer i organisationen 1670, 1673, 1677, 1679, 1683, og nu fandt kongen igen, at en
forandring var ønskelig. Den 6. januar 1685 gav han ordre til Niels Juel,
Chr. Sehested, Chr. Bjelke, H. Span, oberrentemester Brandt og etatsråd
Jens Brandt om, at de skulle "give deres tanker om søetatens bedre indrettelse." Desværre kendes ikke noget nærmere til de forhandlinger, der er
fulgt herefter, eller hvorledes de enkelte personer har ytret sig, så vi må
nøjes med at se på resultatet, nemlig kongens ordre af 21. marts om, at
generalcommissariatet hermed ophævedes, og at der i stedet udnævntes
deputerede for søetaten. Blandt disse kan man selvfølgelig først og fremmest bemærke Christoffer Sehested",
Søetatens deputerede overtog en del af admiralitetets opgaver, og i instruktionen til dem stod tilmed i punkt 2, at "de overdrages inspektionen
over alt hvis vores søetat tilhørende." Endvidere skulle de have "flittig ind302

seende med alle betjente ved søetaten" og sørge for, at der altid var tilstrækkelig ammunition, proviant, materielo. a. Skulle et nyt skib bygges,
skulle admiralitetet give dem en rigtig opsats på alle de materialer, der ville
kræves, og deputerede skulle da straks sørge for, at de blev anskaffet. I øvrigt skulle de tilse, at afregningerne var rigtige. Som punkt 22 hedder det:
.Håndværksstueme vil vi, at admiralitetet aldeles intet har at gøre i herefter. Hvad der måtte kræves til flådens fornødenhed skal vore deputerede
efter admiralitetets begæring føre anordning om i værkstederne." Endelig
skulle de deputerede holde særligt tilsyn med ekvipagemesteren, med søetatens bygninger og med Kvæsthuset'",
Ved denne nydannelse nåede Sehested således en langt større myndighed
og magt inden for søetaten end tidligere. Admiralitetets arbejde var blevet
delt, og medens Sehested var blevet den faktiske leder af søetatens personel- og materielforvaltning, var Niels Juel som admiralitetets chef forblevet
lederen af de rent militære og taktiske opgaver. Men vanskeligheder kan
ikke altid afhjælpes ved omorganisation, og de vanskeligheder, som søetaten i denne tid led af, var for størstedelen økonomiske. Derfor gik mange
planer i stå, og derfor gik arbejdet på flere områder ikke, som det burde.
Som en afslutning på en del af sit arbejde sendte admiralitetet den 17.
marts en længere redegørelse for søetatens og "flådens slette tilstand."
Kongen havde ganske vist besluttet bygningen af 1 stort og 2 middelmådige
skibe, men tømmeret var ikke ved hånden og træerne først fornylig fældede i hertugdømmerne, hvor det endnu ikke var ført til stranden. Admiralitetet foreslog derfor, at man i år blot nøjedes med at reparere nogle af
de ældre skibe. Desuden fremhævede admiralitetet de store restancer til søog tøjhusfolkene. Det bemærkedes bl. a., at med marts måneds udgang resterede der løn for 5 kvartaler til søofficererne, 6 kvartaler til det gemene
sø- og tøjhusfolk og 7 kvartaler til betjentene ved Holmen. De økonomiske
vanskeligheder var altså nu igen som i Frederik m's tid. Endvidere havde
de søofficerer, der reduceredes pr. 1. december, endnu ikke fået deres betaling, så de kunne rejse. Tilmed var de nye boder og en del af skipperboderne helt brøstfældige og trængte hårdt til reparation, og det samme
gjaldt reberbanen. Ligeledes manglede der materiel af forskellig arr".
Søetatens deputerede gik straks igang med arbejdet, men erklærede den
12. april i en skrivelse til kongen, at de ved deres tiltrædelse havde bedt
om at få rigtige inventarier på alle kongelige skibe og fartøjer og derfor
bedt om officerernes ekvipageregninger. De konstaterede da, at nogle var
helt tilbage fra 1677 "og nogle måske ældre, når der videre ransages",
men mange dagbøger eller materielregnskaber var borte og ædt af rotter.
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Der har åbenbart været et syndigt virvar, hvor det ville være umuligt at
udrede trådene, hvorfor kongen, for at "alting nu for en gang kan komme i
tilbørlig rigtighed", for denne gang lod det passere".
Hvorledes Niels Juels stilling har været til nyordningen, foreligger der
desværre intet om, men han har jo selv været med til at udarbejde den,
og man bør vel heller ikke udlede noget af, at han netop i dagene fra den
31. marts til den 14. april var bortrejst, da vi ikke ved hvorhen. Imidlertid
tog antallet af admiralitetsmøder efter udgangen af maj betydeligt af. Admiralitetets arbejde var ændret, og i foråret beskæftigede det sig næsten
udelukkende med udkommandering af skibe samt kongens forestående
rejse til Norge".
Imidlertid blev arbejdet ved flådens leje fortsat, medens man indtil den
nødvendige beskyttelse var færdig, klarede sig med Sorte Rytter som vagtskib. Da kaptajn Morten Petersen i februar fik ordre til at overgå på Sorte
Rytter for at sørge for vagten, ser vi af hans instruktion, med hvilken omhu
Niels Juel førte opsyn med sin flåde. Her står bl. a.: "Særdeles skal han
bommen i rette tid om aftenen tillukke og ~m morgenen igen oplukke, samt
nøglen dertil efter dens lukning lade henbære i mit, Niels Juels, hus, hvorfra den om morgenen tidlig igen kan affordres, holde rigtig journal og bog
over alt daglig passerende o.s.v." Fregatten Jægeren lå også som vagtskib,
men batteriet til dennes afløsning blev færdigt i juli måned. Hofman skulle
herefter planlægge et pæleværk uden for galleriet hen til "det nye værk på

Amager"!',
I april havde admiralitetet foreslået, at Sorte Rytter og Svenske Didrik
blev sænket sammen med Tre Løver ved Christiansø, men kongen afslog
det, idet han åbenbart mente, at det ene skib var tilstrækkeligt. Da admiralitetet herefter om efteråret foreslog, at de to skibe blev sænket ved Holmen, bifaldt kongen det. Svenske Didrik blev da sænket ved det store bolværk ligesom Sorte Rytter for at bryde isen foran det nyanlagte batteri.
Også Julius Cæsar ville admiralitetet have sænket, men dette blev afslået,
og i stedet blev det tilladt, at der blev lagt "en tynd hud af fyr" om det,
så det kunne holdes "oven på vandet og tjene en tid lang efter kongens
behag":",
Indskrænkningen i admiralitetets virkefelt har været en medvirkende årsag til, at Niels Juel for første gang i mange år kunne rejse bort i sommermånederne. I tiden 13. juni til 27. juli og fra 5. oktober til 23. oktober har
han således ikke deltaget i admiralitetsmøderne i København. Hans tanker
må i øvrigt også i denne tid have kredset om de store byggearbejder, han
havde i gang for sig selv. Dels var der opførelsen af det nye, store palæ i

.
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København og dels ombygninger på Valdemar Slot. Niels Juel misbrugte
aldrig sin høje stilling til at skaffe sig fordele, men i enkelte tilfælde finder
vi, at han underdanigst har anmodet om at måtte føre noget gods med
kongelige skibe, der alligevel var tomme. Således fik han i sommeren 1684
allerhøjeste tilladelse til, at det kongelige skib Lastdrageren, der overførte
materialer til Ertholm, på tilbagevejen måtte stikke over til Pugevig eller
Hanøe, som lå en 6-7 mil derfra, for at hente brændeved til Niels Juels

hus",
Da efteråret nærmede sig, henvendte Niels Juel sig til kongen om vagten
ved Holmen. De to huse, der skulle bygges til posternes beskyttelse, var
endnu ikke færdige, og for at "vagterne ikke i de lange, kolde nætter blev
nødt til at stå under åben himmel", men få nogen skjul i uvejr, foreslog
han, at en af fregatterne, f. eks. Jægeren, måtte lægges, hvor den lå før, ved
enden af bommen, og ved den anden ende et andet fartøj. I øvrigt blev der
i oktober, da man atter begyndte at lægge skibene ind, beordret en forstærket vagt ved flådens leje med folkene fordelt til tre hovedposter. Hovedvagten sku1le være ved det store batteri ved bolværket og bestå af en
kaptajn, en skipper og 43 mand bevæbnet med 24 flinterør, 24 huggere og
10 morgenstjerner. Den anden vagt blev ved batteriet ved toldboden, hvor
der skulle være en kaptajn, en skipper og 34 mand bevæbnet med 10 flinterør, 10 huggere og 10 morgenstjerner. Den tredje vagt var på prammen
Are Noæ, hvor der sku1le være en løjtnant med 23 mand bevæbnet med 10
flinterør, 10 huggere og 10 morgenstjerner. Desuden skulle 24 mand fordeles til forskellige mindre poster",
Skibbygningen havde man imidlertid også for øje. Værftet i Norge blev
atter nedlagt, men ved Holmen skete vigtige personskifter. Sygdom og alder
fældede Cornelis Thomesen, så kongen måtte se sig om efter en ny skibbygmester, og i december 1685 var der forhandlinger i gang med englænderen Francis Shelton. Den svenske gesandt skrev hjem herom: "Skibbygmester Shelton er ved at blive antaget i tjenesten her, brugende dertil den
engelske envoyen, som i forgårs talte med kongen derom. Også Sehested
(hvilken oracu1um er ved Holmen) og Gyldenløve var der. De største betænkeligheder, man har haft og stadig har, er, at man ikke vil goutere den
bygmester, som de før har haft i Norge, som man er godt tilfreds med og
skal være en ung og meget habil karl, men hans far har ladet sig mærke
med, at hans søn tager sin afsked, såfremt Shelton bliver foretrukket for
ham." Bygmesteren i Norge var Herman Thiesen, søn af den gamle bygmester Tbies Hermansen v. d. Burg, der blev afskediget i 1682. Men Shelton blev alligevel antaget den 13. februar 1686 med 1.000 rdl. i årlig løn
20 Niels lue:
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og 100 rdl. til husleje og ildebrændsel, hvilket var en anselig løn for den
tid og f. eks. på højde med en schoutbynachts løn 4 8 •
Imidlertid var man allerede da i gang med forskellige bygninger. I januar
havde kongen sendt en "afridsning" af et nyt skib til udtalelse hos admiralitetet, der fandt det "i alle måder vel", men dog foreslog, at det skulle
gøres 4-5 fod længere og "desuden ville det være tjenligt, om skibet hang
så lidt som muligt bag over stavnen, da daglig erfaring viser, at jo mere et
skib hænger bagover, jo mere kommer det an på anker og tove." Kongen
resolverede da, at man skulle rette sig efter admiralitetets anvisning. Videre
var der oprettet kontrakt med Daniel Wilchen i Dantzig om bygning af en
bagge, som skulle bruges ved den skibsfart, der skulle indrettes mellem
Kalveboderne og Køge. Denne bagge kom til Holmen sidst i juli måned".
I disse år, mens Niels Juel var søetatens højeste chef, ser vi, at der med
en iver og grænseløs virketrang reorganiseres, nybygges og endog skabes
nye institutioner. Niels Juel var ikke bange for at prøve nye veje og nye
ideer, og selv inden for skibbygningen finder vi i 1688 et interessant udslag
af denne dristighed til at prøve nyt.
I februar påbegyndte han bygningen af to nye skibe: Prins Frederik og
Seckepiben. Det sidste løb af stabelen den 1. maj og betegnede et forsøg på
nyskabelse inden for skibbygningskunsten. Den svenske gesandt havde her
en interessant nyhed til sin regering: "I forgårs den 1. maj løb den galiot
af stablen, som Shelton her har inventeret på særdeles maner og bygget til
at kunne landsætte i hastighed ryttere med. Den er ca. så stor, at 60 heste
bekvemt kan rummes der under overløbet og et kompagni soldater ovenpå
foruden 10 svære kanoner. Disse sidste skal beskytte landstigningen, hvis
nogen vil sætte sig derimod. Kølen af samme galiot skal være helt plat bygget og ikke ligge dybere i vandet, end at den kan gå ind på 6 fods vand.
Og da den blev skudt ud af stablen, åbnedes boven, og der kastedes en
bro ud for dermed så meget bedre at vise, hvorledes landstigningen skulle
ske." Denne beskrivelse får en til at tænke på de moderne invasionsfartøjer,
der således har haft en ane i Danmark på Niels Juels tid. Seckepibens levetid blev kun 5 år, og desværre er der kun overleveret få yderligere enkeltheder om den",
Arbejdet på Holmen var efterhånden blevet meget omfattende, og på
grund af den indgående inspektion, der stadig måtte føres, anmodede admiralitetet om, at ekvipagemesteren fik en hjælper. Til denne stilling indstilledes løjtnant Giintelberg, som var indfødt dansk og "havde temmelig videnskab om ekvipagen, hvorved ekvipagekontoret altid med danske nationer
kunne forsynes, så man ej havde nødig at forskrive dem fra fremmede ste306

der." Kongen fulgte indstillingen og ansatte ham den 30. marts, idet han
til sin årsløn på. 200 rdl. fik tillagt 100 rdl.",
Der arbejdedes således med iver på reformer, og man var ikke bange for
at søge ideer prøvede, som f. eks. netop omtalt ved skibbygningen, men
også nye metoder til sikring af de brandfarlige skibe mod ild eksperimenterede man med. Hvad angår søetatens administration kan det bemærkes,
at man dette forår bortforpagtede Bryghuset til Peter Klauman mod, at han
holdt flåden forsynet til enhver tid 52•
Hvem der var den initiativtagende og drivende kraft i søetatens anliggender kan næppe fastslås generelt. Det må nemlig huskes, at vi befinder os i
enevældens barndom, hvor kongen nidkært vogtede på sin magt, men hvor
også enkelte mænd for kortere tid kunne få afgørende indflydelse på. kongens dispositioner. I fredstid har det altid været andre, der ved ordets magt
har nydt kongens gunst. Niels Juel var den ærlige gernings og arbejdets
mand og ingen smigrens mester. I årene efter den skånske krig var det da
hovedsagelig Christoffer Sehested og Gyldenløve, der gennem kongen havde
en betydelig indflydelse på dispositionerne for søetaten. Flere tildragelser
i de sidste år har vist denne påvirkning af kongen uden om admiralitetet.
Selv den nylige personelreduktion kom uventet for admiralitetet, og at
..fremmede" stemmer stadig talte gennem kongen, ser vi atter et eksempel
på ved afgørelsen af et detailspørgsmål som fordelingen af søofficerer til
de skibe, der skulle udrustes i sommeren 1686. Det er tydeligt, at admiralitetet ikke var blevet spurgt herom, idet det måtte gøre opmærksom på, at
ikke mindre end 8 af søofficererne ikke kunne anvendes, da:
2 var sygemeldte
l rejst til Vestindien
l rejst udenlands

2 rejst til Ostindien
l rejst til Norge
l var aftakket

Udrustningen dette år blev i øvrigt atter præget af urolige forhold. Christian V, der tidligere havde benyttet sig af Louis XIV's venskab til i 1684
at inddrage den hertugelige del af Slesvig, ville nu atter gå i sit franske
forbilledes fodspor med hensyn til reunioner. Som hertug af Holsten havde
den danske konge fra gammel tid gjort krav på højheden over Hamburg,
og dette forhold søgte han nu at få godkendt",
Medens danske fregatter til stadighed blev udsendt i Østersøen for at
holde øje med den svenske flåde og eventuelt skaffe oplysninger om hvor
mange skibe, der blev udrustet, belavede kongen sig til at bruge magt over
for Hamburg. Viceadmiral Hoppe fik ordre til at begive sig med 4 skibe
20'
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til Sundet og senere til Gliickstadt, men holde dette togt hemmeligt for alle
søofficererne, indtil de kom i søen. Kun Niels luelog Chr. Sehested havde
kendskab til foretagendet. I juli afsejlede eskadren, og i august gav kongen
yderligere ordre til afsendelse af to velsejlende fregatter, der skulle opbringe
hjemvendende hamburgerskibe. Til dette formål valgte Niels Juel de 2
norske fregatter Ørnen og Lossen":
Selvom blokaden var virkningsfuld, og man alene i sidste halvdel af
august opbragte 20 skibe, nemlig l galiot, 3 boierter, 4 smakker, 9 fløjter,
1 pinas, l franskmand og Iodsgalioten fra Cuxhaven, så forløb aktionen
ikke efter forventning. De storpolitiske forhold i Europa var ved at ændre
sig afgørende, og Frankrig gav ikke Danmark den ønskede støtte. Frankrigs tidligere despotiske udfoldelser forårsagede endvidere, at der nu opstod en ny koalition rettet mod det, og under ledelse af den tyske kejser,
der følte sig styrket efter sejrene over tyrkerne. Det kom desværre til at
vise sig, at Danmark på et uheldigt tidspunkt havde valgt at stå ved Frankrigs side",
Danmarks angreb på Hamburg vakte især det braunschweig-ltineburgske
hus' uvilje, da dette frygtede et dansk herredømme over Elbmundingen,
men også kurfyrsten af Brandenburg vendte sig nu mod Danmark. De
truende udenrigspolitiske forhold tvang således kongen til i 1687 at indlede forhandlinger om en bilæggelse af striden med hertugen af Gottorp,
idet kejseren, Kursachsen og Brandenburg stod som mæglere. Det kan ikke
undre, at den svenske gesandt fik det indtryk, som han sikkert glad refererer hjem: ,,- statholder Gyldenløves position hos kongen begynder at lude
efter den ulykkelige expedition ved Hamburg." Men selvom flåden deltog,
og de mænd, der udefra indvirkede på søetatens ledelse var indblandet, så
havde Niels Juel holdt sig uden for politiske tilkendegivelser, som han altid havde gjort. Niels Juels higen gjaldt flådens vel og han nærede ikke
politiske ønsker om øget magt",
Den nye organisation og de vanskelige økonomiske forhold gav admiralitetet mindre arbejde, så antallet af møder var taget kendeligt af i løbet af
det sidste år. Niels Juel fandt da også lejlighed til en længere ferie, og han
har sikkert nydt en god sommerferie på Tåsinge i det meste af den tid,
han ikke var i admiralitetet, nemlig fra den 26. juni til den 28. august.
Dette år flyttede Niels Juel også ind i sin nye bolig i København, palæet
på Kongens Nytorv. Den 20. november fik han "af sær kongelig nåde" og
på grund af den bekostning, han havde anvendt, bevilget, at han og hans
arvinger måtte "på samme gård med dertil liggende våninger nyde 20 års
frihed for grundskat, indkvartering og al anden deslige pålæg'?".
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Omhyggeligt sørgede Niels Juel i øvrigt for sig og sine pårørende. Han
var nu en velhavende mand. Med et storslået, prægtigt slot og skønt gods
på Tåsinge, med Eriksholm og Totterupholm, som han nylig havde erhvervet sig, samt sit nye smukke palæ i København foruden et par koffardiskibe i danske farvande fandt han da nu, at tiden var inde for i en alder
af 57 år at gøre op for sine arvinger. Han fik derfor af kongen nådigst tilladelse til sammen med sin hustru at gøre testamente og frit at disponere
over alt sit, hvorved kongen ville dispensere fra alt, hvad der i loven ellers
kunne stride derimod, men dog så kongen fik "sjette og tiendepenge og al
anden os tilkommende arvefalds rettighed i alle måder uforkrænket." Men
med denne tilladelse sikret ventede han dog endnu 4 år med at nedfælde
sine ønsker i et officielt testamente",

16. Niels lue! privat

Den 13. juli 1687 blev Niels Juels datter Vibeke Juel gift med admiral Chr.
Bjelke. Det var Christian Bjelkes tredje ægteskab. Først havde han været
gift med en datter af rigsråd Ove Skade, Judith Cathrine, der døde i 1678,
derefter var han blevet gift med Marie Sophie, der var en datter af rigsadmiral Henrik Bjelke, men også hun døde ung i februar 1686, hvorefter
han nu giftede sig med Niels Juels datter. Aldersforskellen var nok så stor,
idet Christian Bjelke var født i 1645, medens Vibeke var født i 1672, og
de levede da også kun sammen i 6~ år, idet Christian Bjelke døde i januar
1694, hvorefter Vibeke i 1701 blev gift med generalløjtnant Gregers Juel,
der var mere jævnaldrende, idet han var født i 1667. Ved Christian Bjelkes
bryllup med Vibeke Juel havde kongen i øvrigt specielt tilladt, at Christian
Bjelke måtte "efter egen behag bruge og sig til nytte føre hvis mobilier og
andet, som forældrene kan give deres datter til bryllupsmedgift, omendskønt det ikke i alt kunne være vores om klædedragten nådigst udgangne
forordning skrevet',
1687 blev imidlertid også på anden måde et glædeligt år for Niels Juel.
Efter den vældige restaurering og istandsættelse af Valdemar Slot lykkedes
det omsider at få fuldendt kapellet, og under særdeles højtidelige former
blev det indviet. Sognepræst Hans Fich til Bierreby har blandt andet berettet følgende om begivenhederne":
"Anno 1687 den 3. oktober, som var en mandag, blev slotskirken her på
landet Taasing inaugureret af velædle, velbyrdige og højærværdige biskop
Thomas Kingo superintendent i Fyn, som selv forrettede tjenesten både
for alteret og på prædikestolen."
Actus primus.
1. Efter at det havde ringet 3 gange, som var kl. 10 formiddag, forsamledes alle præsterne, der var tilstede, i bispens gemak, i alt 27, og gik derfra
med bispen ind i kirken par efter par, medens der blev "musiceret, vocali
et instrumentali musica. "
2. Derpå blev sunget den sædvanlige kyrie på dansk, medens bispen lå
på knæ for alteret, og så snart kyrien var færdig, rejste han sig og begyndte
"Vene sancte spiritus etc.", hvorpå koret sang det ud til enden. Herefter
sang bispen for alteret bønnen "Deus, qvid corda fidelium etc." samt en
collect på dansk med en tak til Gud. "I besynderlighed takker vi Dig at Du
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i fred og rolighed har givet lykke og fremgang til dette nye tempels bygning, hvor stammerne må opgå herefter at prise Dit navn, høre Dit hellige
og salige ord, bruge de hellige og højværdige sacramenter, udøse deres
hjerter og ofre deres bønner til Dig etc.". Hvorpå blev sunget epistlen l.
Pet. 2 vers 5.6: Kære brødre, bygges I som levende stene etc.".
3. Efter epistlen sang en discontist og koret: Hellig er Gud vor herre
Zeboath, etc., "som det findes i mag. Hans Thomsens psalmebog."
Actus secundus.
1. Fremtrådte provst Ludvig i en messeskjorte i kordøren og læste
7' kap. af 2' Samueles bog, og så snart det var færdigt, begyndte
2. en discontist at synge det første vers af salmen: Dig være lov og
pris, O herre Christ.
Actus tertius.
1. Fremtrådte provst Cornelius i messeskjorte i kordøren og læste 8' kap.
af l' Kongernes bog, hvorpå
2. en discontist begyndte det andet vers af forrige salme.
Actus quartus.
1. Fremgik provst Peter til kordøren, i lige måde iført en messeskjorte
og læste af Johannes 10, 22-30 vers incl., hvorpå
2. det ganske kor sang 3' vers af nævnte salme.
Actus quintus.
l. Fremgik derpå bispen til kordøren og gjorde en kort forklaring og
talte om, hvad der var oplæst.
2. Herefter sluttedes med salmen: Min sjæl nu love Herren.
3. Under denne salme gik bispen ned til kordøren iført korkåben og
introducerende "en kvinde efter sin fødsel".
4. Blev der sunget l' vers af salmen: I Jesu navn skal al vor gerning,
og derpå viede bispen et par brudefolk, nemlig Rasmus Hansen Drost i
Strammeise og Maren Andersdatter. Brudevisen sluttede med 2' vers af
salmen.
S. Derpå sang bispen evangeliet, som var Lukas 2, vers 45-50.
6. Hvorpå begyndtes: Vi tro allesammen på en Gud.
7. Efter at et lille stykke var musiceret, gik bispen på prædikestolen,
og hans tekst var begyndelsen af epistlen 1. Peter 2.5, og til slut i prædikenen gjorde han en lilIe speciel tale om prædikestolen, alteret, fonden og
kirken, idet han samtidig indviede hver ting. Efter prædikenen læste han
en bøn for den nyindviede kirke, for kongen og kongehusets medlemmer
og for Niels Juel, "som dette hus har ladet opbygge tilligemed sin elskelige
fru-kæreste den højædle og velbårne frue fru Margrethe Ulfeldt såvelsom
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deres højædle og velbårne børn og familie ville Dig, o Gud, til al velsignelse, flor og fremgang hjertelig have i hukommelse. O Herre byg du deres
hus, ligesom de velvilligen har bygget dit hus og lad deres sæd blive stadfæstet for dit ansigt."
Efter prædikenen.
1. blev sunget: O Gud vi love dig.
2. blev sunget den stund de ofrede med brudefolkene og kirkegangskvinden.
3. blev communionen forrettet og administreret af bispen selv, under
hvis forretning der blev sunget: Jesu søde hukommelse.
Dernæst blev af bispen sunget 3 collecter: a. den sædvanlige for communicantibus, b. den sædvanlige for brudefolkene og c. en for den nyindviede kirke.
4. Efter at velsignelsen derpå var sunget over menigheden, blev sunget
2 moteter og til slut efterfølgende salme:
1. O Gud bønhør os dog
og giv os det vi venter,
at disse sacrarnenter
og dit ords rene bog
må uforfalsket blive
mens folk er her i live,
2. Giv kongen af din ånd,
som er din kirkes fader,
at de, som sandhed hader,
må bukke for hans hånd.
Stadfæst hans spir i nåde
og lad harn lyksom råde.
3. Velsign o Gud den mand,
som dette hus Iod bygge.
Sæt hannem i din skygge,
former hans ærestand.
Giv ham et evigt smykke
af uforandret lykke.

4. Gid at hans hus kan stå
i blomster alle dage
og faste rødder tage,
der aldrig foome må,
indtil de skal med glæde
i himlens tempel træde.
5. O Gud tag i din favn
hver den, som her knæfalder
og hjertelig påkalder
dit guddoms store navn,
O, lad dit nådes øre
hver trosfuld suk bønhøre.
6. Sank os så endelig
til den forsamlings ære,
hvor evig fryd skal være.
Udi dit himmerig
vi dig må se og kende,
når alting har en ende.

Efter at kirkens indvielse og gudstjenesten herefter var slut, samledes hele
den anselige forsamling af adel, gejstlige og verdslige til et kosteligt gæstebud, hvor der blev "hel magnifice tracteret."
Det var nok Tåsinge og Valdemar Slot, Niels Juel holdt mest af af sine
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mange ejendomme. Med omhu søgte han her at udvide godset og skabe
en smuk og strålende ramme om sit familieliv.
I 1688, da Tåsinge blev opmål t og matrikuleret på ny, som det skete
overalt i Danmark, ser vi, hvorledes godset til Valdemar Slot allerede var
udvidet. I de ti år, der var gået, siden Niels Juel første gang købte gods
på Tåsinge, havde han først og fremmest købt de gårde, der lå i den nordligste del af øen nærmest Valdemar Slot. Alt nord for Mejlby var nu blevet hans, og yderligere havde han adskillige gårde i de andre byer sydpå,
og kun i Skovbalie havde han endnu ikke nogen gård. Hans godserhvervelser var blandt andre købt af Otte Rantzau, Peter Samsing, Jens Rodsten,
Anders Eichenbaum, Claus Brockenhus og Anders Rode til forskellig tid,
og af de ca. 175 gårde, der fandtes på Tåsinge, var kun 22 endnu ikke i
hans eje. Af disse tilhørte de 13 Brøgmand, de 7 Peder Samsing, l Claus
Brockenhus samt l Knud Urne".
Privilegierne vedrørende skattefrihed for Valdemar Slots gods blev i
1689 udstrakt til alt det gods, Niels Juel erhvervede sig på Tåsinge, og de
skulle gælde både, så længe han og hans søn levede. Han fik disse friheder,
som tidligere berørt, da han var ved at stå til søs med en krigsudrustet
flåde afventende fjendtlighedernes udbrud. De udvidede privilegier fik
imidlertid efter Niels Juels ønske yderligere konfirmation den 9. januar
16924 •
Ved denne lejlighed opregnes atter enhver gård og bondes hartkorn samt
tiendeydelserne til Niels J uel. For selve slottet var værdien opregnet således":
Valdemar Slots hovedgårdstakst
slottets have og enemærker, i alt

af malingen
en vejrmølle: af malingen
Svennerups hus
i alt hartkorn
skove
mølleskyld

56 tdr. 1 skp. 1 fdk. 1. alb.
13 tdr. 2 skp. 2 fdk. 2 alb.
2skp.2fdk.
4 tdr.
2 tdr.
l skp.
56 tdr. 4 skp. 2 fdk. 1 alb.
13 tdr. 2 skp. 2 fdk. 2 alb.
6 tdr.
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Breininge sogn: kongens og kirkens parttiender
Biereby sogn: kongens og kirkens parttiender
Lande sogn: kongens og kirkens parttiender
mens kongens part ligger til universitetet
i alt tienden i htk.
Vemmenæs lille skov og færgehuses løcker
Vordenæs skov
og 4 jordegnes part
Hr. Peder Jensens præstegårds løcker
Horseskov, hegnet og Lamberts mose
Breininge skov og mark, Nørreskov og
mark samt Troense og Vindeby færger
Annexpræstegården i Breininge skov og mark
Nørskov til Lundby
Lunde, Lundehaver, Tingmose og Jordmose haver
Lundsballe haver
i alt skove

47 tdr. htk.
84 tdr. htk.
26 tdr. 2 skp.

157 tdr. 2 skp.
230 svins olden
160 svins olden
19 svins olden
16 svins olden
200 svins olden
120 svins olden
10 svins olden
4 svins olden
15 svins olden
3 svins olden
777 svins olden
er 32 tdr. 3 skp.

Hertil kom så alt bøndergodset. Desværre er oversigten over dette imidlertid ikke bevaret fuldstændig, idet de sidste sider med sammentællingen
mangler. Tilmed er det den interessanteste del, der er borte, idet det drejer
sig om opgørelserne over Skovballe, Woreby, Stoldby og således netop den
del af Tåsinge, hvor det kunne være interessant at følge Niels Juels gårdkøb. Vi kan nu blot konstatere, at Niels Juel i de sidste par år siden 1688
har købt de tilbageværende gårde i Bierreby, Giesinge by og Søby, men
om han allerede på daværende tidspunkt også har fået de manglende 13
gårde i de ovennævnte byer og således samlet hele Tåsinge, ved vi ikke.
Der har imidlertid stadig ligget noget spredt øde gods, som han efterhånden får opkøbt, thi i maj 1695 fik han skøde på sådanne 3 øde gårde
i Mejlby og Gesinge by. På skødet herom finder vi Niels Juels fulde titel:
til Taasinge, Eriksholm og Totterupholm, geheime-, etats-, justits- og admiralitetsråd samt generaladmiralløjtnant. Og lad os da efter denne forskrift,
efter at have set på Tåsinge fortsætte med at se på godset Eriksholm og
derefter Totterupholm",
Niels Juel mageskiftede, som tidligere nævnt, i 1682 Eriksholm og To314

rupgård for Sæbygård. I tilknytning hertil fik han jus vocandi til både
Grandløse og Asminderup sogne, selvom han kun var berettiget til jus
patronatus til Grandløse kirke. Niels Juel købte også til dette gods forskellige gårde, og i 1689 fik han bevilget, at Torupgård måtte blive lagt
under Eriksholms hovedgårdstakst, da de 2 gårdes jorder, grunde og herligheder lå ind mellem hinanden, dog bekvemmest til at bruges fra Eriksholm. Hermed var den lange, før omtalte kappestrid mellem de to godser
endelig endt, thi selvom de ganske vist nu i en årrække havde haft fælles
ejere, blev der med denne bestemmelse sat et afgørende punktum for videre
rivaliseren 7•
Der knytter sig i øvrigt til dette gods en morsom sag. I 1688 bevilgede
kongen nemlig efter ansøgning, at Niels Juel måtte "lade indrette et herberg og værtshus med gode logementer, samt vin, øl og mad for rejsende
og andre, som det måtte behøve og begære mod billig betaling." Det skulle
ligge i et ham tilhørende møllehus, der lå ved landevejen til Kalundborg
mellem Kongstrup og Agerup på Sjælland, så "ingen på en mil vejs nær
det rundt omkring må være tilladt nogen kro at holde," undtagen de der
i forvejen måtte have fået kongelig bevilling dertil. Til sidst i tilladelsen
hed det, at der skal "med bemeldte krohold skikkeligen tilgå og dermed
efter loven og vores i slige tilfælde allernådigst udgangne forordninger tilbørligen forholdes." Niels J uel kunne herefter til sine mange titler føje benævnelsen: kroejers.
Det tredje gods, Totterupholm, har ikke tidligere været omtalt. Det lå
ca.. 3 km vest for Fakse Ladeplads, altså ikke langt fra Fakse Bugt, så Niels
J uel her fra kysten har kunnet se ud over det farvand og i retning af det
hav, hvor han havde levet så meget af sit liv, og hvor han havde hentet
sine sejre. Det er i øvrigt et morsomt træk, men næppe tilfældigt, at alle de
godser, Niels Jue1 har købt og ejet, har ligget ganske nær vandet. Det gælder både Sæbygaard, Valdemar Slot, Eriksholm og Totterupholm, mens
arven fra hans far, Hundsbæk, og hans kones arv, Boserup, begge lå et
stykke inde i landet.
Totterupholm blev opført ca, 1560 på den nedlagte landsby Totterups
plads. Af selve hovedbygningen, som den står i dag, er kun sidefløjene fra
før 1700, mens hovedfløjen blev bygget fra 1847-49. Omkring den var voldgrave, og uden for disse lå avlsgården med stalde og lader. Totterupholm
blev bygget og gjort til hovedgård af den myndige og fornemme fru Ide
Munk, enke efter Oluf Nielsen Rosenkrantz, som var en af Danmarks rigeste adelsmænd. Da hun døde 1586, arvedes godset af hendes datter, Mette
Rosenkrantz, der bl. a. også ejede Gisselfeld og Vallø. Hun blev anden
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gang gift med rigets hofmester Peder Oxe og blev således på en gang Danmarks rigeste og fornemste adelsdame. Ved hendes død i 1588, gik Totterupholm i arv til hendes datterdatter, Jytte Gyldenstjerne, der anden gang
var gift med Christian Grubbe, hvis søn Peder Grubbe fik godset efter
dem. I 1644 solgte han det til fru Edele Rosenkrantz, Gabriel Laxmands
enke, der senere blev gift med Knud Ulfeldt til Svenstrup.
Herefter er godsets vej til Niels Juel klar, idet Knud Ulfeldt var Margrethe Ulfeldts, hans kones, far. Da Edele Rosenkrantz døde i 1688, solgte
arvingerne Totterupholm til Niels Juel, der beholdt det til sin død. Ca. et
halvt århundrede senere kom godset ved giftermål tilbage til slægten Rosenkrands. I 1748 blev det gjort til et baroni med navnet Rosen1und, og efter
at godset i 1788 havde været genstand for salg, blev det omdøbt til Rosendal, det navn det bærer i dag.
Ved overtagelsen af godset fik Niels Juel af kongen bevilget tilladelse til,
at Borup Ladegård fremdeles måtte ligge og svare under Totterupholms
hovedgårdstakst, og at Niels Juel og efterfølgende ejere i alle måder måtte
nyde samme skattefrihed og anden herlighed af den som af hovedgården.
At Niels Juel i sine ferier også har opholdt sig her såvel som på sine andre
godser, har vi tilfældigvis bevis for, idet et brev fra ham den 8. august 1691
er dateret Totterupholm. Også her samlede Niels Juel gods til gården. Således mageskiftede han i 1693 med kongen, så han i stedet for noget spredt
gods i den nærliggende landsby Tystrup fik 5 gårde og 3 huse, hvorefter
han ejede hele landsbyen. Da værdierne ved byttehandelen ikke var ganske ens, skulle Niels Juel desuden betale 180 rdl. I 1694 købte han endvidere i den nærliggende Orup by 3 gårde og 2 huse, for hvilke han betalte
1.097 rdl. 8 sko til kongen".
Niels J uel var således efterhånden blevet en stor godsejer og en velhavende mand. Som tidligere bemærket, havde han i det civile liv hovedsagelig lagt sine penge i jord og ejendomme, mens hans indsats i koffardifarten
var af mindre betydning. Han havde ejet forskellige koffardiskibe og han
havde penge anbragt i de oversøiske handelskompagnier, men noget særligt
initiativ har han ikke vist her. Efter den skånske krig var hans løn steget
væsentligt, idet han nu ikke mere lønnedes af søetaten, men som geheimeråd, og her fik han 5.000 rdl. om året. De gange, han som chef for flåden
var udkommanderet, var hans kostpenge desuden 500 rdl. om måneden",
I 1690 kom det første varsel for Niels J uel om, at han var ved at komme
op i årene. Han var ganske vist kun 61 år gammel, men da han i maj indleverede sin konduiteliste, tilføjede han i sit ledsagende brev, at man forhåbentlig ikke ville tage det unådigt op, men når svaret havde ventet så
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længe, var det "min upasselighed den største del har været årsag." I tiden
fra den 12. maj til den 26. august deltog Niels Juel ikke i admiralitetsmøderne, og dette har næppe anden grund end sygdom og følgende rekrea-

tion".
Lægekunsten var ikke vidt fremskreden på denne tid, men Niels Juel
havde til sit eget brug samlet en receptbog, der kan være nok så spændende læsning. Bogen, der er på 85 foliosider findes stadig bevaret på Valdemar Slots bibliotek. Hvornår han er begyndt at få nedskrevet sine "redsepter", som der står på første side, kan desværre ikke fastslås, men tilsyneladende har 14 forskellige mænd i tidens løb indført dem for ham. Bogen
har sikkert været ham en værdifuld skat, hvori han samlede de gode råd og
vejledninger, som kloge balberer og doctores gav ham. Nogle af recepterne
i bogen er der sat et lille mærke ved, men om det er Niels Juel, der har vist
interesse for netop disse recepter eller senere brugere, vides ikke".
Vi kan måske få et fingerpeg om Niels J uels vanskeligheder fra Peter
Jespersens ligtale over ham, idet han her fortæller: "Adskillige svagheder
samlede af så mange udstandne møjer og udmattelser, der i den tiltrådte
alderdom efterhånden borttærede rodevæsken og gjorde hans mave ubekvem til sin spise at fordøje, gav ham visse forvarsler, og bl. a. var sten og
skørbug hans stærkeste banemænd og tvang ham til sengs et halvt års tid
før hans endelige og salige afsked":",
Tager vi nu atter receptbogen for os, kan vi se på nogle af de opskrifter,
der kunne lindre Niels Juels vanskeligheder.
"Mavebalsam. Muskatolie som er presset 2 lod, krusemynteolie destilleret, pommerantsskalolie, nellikeolie, muskatblommeolie, fennikelfrøolie,
rosmarinolie, lavendel olie, annisolie, malurtolie, dansk kommenolie, spidskommenolie, hjul(krone)olie hvert 15 gram. Bland det vel tilsammen i en
morter, kom det så i et glas og forvar det vel, at luften ikke kommer der.
Af denne salve eller balsam skal man tage og smøre sig med på maven og
om natten og så lægge et varmt klæde derover."
.Æquavit imod vind. Annis, spidskommen af hver 2 lod, fennikel, dansk
kommen, pommerantsskal af hver 1~ lod, enebær 1 lod, nelliker 1 quint,
kanelblomster, mynter, hjertensfryd af hver en håndfuld. Disse species
småskåren sættes i blød en dag og nat, i 4 nætter fransk brændevin, siden
destilleres og gøres sød med smeltet sukker, så sød som man vil have det."
Desuden nævnes en kostelig vandsalve, bryst- og rygsalver, hvide brystkager og sorte brystkager og et plaster, som heler alle sår, men til sidst bør
vel omtales, at receptbogen også havde andet end blot medicin, nemlig
følgende:
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"Annis Aquavite. Annis

2~

pund, kanel, ingefær af hver slags 3 lod,
lakrids 4 lod, fransk brændevin 14 potter. Sættes i blød en nats tid eller to.
Siden destilleres. Når det destilleret er, så kommes der til l ~ pot smeltet
sukker eller sukkersirup."
Allerede Henrik Harpestreng fortalte om kommen, at "det forekommer
ond vejr af maven, det gør og mad at smelte i maven, det gør pisse, det
dræber spoleorme og styrker og maven", og om mynte sagde han ligeledes,
at det "smelter mad i maven og styrker maven", medens han om fennikel
berettede, at når gamle hugorme spiser fennikel, bliver de unge igen - og
"derfor" må den også være god for gamle folk>.
Fordøjelsesvanskeligheder var imidlertid ikke det eneste, som Niels Juel
måtte plages med i de senere år. I juni 1693 var han så uheldig at brække
sin arm ved at falde af vognen, da hans heste løb løbsk "ved en tjeners
eller kusks uagtsomhed og forseelse", fortalte Peter Jespersen i sin ligtale,
og han fortsatte: "Fjenden havde aldrig i 14 søslag givet ham en fingers
sår, han var hånsk over at lade nogen mærke eller høre, at der var tilføjet
ham nogen smerte." Uheldet skete ved Jægersborg Nord for København,
og i en dagbog fortælles, at kongen den 13. juni besøgte Niels Juel, der
havde brækket sin arm nogle dage førl~.
Tre år senere, i 1696, havde Niels Juel atter vrøvl med armen, og en beretning fra 1712 fra Thy fortæller, at der på en gård i Vang i Thy boede
en vis Laurids (Laurids badskær), "som født på landet og opdraget på landet alene ved praksis havde opnået en sådan øvelse i kirurgien, at der, på
grund af hans store færdighed i at helbrede hvilken som helst slags sår og
i særdeleshed benbrud, strømmede overmåde mange til ham som til en anden pæon, ikke blot fra de nærmeste egne, men også fra Norge på den anden side af havet. På grund af denne berømmelse blev han, hvis jeg husker
ret, i året 1696 hentet til København til Danmarks største admiral på det
tidspunkt, den velfortjente hr. Niels Juel, for at fordrive eller i det mindste
mildne de smerter, som på ny var begyndt at slide i hans arm, der ved et
ulykkeligt tilfælde tre år i forvejen var brækket og havde været meget behandlet af andre, og hvilke han også med lykkelig hånd fik til at svinde så
godt, at den "salige helt" tilskrev ham sin fulde helbredelse. Og da han
beredte sig til hjemrejsen, lovede Juel ham, foruden belønningen for at
have gengivet ham sundheden, ved sin hjælp at skaffe ham plads mellem
Københavns borgere og kirurger. Men den allerede gamle mand ville hellere tilbringe resten af sin tid i mørket, end i offentlighedens lys udsætte sig
for manges misundelse'?",
Da alderen og vanskelighederne med helbredet var begyndt at indfinde
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sig for Niels Juel, besluttede han sammen med sin kone at få skrevet det
testamente, som han allerede i 1686 havde fået kongelig bevilling til. I testamentet, der forfattedes i 1690, står der i indledningen, at det skrives for at
drage "omsorg og c:onstituere, hvorledes med vore midler og formue forholdes skal, når enten en af os først ved døden afgår, så dog efter begge vores
dødelig afgang og til at afværge og hindre alt den uenighed og trætte, som
den længst af os levende af vores børn kunne påføres." I testamentet er herefter opført følgende punkter":
1. Hvilken af os, den anden overlever, anordner den dødes begravelse og
bestedelse til jorden efter eget forgodtbefindende.
2. Der skal ingen skifte holdes, men den, der lever længst, skal beholde
det altsammen af jordegods, løsøre, penge o.s.v. og kan frit disponere over

det
3. Den overlevende må sælge, mageskifte og købe efter forgodtbefindende.
4. Da vi adskillige gange selv mundtlig som med vores bror Jens Juel
har tilbudt vores søn, Chr. Bjelke gift med Vibeke Juel, at give ham ligesådan medgift, som Sophie Juel har fået, og endog gjort samme tilbud
skriftlig af 1. marts 1690 og fået svar af 13. marts 1690, at han ikke ville
give os sikring derfor, som Niels Krag har givet, så er vi nødsaget at holde
sådan medgift tilbage, "da vi ej fandt det raisonabelt eller billigt at give en
kapital af vores hænder uden nøjagtig forsikring, at den ej skulle udfalde
på fremmede arvinger", men da vi fandt, at en sådan forskel skulle forårsage trætte efter vores død, har vi bedt Niels Krag tilbagegive Sophia Juels
medgift, hvad han har gjort og fået kvittering derfor.
5. Hvis vores børn, som nu lever, oplever vores død, da skal: Knud Juel
nyde Taasinge og alt tilliggende gods, Sophie Juel nyde Totterupholms
gård og gods, Vibeke Juel nyde Eriksholms gård og gods, hvor alle 3 hovedgårdenes bygninger skal gå. lige op mod hinanden, men da Totterupholms gård og gods ej in quante er så stor som Eriksholms gård og gods, ej
heller sågodt til indkomsten, skal Sophie Juel og hendes arvinger have den
obligation på 3.000 rdl., som Niels Krag har givet os. Løsøret skal blive på
enhver gård uden videre regning.
6. Den bekostning, som er givet på Knud Juels udenlandsrejse skal gå.
lige op mod den udflytning, vore døtre har fået.
7. Den gæld, som vi måtte efterlade, som ikke er specificeret her, må
deles i broderiod og søsterlod.
8. Det skal stå den af os, der overlever, "frit for i henseende til tidernes
forandring og besværlighed, som kan forefalde, dette efter eget forgodtbefindende at forandre og omgøre."
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Niels Juel kom imidlertid til at leve nogle år endnu, da sygdommen, hvad
det så end har været, blev lykkelig overvundet. Den 26. august var Niels
Juel atter tilbage i admiralitetet. Han havde da allerede den 5. august fået
ordre til, da kongen indkaldte den almindelige højesteret, at møde den
25. august på Københavns Slot samtidig med, at det blev pålagt ham, "så
ofte din lejlighed det tilstede vil, til samme tid der indfinder, og ellers hver
dag når højesteret i dette år holdes, der uden videre advarsel, møder, og dig
efter dens instrux såvidt den dig vedkommer allerunderdanigst retter og
forholder." Blandt de 27 højesteretsmedlemmer, der blev indkaldt var også
broderen Jens Juel >.
I øvrigt var Niels Juel den 25. januar 1687 sammen med admiral Henrik
Span blevet udnævnt til patroner for den hollandske menighed i København, men samtidig passede han også sit arbejde som patron for Holmens
kirke i København. I 1688 måtte han således gøre opmærksom på, at
grundvolden efterhånden var blevet så brøstfældig, at stenene i revieren
faldt ud. Han fik derfor tilladelse til at styrke grundvolden ved at indrette
en lille dæmning med pæle i grunden, dog således at de ikke ragede så
meget ud, at de hindrede "skiberammene" i deres ind- og udgående".
Til sidst må nævnes en mindre episode vedr. Niels Juels familie. Det
drejer sig om Axel J uel, der havde været i Ostindien og i 1688 ventedes
tilbage til landet med ostindiefareren Flyvende Ulv. Den svenske gesandt
skrev hjem herom: "Her er nu almindelig glæde i staden over de ostindiske
returskibe, som for 3 år siden gik herfra med oberstløjtnant Caldney." "Interessenterne venter denne gang at få mere end den kapital, de i 13 år
har mistet." Anthonette var sønden for ækvator kommet fra sin følgesvend
Flyvende Ulv, og dette samt 2 andre skibe fra Ostindien ventede man hver
dag. I juli sendtes nogle fregatter til Irland for at møde dem";
Niels Juel havde en speciel interesse i disse skibes hjemkomst, da hans
brorsøn var med - men som fange. Axel Juel var søn af Niels Juels bror,
Claus Juel til Nørre Vosborg. Han havde en gang før den skånske krig
været i Ostindien og var atter i 1681 blevet sendt derud for at være kommandant på Dansborg. I oktober 1682 var han blevet guvernør, men hans
styre som sådan havde vakt utilfredshed og forårsaget en sammensværgelse mod ham. For at oprette roen var han herefter gået hårdt frem og
havde ladet henrette l kaptajn og 3 handelsbetjente. Da meddelelser om
det passerede nåede Danmark, udsendtes herfra oberstløjtnant Caldney med
ordre til at bringe alt "i skik igen" og om fornødent ændre Axel Juels
dispositioner. Da Caldney kom til Ostindien, fremsatte han i september
1686 en erklæring, der godkendte Axel Juels embedsførelse, men i januar
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1687 blev Axel Juel alligevel kendt skyldig i sagen om henrettelserne, derefter fængslet og sendt med Flyvende Ulv til København".

Skibet kom omkring den 1. september til byen, hvorefter Niels Juel stillede kaution for brorsønnen, der da blev løsladt, men alligevel senere efter
kongens ordre atter arresteret og hensat i Kastellet. En kommission, der
fik sagen til behandling, dømte til gunst for Axel Juel, men da den i 1690
kom for Højesteret, blev Axel Juel dømt til at betale 1.000 rdl. til Christianshavns kirke, 1.000 rdl. til kaptajnens enke og 500 rdl. til hver af de
to assistenters enker. Derefter tog Axel Juel i øvrigt ophold på Niels Juels
gård, Frauengård, i Strammeise på Tåsinge.

21 Niels Jue!

17. De sidste år i søetaten

Den 2. november 1686 skrev admiralitetet til kongen: ..Såsom vinteren nu
begynder", og da det er nødvendigt, ikke alene at besætte de fire vagtposter som sidste år, nemlig: det store batteri ved bolværket, det gamle
batteri, batteriet ved bommen og prammen Are Noæ, men også endnu en
post mellem de to sidste ..formedelst districtets vidtløftighed", da foreslås
hertil en af de små fregatter, som f. eks. Sværmeren. Og til denne post
mente admiralitetet, at der burde være l løjtnant samt 15 mand, i alt bevæbnet med 6 flinterør, 6 huggere og 6 morgenstjerner'.
Ganske vist var flåden nu i sit nye leje kommet længere væk fra den
almindelige færdsel, men det nye område krævede mere vagtmandskab,
specielt om vinteren, når de fleste skibe var lagt ind. Alligevel havde admiralitetet allerede i samme sommer måtte indskærpe forøget kontrol, da
..der træffes adskillige mænd og kvinder på omgangen om flåden", hvorfor
vagten på det strengeste blev instrueret om, at absolut ingen andre måtte
komme der, end de der var på vagt. Derfor udgav admiralitetet også den
11. november en skærpet vagtordonnanee for vagten ved flåden",
Bevogtningen af skibene var en vigtig sag, men tilstedeværelsen af et tilfreds befalingsmandskorps var en anden nok så vigtig sag, som admiralitetet nu under Niels Juels ledelse tog op. Hidtil var søofficerer blevet antaget,
avanceret og afskediget efter behov og forgodtbefindende. Da det imidlertid ikke altid er de, der formår at gøre sig bedst tilpas for de overordnede,
der er de mest kvalificerede til at avancere, foreslog admiralitetet en epokegørende nyskabning for søofficerskorpset.
Den 6. november skrev admiralitetet til kongen: ..Da der tid efter anden
til gene for tjenesten forefalder disputer om rangen, da nogle har fået bestallinger som kaptajnkommandører, og andre henholder sig til deres alder
i tjenesten, og de fleste ellers retter sig efter den orden, de indføres i Eders
Majestæts reglementer", så foreslår admiralitetet en fast liste for de i tjenesten værende søofficerer med kaptajnerne fordelt i tre klasser og spørger,
om de ..således herefter må blive stående", samt ..om alle kaptajner i l.
klasse må have kaptajnkommandørs rang og de kaptajner, som farer for
opperkaptajner på admiralskibene, lige rang næst efter dem, for så lang
tid de samme tjeneste forretter, såvel kaptajner af 2. og 3. klasse og siden
kaptajnløjtnanter og løjtnanter må følge hinanden som listen forklarer",
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hvorved det også kan gå rigtigere til, når en eller anden officer avanceres".
Den 9. november bifaldt kongen listen, der således efter tidligere forsøg
nu endelig synes at skulle skabe en fast rang- og avancementsliste. Listen
omfattede 11 kaptajner af l. klasse:

l. Jens Jensen
2. Peder Carlsen Vleugel
3. Cornelis M. Bomfelt
4. Niels L. Barfoed
5. Bagge Knudsen Busch
6. Erick Madsen Lorck

7. Matthias Bagge
8.
9.
10.
11.

Michel de Voss
Reyer Pietersen Pie
Anders Bongh
Wichmond Petersen Hoffman

I 2. klasse var 10 kaptajner, i 3. klasse 7 kaptajner, hvoraf kan nævnes:
nr. 6 Christoffer Ernst v. St6cken. Af kaptajnløjtnanter var der 9 og af
løjtnanter 22, hvoraf kan nævnes: nr. 11 Mourits Hartmann og nr. 20 Peter Raben. Men unævnt foran disse stod Niels Juel og admiralerne og
kommandørerne, hvis rangfølge ingen tvivl var underkastet, og endnu ikke
optaget i den fornemme liste var de lærlinge, der udenlands søgte at gøre
sig kvalificerede som søofficerer. Blandt disse kan nævnes Ivar Huitfeldt.
Arbejdet gik herefter sin vante gang, indtil der begyndte at indløbe meldinger om sørøvere ved Vesteuropas kyster, og da disse i begyndelsen af
juni endog optrådte i Nordsøen, befalede kongen, at der skulle udsendes
nogle fregatter på kryds for at sikre handelen mod de tyrkiske sørøvere,
der tilmed skulle være en temmelig stærk eskadre. Admiralitetet foreslog,
at der, inden krydserne blev udrustet, straks blev sendt en barquelonge afsted for at advare skibe og indbyggere på Færøerne og Island. Flyvende
Fisk blev derfor afsendt med dette hverv den 18. juni. Kort efter afsejlede
viceadmiral Gedde som chef for en eskadre bestående af Gyldenlave. Svenske Falk. Victoria. Wrangels Palais. Heyren og Sværmeren. Muligvis er
det dennes udsendelse, der har forårsaget sørøvernes forsvinden, thi nogen
skærmydsler med dem forekommer ikke. Derimod var eskadren udsat for
meget dårligt vejr og den 23. juli forulykkede Wrangels Palais under Hetland (Shetlandsøerne), hvorpå eskadren efter at være kaldt tilbage vendte
hjem i begyndelsen af august. Kun 152 mand af de 240 mands besætning
på Wrangels Palais blev redder'.
Sommeren 1687 var i øvrigt uden nævneværdige begivenheder, men da
man til efteråret i admiralitetet tog skibenes reparation op til behandling,
viste der sig forskellige divergenser. Specielt havde man vedrørende Christianus IV's reparation bedt om skibbygmester Francis Sheltons syn på
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sagen. Denne foreslog da, at man i stedet for at forhude på den gamle
måde med klodser skulle benytte en ny metode, hvorved han hævdede, at
der kunne spares ca. halvdelen af træet og en tredjedel af jernværket, og
desuden ville denne metode sikre skibet i 30 år, medens den gamle metode
kun kunne sikre det i 10 år.
Admiralitetsmedlemmerne var imidlertid ikke enige om denne fremgangsmådes værdi, for medens Niels Juel og Chr. Bjelke støttede Shelton,
gik H. Span imod metoden. Den 2. december skrev de to første herom til
kongen og oplyste, at det tidligere havde været brugt i England og Holland at forhude skibe først med ege- og fyrreklodser og dernæst forbinde
dem med egeplanker udenom langskibs, men siden var fundet en anden
metode, som skibbygmester Shelton bifaldt i sit forslag, "og vi også anbefaler", nemlig at fordoble skibe med en hud af fyrrebjælker. Og det var
uimodsagt, at når skibsribber blev forbundet stærkt med jernværk til fyrre.
huden, som lægges langskibs, blev skibet langt stærkere og kunne ikke så
snart skyde ryg eller så hastig forrådne, som når der var klodser, hvor det
ferske vand let trængte ind og blev stående der og fordærvede både indholter og foerlng. Hertil føjede Span imidlertid sin udtalelse, hvor han fremførte, at Sheltons overslag angående mængden af træ ved den gamle metode var langt overdrevet. Han tilføjede: "Når bugen bliver lagt om skibet, som skibbyggeren det kalder, på klodser, og bliver ret lagt, som det
burde, hvortil tømmer overflødig findes på Holmen, så er jeg forsikret på,
at det er en gang så godt, som det forrige og koster en tredjedel mindre såvel i materialer som arbejdsløn end det forrige og er durabler, og måtte jeg
det allernådigst forfærdige, skulle det befindes, at det var i sandhed så "6.
Det har åbenbart været et bevæget admiralitetsmøde, der er mundet ud
i ovennævnte udtalelser, og kongen har ikke været stillet nemt, da han
skulle træffe afgørelse om dette så specielt skibbygningstekniske spørgsmål.
Imidlertid indtraf der i årets løb forskellige begivenheder, der nemt
kunne vælte et budget, idet den udenrigspolitiske situation forværredes.
Louis XIV, som var disse års urolige mand, havde ganske upåvirket af den
voksende alliance mod sig atter begyndt en skarpere kurs over for sine naboer, hvorved usikkerheden med hensyn til en ny krig tiltog. Dette er
sandsynligvis også grunden til, at vi finder en afgørende ændring i admiralitetsmødernes hyppighed. Efter at Niels Juel havde været borte 14 dage
i februar, kom der umiddelbart efter hans tilbagekomst i marts ikke mindre end 12 møder. Flådens tilstand blev underkastet en nærmere undersøgelse, og man begyndte så småt på hvervninger, som man dog foreløbig
lod foregå så stille som muligt",
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Sommeren kom dog til at forløbe uden krigsbegivenheder. Men man
havde åbenbart i forbindelse med forårets hvervekampagne fundet ud af,
at en omorganisering af bådsfolkene var nødvendig. Efter nogen forberedelse udstedte kongen, da den 6. november 1688 en ordonnance herom.
I pkt. 1. hedder det, at generaladmiralløjtnant Niels Juel skulle som ..opperhoved" over vores flåde og søfolk en general føre kommando over alle de
nu i kompagnier inddelte søfolk, som fandtes ved Holmen og Tøjhuset.
Søfolkene deltes i tre delinger hver på 10 kompagnier a 106 mand. Niels
Juel beordredes til chef for den ene deling, Chr. Bjelke for den anden og
H. Span for den tredje, idet hver chef i øvrigt fik en viceadmiral eller
schoutbynacht som næstkommanderende. Kompagnierne eller delingerne
skulle afløse hinanden ved arbejdet på Holmen, således at de i hver periode kun arbejdede der i 8 dage. øjensynligt har det været meningen at
skabe en fast stab af søfolk, der kunne være tilfredse med arbejdet i kongens tjeneste, thi ligesom kongen i juni overfor admiralitetet understregede,
at månedstjenerne, der arbejdede med at hente sten ved Stevns, ikke måtte
bebyrdes så meget, at de blev kede af tjenesten, således var han nu inde
på samme tankegang i ordonnancen. I pkt. 12 hed det nemlig: ..De bådsfolk, som har arbejdet 8 dage på Holmen og enten 14 dage eller mere er
fri, må efter eget behag, indtil raden igen kommer til dem, udføre et sømmeligt arbejde for sig selv eller andre her i byen og tjene noget ekstra, og
de skal stadig få deres gage uformindsket." Foruden deres løn skulle søfolkene hvert år have en lærredsskibsklædning og hvert andet år en klædeskjole og en hue",
Det var dog vanskeligt i løbet af kort tid at fremskaffe hele den lovede
beholdning af klæder, hvorfor kongen i december gav tilladelse til ..for
bedre at animere" folkene, at de til nytår en gang for alle fik et par sko og
strømper".
Samtidig ser vi, at Niels Juel også på anden måde tog sig af personellet
i søetaten, da han skrev til kongen om Bremerholms skole ved Holmens
kirke. Under henvisning til Christian !V's fundats fra den 17. september
1628 bad han om, at der måtte ydes underhold til 12 pødkere ved skolen,
således som det skete i Christian !V's tid. Disse forskellige bestræbelser for
at gøre livet i søetaten og kongens tjeneste mere tillokkende må uden tvivl
ses på baggrund af den konkurrence, der var opstået på bådsmandsmarkederne foranlediget ved de udenrigspolitiske forhold. Overalt rustedes til
krig og dygtige bådsfolk blev efterspurgte i de store havnebyer. Der var al
mulig grund til at gøre noget for dem, man havde",
I løbet af efteråret var der sket store begivenheder. I november foretog
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Wilhelm af Oranien sin landgang i England, og trods tilbud fra Louis XIV
afslog den engelske konge James II at modtage fransk hjælp. Da således
både Nederlandene og England var fuldt optaget af denne affære, fandt den
franske konge lejlighed til at gøre fordring på arvefølgen i en del af det
rhinske Kurphalz til fordel for en svigerinde og derefter med sine tropper
rykke ind i rhinegnene, hvor han besatte størstedelen af Kurphalz.
Lous XIV havde ved denne aktion også regnet med, at den tyske kejser
var tilstrækkeligt beskæftiget mod tyrkerne, men tog her fejl, idet denne
tog kampen op, og en storkrig, der varede helt til 1697, tog sin begyndelse.
Frankrig fik med et slag både Tyskland, Nederlandene og England mod
sig, medens kun Danmark forblev dets allierede. Louis XN ønskede imidlertid ikke denne gang et angreb fra nord i Tysklands flanke, men fandt
det vigtigere i første omgang at hindre en udvidelse af den fjendtlige
alliance ved også at vinde Sverige for sig. Modsat al fremmed indblandings
tidligere mål ser vi da pludselig, at Christian V blev opfordret til at begynde forhandlinger med Carl XI for at opnå en udsoning mellem de nordiske lande. Selvom bestræbelserne ikke bar frugt med det samme, var det
dog interessant at se, at der denne gang ikke blev lagt op til krig i Norden.
Christian V ville dog være forberedt på lidt af hvert og lod derfor flådens
forhold grundigt undersøge. Admiralitetet foreslog forskellige reparationer
og nyanskaffelser og udarbejdede i øvrigt oversigter over personellets lønninger samt specielle udgifter, der ville opstå ved flådens udrustning. Samtidig indsendte ekvipagemesteren, Chr. Wiibe, en nøje gennemgang af ethvert af flådens skibe med angivelse af disses almindelige tilstand samt
hvilke nødvendige reparationer, der burde foretages.
Alle disse forberedelser krævede naturligvis også flere admiralitetsmøder
i dette forår, og antallet kulminerede, da der i april holdtes i alt 18 møder.
Fra den 1. januar havde også viceadmiralerne deltaget i møderne. Efter at
isen den 5. februar havde ligget i en sådan mængde, at "søen var ganske
innavigabel" meldtes der den 16. februar, at "årstiden atter synes at ville
tillade sejlads". Der blev derfor sat fart på udrustningerne, og den 3. april
manglede kun 13 skibe at blive færdige. Kort tid efter sendtes de første
krydsere i Østersøen for at udspejde den svenske flåde".
Den 9. april fik Niels Juel ordre til at kommandere flåden i Østersøen.
Han skulle samtidig være chef for 1. eskadre og i denne have viceadmiral
Hoppe og schoutbynacht Schinckel. 2. eskadre skulle føres af admiral Chr.
Bjelke med videadmiral Gedde og schoutbynacht Bille og 3. eskadre af admiral H. Span med viceadmiral Poulsen og schoutbynacht Wiibe. Herefter
indtog skibene deres forsyninger og bl. a. også et vist kvantum vin, da det
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altid havde været brugeligt og af Hans kongelige Majestæt tilladt, at søofficererne måtte tage dette ombord fri for told, consumption og accise, til
consumering i kahytterne>,
Flåden manglede endnu Elephanten; Charlotte Amalie, Engelen og Svenske Falk, der alle var ved at blive reparerede, men nogle af dem ventedes
dog hurtigt klar. Imedens lå den øvrige flåde på reden blot afventende på
afsejlingsordre, idet kun nogle krydsere jævnligt afsendtes for at skaffe nyt
om svenskerne. Søndag den 26. maj inspicerede kongen flåden og var ombord hos Niels Juel. Den 29. maj var kongen atter i flåden på alle flagskibene. Endelig søndag den 2. juni lettede flåden og stod for en nordvestlig
vind sydpå. Første aften måtte der dog ankres udfor Dragør skov på grund
af vindstille, men den følgende morgen fortsattes sejladsen ind i Køge

Bugt".
Flåden blev foreløbig liggende i Køge Bugt. Krydserne udsendtes til
Østersøen, men i øvrigt hændte intet bemærkelsesværdigt. Niels J uel kaldte
mønstringen god., men opgav dog den 22. juni, at i alt 80-90 syge var sendt
i land, og at 10-12 var døde siden udsejlingen. Han tilføjede: "smitsomme
sygdomme mærkes intet til, Gud være lovet." Desuden skrev han, eller rettere sagt Niels Juel, Jens Juel og Chr. Sehested, der alle underskrev rapporterne til kongen, at flåden ikke havde flyttet sig på grund af vindstille og
af mangel på proviant>.
Den 25. juni meldtes atter, at "det har været blikstille, undtagen i går,
da vi gjorde en tur med flåden mellem Dragør og Skåne. Christianus V
fandtes at sejle mesterlig, såvelsom og Elephanten, som kom i forgårs til
flåden." Man gjorde sig klar til alle eventualiteter og stemningen kendetegnes i rapporten: "Her ved flåden ønsker enhver lejlighed til en action til
Eders Majestæts tjeneste, og forhåber næst Guds bistand Eders Majestæts
fornøjelse">.
Nogle få dage senere kom der endelig melding fra et par udsendte krydsere, om at den svenske flåde den 24. juni var blevet bugseret ud i vindstille. Den bestod af 2 eskadrer med 2 admiraler, hvad der fik de danske
admiraler til at spekulere over, hvor den tredje eskadre og tredje admiral
var henne. Ville svenskerne blot lade sig se i søen, eller var den tredje
eskadre ved at forberede en transport til Tyskland? Den 29. juni holdtes
krigsråd med samtlige flagmænd, og da kongens ordre lød på, "at man
ingen offension skal gøre, men fornemmelig have i øjemærke at bedække
Eders Majestæts lande," så besluttede man at gå med forderligste vind og
vejr til Møen og enten holde krydsende der eller ankre. Samtidig øgede
man antallet af udsendte krydsere mod den svenske flåde".
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Vinden var imidlertid ugunstig for den danske flåde, idet den i 3 dage
stod mellem øst og sydøst samtidig med, at tågen havde lagt sig. På denne
tid kom fra de udsendte krydsere en ny melding, der gik: ud på, at hele den
svenske flåde i 3 eskadrer nu lå ved Ystad, men efter at overraskelsen over
svenskernes nærhed havde sat sig, skrev Niels Juel stolt i sit brev til kongen, at vinden havde været god for svenskerne til at komme til den danske
flåde, men måske "er Køge Bugt dem endnu formedelst forrige tider mishagelig?".
Den 5. juli kl. 5 om morgenen lod Niels Juel flåden lette fra Køge Bugt
for samme dag at ankre ved Møen. Dagen efter lettede svenskerne med kurs
mod Wismar, hvorefter den danske flåde slog et slag over mod Falsterbo
og tilbage igen. På tilbagevejen blev det så stille, at skibene drev mellem
hinanden. De to flåder syntes i øvrigt at have tilsvarende opgaver, nemlig
blot at vente og se, hvad den anden part foretog sig. Medens Niels Juellå
med sin flåde ca. 2 sømil fra Møen ved sydenden af landet, kom der dagligt nye meldinger ind om svenskernes færden, men selvom de var på vagt
mod hinanden, behandlede de udsendte svenske og danske krydsere dog
altid hinanden med den største høflighed, når de mødtes. Svenskerne forstod åbenbart at indrette sig, thi den 13. juli lød rapporten om dem:
"Næsten hver dag holder de gæstebud med hinanden":",
Flåderne sejlede således med mellemrum ud på kryds og tilbage igen,
svenskerne med Ystad som basis og Niels Juel med Møen som basis. Samtidig benyttede Niels Juel lejligheden til at øve skibscheferne i rangering.
Onsdag den 17. juli om eftermiddagen kom kongen ombord på flåden fra
Møen, og alle hovedofficererne og kaptajnerne blev kaldt ombord på Niels
Juels skib, indtil "aftenvagten skulle skydes af." Da majestæten gik: ombord, blev der skudt 9 skud og siden, medens hans spiste, for hver ret 3
skud. Sammen med admiraler, viceadmiraler og schoutbynachter sejlede
kongen senere rundt i flåden for at bese skibene, medens ethvert af dem
gav deres løsen, når han kom, nemlig admiralskibene 9 skud og hvert af de
andre 3 skud. Først sent om aftenen var Christian Vatter ombord på Niels
J uels flagskib. Her overnattede han, hvorefter han torsdag morgen ved
6-tiden afsejlede mod land med dronningejagten Phenix'",
Den følgende dag blev der holdt krigsråd, og efter kongens ombord på
flåden givne mundtlige ordre gik: man til sejls mod Stevns. Den 28. juli blev
flåden atter flyttet nordligere i Køge Bugt. Nu blev det dårligt vejr, men da
Niels Juel fik ordre til snarest at indfinde sig på Reden, lykkedes det for
ham den 31. juli med en gunstig vind at komme under sejl op gennem
Drogden, og ved halvtotiden samme dag at ankre på Københavns Red.
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Kongen aflagde straks et kort besøg ombord hos Niels J uel, men kom igen
den 1. august, hvorefter hele flåden atter gik til sejls. Ved skydning blev
der givet ordre til at sejle i rang, samtidig med at kursen blev sat nordvest
over. I Nellebladets journal står videre: ..Vi gjorde 3 vendinger med hele
flåden, da lod generalen et gult flag vaje, at hver måtte gøre deres bedste,
og vi kom til ankers omtrent midt i farvandet mellem Sjælland og Skåne."
Om eftermiddagen ved 3·tiden gik majestæten i land, og den 3. august sejlede flåden atter til Københavns Red for at ankre",
I løbet af dette år, og medens togtet havde stået på, var der imidlertid
sket vigtige udenrigspolitiske begivenheder, hvorved blandt andet forholdet
mellem Sverige og Danmark blev synligt bedret. Sverige ønskede tilsyneladende at ville holde sig neutral, hvorfor også Danmark besluttede sig hertil, og da man ikke kunne vente, at Frankrig i sin vanskelige situation ville
hjælpe Danmark i det holstenske spørgsmål, besluttede Christian V at afslutte et forlig herom og samtidig søge en tilnærmelse til Sverige. Den 20.
juni blev forliget underskrevet, og kongen måtte gøre den holstenske hertug væsentlige indrømmelser og anerkendte ham i alle sine rettigheder, som
de var i 1675.
Årets sidste måned blev som sædvanlig optaget af forberedelserne til den
følgende sommers togter. Blandt andet foreslog admiralitetet en gennemgribende reparation af det nu 25 år gamle Prins Georg, idet admiralerne ønskede det ændret både for og agter. Da de senere havde drøftet sagen med
kongen blev resultatet i store træk således":
1. ..Skibet skal afskæres bagover hvælvingen så meget, som ske kan, dog
således at roret kan hænges af og til skibet. For at lette dette skal der lægges et stykke på stavnen som bør være 6,7-8 tommer tyk nedenunder og
løbe oventil ganske til intet."
2. ..Den øverste hytte aftages for at lette skibet."
3. ..At bakken aftages for at lette skibet, hvorved og finkenettet kommer
bort."
4. ..At der tages et stykke af halvfordækket."
5. ..At der, for at lette skibet mere fortil, lægges en bug forpå."
6. ..At masterne i skibet skal forsættes, hvilket lettest kan ske, når skibet først er fortømret."
Ved denne reparation ville skibet miste de stykker, som stod på bakken
samt 2 på ha1vdækket, men derimod bagtil, hvor den bageste hytte fjernes,
vinde 4 stykker, så skibet i alt ville miste 6 stykker. Til gengæld ville skibet imidlertid blive ..bekvemmere og stivere under sejl, så det ikke behøver
så meget ballast" Den 14. januar 1690 godkendte kongen dette.
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Medens Prins Georg således skulle gennemgå en foryngelseskur, blev
Julius Cæsar dømt til ophugning ligesom Las/drageren og en fra Holland
indført, men ubrugelig muddennølle. Samtidig fik admiralitetet lavet afridsninger af to nye fregatter, der skulle bygges ved Christiansand. Det var
imidlertid ikke alene skibsmateriellet, der fornyedes, men også nogle bygninger på Holmen, som skulle ændres i dette forår. I januar blev der givet
ordre til at admiral Spans hus skulle ombygges til generalcommissariat, medens et stykhus i baggården mod kanalen skulle indrettes til admiral Span'".
Disse ombygninger var et forvarsel om ændringer i søetatens administration endnu engang. Den 22. februar gav kongen meddelelse om, at landetatens og søetatens fælles økonomiske administration atter skulle adskilles.
Oberzahlmester Oluf Hansen, Christoffer Sehested og Jørgen Elers fik samtidig ordre til at overtage søetatens administration, idet de indtil videre
skulle rette sig efter den hidtidige instruks. Nogle uger senere, den 11. marts,
fandt kongen for godt, at admiral Hendrich Span skulle være Holmens admiral og "med arbejdet, skibbygningerne o. a. mere Holmen vedkommende
have indsigt", men stadig være i admiralitetet. Desuden blev de 3 delinger,
som havde stået under admiralerne, ophævet, medens dog folkene fra kaptajn til gemene inkl. uforandret skulle blive stående i kompagnierne, men
nu undergives de deputerede ved søetatens komando".
øjensynlig var ønsket om Spans placering som Holmens admiral en af
årsagerne til disse ændringer, og at det var et heldigt valg netop med ham
at genoprette Niels Juels gamle embede kom fremtiden til at vise. Hans
instruktion var naturligvis forskellig fra den, Niels J uel fik i sin tid på
grund af de i mellemtiden indhøstede erfaringer, og især bemærkedes det,
at hans arbejde i højere grad var koncentreret om selve Holmen. Medens
ban således uden for Holmen blot fik tilsyn med, at havnefogderne holdt
havnen renset, var han til gengæld fritaget for mange af de hverv, der stod
i Niels J uels gamle instruktion.
Henned var omordningerne dog ikke tilendebragt, thi både admiralitetet
og de deputerede fik nye instruktioner. Niels J uel fik som chef i admiralitetet atter mere direkte indflydelse på søetatens personel, idet admiralitetet nu
helt skulle tage sig af officerernes forhold og bl. a. afgøre, om "noget til
navigationens forbedring, skolens tiltageise og lærlingenes undervisning",
eller i anden måde til kongens tjenestes befordring kunne gøres. Admiralitetet skulle udkommandere officerer, lærlinge og marinere til orlogsskibene,
fregatterne og andre fartøjer ved flåden, men "med de andre befatter de sig
intet", da disse skulle fordeles fra Holmen. Hvis der opstod vakance i søofficerernes række, skulle de indstille de dygtigste og især dem, som fulgte
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..næst i chargen". Videre stod der i instruktionen, at under admiralitetsretten skulle administreres af admiralitetsråd Chr. Schønning som præsident,
og til sidst fastsloges det i instruktionen, at admiralitetscollegiet ikke i nogen måde skulle befatte sig med "Holmen og arbejdet der, equipagen og
hvad deraf dependerer", men overlade dette til Holmens admiral efter den
givne instruktion>.
På samme måde blev også linierne for de deputeredes arbejde trukket
klart op, og alt i alt synes det, som om dette års omorganisation gav tydeligere retningslinier i instruktionerne end tidligere. Vi kender desværre intet til de forudgående forhandlinger, men meget tyder på, at instruktionerne
er udfærdiget af mænd med større praktisk kendskab til arbejdet end flere
af de tidligere instruktioner. Politiske faktorer har tilsyneladende ikke spillet så afgørende en rolle som ofte før, hvorfor man kan formode, at Niels
J uel denne gang har haft en større indflydelse på instruktionernes udformning.
Admiral Spans nye stilling gav ham imidlertid skibbygmesteren som direkte underordnet, og da der ofte havde været uoverensstemmelser mellem
Spans og Francis Sheltons syn på skibbygningen, blev arbejdsforholdene
på dette punkt utilfredsstillende. Skibbygmesteren fandt sig derfor nødsaget til at trække sig tilbage, og den 2. april takkede han kongen for alt,
men da han nu agtede at rejse til sit fædreland til kongen af Storbritanniens
tjeneste, bad han om, at Christian V ville anbefale ham "til sin bror prins
George, at jeg har skikket mig som en ærlig mand egner og anstår." Interessant er det, at Shelton tilføjede: ,,- og som jeg fornemmer, at de højædle herrer deputerede ved søetaten begærer, at jeg mine afridsninger på
de skibe, jeg har bygt, såvel som mit bestallingsbrev skal give fra mig, så
vil jeg allerunderdanigst formode, at Eders Majestæt det ikke vil tilstede,
eftersom det er den ting, som skal forsvare mine forretninger om nogen påtale, som jeg dog ej vil formode, i fremtiden skulle ske">.
Niels Juel, Chr. Bjelke og Henrik Span fik i øvrigt den 25. marts ordre
til at indgive en fuldkommen efterretning om de nu i tjenesten stående søofficerer indtil lærling inkl. "deres capacite, conduite etc.". Admiral Spans
svar, der i den form, det er overleveret, er udateret, blev tilsyneladende afleveret først, derefter har Chr. BjeIke indsendt sit svar den 23. april, idet
han dog til dette bemærkede vanskeligheden for ham ved at bedømme alle
søofficererne. Nogle af dem havde nemlig aldrig været under hans kommando, så han her måtte støtte sig til andres bedømmelse, og desuden
kunne nogle arbejde med flid, når de blev kommanderet dertil, "men fejle,
når de i morgen selv skal have ansvar," ligesom også en mand det ene år
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kunne være god nok, det næste ikke".
Niels Juel afleverede sin konduiteliste den 7. maj og bad i sit svar om,
at det ikke måtte blive taget unådigt op, at det havde varet så længe med
svaret, ..hvortil min upasselighed den størst del har været årsag", men desuden havde det taget tid, inden han havde fået officererne forhørt en efter
en. Den omhu, hvormed Niels Juel har foretaget sine undersøgelser, gør
således på baggrund af hans retlinede karakter specielt Niels Juels beo
svarelse til et værdifuldt dokument ved vor bedømmelse af datidens søofficerer",
De tre konduitelister afviger naturligvis på flere punkter fra hinanden,
men det er dog karakteristisk, at Span var langt hårdere i sin bedømmelse
end de to andre. Bortset fra kaptajn E. M. Lorck, som de alle tre henviser
til kongens egen bedømmelse, da han siden 1678 havde været chef på kongens egen jagt. så må man i Spans liste passere de 8 højeststående officerer
og kaptajn Lorck helt ned til nr. 10 på listen, før man finder hans uforbeholclne anerkendelse af en mand. Summarisk så de tre admiralers bedømmelser således ud for l kommandør og kaptajnerne af 1. klasse, kommandørkaptajnerne:
Niels Juel
god, dygtig officer.

Chr. Bjelke
dygtig officer, sålænge han ikke
skal bruges mod
sin egen nation.

H. Span
Communicerer sine
landsmænd alt, hvad
han ved om flådens
tilstand.

capabel nok til
den charge, han
nu har.

god officer.

N. L. Barfoed

god, dygtig officer.

god officer og
ingen dranker.

E. M. Lorck

siden 1678 sejlet
på kongens jagt.
har altid skikket
sig vel.

kender kongen
bedst selv.
har altid comporteret sig vel.

god sofaren mand .

når han er i land,
drikker han mere,
end det sømmer
sig at gøre.

var god nok i alt, dersom han ikke idelig
slog sig på drik og
derudover gjorde sig
incapabel til aktion.
god sømand, men ikke
soldat, fordi han har
givet Carlshamn til de
svenske.
kender kongen bedst
selv.
gjorde bedst, om han
forandrede sin
profession .
god sømand og soldat,
når han ikke drikker,
er han en god officer .

Kommandør
P. Besemacher
Kommandørkaptajner
C. M. Bomfelt

M. Bagge

M. de Voss
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R. P. Pie

god søfaren mand.

gammel soldat og
sømand.

Andr. Bongh

god søfaren mand.

W. P. Hoffman

har mest været i
Indien, men comparteret sig vel
og upåklageligt.
god søfaren mand.

kender ham kun
lidt.
har altid comporteret sig vel.

P. H. Mos
B. Rolofsen

god dygtig søofficer.

god officer.
god officer.

god sømand og soldat,
bliver med tiden
gammel.
(omtales ikke).
god officer i alle
måder, men plaget af
podagra.
god dygtig
sømand og
god dygtig
sømand og

officer,
soldat.
officer,
soldat.

Desuden var der bedømmelse af 9 kaptajner i 2. klasse og 10 i 3. klasse
samt 10 kaptajnløjtnanter, 25 løjtnanter og 24 lærlinge.
Kort tid efter indsendelsen af sin konduiteliste måtte Niels Juel imidlertid for en længere tid opgive sin deltagelse i admiralitetsmøderne, sandsynligvis på grund af den upasselighed, som han selv omtalte i sin indberetning. Han deltog for sidste gang i dette forår i et møde den 12. maj og
har sikkert umiddelbart herefter måttet lægge sig. Sygdommen og efterfølgende rekreation forårsagede da, at han først igen indfandt sig til et admiralitetsmøde den 26. august",
Den forøgede aktivitet, der nu udfoldede sig med hensyn til beskyttelse
af den danske udenrigshandel var forårsaget af de hyppige overgreb, der
især fra engelsk side fandt sted. De bevirkede imidlertid ikke alene en skarpere kurs i Danmark, men også i Sverige, der måtte slås med de samme
problemer, og langt om længe lykkedes det da at nå til et virkeligt væbnet
neutralitetsforbund mellem de nordiske lande. Det forrige år var der blevet
gjort en betydningsfuld begyndelse, men først i marts 1691 blev det endelige mål nået ved undertegnelsen af en ny traktat.
Kongerne erklærede i den første artikel, at de ville beskytte undersåtternes søfart, handel, personer, skibe og gods samt forsvare deres frihed
og rettighed under den krig, som "adskillige potentater og stater med hverandre nu har og fører." De lovede i 8. artikel at udruste konvojskibe, der
skulle beskytte deres købmandsskibe og tillige i 11. artikel, at orlogsskibe
skulle krydse, hvor det ville passe bedst til beskyttelse og sikring af skibsfarten. I 12. artikel stod, at hvis det fandtes for godt, at nationernes krydsere eller konvojer stødte sammen og fulgtes ad, da skulle der kastes lod
om hvilken kommandør, der på den første rejse skulle føre kommando,
og siden skulle de skiftes",
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Kongerne lovede endvidere hinanden ved fælles optræden at fordre erstatning for de skader, der alligevel måtte finde sted, og sammen at skride
til repressalier, om dette blev nødvendigt.
Konvojrejserne blev derfor nu hyppigere, konvojerne større og bevogtningen mere effektiv, og i de følgende år var det problemer i forbindelse
hermed, som især optog den danske flåde. Til sådanne foretagender krævedes ikke admiraler udkommanderet, hvorfor Niels Juels virke i højere
grad blev præget af det daglige administrative rutinearbejde. I maj måned blev han atter indkaldt til at tage sæde i højesteret fra den 25. maj,
men derudover kender vi i den kommende tid kun lidt til hans arbejde.
Hans sommerferie fra admiralitetsmøderne faldt dette år mellem den
30. juni og 22. august";
Man får i øvrigt i dette år et indtryk af, hvor vidt søetaten efterhånden
favnede, og hvor stort dens arbejdsområde efterhånden var vokset, thi det
var ikke mere alene indskrænket til foretagenderne på Holmen, eller hvad
der udsendtes af skibe herfra, men havde også strakt sig til flådestationer
i fjernere dele af kongens lande: Gluckstadt ved Elben, Christiansand i
Norge og Christiansø ved Bornholm. Fra alle disse steder kom der denne
sommer ønsker om forbedringer. Det er imidlertid ikke stedet her at komme ind på enkeltheder desangående, men en konstatering af forholdene
kan give et indtryk af den sømagt, som Niels Juel stod i spidsen for, og
hvis udvikling han havde så stor en andel i.
I Gllickstadt var viceadmiral Poulsen chef. Her lå fregatten Dragonen,
jagterne Norske Løve, Prins Frederik, Glasjagten, Junkeren, Støren og
Rosen, medens 2 andre jagter, der havde hørt denne station til, netop var
afhændet. Til brug for flådestationen var endvidere en mudderpram og
nogle slupper og både. Ved ..den gliickstadske søetat" var ansat 1 viceadmiral, 3 kaptajner og 2 løjtnanter foruden underordnet personel".
I Christiansand fandtes l fregat på stabel, snauerne Ørnen og Lossen,
galejer af største sarter: Norske Løve, Christianus V, Frederik og Duckanden, galejer af mindre sarter: Lindormen, Nr. 2 og Nr. 3. Desuden en
hollandsk galiot De Jæger og galiot Vindhunden, boierten Weckop, brigantinen Næsvis og 3 skærbåde...Den norske søetat" havde af personel
ansat en schoutbynacht, 1 ekvipagemester, 1 skibbygmester og 1 mestersvend, 1 materialskriver og 3 løjtnanter foruden underordnet mandskab.
Medens viceadmiral Poulsen i Gllickstadt blot ønskede gammelt materiel
udskiftet med nyt, var statholder Gyldenløves ønsker langt større, idet han
både ønskede flere skibe, opførelsen af et tøjhus samt mere mandskab
stationeret ved Christiansand".
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Ønskerne vedrørende Christiansø gjaldt lodseriet, og den 6. juni blev
der da udgivet et' reglement for lodsen her. Det har sin særlige interesse
derved, at lodshvervet ellers var et privat erhverv, der varetoges af selvstændige folk på de nødvendige steder. Da Christiansø var en flådestation,
blev det imidlertid fastsat, at enhver skulle anvende lods her, selvom
skipperen var kendt med stedet fra tidligere besøg. Lodsen skulle have en
fast løn på 50 rdl. om året, men disse penge skulle betales ham af lodspengenev.
Det følgende års første store spørgsmål var defensionskibsordningen,
hvor admiralitetet fik til opgave at afgøre skibenes størrelse og mål. Admiralitetet indstillede til kongen om en inddeling i blot to sarter, der i størrelse for så vidt ikke viste videre stor forskel, men i bestykning var den,
at iLsarter skulle de største kanoner være 12 punder og i 2. sarter kun
8 punder. Men spørgsmålet om hele ordningen blev underkastet mere indgående undersøgelser i de kommende måneder, og endelig den 20. oktober nedsatte kongen en kommission, der skulle fremsætte forslag om hvorledes defensionsskibene bedst kunne bygges og monteres".
Medlemmer af kommissionen blev Ulrik Fr. Gyldenløve, grev ReventIow, Jens Juel, Niels Jue1, Christopher Sehested, admiral Span, obersekretær
Moth, obersekretær von Jessen og obersekretær Harboe. De fik ordre til,
..at I med forderligste tilsammentræder, og Eder denne materie med flid
foretager, såvelsom og Os om hvad I derved allerunderdanigst kan have
at erindre, Eders allerunderdanigste betænkende til Vores videre allernådigste resolution med forderligste tilstille." Kort sagt, kongen ønskede en
betænkning fra dem snarest, hvad han også fik. Spørgsmålet må åbenbart
have været grundigt forberedt forinden og stået klart for alle, thi allerede
den 5. november fik admiralitetet kongelig ordre til at gennemgå det udfærdigede projekt Dette var opridset i hovedpunkter, men ikke sat i paragraffer, og hvad skibenes montering angik svarede det til det af admiralitetet allerede i januar indleverede forslag".
Den 10. november indsendte admiralitetet til kongen sit forslag til forordningens anden del, nemlig angående defensionsskibenes betaling i krigstid. I hovedtræk gik det ud på, at rederne skulle stille skibet fuldt monteret og sejlfærdigt med 3 måneders frist, og at det ved ankomsten skulle
besigtiges og vurderes. Rederne skulle selv lønne et lille stammandskab i
hele tjenestetiden, medens kongen skulle lønne den øvrige besætning, der
blev påmønstret, og i øvrigt skaffe underhold til hele mandskabet. Mens
kongen benyttede skibet, skulle rederne have en fast månedlig sum, og
hvis fjenden tilføjede det skade eller erobrede eller sænkede det, fik reder335

ne erstattet det efter vurderingssummen. Men al den skade, som sø, vind
og vejr tilføjede skibet, måtte rederen selv betale. Forslaget var naturligvis langt mere detailleret end kommissionens, men afveg også fra dette
på et enkelt punkt".
Et andet problem, der kom for i februar måned, var Ole Rømers memorial af 13. februar til kongen om kompassernes misvisning. Denne var
fremkommet på grund af det virvar, som efterhånden var opstået ved forskellige kompaskonstruktioner. For mere end 200 år siden var man blevet
klar over, at der fandtes misvisning ved kompasserne, og tilmed, at denne
var forskellig i forskellige farvandsområder, men kompasmagerne i de forskellige lande havde da blot flyttet kompasnålen efter den misvisning, som
de skønnede var hyppigst forekommende for de søfolk, for hvem de lavede
kompasserne. Herved blev kompasserne i Sydeuropa, Vesteuropa og Nordeuropa konstrueret forskelligt, og hvis søfolkene benyttede kompasser med
en anden misvisning end den på stedet herskende, var faren for en forkert
navigation til stede. Hertil kom desuden, at man ikke havde taget hensyn
til misvisningens ændring fra år til år".
For at komme ud over disse besværligheder var man for nogle år siden i
Nederlandene gået over til at konstruere kompasserne uden hensyntagen
til nogen misvisning, så man i stedet hver gang skulle tage den med i beregningen ved navigationen. Med dette som basis foreslog Ole Rømer en
lignende ordning for den danske konges undersåtter. Admiralitetet, der fik
sagen overdraget, rådførte sig både med Ole Rømer og med navigationsskoledirektøren og gik herefter ind for det nye forslag. Admiralitetet frarådede en indførelse af de nye kompasser ved tvang, da det ville tage nogen tid at vænne de søfarende til dem, og foreslog i stedet, at kongen
skulle nøjes med at lade dem indføre i alle sine egne orlogs- og koffardiskibe og kun her ikke tillade andre kompassers brug. Samtidig skulle Rømer for borgerne forfatte en plakat om kompasserne og fremhæve fordelen
ved disse samt ulemperne ved de gamle, "så vil de søfarende efterhånden
utvunget bruge de nye kompasser'?".
Den 4. april måtte Niels Juel indfinde sig til en ekstraordinær højesteretssession og den 23. maj til en ordinær session. I øvrigt var søetatens arbejde atter præget af pengemangel, hvilket især kom til udtryk i de vanskeligheder, som Holmens admiral, H. Span, var kommet i. Han havde
flere gange rettet henvendelse til de deputerede om materielindkøb, men
uden synderligt held. Således havde han specificeret sine ønsker i en henvendelse den 27. september 1691, derefter atter den 7. november og 3. december 1691 og videre den 28. februar, den l. marts og den 2. april 1692.
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Her understregede Span, at hvis han ikke fik penge til mere mandskab,
kunne han ikke fuldføre alle arbejder, og hvis det varede for længe med
at få mandskabet kompletteret, ønskede han at vide hvilke af følgende
4 poster, der skulle stå urørt: 1. det nye skib, 2. reparation af Mars, 3. reparation af Anna Sophia eller 4. kalfatringen i flåden".
Det var en kedelig situation for de deputerede, der imidlertid nu erklærede, at mandskabet måtte kompletteres, og at de ønskede, at alle 4 poster
"med lige flid og succes kunne fortsættes", da de af yderste evne ville
stræbe efter at skaffe det fornødne materiel, så hvis noget manglede, var
det ikke deres skyld. De deputerede afgav dette svar den 7. maj, men for
at få yderligere fart i udviklingen sendte Span nu den 12. maj hele korrespondancen til kongen, for at denne skulle befale de deputerede at skaffe
materiellet i tide. To dage senere gav kongen sin tilladelse til, at mandskabet suppleredes op, og erklærede i øvrigt, at han ikke tvivlede om. at
de deputerede ville gøre deres yderste flid'",
Det gamle ord om, at "når krybben er tom, bides hestene" har åbenbart evig gyldighed. Arbejdet var imidlertid heller ikke let for de deputerede, thi samtidig med at der fra Holmen rykkedes for materialer og penge
til mere mandskab, så viste også leverandørerne deres utålmodighed efter
at få betaling. Ja, nogle truede endog med at opsige deres kontrakter, dersom de ikke fik den gamle gæld betalt",
Alligevel skred dog arbejdet fremad. Span fortsatte med sit arbejde på
den nye Holm, og han fik omsider det første skib, der byggedes der, så
langt frem, at det kunne løbe af stabelen i begyndelsen af oktober. Samtidig
arbejdedes på en forbedring af fyret på Anholt, og som det, der optog
det meste af admiralitetets tid, må nævnes de stadige konvojeringer og forskellige affærer med kapere. Særlig juli måned var præget af mange admiralitetsmøder".
Den uheldige økonomiske tilstand kom endnu engang til orde ved Spans
rapport i slutningen af december 1692. Han skrev: "Flåden bliver daglig
gamlere, så en del af skibene gør det ikke længe." - ..Fløjteskibe til at
hente tømmer har de deputerede endnu ikke anskaffet, så jeg er bange
for, at der også vil blive mangel på materialer tilkommende år." - "Stenkul er det snart forbi med, og standser smedjen, standser tørnringen." Span
oplyste, at han den 9. november tilstillede de deputerede sin behovseddel
for det kommende år og tilføjede: "Gud give, de i tide vil hjælpe." Endvidere fortalte han, at de fleste daglønnere var bange for, at de ikke skulle
få penge og betaling i rette tid, hvorfor en stor del allerede var gået bort
og nu arbejdede i Carlskrona, Nederlandene, Kønigsberg og andre steder.
22 Nicis lud
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Han sluttede med at sige: ..Summen på hele sagen er denne: kommer der
ikke anderledes hjælp, end der har været i dette år, og flåden skal ligge
hen i 3 år, så kan den siden ikke reddes i 10 år"48.
Niels Juel havde sandelig opnået at arbejde under skiftende forhold i
den danske søetat, men de år, hvor der havde været tilstrækkeligt med
penge til flådens vedligeholdelse og udbygning, var dog de færreste. Endnu
engang i sine sidste år måtte han opleve, at økonomien strammedes, at
arbejdet med flåden derved vanskeliggjordes, og at planer måtte henlægges. Trods de ofte lidet opmuntrende arbejdsforhold var der dog under
Niels Juels ledelse både før og efter, at han var blevet admiralitetets præsident, sket så mange nyskabelser og reformer, at man med rette kan betegne denne tid som en strålende renaissance for flåden. Niels J uels personlige indflydelse heri er overordentlig stor, hans initiativ har været værdifuldt, men han har også haft dygtige hjælpere.
De ringe økonomiske forhold ramte imidlertid også personellet i søetaten. En oversigt over restancerne udarbejdet i november 1693 angav, at
fra kaptajner til lærlinge har de levet i en sådan nødtørftighed, at ..de undertiden har fået af tømmermandens armbøsse." Restancerne så således
udv:
d. 1/10 1693 resterede officerernes løn med 6 kvartaler, i alt
36.535 rdl.
gemene årstjenere resterer fra 1/10 1686-31/12 1688
med 9 kvartaler
106.586 rdl.
samt månedsløn fra 1/12 1691-30/9 1693, i alt
22 mdr.
134.718 rdl.
1.080 rdl.
d. 1/10 1693 resterede gejstligheden med
og civilbetjentene med
7.784 rdl.
ekvipagen på Elben og Christiansands søetat
7.279 rdl. 11 sko
daglønnerne resterer fra 14/10 1689-31/12 det gamle
10.963 rdl. 94 sko
15.223 rdl. 49 sko
og det ny fra 2/1-30/9 1693
leverandørerne resterer
42.810 rdl. 78 sko
fra kornfragter resterer
1.085 rdl. 67 sko
ekstraudgifter som officerernes kahytspenge,
månedstjenernes afregning
5.420 rdl .
ekstraudgifter 1692
30.960 rdl. 39 sko
ekstraudgifter 1693
32.155 rdl. 37 sko

i alt
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432.601 rdl. 87 sko

De økonomiske vanskeligheder havde ikke alene forårsaget restancer til
lønmodtagerne, men også til leverandørerne og derigennem påvirket forsyningerne til Holmen. Vi har allerede set, hvordan Holmens admiral og de
deputerede, som skulle fremskaffe materialerne, har været i klammeri. og
sandsynligvis var det dette forhold, der blev årsag til nye instrukser for
begge parter.
Endnu et betydningsfuldt initiativ fra disse år må nævnes, nemlig søopmålingen. Da man netop på denne tid var i gang med en gennemgribende ny matrikulering af al jord i Danmark, lå det måske nær i tanken,
at en opmåling til søs også kunne klares. Dog var opgaven med datidens
hjælpemidler ikke nem. Alligevel beordrede kongen den l. maj 1688 admiralitetet til at iværksætte de nødvendige forholdsregler til at få forfattet
et kort ..over dybet mellem Sjælland og Skåne, over Grønsund og dets farvand og over det ganske bælt" Til hjælp for navigationsdirektør Jørgen
Dinesen udpegede admiralitetet kommandørkaptajnerne Jens Jensen og
Niels L. Barfoed, løjtnant Jørgen Liebendantz samt lærling Michel C.
Bomfelt, og af fartøjer tildeltes til opgavens løsning ..2 flackgående fartøjer", nemlig jagten Seehesten og den nybyggede galiotjagt samt to grønlandske chalupper og to norske joller. Den 3. juli, da alt var klart, fik cheferne deres ordrer for togter".
Resultatet blevet godt og grundigt udarbejdet kort over Sundet, der
endnu er bevaret. Arbejdet støttedes også af Ole Rømer, der i 1689 gik
videre med sagen, hvilket forårsagede, at to søopmålere, Hans Jensøn og
Niels Hegelund, fulgte med flåden på dennes togt for at opmåle og kortlægge. På dette tidspunkt fandt imidlertid Jens Sørensen tiden moden til
at vise sin kunnen. Han havde tidligere søgt at henlede kongens opmærksomhed på sig, og han fik nu tilladelse til at komme frem med sin hidtidige
produktion...Den 23. maj til 6. juni var jeg i Hafni, 15 dage, med mine
5 stk. afrids til et søkort, fremviste det for kongen og høje herrer, da Rømer prætenderede mig stærkt imod, og jeg ham overvandt." Med sine nye
metoder besejrede den nye søkorttegner de gamle erfarne folk, og fra da
af overtog han søkortopmålinger i de danske farvande. I søetaten blev
Niels Juel hans energiske beskytter, og hans søopmålinger var så imponerende præcise, at man først mere end 150 år senere nåede til lignende resultater. Af forsvarspolitiske grunde måtte han til sin sorg se, at hans kort
aldrig blev trykt",
Den danske flåde måtte som andre på denne tid, og forøvrigt i lang tid
fremover, hovedsagelig benytte sig af hollandske eller franske kort, der naturligvis havde adskillige mangler. Dette viste sig bl. a., da admiralitetet i
22"
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1694 drøftede det af Jens Sørensen nye forfattede kort over Østersøen.
Jens Sørensen påviste her adskillige fejl i "det nye franske atlas, hvor de
fleste passer er uddragne af de hollandske og er helt urigtige." Admiralitetet bad da kongen, om Jens Sørensen måtte blive sendt til Kattegat for at
forfatte et rigtigt kort her og foreslog til rejsen kongens forrige jagt, der nu
hed Frøcken Elsken samt en chalup og en jolle. Det følgende år så man
resultatet af opmålingerne og gav mange anerkendende ord til det nye Kattegatskort. På grundlag heraf anbefalede man samtidig Jens Sørensens forslag om flytning af fyrene på Skagen og Nidingen. I øvrigt forespurgte Jens
Sørensen, om den stilling, han efterhånden havde erhvervet sig ikke kunne
berettige til titlen søkortdirektør eller kaptajn til søs".
Freden, de dårlige økonomiske forhold og den efterhånden rutinemæssige behandling af konvojsagerne samt vel også Niels Juels alder var årsager til, at mødehyppigheden i admiralitetet langsomt mindskedes. I en årrække havde Niels Juel som sine bedste hjælpere haft de to dygtige admiraler Chr. Bjelke og H. Span. Med fantasi og fremsyn havde disse tre
mænd organiseret og styret søetaten og ved deres samarbejde grundlagt institutioner, som vi i dag berømmer. I 1694 ophørte dette for vor flåde så
frugtbare samvirke. Christian Bjelke døde den 13. januar og Henrik Span
den 27. december samme år, og i juni havde Niels Juel fået sit afgørende
knæk helbredsmæssigt, da han brækkede sin arm.
Christoffer Ernst von Støcken afløste Span som Holmens admiral, og i
januar 1695 drøftede man, som de foregående år, spareforanstaltninger.
For at være sikker på at få mandskab besluttedes det, at lønninger først og
fremmest skulle betales til "den gemene mand". Man var bange for, at
kongens tjeneste skulle komme i vanry, og hvervningerne blive vanskeliggjort I disse urolige tider måtte man stadig være forberedt, og da der
skulle skaffes folk til komplettering af Holmens mandskab, blev det den
11. februar fastslået, at
1. en befaren må gives 2-3 rdl. på hånden,
2. de, der tager tjeneste for livstid eller for lang tid vil først og fremmest
få hus i Nyboder og avancere til underofficerer,
3. der blev nu givet den lempelse, at matroser måtte blive forskånet for
jordarbejde med hjulbører ved søbaggeme, idet der hertil i stedet skulle
tages soldater for 4-6 sko dagleje".
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Til forbedring af forholdene for folkene på Holmen blev det desuden i juni
bestemt, at der skulle laves en fodsti fra Nyboder til toldboden og den ny
Holm, så mandskabet ikke behøvede at gå i ler og vand til midt på benene,
"hvorved helbredet svækkes, og klæderne fordærves":",
Dette år holdt Niels Juel ikke nogen ferie. I november deltog han i festlighederne ved kronprins Frederiks bryllup med prinsesse Lovise af Mecklenburg. Sammen med sin bror, Jens Juel, og rigets fornemste folk fulgte
han kronprinsen til en lejr uden for København, hvor denne modtog sin
udvalgte. Et stateligt optog af karosser og ryttere fulgte herfra brudevognen ind gennem Nørreport ad Nørregade, Gammeltorv, Vimmelskaftet,
Østergade og ud på Kongens Nytorv forbi corps de guarde, Gieses, Niels
Juels og statholder Gyldenløves huse langt giethuset og kanalen forbi Holmen til slottet, hvor kongen og dronningen neden for trappen tog imod
brudeparret",
Det sidste år, i hvilket Niels Juel virkede i flåden, var ellers præget af
omsorgen for søetatens personel. I marts gennemgik man således forholdene ved Nyboder og bestemte sig her for en tildeling af husene i større
overensstemmelse med deres oprindelige formål. De 590 huse, som da
fandtes i Nyboder, skulle i fremtiden fordeles efter en fast plan, idet denne
dog først skulle bringes til udførelse, efterhånden som beboerne afgik eller
flyttede",
beboerne i
planen
1696 fremover
antal huse for
kaptajnløjtnanter og løjtnanter
.
9
8
til skole
.
3
d. 2. juni 1659 solgt til bager Poul Meyer, så de står til
indløsning
.
5
2
quæsthuslemmer
.
en "ruehugger forryckt"
.
~
tøjhusfolkene
. 100
100
håndværksfolkene
. 121~
100
skippere
.
14
45~
26
høj bådsmænd
.
14
søfolk
:
. 203~
353
Holmens kompagni
..
75
590

590
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Efter planen skulle desuden befalingsmændene fordeles i gaderne, så der i
hver ..fulde gade" skulle bo 1 kaptajnløjtnant eller løjtnant, 2 skippere og
2 høj bådsmænd, mens der i hver "halve gade" skulle bo 1 løjtnant, 1 skipper og 1 højbådsmand. Nyboder ville imidlertid aldrig kunne komme til
at rumme hele søetaten eller alle bådsfo1k, men erhvervelsen af et hus her
kunne måske være en spore for de mange andre.
Nyboder var for årstjenere, men i dette år begyndte man også på en
plan vedrørende de søfolks boligproblem og underhold, der ikke var i
tjenesten. Spørgsmålet behandledes i den mønske kommission, hvori også
Niels Juel havde sæde. Den 21. oktober indgav han sin betænkning herom.
Han fremhævede, at da der allerede fandtes en stor del søfarende folk
der på øen, og flere kunne forventes at nedsætte sig efter de af kongen
meddelte friheder, så foreslog han, at en søkaptajn og 2 løjtnanter skulle
bo der fast for at kunne have kontrol med og kommando over søfolket.
Han foreslog hertil kaptajn Schønebøl samt løjtnant Goris og løjtnant
Povel Nold, men dersom kongen senere fandt det påkrævet at sætte en
flagmand over Møen, ville han hertil foreslå schoutbynacht Schinckel. Niels
Juel kom dog ikke til at beskæftige sig mere med dette interessante projekt,
men han var i admiralitetet med til at fremføre endnu en sag vedrørende
personellets kår, nemlig om søofficerernes avancementer".
Den 15. december 1696 forelagde admiralitetet for kongen, at der i søetaten ikke så tit som i landetaten var lejlighed til avancement for officererne, og da disse på grund af det fra fremmede steder medbragte gode
renomme og ellers den i kongens tjeneste gode conduite var overmåde capable, så foreslog admiralitetet, for at opmuntre flere til søtjenesten, at kaptajnerne af 2. klasse fik gang og sæde lig med kommandørkaptajner. "Og
da vi mærker, at den hidtil hafte attrå til Eders kongelige Majestæts søtjeneste nu på nogen tid har mærkelig aftaget, siden Eders kongelige Majestæt har i forordning af 4. januar 1696 befalet, at de, der agter at forfremmes under Eders kongelige Majestæts sømilice, skal til Eders kongelige Majestæts ridderlige akademi betale 50 rdl. for undervisningen i navigation, skønt der ingen undervisning i navigation sker på akademiet, men
alene på navigationsskolen, da foreslår admiralitetet, at kongen skal dispensere for dem, der går i søtjenesten, for denne udgift og samtidig forøge
antallet af lærlinge, der nyder løn, til 24"53.
Dette blev en af de sidste vigtigere sager, som Niels J uel tog del i, da
sygdommen nu var ved at tage overhånd. Han omtaler det selv for første
gang i anledning af sin betænkning angående den mønske kommission, idet
han den 21. oktober skrev til kongen, at "jeg nu formedelst påkommende
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svaghed ej selv kan allerunderdanigst opvarte hos Eders kongelige Majestæt at give underdanigst rapport", hvorfor han tillod sig at sende den
skriftlig. For første gang siden den 30. oktober 1694, da han kom tilbage
fra sit 4 måneders lange fravær på grund af sygdom, måtte han nu atter
melde fra. I de sidste to år havde han ikke undt sig selv ferie, muligvis vel
vidende, hvad der nærmede si~·.
Niels Juel var kun kort tid fraværende fra møderne i oktober, men i november blev der kun holdt et møde. Helt rask er Niels J uel næppe blevet,
thi den 21. november fik han kongelig ordre til at introducere Ulrik Chr.
Gyldenløve som admiral ved søetaten og vicepræsident i admiralitetskollegiet og i Niels JueIs fravær og svaghed lade ham præsidere i admiralitetskollegiet samt forrette, hvad der kunne forefalde efter instruktionen. Den
5. december 1696 deltog Gyldenløve for første gang i et admiralitetsmede".
I december afholdtes kun 2 møder, i januar 4 møder og i februar slet
ingen. Det var tydeligt, at Niels Juels kræfter ebbede ud samtidig med, at
hans efterfølger allerede var begyndt at arve hans forskellige stillinger. Den
23. februar 1697 meddelte kongen Niels Juel, at Ulrik Chr. Gyldenløve og
Mathias Moth skulle være patroner for den hollandske lutherske menighed
ved Holmens kirke sammen med Niels Jue156 •
Som sædvanlig fik Niels Juel ordre til at indfinde sig i højesteret den t l.
marts, men den 9. marts 1697 gav han for sidste gang møde i admiralitetet,
og i højesteret kom han næppe. Hans sidste gerning var da den 9. marts at
indskrive en ung franskmand som lærling til undervisning hos navigationsdirektøren, som et næsten symbolsk forhold mellem alderdom og ungdom.
Admiralitetsmødeme tog nu atter til i hyppighed med yderligere 5 i marts,
men nu uden Niels Juel. Så længe som muligt havde han selv ønsket at
lede alle møder i admiralitetet, men måtte omsider give op.
"Da Niels Juel kæmpede med sin sygdom i 1697, lod han magister Giert
Wincke tilkalde og holdt gudelige samtaler med ham om denne verdens
forfængelighed og Kristi dyrebare værd og fortjeneste o. a. Han Iod kirkesalmer, som han selv valgte, synge for sig",
Den 8. april 1697 kl. 11 formiddag døde Niels Juel i sit palæ i København. Den 10. april fik Gyldenløve overdraget præsidentchargen i admiralitetet, og den l. september samme år udnævntes han til generaladmiralløjtnant. Livet gik videre, men Danmark tog en gribende afsked med sin største søhelt.
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18. Æren bør Gud

Siden den 8. april stod der efter kongens ordre dag og nat vagt ved Niels
Juels lig. Vagten bestod af l kaptajn, l løjtnant og 4 sergenter, og først
den 17. juni fandt hans bisættelse sted'.
Klokken 9 om formiddagen samledes rigets fornemste mænd i Niels
Juels palæ på Kongens Nytorv omkring den fornemt udsmykkede kobberkiste. De to marskaller, kaptajn Christopher Scheel og kaptajn Wind., bad
først hr. Marcus Gjøe fremføre sin ligtale, hvorefter denne stående ved
kistens hovedende først talte om Niels J uels liv og gerninger og derefter
talte til Niels Juels våben, hans kårde, der sammen med balgen blev lagt
på kisten",
Han fremhævede Niels Juels dyder og sagde bl. a.: "Han delte også af
sine sejrvindingers ære med de gemene matroser, så vidt det kunne tilkomme dem; for dem bar den salig herre en stor omhu, at deres løn aldrig
blev dem under hvadsomhelst skin beskåret. Den salig herres køkken var
som et spisekammer til de syges underhold, og hans viden i medicin og
chirurgi tjente ikke lidet til de såredes kur." - "Man hørte aldrig denne
gode og brave mand prale og prange med sine store tjenester eller anmasse
sig æren af sine mange og lykkelige sejrvindinger: "Æren bør Gud" var
altid denne gudfrygtige søhelts mundheld, når en og anden ville berømme
ham derfor." - "Samtlige landes og byers indbyggere nævnede ham ej heller aldrig uden det navn af den gode herr Niels Juel, den gode gamle ridder." - "Han bar med en lige tålmodighed i en forunderlig sindets ro sin
sygdoms byrde. Han anså den selv som en vandringsfærd fra et uroligt sted
til et roligt. Og til dem, som ønskede ham at leve, var hans ordinære svar:
Hvortil? Uden at mit helbred kunne forslå til at gøre endnu Hans Majestæt
nogen tjeneste."
Herefter vendte Marcus Gjøe sig til kården og sagde: "Vel sværd, tjen
nu ingen mere; thi om du end skulle lede længe efter en anden herre, så
vid., at du vil næppe finde nogen i hvis hånd du kan vorde så priselig. Din
salig herre misbrugte dig aldrig til ulovlig hævn eller vrede mod nogen,
han skæmtede dog intet, når han blottede dig. Blank kom du ud af balgen,
men blodig kom du ind igen, thi han brugte dig til store ting, for Gud., for
kongen, og for disse riger."
"Nu din salige herres stridsdage har en ende, og han hviler af al sin møje,
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hvil du også og hvil på den grav, hvori din salig herre hviler. Og som din
id har været hidindtil uro og ufred, så vær og forbliv nu indtil verdens ende
et freds- og ærestegn på din salig herres ligkiste. Og din tjeneste være herefter denne alene: at du peger med din od på din salig herres gravskrift,
på det at de, som går der forbi, må vorde kuriøs at læse, hvad du peger på,
så vil de dig til ære skønne om din klinges gennemtrængende magt og skarphed, når din salig herre holdt om fæstet og ville bruge dig: Far vel."
Da Mareus Gjøe havde endt sin tale, trådte kaptajnerne og nogle adelige
personer frem, løftede kisten af den fløjlsfod, den stod på, og bar den ud
af gemakket tilligbåren, som løjtnanterne bar. Omkring båren gik 16 oberskippere med 16 højadelige faner, og over den bar 12 kommandørkaptajner
den sorte fløjlshimmel, der også havde stået i gemakket. Samtidig blev der
fra kongens jagt, som lå for enden af Nyhavns kanal lige ved Kongens Nytorv med sørgevimpel og flag, skudt 9 skud.
Processionen bestod forrest af en bataillon marinere ført af stadsmajoren, dernæst en marskalk med sørgekappe og slør samt 2 "eourasser" på
fornemt udstaferede heste. Og herefter var rækkefølgen:
kaptajnløj tnant Florentz med en stor rød damaskes blodfane,
en sørgehest behængt med våben og ført af 2 betjente med lange sørgekapper og slør,
navnefanen med sorte silke- og guldfrynser båret af kaptajnløjtnant
Fuehs,
en sørgehest ført af 2 betjente med sørgeslør og kapper,
en hvid atlaskes frydefane, hvorpå Niels Juels navn, titel og våben var
syet med guld, og ført af kaptajn Troyel,
en sørgehest ført af 2 betjente med lange sørgekapper og slør,
sørgestandarden prægtigt syet med guld og sølv og ført af kommandørkaptajn Munek,
en hest med sort fløjlsdækken, hvorpå var et hvidt atlaskes kors og ledsaget af 2 betjente med sørgekapper og slør,
en sørgefane ført af kommandør Besemacher,
16 store vokslys med våben og flor båret af skolens elever med sørgeklæder og slør,
processionens marskalk, kommandørkaptajn Seheel, med en lang sørgestav beklædt med sort klæde og et langt sort flor på,
slægten Juels våben og skjold båret af oberstløjtnant Clesten på en sort
fløjlspude mellem 2 søguder,
kommandostokken båret af oberstløjtnant Swertzel på en sort fløjlspude,
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den kongelige ridderorden af elefanten båret af admiral von Støcken på
en sort fløjlspude,
ordenssekretær Lerche;
dernæst fulgte ordensherrerne,
og lige foran liget gik de kavalerer, der bar liget ud af gården og siden
ind i kirken,
derpå fulgte Niels J uels kiste,
lige efter denne gik en marskalk,
dernæst Niels Juels slægtninge og familie,
siden ministrene, geheimeråderne, etatsråderne, biskoppen og de fornemme gejstlige samt justits- og andre råder,
borgmestre og råd, professorer, kongelige og civil betjente samt de fornemste borgere i byen,
en marskalk, som var ekvipagernester Judichær,
og til sidst sluttedes processionen med den 2. bataillon af marineregimentet med sørgetrommer og omvendt værge.
For at tage imod Niels Juel stod noget fra kirken, "et musketskud ud på
gaden", rektor og konrektor og alle lærerne med hele Vor Frue skoles
disciple samt kantor og lærer ved Holmens skole med disciple, alle med
lange sørgekapper og slør. Medens de istemte en sørgesalme, blev Niels
Juel herefter af søkaptajner og andre adelige båret ind i kirken og sat midt
på gulvet lige foran prædikestolen, værdighedstegnene, som var ført foran
båret i processionen, blev anbragt omkring kisten, og over den blev stadig holdt den sorte fløjlshimmel.
Under prædikenen, der blev holdt af dr. Peter Jespersen, var kongen og
dronningen til stede i kirken sammen med arveprins Frederik og hans
gemalinde prinsesse Lovise samt prins Carl og prins Wilhelm og hele det
kongelige hof.
Prædikenen var lang og indholdsrig. Den første fjerdedel var en uafbrudt fremdragen af skriftsteder og udlægninger af disse, som det var tidens
skik, for at karakterisere Niels Juel som menneske. "Han var en stor mand,
men ikke i sine egne øjne." - "Hvad moderation han brugte i sin kommando er enhver bekendt: Den brutalitet, en del bruger, var ham en vederstyggelighed - mod den ringeste bådsmand holdt han sig som en far - for
de syge bar han en faderlig omsorg." - "Hans rnisundere, der ikke kunne
finde noget med rette at dadle på ham - ville vende ham det til en last, han
var for from, for lemfældig, fordi han ikke efter deres humør trakterede sin
herres folk og tjenere som bæster."
Derefter skildrede dr. Peter Jespersen Niels Juels slægt og aner og gav
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så en nøje udredning af hele hans liv. Han sluttede med at omtale Niels
Juels sidste sygdom: ..Han mærkede vel nu, som han dog som en god kristen forud vidste, at døden var den sidste fjende, som skulle overvindes,
og mod hvilken han mandeligt væbnede sig." Og med maritime vendinger
udtalte Peter Jespersen: "Bølgerne og Belials bække rejste sig mere og mere
og brusede heftigt på hans nu svage og fast redningsløse skib med dødens
visse komme." Til sidst endte han prædikenen med tekstens forklaring, idet
han atter med skriftsteder beskrev Niels Juels karakter, og sluttede:
..Så far nu vel, du redelige Juel, og hav tusinde tak for hver en dag du
har været her, for hver en tro tjeneste du har gjort din konge og dit fædreland, far evindelig vel, du stridsbare helt, og gak ind i de evige fredsboliger,
hvor der er fred uden fejde, glæde uden sorg, ære uden misundelse, lys
uden mørke, en meget stille ro; Gud lade os finde dig der, og der sammen
med dig til evig tid uden ende. Amen".
Så snart prædikenen og salmerne var til ende, blev kisten båret ud i koret og anbragt omgivet af faner, vokslys, ridderordenen, kommandostokken
og Niels Juels slægtsvåben. Bisættelsen sluttedes med 3 salver affyret af
hele marineregimentet, der stod om kirken og 9 grove kanoner, som til lejligheden var sat på Kongens Nytorv, og til sidst fyredes også af kongens
jagt, af Sværdfisken og af batteriet ved flåden, hver med 3 gange 9 skud,
nemlig i alt 3 gange 27 skud. Herefter gik alle de højfornemme herrer, familien og hele følget tilbage til Niels Juels gård.
Den svenske gesandt fulgte interesseret højtideligheden og berettede hjem
til sin konge herom. Han skrev bl. a.: ..SåIænge jeg har været her på stedet,
har der ikke været en så anselig og strålende procession." - ..Den salig
herre var meget estimeret og afholdt af kongen og han efterlod hos alle
her en stor berømmelse, som han og var en meget from og redelig mand
og ligefrem uden nogen facon. Blandt andre gravskrifter, som er gjort over
ham, så findes en, som er meget pikant for Sverige i henseende til de søaktioner, som passerede i sidste krig, og som i går blev meddelt mig. Det er
meget ubetænksomt gjort af ham, der har skrevet den, men mere endnu af
dr. Bartholin, som har censureret den og givet den sin approbation, at den
må trykkes, hvilket ikke kan tjene andet end at sætte bitterhed mellem
nationerne" 3.
Svenskerens personlige karakteristik af Niels Juel kunne ikke være smukkere og mere træffende, men at han ikke har kunnet goutere alle de hyldestdigte, som forfattedes til Niels J uels ære, er forståeligt, thi der var
mange, og ikke få af dem udbredte sig i tidens stil i måske lidt for blomstrende vendinger. Af titlerne på disse kan nævnes: Samtale med rygtet om
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den i liv og død triumferende hr. Niels Juel - et æreminde over Niels Juel
- et klagedigt over Niels Juel- en landsmands hyldest - Taasinges hyldest
- ringe markblomster - ydmygste æreblomster - et sidste æreminde til Niels
Jue!.
Rektor for Københavns Universitet, dr. Johs. Wandal, holdt desuden en
lang tale over Niels Juel. Af alle de digte og taler, der blev holdt til Niels
Juels ære var imidlertid Thomas Kingos vers dem, der på bedste måde i
overensstemmelse med Niels Juels ligefremme og redelige væsen og fromme
sind tolkede hans gerning. De ses i dag som indskrift på hans mindesmærke
i kapellet under 8 relieffer, som markerer minderige begivenheder under
Niels Juels tjeneste i den danske søetat. Det niende vers står under en buste
af Niels Juel og lyder:
Staa Vandringsmand, og sku en Søhelt an i Sten,
Og est du selv ej Flint, ær da hans døde Ben'.
Thi det er Herr Niels Juel, hvis Marv og Ben og Blod
Med fyrigt Hjerte for sin Konges Ære stod,
Hvis Manddoms Drifter i saa mange Søslag staar,
og gennem Hav og Luft og Land med Ære gaar,
En Mand af gammel Dyd og dansk Oprigtighed,
Af Ja og Nej og hvad man godt og ærligt ved.
Hans Sjæl, den er hos Gud, hans Ben i denne Grav,
Hans Navn i Minde, mens der findes Vand i Hav.
Niels Juels enke, Margrethe Ulfeldt, var ganske i pagt med hans sind og
ånd, da hun 3 år senere sammen med Berte Scheel, generalløjtnant Niels
Rosenkrantz enke, oprettede en stiftelse for fattige jomfruer på Sortebrødre
kloster ved Roskilde. Den 28. april 1699 stadfæstede kongen stiftelsens oprettelse og skænkede samtidig til den "til evig tid sin part af korn-, oste-,
kvæg- og fiskebestanden i nogle tingsteder i Lister len, som årligt udgjorde
640 rdl. 26 sk., hvoraf skatterne med 8 procent af indkomsten efter matriklen beløbende sig til årlig 51 rdl. 21 sko dog skulle svares, men ellers ingen
ordinære eller ekstraordinære skatter i nogen optænkelig måde." Desuden
bevilgede kongen, at klostret af kronens skove nær Roskilde årligt måtte
få uden betaling 100 læs brændeved. I de følgende år bestyrede Margrethe
Ulfeldt klostrets gods og udvidede det ved flere opkøb af strøgods'.
Derimod blev der i familien efter Niels Juels død ikke den fred, som man
havde ønsket. Som tidligere nævnt havde han sammen med Margrethe Ulfeldt efter kongelig tilladelse af 10. juli 1686 udfærdiget et testamente i
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1690 og i dette til indledning skrevet, at årsagen til dets udfærdigelse bl. a.
var "at afværge og hindre alt dem uenighed og trætte, som den længst af os
levende, af vores børn kunne påføres." Kort efter Niels J uels død, den 7.
februar 1698, solgte Margrethe UIfeldt palæet på Kongens Nytorv til Sophie
Amalie Moth, og i 1699 blev palæet overdraget til hendes og Christian V's
søn, Chr. Gyldenløve. Margrethe UIfeldt flyttede til den gamle gård ved siden af palæet, og herefter ændrede hun i 1699 det tidligere testamente,
især med henblik på børnebørnene og de mandlige arvinger. Hun erklærede
da som sin sidste vilje":
Knud Juel og hans børn skal have kongens brev på 4.000 rdl. og Niels
Krags brev på 6.000 rdl., men Niels Krag skal kun betale de 3.000 rdl. til
Knud Juel, da de andre 3.000 rdl. kvitterer ham for, at Totterupholm ikke
er så meget som Eriksholm. Desuden får Knud J uel endnu et brev fra
Niels Krag på 3.000 rdl. for min gård, som han har købt af mig. Ligeledes
Niels Krabbes brev på 1.200 rdl. samt Bernechov i Skånes brev 1.000 rdl.
og Christian Bjelkes brev på 280 rdl. Endvidere skal han have 100 gamle
rosenobler og 200 ducater.
Hans søn Niels Juel testamenterer jeg min salig mands guldkæde, der er
gjort i elefanterne, "og ønsker Vor Herre vil lade ham leve og blive sådan
en mand, som han hedder efter, at han kan fortjene at bære den med så
stor ære som den, der bar den før ham."
Hans anden søn Christian Juel testamenterer jeg mit guldbæger, som
hans excellence gav mig for min gårds køb.
Min datter Vibeke J uels søn Karl testamenterer jeg min guldskål.
"At jeg ikke lader Niels Krag få sine egne breve er, fordi man skal se,
at de findes der i boet endnu, og ikke efter deres mange vrange domme de
har dømt om mig i så mange måder, men Gud er alting bedst bekendt, og
fra ham skal vi alle have vor dom, selvom der vil være mange domme over
mig efter min død, fordi der ikke findes mere tilbage, men min salig mands
begravelse kostede mig over 9.000 rdl., som jeg dog ikke er pligtig at gøre
nogen regnskab for, hvor de er bleven af. Jeg solgte min gård, og disse
mesten alle havde hun før, vil vel siges, så har jeg nu købt Sorte Brødre i
Roskilde til et Jomfrukloster og der først betalt de 4.000 rdl., min salig
mand har givet til de fattige adelsfolks underholdning, som jeg og har
skrevet på brevet, at det skal være betalt dermed, så har jeg også selv givet 4.000 rdl. dertil, som også er betalt, så der foruden har jeg haft mange
store udgifter med ligprædikerne at udgå."
Den murede begravelse fik mester Ernst 1.000 rdl. for, desuden pengene
jeg gav til Holmens kirke for begravelsesstedet, og for altid at holde det
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vedlige, efter at jeg selv havde gjort det færdig og ladet trække med kobber. Og ham, der gjorde epitafiet, har fået mange tusinde rdl. derfor.
Jeg synes derfor, at hvem der kan lade sin søn og sønnesøn få så meget,
som er skrevet, og et stykke gods, der kan give over 5.000 rdl. om året i
indkomst ..kan nok passere" og desuden givet ham fri udenlandsrejse og
fri bryllup og udflytning og sat bo for ham og givet ham hvert år, siden
han blev gift, for nogle tusinde rdl., ..så man burde ikke at være fortalt, at jeg intet løsøre har testamentet min datter Vibeke Juel", da hun har
kun et barn, ..og den kan få Guds velsignelse nok foruden."
Knud luelog Sophie Juel ved man aldrig, hvor mange børn Gud vil give
dem endnu.
Derfor synes jeg, at når Vibeke Juel og hendes barn får Eriksholm med
gods, som jeg er bleven budt 30.000 rdl. for, kan det nok passere til et
barns arv, der har kun en søn til arv igen. Hvis Vibeke Juel og hendes søn
Karl skulle blive uden livsarvinger, skal Eriksholm med gods eller det, det
blev solgt for, deles mellem de andre to børn eller børnebørn efter loven.
Vibeke Juels part af løsøret har jeg givet til fattige folk, da jeg vidste,
hun ikke havde det nødig.
Mit øvrige løsøre, hvad det end er, som ikke er nævnt i dette brev, testamenterer jeg min datter Sophie J uel og hendes børn. Min datter Sophie
skal lade mig begrave. Breve og skøder angående Eriksholm og Taasinge
findes ..i det sorte skab, som de kaldte hans eget skab."
Som efterskrift står: "Da jeg testamenterede Knud J uel kongens brev på
4.000 rdl., var de ikke betalt, men efter at de er blevet betalt, har han fået
de 3.000 rdl. mod kvittering, mens de 1.000 rdl. er brugt til at betale den
ekstraordinære skat med.
Den 15. august 1700 føjede hun endnu en efterskrift til testamentet:
Nytårsdag 1700 leverede jeg selv Knud Juels søn Niels Juel min salig
mands guldkæde af elefanterne. Da min datter Lisken Knudt fik en datter
og kaldte hende Margrethe Juel, gav jeg hende Bernekoes brev på 1.000 rdl.
Senere føjede hun atter til: Selvom min datter har givet sig i ægteskab
igen, bliver testamentet dog, som jeg har skrevet. Min guldskål, som jeg
havde testamenteret til bendes søn Karl Bjelcke, gav jeg hende i brudegave.
Den 1. maj 1703 døde Margrethe Ulfeldt, og da man åbnede testamentet,
var freden forbi. Gregers J uel beklagede sig på sin kone Vibeke J uels vegne
over, at Margrethe Ulfeldt ved sit sidste testamente havde tilsidesat hende.
Der var kun en måde at få afgjort, hvorledes arvingerne skulle forholde
sig, nemlig ved en retssag. Derfor blev det overdraget til 4 commissarier:
C. Schiøller, C. Sehested, C. Scavenius og H. Kaalund",
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De tre førstnævnte indberettede til kongen, at de forkastede Margrethe
Ulfeldts testamente.
1. da det havde været Niels Juels vilje, at det første testamente kun skulle
ændres, dersom "tidernes forandring og besværlighed" krævede det, og noget sådant har ikke fundet sted. Niels Juel ønskede deling efter broderlod
og søsterlod.
2. Margrethe Ulfeldt havde "i stedet for at hense på jævnet, som sagt er,
ikke alene betaget fru Vibeke Juel alt hendes anpart i løsøret" og sagt, at
hendes part var givet til de fattige, og hun havde kun en søn, og endog
disponeret over hendes midler, dersom Vibeke Juel skulle dø uden livsarvinger, medens dog også oberst Juel og hans frue har fri ret til at disponere over deres eget, hvorfor de da også har fået konfirmeret testamente
den 17. august 1701.
3. at der intet står i kongens bevilling om den enes ret til at gøre testamente, men kun om dem begge i fællesskab.
Imod de øvrige indgav H. W. Kaalund imidlertid følgende: at han ikke
kunne falde i lige tanker med sine medcommitterede og fremførte:
1. de har benyttet sig af kongens bevilling og i deres fælles testamente
transeriberet den fri dispositionsret til den længstlevende, som angivet i testamentets post 2 og 8.
2. ordene om tidernes forandring og besværlighed står ikke som en betingelse, men er blot sagt i al almindelighed. Margrethe Ulfeldt har endvidere sikkert allerbedst selv vidst sin salig mands og sin egen mening med
ordene.
Derfor har Margrethe Ulfeldts testamente været fuldt autoriseret, "selv
om jeg nok i min samvittighed fandt, at oberst Gregers Juel og hans frue
fornærmedes." Sagen gjaldt om at afgøre testamentets gyldighed, og Kaalund mente, at det skulle stå ved magt.
Dommen faldt den 24. april 1703 og fulgte flertallets indstilling, idet den
bestemte, at Margrethe Ulfeldts testamente af 14. januar 1699 "bør aldeles
uefterrettelig at være."
Hermed var Niels Juels saga ude, men hans navn vil altid mindes for de
værdifulde gerninger, han udøvede. Han havde tjent den danske konge siden sin ungdom og efter en grundig uddannelse havde han være i søetatens
ledelse som admiral og generaladmiralløjtnant i 40 år, en så lang årrække at
han og søetaten blevet. Disse år fra 1657 til 1697 blev præget af Niels Juels
energi, hans fordomsfrihed og hans skabende evner. Inden den skånske krig
genopbyggede han sammen med Henrik Bjelke, Cort Adeler og Nicolaj
Helt den danske søetat, under den skånske krig viste han ved sit personlige
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eksempel den danske sømands og den danske flådes værd, og efter krigen
moderniserede han denne flåde sammen med Henrik Span og Chr. Bjelke.
I denne tid skabtes i den danske søetat så værdifulde indretninger, at vi i
dag må berømme den forudseenhed og det initiativ, de var udtryk for: lærlingekorpset, Nyholm, skibbygningen, søopmålingerne og meget mere.
Disse sidste 40 år af det 17. årh. er Niels Juels tid. Han satte sit præg
på arbejdet i søetaten, og selvom han må dele æren for mange af de gode
gerninger med andre dygtige mænd, var dog ingen af hans samtidige af et
format som Niels Juel. Han pralede aldrig, tilskrev sig ikke ære på andres
bekostning, men udtalte altid: ..Æren bør Gud" d.v.s. æren er Guds. Som
en illustration til søetatens udvikling i Niels Juels tid kan sættes følgende
oversigt over skibsmateriellet":
jagterog
galejer
tilg. afg.

orlogsskibe og
fregatter
tilg. afg.
1660 fandtes
1660-75 (opbygn.)
1675 fandtes
1676-79 (udvidelse)
1679 fandtes
1680-98 (modernis.)
1697 fandtes

4

17

23
25

56

+45 -;.-25
27
+ 43 -;.- 30

+10 -;.- 8

+32 -;.-13

42
+45 -;.-43

+ 13 -;.-14

+36 -;.- 36
56

9
+36 -;.- 17

+38 -;.-18
37

andet
skibsmateriel
tilg. afg.

24

44

Da Niels Juellukkede sine øjne, efterlod han sig en moderne flåde og en
søetat i god udvikling. Han døde som en rig mand, med store godsbesiddeIser. Hans livs gerning havde båret frugter, som det er få forundt

Kilder
hvortil der er henvist i denne bog. I parentes er angivet forkortelser.
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II admimlitetskontoret, l admiralitetets kgl. resolutioner (kgl. res.). l ikke-påresolverede forestillinger fm admiralitetet og kommissariatet 1681-1725 (ikke påresolv.),
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1672-97 (indk. adm.). 4 diverse admimlitetssager 1655-79 (adm. div.),
m kommissariatskontoret, 4 uregistrerede indkomne sager til søetatens deputerede
(ureg. dep.). 5 registerbog contra tømmerskriveret 1663-97 (reg. e. tømmerskr.).
5 registerbog contra materialskriveren 1663-91 (reg. e. matskr.). 5 nr. 184 diverse
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(prisepenge).
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som udi Holland, Holsten og her antagne 1677-79, nr. 11 alphabet over de udi
Holland antagne månedstjenere 1675-77, nr. 29 månedstjenere antagne udi Holland 1675-79 (hverv. nr. 9,Il og 29). l nr. 37 flådejoumal ført på Christianus V
1678-79 (Chr. V joum.). 4 a, søfiskal Peder Knudsens dagbog 1657 (peder Knud23 Niels Juel
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sen). 17 admiral Niels Juels kopibog 1676-78 (kopibog). 17 admiral Niels Juels
krigsrådsprotokol 1676-79 (krigsrådsprot.).
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Tryggevælde amt (Tryggevælde), kommissariater, generalkrigskommissariatet, indkomne breve 1674-79, Itzehoe - Juel (landetat indk.),
Danske Kancelli, B 150, kopibog for bestallinger m. m. militien til lands og til vands
vedr. 1657-60 (kopibog f. best.), B 202, rentekammerafd., regnskabsføring og beregning, overslag over rigets indt. og udg. 1656 (overslag 1656), rentekammer B,
n, 2 b nr. 183 bestallingsbog nr. 3 for 1639-60 (bestall. 1639-60), registrant 108
B, hofmønsterskriver Johan Bøjsens regnskab 1641-63 (hofm. regnsk.), registrant
108 B, klædekammerregnskaber, regnskab over ind. og udg. ved kgl. maj.s klædekammer 1655-63 (klædek., klædek. indt., klædek. udg.), A, n, 4 nr. 34 (A, n, 4 nr.
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1661-74 (gods f. Bornholm). m sagernes behandling, registerbog for søetaten 166570 (skatk. reg.bog.), IV arkivalier vedk. særlige hverv, 3 matrikuleringsvæsen, jordebøger i henh. til kgl. missive 1660-62, Jylland, Hundsbæk (Hundsbæk jordebog).
VI kasse- og regnskabsvæsen, 4 søetatens kasse 1664-70, kassejournal (skatk. kassejourn.), VI kasse- og regnskabsvæsen, 4 søetatens kasse 1663-70, assignationsbog
(skatk. assign.bog). VI kasse- og regnskabsvæsen, 6 afregninger 1660-79, IV flådens officerer nr. 29 a og b, Niels Juel (N. J. regnskab). VI kasse- og regnskabsvæsen, 6 afregninger 1660-79, vm nr. 179 Claus Reimers regnskab (Cl. R. regnskab).
Tyske Kancelli. Nederlandene A n akter og dokumenter vedr. det politiske forhold
til Nederlandene 1650-89 (Nederlandene). Nederlandene B, gesandtskabsrelationer
(gesrel. Nederl.). Nederlandene C, gesandtskabsarkiver, envoye extr. H. Meyererones arkiv 1676 (Meyererone). Nederlandene C, gesandtskabsarkiver, envoye
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Sjællandske tegneiser (sjæll, tegn.) .
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Moth). IV nr. 132 dagbogsoptegnelser og relationer m. m. til den skånske krigs
historie. Diarium (Diarium). VI nr. 38 b, H. D. Linds samlinger til marinens historie (Linds saml.).
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Danske Magasin 4 rk. VI, relationer fra brandenburgske afsendinge 1670-71, Fr. v.
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66 si. 285, samt reg.bog contra rnaterialskriveren 1664, og G. Lilliecronas breve
d. 21/1 og 7/11 1664.
55. H. D. Lind: Fr. m 's sørnagt si. 235.
56. Reg.bog contra kgl. skatkammer 1666-67 si. 296 og P. Holck: Cort Adeler si.
132-137.
57. Lilliecronas breve d. 7/3 1665 og Bøggild Andersen: Sehested I si. 441 og 443
samt P. W. Becker: Samlinger til Danmarks historie under Frederik m's regering II si. 63.
58. G. Lilliecronas breve d. 27/3, 30/3, 3/4 og 17/4 1665 samt Bøggild Andersen:
Sehested I si. 445.
59. Bøggild Andersen: Sehested I si. 449 og Bruun : Cort Adeler si. 374-379.
60. G. Lilliecronas breve d. 25/5 1665.
61. Reg.bog contra kgl. skatkammer 1663-64 si. 108 og for 1664-65 si. 235 og 249
og for 1665-1666 si. 93 og 212 samt G. Lilliecronas breve d. 13/7 og 17/7 1665.
62. Le Maires breve d. 21/3 1665.
63. B. Lorentzen: Kampen om Ostindiaflåten.
64. Reg.bog contra kgl. skatkammer 1665-66 si. 99, 176, 180 og 228 samt G. LiIIiecronas breve d. 11/9. 5/10 og 13/11 1665.
65. Søetaten I, Admiralitetskontoret. 4 diverse adm. sager 1655-79 nr. 86 samt G.
Lilliecronas breve d. 2/11 og 7/12 1665 og P. Chambers breve d. 2/11 1665.
66. Talbots breve d. 13/2 og 20/6 1666 i Becker II si. 406 og 408.
67. Søetaten II, Admiralitetskontoret 2, admiralitetets daglige forhandlingsprotokol
1666 si. II og Sjæll. Tegn. d. 11/4 nr. 190 og d. 5/5 1666 nr. 233, samt G. LiIliecronas breve d. 15/2 1666.
68. Admiralitetets Korrespondance Protokol d. 29/3 1667 og Admiralitetets Protokol d. 27/7 1667 samt G. Lilliecronas breve d. 11/10 1666.
69. Søetaten II , admiralitetskontoret, 3 admiralitetets korrespondanceprotokol I si.
14 og Rentekammeret I, Danske Sekretariat, ekspeditionsprotokoller nr. 9 si. 417
samt G. Lilliecronas breve d. 5/4, 31/5, 22/7 og 23/8 1666.
70. Sjæll. Tegn. 1/2 1667, Sjæll. Tegn. Reg. 6/2 1667, Admiralitetets Prot. 1667 si. 20
samt Lilliecronas breve d. 28/3 1667.
71. Rolf Scheen i Norsk Milit. Tidsskrift 1937 side 60.
72. Admiralitetets Korrespondanceprotokol d. 4/6 1667 si. 63.
73. Lilliecronas breve d. 2/7 og 18/7 1667.
74. Admiralitetets korrespondanceprotokol I d. 1/8 67 si. 78 og Lilliecronas breve d.
1/8 1667.
75. Admiralitetets korrespondanceprot. d. 1/8 si. 78 og d. 13/8 si. 79 samt Sjæll.
Tegn . d. 29/7 og 6/8 1667 nr. 501 og 525.
76. Sjæll. Tegn d. 14/8 1667 nr. 538, og Lilliecronas breve d. 12/9 1667.
77. Admiralitetes korrespondanceprot. I si. 69 d. 16/7 1667.
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78. Reg.bog contra kgl. skatkammer 1666-67 si. 442 og Lilliecronas breve d. 8/5
1667 og Jyske Samlinger ny række V, 4 si. 430 ff, J. H. Barfod: Niels Juel til
lands.
79. Admiralitetets korrespondanceprot. I si. 91 d. 1/10, si. 93 d. 8/10 og si. 95 cl.
15/10 1667.
80. Lilliecronas breve d. 23/1 og 20/2 1668.
81. Admiralitetets reg.bog contra kgl. skatkammer 1667-68 si. 274-276, Admiralitetets Prot. d. 14/3 1668 si. 21, Sjæll. Tegn. d. 22/7 1668 nr. 603 samt Danske
Kancelli, C nr. 23 Koncepter og indlæg til ostindiske sager d. 14/4 1668.
82. Reg.bog contra kgl. skatkammer 1668-70 si. 113-114.
83. Admiralitetets forhandlingsprot. si. 35 d. 28/6 1669.
84. Sjæll. Tegn. d. 3/4 1669 nr. 210 og Lilliecronas breve d. 24/6 og IS/Il 1669.
85. Sjæll. Tegn. d. 3/1 1670 nr. 1.

5. kapitel
1. Dansk Adels Årbog 1927 og Danske Slotte og Herregårde, Ny Saml. m, 1946,
si. 498.
2. Skatkammeret, IV Arkivalier vedk. særlige hverv, 3 Matrikuleringsvæsen, Jordebøger i henh. til kgl. Missiver 1660-62, Jylland - Hundsbæk.
3. Viborg landsarkiv, Malt herred tingbog 1660-63.
4. Danske Slotte og Herregårde, Ny Saml. m 1946, si. 495-500.
S. Sjæll. Tegn. d. 11/9 1662 nr. 364, Rentekammeret, Skatkammer VI, 4 Søetatens
kasse 1664-70, samt Bornholmske Samlinger bd. 21 si. 43 ff. Kassejournal d. 27/6
1664 si. 9.
6. Sjæll. Tegn. d. 12/3 1668 nr. 199, 30/4 68 nr. 363 og 18/7 68 nr. 585.
7. Sjæll. Tegn. d. 6/11 1669 nr. 707 og Odense Landsarkiv, Stamhuset Taasinges
arkiv, "Gamle dokumenter" vedk. admiral Niels Juel, de Ulfeldtske kvitteringer
d. 16/3 1671.
8. Danske Slotte og Herregårde, Ny Saml. m, si. 450-457. Herfra er også de følgende oplysninger om Sæbygårds historie.
9. Odense Landsarkiv, Stamhuset Hverringe nr. 43, Sager vedk. Sæbygård og Stenshede godser 1563-1677.
10. Knud Fabricius: Griffenfeldt si. 178 og 220.
11. Viborg Landsarkiv, Sæbygårds Birk Tingbog 1668-72 d. 24/10 1668.
12. Viborg Landsarkiv, Sæbygårds Birk Tingbog d. 17/4, 12/6 og D/Il 1669.
13. Odense Landsarkiv, Stamhuset Hverringe nr. 43, Sager vedk. Sæbygård og Stenshede godser 1563-1677, d. 13/6 1669, 2/7 og 23/8 1670, 12/3, 24/5 og 30/12 1671
samt Sjæll. Tegn. d. 7/1 1673 nr. 3 og Kronens Skøder d. 1113 1673 si. 385.
14. lyske Reg. d. 29/7 1674 nr. 83 og d. 11/11 1674 nr. 64.
IS. Danske Slotte og Herregårde, Ny Saml. m si. 456 og Odense Landsarkiv, Stamhuset Hverringe nr. 43, Sager vedk. Sæbygård og Stenshede godser 1563-1677,
d. 7/11 1673.
16. Odense Landsarkiv, Stamhuset Taasinges arkiv, "Gamle dokumenter" vedk.
adm. Niels Juel d. 28/9 1664, 3/1 65, 31/5 65, 8/8 66, 8/2 67, 9/12 67, 18/2 71,
15/6 71 og 913 72, samt Gaunø, Adkomstdokumenter vedr. det Thottske Palæ
nr. 2 d. 1815 1665 og nr. 134 d. 16/3 1672.

367

17. O. Nielsen: Københavns Diplomatarium VII, si. 839 d. 4/4 1668.
18. Norske RA, Danske Kancelli, Sko IS, pk. 79 d. 3/5 1661.
19. Søetaten X, 4 reg.bog contra kgl. skatkammer 1663-64 si. 40 d. 6/8 1663 og si.
59 d. 31/8 1663.
20. Admiralitetets protokol si. 38 d. 6/6 1670 og Søetaten X, 4 reg.bog contra zahlmesteren 1670-71 si. 207.
21. Københavns toldregnskaber 1673, 1674 og 1676.
22. Sjæll. Tegn. d. 23/4 1670 nr. 259 og 24/4 1670 nr. 267, samt Sjæll. Reg. d. 21/4
1670 nr. 138 og Admiralitetets protokol si. 56 d. 8/3 1671.
23. Danske Kancelli, C nr. 23, Koncepter og indlæg til ostindiske sager d. 9/10
1670.
24. Rentekammeret, Specia!reg. II, Afregninger IV nr. 29 b., Register 108 B, Klædekammerregnskaber, regnskab over indt. og udg. ved Kgl. Maj.s Klædekammer
1655-63 si. 114 og lIS, Rentekammeret, Skatkammeret VI, 4 Søetatens kasse,
kassejourna! 1664-70 si. 14 og 37 og Assignationsbog bd. 3, samt Skatkammer
III, Reg.bog for Søetaten 1665 si. 71.
25. Skatkammer II, Kgl. Ekspeditioner, 1. Danske Sekretariat, Ekspeditionsprotokol
nr. 9 si. 164.
26. Søetaten I, Admiralitetskontoret, Admiralitetets korrespondanceprot. 1666-72
bd. l si. 49 d. 6/4 1667.
27. Rentekammeret, Skatkammer VI, 4 Søetatens kasse 1663-70, Assignationsbog
bd.3d. 23/3 1667 rettet til 1116 1668.
28. Sjæll. Tegn. d. 10/10 1670 nr. 851.
29. Søetaten X, 4 reg.bog contra zahlmesteren 1671-72 si. 41 d. 30/12 1671, si. 278
d. 11/6 1672 og zahlmesterens bog 1672-73 d. 22/2 1673 si. 202, samt Admiralitetets korrespondanceprot. II 1672 si. 300 d. 27/4 1672.
30. Sjæll. Tegn. d. 4/5 1674 nr. 202.

6. kapitel
l. G . Lilliecronas breve d. 12/5 1669.
2. G. Lilliecronas breve d. 10/12 1668.
3. Danske Magasin 4 rk. VI si. 75 Fr. v. Brandt d. 28/2 1670 og Danske Samlinger 2 rk. III si. 35 J. Paul! d. 12/4 1670 og si. 36 d. 26/4 1670.
4. Danske Saml. 2. rk. III si. 63 le Maire d. 17/5 1670.
5. Fr. V. Brandt d. 16/4 si. 77, d. 1317 si. 82, d. 9/8 si. 83, d. 20/8 si. 84 og d. 27/4
1671 si. 93 samt Chr. v. Brandt d. 31/5 1670 si. 82.
6. Fr. v. Brandt d. 22/2 1671 si. 92.
7. Uddrag af den svenske statsrådsprotokol d. 18/2 1671 i Danske Samlinger 2 rk.
m si. 309.
8. Danske Kancelli C, nr. 63 a, Diverse breve, dokumenter m. m. I-IX.
9. Sjæll. Tegn. 1670 d. 23/2 nr. 129.
10. J. Lindbæk: Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie I si. 113.
Il. Instruktioner og bestallinger for søetatens betjente 1655-1746, trykt i Aarsberetninger fra det kgl. Geheimearchiv II si. 185 ff, J. H. LUtzow: Efterretninger til
dansk Historie I, 1791, si. 100, nævner. at stillingen som Holmens admiral af-
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skaffes d. 25/6 1670 ved de forrige instruktioner, men instruktionens indhold i
1670 og 1673 synes at vise, at dette først sker i 1673.
12. Registerbog contra skatkammeret 1671.
13. Admiralitetets forhandlingsprotokol d. 23/8 1672 si. 97.
14. Admiralitetets forhandlingsprotokol d. IO/IO 1672 si. 103.
15. Registerbog contra skatkammeret 1663-71, registerbog contra zahlmesteren 167073, admiralitetets forhandlingsprotokol 1665-75, admiralitetets korrespondanceprotokol 1672-75.
16. G. Lilliecronas breve d. 2A/3 1671.
17. Registerbog contra zahlmesteren 1670-71.
18. Registerbog contra zahlmesteren 1670-71 si. 139 d. 21/8 1671 og for 1671 si. 227
d. 14/10 1671, admiralitetets protokol si. 68 d. 6/9 1671 og Sjæl!. Tegn. d. 27/7
1671 nr. 626.
19. Registerbog contra zahlmesteren 1671 si. 75 d. 15/6 1671.
20. G. Lilliecronas breve d. 26/1 1672.
21. G . Lilliecronas breve d. 10/2 og 20/3 1672 samt Admiralitetets korrespondanceprotokol n si. 294 d. 20/4 1672.
22. G. Lilliecronas breve d. 28/11 1670.
23. Danske Samlinger 2 rk. m si. 68 le Maire d. 7/6 1672.
24. Admiralitetets forhandlingsprotokol d. 15/8 1670 si. 45 og d. 19/10 1670 si. 48,
samt registerbog contra kgl. skatkammer 1670-71 d. 15/8 1670 si. 38.
25. Admiralitetets forhandlingsprotokol d. 22/5 1671 si. 62.
26. RA , Skibsjournaler nr . I trykt i Ti. f. Søvæsen 1917 samt bestallingsbog nr. 3
si. 220 og Admiralitetets forhandlingsprotokol 1667 d. 1/2 si. 20 og 1671 d.
2/1 1 si. 74.
27. Danske Kancelli, C nr. 23, koncepter og indlæg til ostindiske sager samt Sjæll.
Tegn . d. 10/12 1672 nr. 801.
28. Søetaten I krigskancelliet, 1 kgl. ekspeditioner søetaten vedr. 1673 nr. 21 og
Ti. f. Søvæsen 1895 si. 290.
29. Søetaten I krigskancelliet kgl. ekspeditioner 1673 nr. 21.
30. Søetaten I krigskancelliet, I. kgl. ekspeditioner 1673 nr. I og 21-56, Instruktioner og bestallinger for søetatens betjente 1655-1746 samt Aarsberetninger fra det
kgl. Geheimearchiv n si. 208-209 og 214.
31. Søetaten I krigskancelliet, I. kgl. eksp. 1673 nr. 53 bilag FF.
32. Søetaten I krigskancelliet, I. kgl. ekspeditioner 1673 nr . 21-51 inel.
33. G. LilIiecronas breve d. 29/4 1673.
34. G. Lilliecronas breve d. 21/5 og 22/6 1675 samt le Maire si. 70 d. 27/6 1674.
35. Admiralitetets forhandlingsprotokol 1673-75, admiralitetets korrespondanceprotokol 1672-75 og registerbog contra zahlmesteren 1672-73.
36. Se J. H . Barfod: Orlogsflåden på Niels Juels tid si. 7 til 38.
37. Søetaten I, krigscancelliet, I. kgl. ekspeditioner 1672 nr. 7.
38. Søetaten l, krigskancelliet, I. kgl. ekspeditioner 1673 nr . 44 og 51.
39. Sjæl!. Tegn. d. 17/4 1673 nr. 180.
40. G. Lilliecronas breve d. 18/4 1673.
41. Søetaten I, krigskancelliet, I. kgl. ekspeditioner 1673 nr. 5, 22 og 23, samt registerbog contra zahlmesteren 1673-74, si. l, 100 og 409.
42. G. Lilliecronas breve d. 20/3 1674.
24 Niels lue!
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43. G. Lillieerenas breve d. 21/5 1674.
44. G. Lillieerenas breve d. 15/6 1674.

7. kapitel
1. Staten General nr. 5920 korrespondance med Jac. le Maire, brev d. 16/1 1675

si. 81 og Hist. Ti. 8 rk . V si. 255.
2. Søetaten I, krigskane. 5 indkomne sager vedr. søetaten 1655-97 (Kane. indk.)
1675 deliberationes nr. 6.
3. Søetaten n, admiralitetskontoret 2 admiralitetets daglige forhandlingsprotokol
(adm .prot.) 1675 d. 22/1.
4. Adm.prot. d. 28/7 1675.
5. Kane. indk. 1675, deliberationes nr. 5.
6. Kane. indk. 1675, deliberationes nr. 4 og RA, Håndskriftsamlingen IV nr. 132
Dagbogsoptegnelser og relationer m. m. til den skånske krigs historie. Nogle
fragmenta historica af justitsråd Johan Moth.
7. Angivelsen af flådens størrelse er et helt skoleeksempel på kildekritikkens værdi.
Blandt kommissionens rapporter findes en udateret liste, der sætter flåden til 10
danske skibe og 7 hollandske, men mellem de danske står også Jens Rodstens
Anna Sophia. Den må da være forfattet før det sidste møde. Blandt de indkomne breve til kancelliet fra 1680 ligger endvidere en liste fra 1675, der har delt
flåden i eskadrer med Jens Rodstens eskadre for sig. Her er angivet 9 skibe,
men blandt disse står også Christiania og Nellebladet, der ifølge Adelers journal først kom til flåden den 10. september. I "Hollandske Mereurius" for september 1675 opregnes de samme 7 danske skibe og 7 hollandske samt yderligere
af danske: l jagt, 5 galioter og 2 brandere. LiUieerona opregnede i sin rapport
hjem den 2/8, at der var 8 danske og 7 hollandske skibe, og den 13/8 angav han
det til 18 fregatter ialt. Tallene 7 danske og 7 hollandske er da forholdsvis sikre.
Både Sten Jacobsens krønieke om den skånske krig, der er skrevet umiddelbart efter krigen, Fridenreiehs krigshistorie fra 1758 og Graahs søkrigshistorie
fra 1818 har alle tallet 14 orlogsskibe og heraf 7 hollandske.
H. G. Garde meddeler imidlertid i sin i 1832 udkomne "Efterretninger om
den danske og norske Søemagt", at der var 14 danske orlogsskibe, og i sin lille
biografi over Niels Juel fra 1842 og i "Den dansk-norske Sømagts historie" fra
1861 skriver han endog, at der var 16 danske og 7 hollandske linieskibe. Gardes ellers kendte pålidelighed får nu ejendommelige følger.
Gtmtelberg skriver i 1897 i sin Niels Juel biografi derfor også 16 danske og
7 hollandske. Chr. Bruun: Cort Adeler, 1871 og J. C. Tuxen: Den danske og
norske Sømagt, 1875 er mere forsigtige. De skriver "næppe 20 orlogsskibe" og
"omtrent 20 skibe". Nu er fejlen imidlertid gjort, hvorfor vi ser tallene blive
lagt sammen i Oldenborgs søkrigshistorie fra 1883, hvor der står 23 danske og
hollandske, i A. D. Jørgensens bog om Griffenfeld fra 1894, hvor der står 20
danske, i N. P. Jensens bog om den skånske krig fra 1900, hvor der står 23
orlogsskibe, og i Sehaffalitzky de Muekadells "Haandbog i Nordens Søkrigshistorie" fra 1911, hvor der anføres 23 linieskibe, heraf 7 hollandske.
Der kunne sikkert efterhånden komme mange talkombinationer frem på
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grundlag af de forhåndenværende trykte kilder, men de moderne forskere er
heldigvis gået til de utrykte kilder. H . D. Lind angiver i sit manuskript om Cort
Adeler, der findes i Rigsarkivet, tallet korrekt og det samme gælder P. Holck i
sin biograf i om Cort Adeler fra 1934. O. Bergersen er dog i sit store værk ,,Fra
Henrik Bjelke til Iver Huitfeldt", 1935 bd. II tilsyneladende løbet sur i det , idet
han har reduceret de danske skibes antal til 5 ved afsejlingen , fordi han medregner Christiania og Nellebladet blandt de 7 skibe og angiver at de først støder
til en måned senere, og dermed kunne der måske være startet en helt ny talkombination i følgende værker.
8. G. Lilliecrona d. 13/8 1675.
9. Kane. indk. 1675 nr. 12 brev fra H. Bjelke d. 14/8 1675. O. Bergersen: Fra
Henrik Bjelke til Iver Huitfeldt bd. II si. 56 omtaler brevet, men skriver, at H.
Bjelke "kommer med noen mystiske hentydninger som er vanskelig il lese og
forstå."
10. Søetaten II admiralitetskontoret 4 indkomne breve til admiralitetet (indk. adm.)
1675 nr. 7 d. 15/8.
Il. Indk. adm . nr. 8 d. 24/8 1675.
12. Kane. indk, 1675 journal nr. 14.
13. Kane. indk. 1675 nr. 21.
14. Kane. indk, 1675 deliberationes nr. 19 og Adm. prot. d. 24/8 1675.
15. Kane. indk. 1675 deliberatianes nr. 12.
16. Kane. indk , 1675 deliberationes nr. 32 og indk. adm. 1675 nr. 15 d. 23/9.
17. Indk. adm. 1675 nr. 15 d. 23/9.
18. Indk. adm. 1675 nr. 20 d. 1/10.
19. Kane. indk. 1675 nr . 37 d. 4/10.
20. Sv. R. A. Flottans Handlingar SjlSexp. Md. 4 vat. 7 nr. 11, Ned. R . A. Holland
nr. 2904 underhandlinger ID. Danmark og Sverige 1675-85, Einar Wendt: Arniralitetskollegiets Historia I, 1950, si. 260 og Carlson si. 459 og Zettersten II si.
461-467.
21. Kane. indk , 1675 nr. 39 d. 12110 samt indk. adm. 1675 nr. 25 d. 11/10, nr. 27
d. 18/10 og nr. 28 d. 22/10.
22. Indk. adm. 1675 nr. 29 d. 22/10.
23. Kane. indk . 1675 nr. 49 d. 30/10.
24. J. Gjøede: Ordinaire Post Tidinger d. 10/11 1675 og Chr. Bruun: Cort Adeler
si. 331.
25. Staten General nr. 5921 korrespondance med Jac. le Maire (le Maire) d. 25/2
1676.
26. le Maire d. 16/11 1675, men O. Bergersen bd. II si. 56 mener dog, at Cort AdI>
ler kom særdeles godt ud af det med Dinekes og de andre hollændere.
27. Sv. R. A. Dip!. Dan. 1-8:4:B:2 res. G. Lilliecronas breve tiII KungI. Maj. 166376, brev uden dato 1675, og Adm. Prot. d. 15/11 og 18/11 1675.
28. Kane. indk, 1676 XI nr. 6.
29. Ty. Kane., Nederlandene C, Gesandtskabsarkiver, Envoye extr, H. Meyererones
arkiv 1676 (Meyercrone). Det ses af Griffenfelds brev af 18/1 1676, at Poul
Klingenberg d. 6/1 og 13/1 har skrevet om sagen fra Holland.
30. J. C. M. Warnsinek: Admiral de Ruyter: De Zeeslag op Schooneveld, juni 1673,
si. 17, den Haag 1930.
24"
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31. Daniell Paulli: Extraordinaire Relationes d. 26/2, d. 1/3 og d. 7/3 1676.
32. le Maire d. 25/2 1676.
33. Ty. Kanc., Nederlandene C, gesandtskabsarkiver, Envoye extr, H. Meyercrone,
Protokol de la Haye 1676 d. 21/3.
34. Protokol de la Haye 1676 d. 4/4.
35. Søetaten, II admiralitetskontoret, 3 admiralitetets registerbog over kgl. missiver,
instruktioner og bestallinger (adm. instr.) si. 7 d. 23/3 1676.
36. Bemanding og kanonantal efter indberetning fra J. le Maire d. 28/7 1676, i Ned.
R. A. Staten General nr. 5921.
37. Niels Juels Kopibog d. 1/4 og 4/4, brev til kongen d. 7/4 og krigsrådsprot, d.
5/4 1676.
38. N. J. Kopibog d . 7/4 1676.
39. Brev til kg. d. 7/4 og Christianias journal d. 5/4 og d. 7/4 1676.
40. Søetaten XVI Embeds-, kommissions- o. a.l. arkiver, l nr. 17, Niels Juels kopibog d. 13/4 og krigsrådsprotokol d. 13/4 1676.
41. N. J. Kopibog d. 17/4 1676 til kg. og skibsjournal for Christiania 1676 d. 1614.
42. Christianias journal d. 19/4 og 20/4 1676 og H. D. Lind i Ti. f. Søv. 1924 si. 210.
43. Christianias journal d. 22/4 og brev til kg. d. 25/4 1676.
44. N. J. kopibog d. 23/4 og brev til kg. d. 25/4 1676.
45. N. J. kopibog d. 24/4 1676 (findes blandt breve fra 30/4) og Christianias journal
d. 24/4 1676.
46. N. J. kopibog d. 27/4 1676.
47. N. J. kopibog d. 27/4 1676. løvrigt viser datidens vanskeligheder sig ved Niels
Juels brev af 25/4 til rigsadm., hvor han bl. a. skriver: ,,Jeg har ikke mere end
for 5 dages øl og siden må give Falken vand, hvilket jeg befrygter deraf en sygdom kan forårsages, som allerede er begyndt blandt soldaterne."
48. Christianias journal d. 28/4 1676.
49. N. J. kopibog d. 28/4 1676 og Søetaten X, bogholderkontoret, 4 registerbog contra zahImesteren 1676 si. 530. (reg.c, zahlm.),
SO. Sv. R. A., Militaria, Md. II, 3:e sekt II: 3 a, XVIII, 12 Forsvarsåtgarder i
Ostergotland oeh Småland samt kriget på Gotland oeh Oland. (Militaria XVIII,
12).
51. N. J. kopibog d. 28/4 og 29/4 1676.
52. N. J. kopibog d . 2/5 1676.
53. N. J. kopibog d. 2/5 1676 og Sv. R. A. Militaria XVIII, 12 d. 3/5 1676, relation om Visborg Slots overgivelse.
54. N. J. kopibog d. 2/5 1676 til rigsadm.
SS. N. J. kopibog d. 2/5 1676 til kg.
56. Ti. f. Søv. 1828 si. 107.
57. Christianias journal d. 2/5 1676.
58. R. A., Håndskriftsamlingen IV nr. 132 dagbogsoptegnelser og relationer m. m.
til den skånske krigs historie, Diarium, brev fra Niels Juel til kg. d. 2/5 1676
og N. J. kopibog d. 16/5 1676 til kg.
59. N . J. kopibog d. 4/5 1676.
60. N. J. kopibog d. 16/S 1676 til kg.
61. N. J. kopibog d. 2/5 til rigsadm.
62. N. J. kopibog d. S/S 1676 og brev til kg. d. 2/5 1676.
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63. N. I. kopibog d. 5/5, 11/5 og 12/5 1676 til rigsadm., og d. 2/5 og 16/5 1676
til kg.
64. N. I. kopibog d. 2/5 1676 til kg.
65. Staten General nr. 5618, breve fra admiralerne i 1676, Almonde d. 16/5 og 31/5
1676, N. I. kopibog d. 16/5 1676, A. L. van Schelven: Philips van Almonde,
Assen 1947, s. 29.
66. Brev fra Almonde d. 16/5 1676 og Christianias journal d. 14/5 1676.
67. N. I. kopibog d. 15/5 og Christianias journal d. 15/5 1676.
68. N. I. kopibog d. 16/5 1676 til ,kg.
69. Kgl. eksp. 1676 nr. t d. 9/5 1676.
70. N. I . kopibog d. 16/5 1676 til kg.
71. N. I. kopibog d. 16/5 1676 til rigsadm.
72. N. I. kopibog d. 16/5 1676.
73. N. I. kopibog d. 20/5 1676, Christianias journal d. 19/5 og 28/5 1676, og Ned.
R. A. Tromps Brievenbook d. 16/5 1676 og Staten Gener! nr. 5618 d. 6/5 1676.
74. N. I . kop ibog d. 20/5 1676.
75. Christianias journal d. 21/5 1676.
76. E. Wendt: Amiralitetskollegiets Historia I si. 260-261.
77. E. Wendt: Amiralitetskollegiets Historia I si. 269.
78. Sv. R. A., ()r!ogsflottan afd. B vol. 7 ekspeditioner under kriget 1675-79, nr. 11
opregner den nævnte liste over flåden.
79. Kgl. eksp. 1676 nr. 10 kongens brev til Niels Iuel d. 17/5 1676 og Cm. Bruun:
Niels luelog hollænderne si. 9-10.
80. N. I. kopibog d. 27/5 1676 til rigsadm.
81. N. I . kopibog d. 22/5 og 23/5 1676 og Christianias journal d. 23/5 1676.
82. N. I. kopibog d. 24/5 1676 til kg.
83. N. I . kopibog d. 24/5 1676 til rigsadm.
84. Flådens størrelse kan udledes af Niels Juels kopibog, og kanonantallet for de
danske skibe er her gengivet efter le Maires brev d. 28/1 1676 og for de nederlandske skibe efter Tromps brev d. 28/5 1676.
85. Registerbog over kgl. missiver, instruktioner og bestallinger si. 7 og 9 d. 23/3
1676.
Sv. R. A., Flottans Handl., Sjoexp. afd. B vol. 7 nr. 7 a, Lor. Creutz brev fra
d. 27/5 1676 og sammesteds nr. 70 en fransk anonym beretning skrevet inden
d. 1/6 1676.
Ned. R. A., Staten General nr. 7166 d. 6/6 1676 (ny stil) AJmondes brev, Hollandtze Mercurius 1676 og Fobbe Fobbeszoon jun.: Aanmerkelijke Voyagie an
de Ost-Zee, Harlingen 1677.
Niels Juels kopibog 1676 med hans breve til kg., rigsadmiralen og generalkommissaren d. 27/5 1676, Skibsjournaler nr. 2 Christianias journal, D. Paullis Extraordinaire Relationes d. 30/5 1676, D. Paullis Månedlige Relationes maj 1676
og Det kgl. BibI. Uldalls Saml. nr. 106 Fol.
Desuden omtaler O. Bergersen en beretning som le Maire har sendt til Holland. Denne er imidlertid den samme som er offentliggjort i D. Paullis Extraordinaire Relationes. O. Bergersen bygger iøvrigt en stor del af sin bedømmelse
af slaget på, at kommandoforholdene var uklare, og at Almonde sandsynligvis
ikke var underlagt Niels luet. Almondes instruktion findes dog iRA, Søetaten,
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86.
87.
88.
89.
90.
91.

II adDliralitetskontoret 3, registerbog over kgl. missiver, instruktioner og bestallinger si. 17 dat. d. 6/5 1676, hvor AImonde får ordre til at begive sig til Østersøen og stille sig under Niels Juels kommando med sin hollandske eskadre samt
Havfruen, St. Jørgen og Oranienbaum.
N. J. kopibog d. 30/7 1676 og R. C. Anderson: Naval Wars in the Baltie during
the Sailing-Ship Epoch 1522-1850, London 1910, si. 111.
N. J. Brev til generalkommissaren, til kg. og til rigsadmiralen d. 27/5 1676.
Adm. Prot. d. 23/10 og 25/10 1677.
Sv. R. A., Flottans Handlingar, SjOexp. afd . B vol 7 nr. 7 a, Lor. Creutz brev
fra d. 27/5 1676.
N.J. kopibog d. 27/5 1676 til rigsadm.
R. A. Søetaten I krigskancelliet l kgl. ekspeditioner søetaten vedr. (kgl. eksp.)
1676 nr. 12 kongens brev til Niels Juel d. 27/5 1676.

8. kapitel
l. Kane. indk. 1676 VI nr. l, kgl. eksp. 1676 Tromps brev til kg. d. 28/5 1676,
Christianias journal d. 28/5 og AImondes brev d. 12/6 (ny stil) 1676. Skibene,
der fulgte med Tromp var følgende: danske: Christianus V, Enighed, Charlotte
Amalie, Anna Sophia og Antonette, samt hollandske: Justina, Caleb, Deljt og
Perlen.
2. Niels Juels kopibog d. 4/6 1676, og Sv. R. A., Sjoexp. afd. B vol. 7 nr. 7 c, admiralernes beretning signeret af 6 chefer.
3. Tromps brevbog d. 6/6 1676.
4. Sv. R. A., SjOexp. afd. B vol. 7 nr. 9 a, Gyllenspaaks brev, og Sv. R. A., Adm.
E II 509, 3 a, si. 716.
5. Tromps brevbog d. 6/6, Niels Juels kopibog d. 4/6 og AImonde d. 1216 (ny stil
dvs. d. 2/6).
6. Tromps brevbog d. 6/6, Niels Juels kopibog d. 6/6 til rigsadm., og Sv. R. A.
Flottans Handl., Sjøexp. afd. B vol 7 nr. 11, samt Niels Juels kopibog d. 15/6
til kg. og No. R. A., Stavangers toldregnskab for 1678, hvor det oplyses, at
J årnvågen nu er defensionsskib her under navnet Staden Stavanger.
7. Sv. R. A., Flottans Handl., Sjoexp. afd. B vol. 7 nr. 11, samt Tromps brevbog
d. 18/6 og Niels Juels kopibog d. IS/S til rigsadm.
8. Niels Juels kopibog til rigsadm. d. 27/5 og 6/6 1676 samt Christianias journal
d. 1/6 1676
9. Niels Juels kopibog til rigsadm. d. 6/6 1676.
10. Niels Juels kopibog til kg. d. 4/6 og Christianias journal d. 2/6 og 3/6 1676.
11. Niels Juels kopibog til kg. d. 4/6. til rigsadm, d. 6/6 og ordre til ljt. Moth d.
7/6 1676.
12. Niels Juels kopibog til kg. og til rigsadm. d. 15/6 1676.
13. Niels Juels kopibog til kg. og til rigsadm. d. 15/6 1676.
14. Niels Juels kopibog til rigsadm. d. 15/6 1676.
15. O. Bergersen bd . II si. 134. Forfatteren mener, at Tromp taler som en krigserfaren mand, når han ikke vil stille så mange officerer for en krigsret, selvom
de har fejlet. Desuden synes han, at det virker tiltalende, at Tromp nævner både
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16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

danske og hollandske officerer. Det synes at forfatterens udtalelser synes stærkt
subjektive, når han ikke har kendskab til de faktiske forhold.
Tromps fordømmelse af officererne den 23/6 forekommer iøvrigt ikke at stemme overens med hans skrivelse til kg. d. 6/6, hvor der bl. a. står: "Enhver har
gjort sit bedste for at jage den flygtende fjende med største flid." Hvorfor kommer Tromps kritik ikke frem allerede da?
Danske Saml. 2 rk. ID engelske relationer 1670-76 fra John Pauli si. 56 d. 20/6
1676. En lignende bemærkning om de danske kaptajner har Almonde også givet
til Holland som meddelt af den danske gesandt Meyererone i Holland ifølge
Ty. Kanc., Nederlandene C, gesandskabsarkiver nr. 330 Envoye extr. H. Meyererones arkiv 1676 d. 24/6.
F. F. Carlson: Sveriges historia under konungema af phalziska huset, II, Sthm.
1874, si. 461, og A. Munthe: Sjomaktens inflytande på Sveriges Historie bd. II,
Sthm. 1922 si. 656. Desuden gennemgås forholdene i forbindelse med slaget særdeles redeligt af Chr. Bruun i "Niels Juel og hollænderne", Kbh. 1871 si. 38-49.
Tromps brevbog nr. 8 d. 18/6 til kg. og d. 19/6 til Niels Juel,
Christianias journal d. 11/6-19/6 og Tromps brevbog d. 19/6 1676.
Niels Juels kopibog til rigsadm. d. 23/6 og Tromps brevbog til rigsadm. d. 23/6
1676.
Niels Juels kopibog til rigsadm. d. 23/6 1676.
Tromps brevbog til Generalstaterne d. 6/7 1676.
Niels Juels kopibog til rigsadm. d. 30/6 1676.
R. A. Håndskriftsamlingen IV nr. 132 Diarium og N. P. Jensen: Den skaanske
Krig, Kbh. 1900, s. 124.
Reg. contra zahlm. 1676 si. 532.
Tromps brevbog d. 18/6 1676 til kg. og Christianias journal d. 11/7:16/7 1676,
samt Ned. R. A., Staten General nr. 5618, brev fra Eversen d. 22/7 1676.
Niels Juels kopibog til rigsadm. d. 18/7 1676, Kane. indk. 1676 VI breve fra
Tromp d. 23/7 1676 trykt i Nye Da. Mag. IV si. 122. Det må desuden bemærkes, at 2 af de 4 afsendte skibe var hollandske, nemlig Caleb og Klein Frisia.
hvilket fremgår af Kane. indk. 1676 V, brev fra M. Rodsten d. 9/7 1676, Staten
General nr. 7273 d. 18/8, brev fra le Maire og Staten General nr. 5618 d. 22/7
brev fra Eversen.
Niels Juels kopibog d. 1/8 1676 til rigsadm. O. Bergersen fremkommer bd. II
si. 143 med et ualmindeligt skarpt angreb på Bruuns fremstilling af sagen i
"Niels Juel og hollænderne" si. 51-52 ved at kalde det: "uforenelig med reel historisk forskning."
Kane. indk. 1676 VI breve fra Tromp d. 23/7, 30/7, 2/8 og 17/8, Niels Juels kopibog d. 24/7 og Christianias journal d. 18/7, 18/8 og 19/8 1676.
Niels Juels kopibog d. 18/7 til rigsadm. og d. 30/7 1676 til gen.comm,
Niels Juels kopibog d. 24/7 1676 til gen.eomm.
Niels Juels kopibog d. 2/8 og journal d. 7/8 1676.
Niels Juels kopibog d. 12/8, Tromps brev d. 17/8, Chistianias journal d. 7/816/8 1676, og Ned. R. A., Verslagen 1896, eollection de Ruijter XCV nr. 200,
Engel Ruijters journal d. 13/8-1918 1676.
Niels Juels kopibog d. 12/8 1676.
KgI. eksp.jbrev fra H. Bjelke til kg. d. 10/9 1676, Tromps brev d. 17/8 og Christianias journal d. 18/8 og 19/8 1676.
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35. Kane. indk. 1676 vm, breve fra H. Bjelke d. 29/8 1676 og Engel Ruijters journal.
36. Kane. indk, 1676 VIII, breve fra Tromp d. 2/9 1676 og Kgl. eksp. 1676 nr. 29.
37. Niels Juels kopibog til rigsadm. d. 2417 1676.
38. Niels Juels kopibog til rigsadm. d. 30/7 1676.
39. Kane. indk. 1676 VI, brev fra Tromp d. 2/9 1676.
40. Kane. indk. 1676 VI, brev fra Tromp d. 2/9 1676 og Engel Ruijters journal d.
13/9 samt Niels Juels kopibog til rigsadm. d. 8/9 1676.
41. Kane. ind . 1676 VIII, d. 4/4 brev fra H . Bjelke.
42. Kane. indk . 1676 VI d. 9/9 1676 brev fra Tromp til kg.
43. Kane. indk. 1676 VI d. 9/9 1676 brev fra Tromp til kg. og 1676 vm, brev
fra H. Bjelke til kg. d. 10/9 1676.
44. Kane. indk . 1676 vm, brev fra H. Bjelke til kg. d. 10/9 1676 og Christianias
journal d. 9/9 1676.
45. Kane. indk. 1676 VI, brev fra Tromp d. 1119, 15/9, 21/9 og 28/9 samt Engel
Ruijters journal d. 6/10 1676. Til de pommerske kyster sendtes d. 1119 Delmenhorst, Caritas, Antonette, til Christianopel sendtes d. 19/9: Prins Georg (J. Rodsten), Fridericus III og Christianus IV, til Wismar sendtes Nellebladet og til København sendtes Christiania.
46. Kane. indk. 1676 vm, brev fra H. Bjelke d. 30/9 og 1110 1676.
47. Kane. indk . 1676 vm, brev fra J . Rodsten d. 7/10 1676 og fra H. Bjelke d.
19/10 , samt 1676 IV brev fra J. Rodsten d. 26/10 1676.
48. Niels Juels kopibog til rigsadm. d. 27/9 1676 og kopibog d. 28/9, S/IO og 6/10
1676 samt Sjæll. Tegn. nr. 299.
49. Reg. contra zah lm. 1676 si. 564 og adm. prot. d. 25/l O 1676.
SO. N . P. Jensen: Den skaanske krig, Kbh. 1900 si. 162.
SI. Kane. indk. 1676 VI, brev fra Tromp d. 21111 1676 og N. P. Jensen si. 162 og
179.
52. J. C. W. Hirseh: Generalmajor Anders Sandberg i Milit. Ti. XXX 1901 si. 38,
94 og 104, samt N. P. Jensen si. 196, 198 og 205.
53. Da . Kane. C V nr . 67 Kommissionen til undersøgelse af Holmens og flådens
tilstand 1676-77, Krigskane. indk. sager vedr. søetaten 1677-78 nr . 20.
54. Da. Kane. C V nr. 67 Kommissionen til undersøgelse af Holmens og flådens
tilstand 1676-77 og Sjæll. Tegn. d. 26/1 1677 si. 342 nr . 21, samt Kane. indk.
1677-78 nr. 20.
SS. Sjæll. Tegn . d. 28/1 1677 nr. 24.
56. Adm . pro t. 1677 d. 6/2, og Uldallske Saml. nr. 106 Fol. Beretn. om krigen mellem Danmark og Sverige i Chr. V's tid .
57. Indk. adm. d. Il/S 1677 og Kane. indk. 1677 d . 24/5 H . Bjelke til kg. nr . 511.
58. E. Wendt: Amiralitetskollegiets Historia I, si. 277-278 .
59. Niels Juels kopibog d. 22/5 1677.
60. Kane. indk. 1677 nr . 511 d. 24/5 1677 H . Bjelke til kg. og Niels Juels kopibog
d. 24/5 1677 til gen.comm., samt Kgl. eksp . 1677 nr . l.
61. Niels Juels kopibog d. 23/5 ordre til skp , Berendt Pettersen, d. 24/5, 25/5, 26/5
og 28/5 )677 og d. 26/5 1677 ordre til kpt. Com. Witt og kpt. Vogel,
62. Niels Juels kopibog d. 28/5 til kg.
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9. kapiteL
l. Niels Juels kopibog d. 30/5 og d. 2/6 1677 til kg.
2. Andromedas journal, Kane. indk. 1677-78, og Rosenbolms relation samt Landetaten, krigskoll., Opsnappede breve 1677-78, brev d. 22/5 1677 fra Geteborg.
3. Andromedas journal d. 30/5 1677. O. Bergersen skriver bd . II si. 165, at man
næppe bør tage Rothkireks påstand om 7 dages stille ved Korsør for bogstaveligt, da Enighedens journal fra Køge Bugt viste nordlige vinde, "og noen særlig
forskjell i vindforholdene på disse to steder er vel næppe trolig." Påstanden er
højst ejendommelig og vidner om et sært ukendskab til danske forhold. Desuden står der i Dreyers journal (Enigheden 1676-77, skibsjournal nr. 2) for d. 23/5
ved Kbh. "stille vejr", d. 24/5 morgen "vind VNV", aften: "vind sydlig" (ved
Dragør), d. 25/5 morgen: "vind NO", aften: "vind østlig" (ved Møen), d. 27/5:
"vind N (ved Møen), d. 28/5 : "vind østlig", d. 29/5: "vind V" og d. 30/5 morgen: "stille". Denne journal tyder med de springende vindretninger på sommervejr med skiftende lette briser. Det samme vil ses af skibsjournalen for Havmanden 1677 (skibsjournal nr. 1) og ligeledes fremgår det af Niels Juels breve.
De udtalelser om Sjoblad m. v. som O. Bergersen bygger på denne påstand er
derfor lovlig hasarderede.
4. Sv. R. A., Flottans Handl., Sjoexp. afd. B vol. nr. 7 nr. 8 a. Rosenholms relation på Andromeda til kg., Enighedens journal d. 31/5 1677 og N . Juels kopibog
d. 2/6 1677 til kg.
5. Til belysning af slaget findes af danske kilder N. Juels breve af 2/6 1677 til kg.
og til rigsadm. i hans kopibog, Chr. Bjelkes brev af 3/6 1677 i Kane. indk . 1677
nr. 511 samt Enighedens og Havmandens journaler. Af svenske kilder findes Rosenholms relation til kg. og Fr. Rothkircks relation til kg. samt Andromedas
journal. Desuden er der af samtidige beretninger Hakvin Spegels dagbog og en
,,AusfUhrliehe Relation" i MalIingiana, Krigshistorie før 1700, l.
På grundlag af N. Juels kopibog fra d. 22/5 til d. 31/5 1677 ses, at den danske
flåde d. 1. juni bestod af: l. eskadre: Churprinsen, Christianus IV, Nellebladet,
Lindormen og Havfrue, 2. eskadre: Christianus V, Enigheden, Christiansand og
Hommeren, 3. eskadre: Gyldenlave, Christiania , Neptunus og Havmanden. samt
advisjagten Den unge Prins og de to brandere Forgyldte Stokfisk og Grønne
Jæger.
Af de øvrige skibe fra hans flåde var Hvide Falk sendt til Wismar, Lossen og
Svenske Falk konvojerede de mUnsterske tropper, 3 Løver og Svanen var afsejlet fra København, men nåede ikke frem til flåden, og Delmenhorst var endnu ikke afsejlet fra København.
6. Andromedas journal, Kane. indk. 1677 nr. 511 brev fra Chr. Bjelke til kg. d. 3/6
1677 og N. Juels kopibog d. 2/6 til rigsadm. og d. 3/6 ordre til kpt. Lund.
7. N. Juels kopibog d. 2/6 til kg. og til rigsadm., Enighedens journal d. 1/6 og
Adm. som domstol, 7 beregninger ang . prisepenge 1677-79, A og K, samt Rosenholms relation.
8. Fr. Rothkircks brev, ,,AusfUhrliebe Relation" og Ny kgl. Saml. Fol. 668 læg.
nr. 9.
9. Rosenholms relation.
10. Niels Juels kopibog d. 2/6 til rigsadm. og d. 4/6 1677 til kg.
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11. Kane. indk. d. 20/6 til kg. fra N. Juel, sagen om Jan de Vogel findes i Adm.
prot, d. 1/5 1678.
12. N. Juels ordre til kpt, Peter Carlsen Vleugel i kopibogen d. 3/6 1677 og brev
til rigsadm, d. 3/6 1677.
13. N. Juels kopibog d. 4/6 1677 til kg.
14. N. Juels kopibog d. 4/6 og d. 5/6 1677.
IS. N . Juels kopibog d. 6/6 1677 til rigsadm. O. Bergersen bd. il si. 174 søger at
mistænkeliggøre krigsretten ved at sætte ordet "upartisk" i gåseøjne.
16. N. Juels kopibog d. 7/6 og d. 8/6 1677 og Havmandens journal d. 8/6 1677.
17. N. Juels kopibog d. 10/6 1677 til gen.comm,
18. N . Juels kopibog d. 10/6 1677 til kg.
19. N . Juels kopibog d. 12/6 og d. 13/6 1677.
20. N. Juels kopibog d. 13/6 til rigskansler, rigsadm. og rigsmarsk,
21. N. Juels kopibog d. 13/6 til rigsadm.
22. N. Juels kopibog d. 17/6 1677 til kg. og Enighedens journal d. 17/6 1677.
23. N. JueIs kopibog d. 19/6 1677 til gen.comm,
24. N. Juels kopibog d. 20/6 1677 til rigsadm,
25. N. Juels kopibog d. 21/6 1677 til kg. og til rigsadm.
26. N. Juels kopibog d. 21/6 1677 til kg.
27. N . Juels kopibog d. 22/6 1677 til gen.comm,
28. N. Juels kopibog d. 23/6 til gen.eomm. og d. 24/6 1677 til kg.
29. N. Juels kopibog d. 24/6 1677 og Kane. indk, 1677-78, nr. 511.
30. Krigsrådsprot. d. 23/6 1677.
31. Kane. indk, d. 24/6 1677 og N. Juels kopibog d. 25/6 1677 til kg. og til gen.eomm.
32. Brev d. 4/6 1677 fra Ahlefeldt, H. Bjelke og marsken Joh. Cbr. Kørbitz til N.
Juel i afskrift i Langeheks Colleetiana pakke nr. 199, i uddrag trykt i Chr,
Bruun: N. Juel og hollænderne si. 61 og d. 30/6 1677 gengivet si. 65-66.
33. N. Juels kopibog d. 26/6 1677.
34. Enighedens journal d. 27/6 1677, N. Juels kopibog d. 28/6 til gen.eomm. Alle
vindretninger er gengivet efter journalerne fra Havmanden og Enigheden d. 23/6
-1/7 1677.
35. N. Juels kopibog d. 29/6 og Enighedens journal d. 29/6 1677.
36. N. Juels kopibog d. 29/6 1677 til rigskansleren, rigsadm. og rigsrnarsken, og
d. 30/6 til rigsadm, samt Enighedens journal. Disse skiftende vindforhold viser
tydeligt vejrsituationen, som Niels Juel naturligvis som sømand har været fuldt
fortrolig med .
37. Fr. Ahlefeldts brev trykt i Cbr. Bruun: Niels Juel og hollænderne si. 65.
38. N. Juels krigsrådsprotokol d. 30/6 1677 og Havmandens journal d. 30/6 1677,
samt D. Paulli: AusfUbrliehe Relation von der zweiten See-Bataille zwischen
Adm. Herrn Niels Julen und Gen.Adm. Herm Heinrich Horn im Fahr-Wasser
zwischen Falsterboe und Stefvens Anno 1677 den I. Julii gehalten. Kopenhawen
gedruckt den 8. Julii. Den er trykt i Diarum Europæum, Continuatio XXXV
1678 si. 26-37. Beretningen er udgivet på dansk af J. Gøede den IO. juli 1677.
Disse ligger til grund for de øvrige kendte beretninger.
Fra H. Bjelkes brev til kg. d. 1/7 1677 (Kane. indk , 1677 nr. 568) ved vi at Jens
Juel dagen før var sendt til Niels Juel, og at han sendte en beretning til kongen.
(Kongens brev til Niels Juel findes på Valdemar Slot).
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39. Zettersten si. 494.
40. Horns brev d. 4/7 1677 i Sv. R. A., Flottans Handl., Sj6exp. Afd. B vol. 7 nr. 9a,
og E. Wendt: Amiralitetskollegiets Historia I si. 277-278.
41. Horns brev d. 4/7 1677, og Sv. R. A., SjOcxp. Afd. B vol. 7 nr. 11 samt Sjakrigsarkivet, Admiralitetskollegiets registraturavd. D 2 d. 14/7 1677 og Zettersten si. 499 samt J. H. Barfod: Slaget i Køge Bugt si. 28·32.
42. Indk. sager 1677 d. 22/6 nr. 511, J. H. Barfod: Slaget i Køge Bugt si. 32-34 og
om styrkeforholdet iøvrigt vedr. stykantal og personel si. 34·37.
Havfruen var sendt til Kiel (N. Juels kopibog d. 24110 1677 til kg.) og kom tilbage til Dragør d. 5/7 1677 (N. Juels kopibog d. 6/7 til kg.), Spraglede Falk og
St. Johannes sendtes d. 26/6 til Rygen (N. Juels kopibog d. 26/6 ordre til kpt,
Vleugel og ljt. Jonassen), d. 28/6 sendtes Venus efter Havfruen og for at hindre
transportskibenes udsejling (N. Juels kopibog d. 28/6 ordre til skp. Amon Jensen) .

43. Desværre mangler både Niels Juels og Jens Juels rapporter. Fra svensk side er
derimod bevaret generaladmiral Henrik Horns rapport og en skrivelse fra
schoutbynacht Taube, der redegør for forholdene ved Drakens erobring. De
danske primære kilder til slagets gang er dels sparsomme oplysninger i skibsjournalerne for Enigheden, Havmanden og Jægeren og dels diverse oplysninger
i Niels Juels breve til kongen og admiralitetet og i Ahlefeldts og Henrik Bjelkes breve til kongen samt i forhørene af fanger og bønder i anledning af bl a.
Drakens erobring. Sekundært er der rigelig med omtale af slaget. På dansk er
trykt en relation, der tydeligt er grundlag for beretningen under Joh. Husmanns
stik af slaget. Desuden findes Christopher Reich ..Heldenruhm" samt en tysk og
fransk relation, der er sendt fra København, og et dansk brev fra København
til Stockholm, der delvis er gengivet i Elmelunde kirkebog på Møen, hvor der
dog også findes enkelte lokale oplysninger. Endvidere er der enkelte oplysninger i breve fra de hollandske admiraler og den hollandske gesandt i København.
Endelig findes en række afbildninger af slaget, dels stik, en skuemønt og et
maleri på Valdemar Slot og dels et gobelin i Christiansborg Slots riddersal og
et maleri på Frederiksborg Slot. Af samtidige krigshistorier er der Stehn Jacobsen: Den nordiske Kriigs Krønicke og et manuskript i Ulldalske Saml. nr. 190
på Det kgl. Bibliotek.
44. Havmandens journal d. 30/6 1677 og Enighedens journal d. 30/6 1677, Horns
brev d. 4/7 1677 til kg. og Landetaten, Kommissarier, Generalkrigskommissariet,
Indk, breve 1674-79, Tryggevælde Amt.
45. Horns brev d. 4/7 1677 til kg. og Havmandens journal d. 1/7 1677. O. Bergersen hævder bd. n si. 195, at slaget begyndte det sted, hvor både Hieronymus og
Draken grundstødte selvom der er en tidsforskel på mindst 8 timer i hvilket flåderne efter denne teori da knap har flyttet sig, hvilket ikke stemmer med relationerne og virker højst usandsynligt.
46. Horns brev d. 4/7 1677 til kg., relationerne og ..Heldenruhm" af Christopher
Reich i Valdemar Slots bibliotek nr. 5529, hvor der står, at M. Rodsten var
drevet % mil af p. gr. af vind og strøm. P. Holck mener iøvrigt, at eskadreordenen har været omvendt med M. Rodsten forrest (ri. f. Søvæsen dec. 1953 si. 549).
Herimod kan henvises til Havmandens journal d. 1/7 1677 samt Instruktion givet af N. Juel d. 22/5 1677. Min nærmere redegørelse herfor findes i Ti. f. Søvæsen feb. 1954 si. 77 og maj 1954 si. 199 og 205.
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47. Forhørene om bøndernes plyndring i Landetaten, Kommissarier, Generalkrigskommissariatet, Indk. breve 1674-79, Tryggevælde Amt.
48. Horns brev af 4/7 1677 til kg.
49. Søetaten XIV, Adm. som domstol, 7 Beregn. ang. prisepenge 1677-78 omtalt af
undertegnede i Ti. f. Søvæsen feb. 1954 si. 79-85. Tildragelserne er iøvrigt diskuterede af P. Holck i Ti. f. Søvæsen dec. 1953 si. 513-586 og maj 1954 si. 177193, og O. Bergersen bd. IT si. 189·197 samt J. H. Barfod: Slaget i Køge Bugt
si. 43-49 og i Ti. f. Søvæsen feb. 1954 si. 67-87 og maj 1954 si. 194-208.
50. Landetaten, Kommissarier, Generalkrigskommissariatet, Indk. breve 1674-79,
Tryggevælde Amt.
51. Gennembruddet omtales i relationerne (se note 38), samt i teksten til Joh. Husmanns lejlighedsstik af slaget trykt i Ti. f. Søvæsen dec. 1953 si. 577, Sv. R. A.,
Flottans Handl., Sjoexp. Afd. B vol. 7 nr. 9 d og Sv. R. A, Milit. xvm 6 og
Elmelunde kirkebog, Møen, si. 120-122 skrevet d. 26/7 1677 af Mogens Olufsen
og Christopher Reichs "Heldenruhrn" i Valdemar Slots bibliotek nr. 5529. O.
Bergersen mener, at hele slaget opløstes i et mele ved Stevns, og at der intet
gennembrud fandt sted (O. Bergersen bd. IT si. 195), men dette modsiges af alle
disse nævnte relationer, der er skrevet i 1677 umiddelbart efter slaget, d. v. s. i
juli måned, og de omtaler tydeligt to højdepunkter i slaget.
52. Indk. sager vedr. søetaten 1677-78, N. Juel til kg. d. 5/7 1677.
53. Havmandens journal, Sv. R. A, Milit. XVIII, 6 relation om slaget og Stehn Jacobsen si. 121.
54. Sv. R. A., Flottans Handl., Sjoexp, Afd. Val. 7 nr. 9 a og nr. 9 d.
55. Horns brev d. 4/7 1677. Enighedens journal, og Søetaten XIV, Adm. som domstol 7, prisepenge 1677-78.
56. Havmandens journal d. 2/7-4/4 1677, N. Juels kopibog d. 5/7 1677 til kg., og
L. Bobe: Slægten Ahlefeldts historie, StorkansIeren si. 45 i bilagene et brev fra
F. Ahlefeldt til kg. d . 3/7 1677.
57. Enighedens og Havmandens journaler, N. Juels kopibog d. 5/7 1677 til gen.comm.
58. Kanc. indk. 1677 nr. 568.
59. Krigskoll., Indk. breve fra Ahlefeldt 1677 læg 513, Ned. R. A., Staten General
nr. 5622 breve fra W. Bastiansen d. 13/7, Almonde d. 13/7 og Jans van Nes d.
13/7 (ny stil).
60. Jægerens journal.
61. Sv. R. A, Flottans Handl., Sjoexp. Afd. B vol. 7 nr. 11, nr. 9 a og nr. 9 d.
62. Brevet fra Mareus Gjøe er aftrykt i Chr. Bruun: Niels Juel og hollænderne si.
84-85.
63. Chr. Bruun: Niels Juel og hollænderne si. 83.
64. Sjæll, Tegn. si. 415 d. 4/7 1677.
65. G. Galster: Danske og norske medailler.
66. Brev fra kg. til N . Juel d. 4/7 1677 i N. Juels privatarkiv på Valdemar Slot og
Søetaten I, Søkrigskane. 1 Kgl. eksp. søetaten vedr. 1677-79 nr. 24.
67. N . Juels kopibog d. 5/7 1677 til gen.comm. og Kane. indk. 1677-78 nr. 511.
68. N. Juels kopibog d. 517 1677 til kg.
69. N. Juels kopibog d. 6/7 1677 til kg.
70. Ned. R. A ., Staten General nr. 5921 Jacob le Maire d. 117 1677, Da . Saml. 2 rk
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m holl. re!. 1670-77, Sv. Krigs arkiv, Adm. E. II 509, 3 a brev fra Bengdt O.
Printz.
71. Chr. Bruun: Niels luelog hollænderne si. 95.

JO. kapitel
l. Ned. R, A., Staten General nr. 5622, brev fra Bastiansen d. 1211 og 13/7 1677
(ny stil).
2. Bastiansens brev af 1311 1677 indeholder en liste dat. 1211 1677 (ny stil), som er
gengivet her.
3. Ned. R. A., Staten General nr. 5622 brev fra le Maire d. 2011 1677.
4. Chr. Bruun: Niels luelog hollænderne si. 89-97 gennemgår hele striden.
5. Breve fra le Maire d. 2011 og d. 2411 1677.
6. A. Hallema: Com. M. Tromp., 1941, si. 115.
7. N. Iuels kopi bog d. 511, d. 611 og d. 1811 1677 alle til kg., og L. Bobe : Slægten
Ahlefeldt Historie, Storskansleren, si. 45, og i bilagene brev af 311 1677 fra F.
Ahlefeldt til kg.
8. N. Juels kopibog d. 1811 1677 til kg.
9. N. Iuels kop ibog d. 1811 1677 til kg.
10. Havmandens journal d. 2011 1677, N. Juels kopibog d. 1911 og d. 2411 1677 til
kg. De manglende skibe var: Charitas, Hummeren, Churprinsen, Svenske Havfrue, Amarante, Svenske Løve og Prins Jørgen (Georg).
11. N. Juels kop ibog d. 2411 og 2711 1677 til kg. og Havmandens journal d. 2411
1677.
12. N. Juels kopibog d. 2211 ordrer og d. 2611 brev til kg. samt krigsrådsprotokol
d . 2511 1677 og Havmandens journal d. 25111677.
13. N. Juels kopibog d. 22111677. Niels Juel har her på sin liste angivet andre stykantal for skibene end på listen fra den 22/6. Om forholdene skyldes forskellige
optællingsmetoder eller ændringer i den mellemliggende tid er uklart. Selvom
det sammenlagt kun betyder en forøgelse af stykantallet på 16 kanoner er tallene dog forskellige for 19 af skibene.
14. N. Juels kopibog d. 2711 1677 til kg.
15. Havmandens journal d. 26111677 til N. Iuels kopibog d. 19/8 1677, Kane. indk.
1677-78 nr. 568 brev fra Tromp d. 19/8 samt Ned. R. A., Staten General nr.
5622 brev fra Bastiansen d. 6/9 1677 (ny stil).
16. N. Juels kopibog d. 5/9 1677 til kg.
17. Tromps breve d. 2711 og 19/8 1677 til kg., N. Juels kopibog d. 5/8 til kg.
18. Tromps brev til kg. d. 19/8 1677 og N. Iuels kopibog d. 5/8 til kg.
19. N. Juels kopibog d. 19/8 1677 til kg.
20. N. Juels kopibog d. 19/8 1677 til kg.
21. Brev fra Bastiansen d. 6/9 1677 (ny stil).
22. N. Juels kopibog d. 19/8 1677 til kg.
23. N . Juels kopibog d. 19/8 1677 til kg., Tromps brev til kg. d. 19/8 1677 og Bastiansens brev d. 6/9 1677 (ny stil).
24. N. Juels kop ibog d. 19/8 1677 til kg. og Tromps brev til kg. d. 19/8 1677.
25. N. Juels kop ibog d. 19/8 1677 til kg. og Sv. R. A., Milit. XVIII, 12 Relation
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26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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om hærgen og brænden på Øland dat. d. 6/4 1678. Desuden omtales plyndringerne i Joh. G. Melen: Om danskarnes anfall mot Øland 1677, Stkhm. 1863.
Bastiansens brev d. 6/9 1677 (ny stil), Tromps brev til kg. d. 19/8 1677, Havmandens journal d. 17/8 og Enighedens journal d. 17/8 1677.
Tromps breve til kg. d. 19/8 og d. 26/8 1677, N. Juels kopibog d. 19/8 og d. 25/8
1677 til kg., Enighedens journal.
N. Juels kopibog d. 19/8 1677 til kg.
N. Juels kopibog d. 25/8 1677 til kg. og Kane. indk. 1677-78, extract af krigsrådsprotokol d. 24/8 1677, brev fra Tromp til kg. d. 26/8 1677 og Havmandens
journal d. 23/8 1677.
N . Juels kopibog d. 25/8 1677 til gen.eomm., Tromps brev d. 26/8 1677 til kg. og
Havmandens journal d. 26/8 1677 samt brev fra Bastiansen d. 6/9 1677 (ny stil).
De seks skibe var: Prins Jørgen (Georg), Tre Croner, Enigheden, Anna Sophia,
Svanen og Tre Løver.
Bastiansens brev d . 6/9 1677.
N. Juels kopibog d. 30/8 og d. 5/9 til kg.
N. Juels kopibog d. 5/9 1677 til kg. Her omtaler Niels Juel, at der blev erobret
3 skanser med ialt 17 kanoner, medens Hummerens journal (kpt, Dreyer fra
Enigheden gik d. 24/8 over til Hummeren og fortsatte sin journal her) blot omtaler det som skansen, og Havmandens journal angiver 2 skanser.
N. Juels kopibog d. 5/9 1677 til kg.
Hummerens journal og Havmandens journal samt N. Juels kopibog d. 5/9 til kg.
N. Juels kopibog d. 5/9 1677 til kg.
N. Juels kopibog d. 30/8 og d. 5/9 1677 til kg. og d. 5/9 til gen.eomm.
N. Juels kopibog d. 15/9 til kg. og d. 15/9 1677 til rigsk., rigsadm. og rigsm,
N. Juels kopibog ordrer d. 15/9 1677 og d. 15/9 til. rigsk., rigsadm. og rigsm.
Nels Juels kopibog d. 15/9 1677 ordre til sbn. Mattias Pijl vedr. Charlotta
Amalia, Nellebladet. Neptunus, Wrangels Palais og galiot Kg. David, der skulle
sejle til København; ordre d. 15/9 til kpt. Cornelis de Witt vedr. Lindormen,
Charitas, Havmanden og galiot Jægeren, der skulle sejle til Kalmarsund og d.
15/9 ordre til kpt. Peder Carlsøn vedr. Bonte (Spraglede) Falk, Lossen, Hvide
Falk, Postil/ionen og St. Johannes om at krydse mellem Sandhamn og Åland,
ordre d. 19/9 til jagten Diana for at møde forsyningsskibene, d. 23/9 til galiot
Norske Løve med ordrer til skibene ved Åland, samt N. Juels kopibog d. 27/9
1677 til kg.
N . Juels kopibog d. 27/9 1677 til rigsk ., rigsadm. og rigsm.
N. Juels kopibog d. 29/9 1677 til kg. og diverse ordrer af 28/9 og 29/9 samt
d. 29/9 1677 til gen.comm,
N. Juels kopibog d. 2/10 1677 til rigsadm.
N. Juels kopibog d. 2/10 til rigsadm. og d. 2/10 til dep. i gen.eomm.
N. Juels kopibog d. 3/10 ordre til eommissarius Hesler og d. 7/10 til kg.
N. P. Jensen side 306.
N. Juels kopibog d. 2/10 1677 til rigsadm. og Landetaten, Kommissariater, Generalkrigskomm., Indk. breve: Itzehoe - Juel, brev af 10/8 1677.
N. Juels kopibog d. 20/10 1677.
Kane. indk. 1677-78 nr. 65 d. 1111 1677.
Kane. indk, 1677-78 nr. 511.

51.
52.
53.
54.

SS.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.

Adm. Prat. d. 22/11 1677.
Landetaten, Krigskollegiet S, Breve fra flere end to fra 1677.
Adm. Prat. d. 28/1 og d. 1/2 1678.
Adm. Prat. d. 25/3 1678 og Kane. indk. 1677-78 nr. 26 og 27.
Adm. Prat. d.6/2 1678.
Adm. Prat. d. 26/2 1678.
Indk. adm. 1678 nr. 6 og nr. 19.
Kane. indk, 1677-78 nr. 65 og Stehn Jacobsen: Den Store Nordiske Krig.
Ty. Kane., Brandenburg-Preussen, C Gesandtskabsarkiv 1677-78 nr. 116 d. 30/4
og d. 7/5 1678, samt Nederlandene, C Gesandtskabsarkiv 1678-79, nr. 332 brev
af 30/4 og 4/5 1678.
Ty. Kanc. , Brandenburg-Preussen, Gesandtskabsarkiv 1677-78 nr. 116 d. 7/5
1678 med bilag, samt Chr. Bruun: Niels luelog hollænderne side 104-106.
Ty. Kanc., Brandenburg-Preussen, C Gesandtskabsarkiv 1677-78 nr. 59 d. 14/5
1678.
Kane. indk. 1677-78 nr. 44.
Adm. Prat. d. 6/5 1678.

ll. kapitel
1. N. Juels kopibog d. 13/5 1678.
2. Søet., Kommissariatskontoret nr. 184, Diverse breve og beregninger ang. flådens
proviantering og bemanding.
3. Christianus V journal d. 29/5 1678.
4. Christianus V journal d. 30/5 1678 og N . Juels kopibog d. 30/5 1678.
S. Christianus V journal d. 31/5 1678 og N. Juels kopibog d. 31/5 1678.
6. Christianus V journal d. 31/5 1678.
7. Christianus V journal d. 1/6 1678.
8. N. Juels krigsrådsprotokol d. 2/6 1678 og H. Spegels dagbok si. 120 samt N.
Juels kopibog d. 3/6 og d. 4/6 1678.
9. N. Juels kopibog d. 6/6 1678 til kg.
IO. N. Juels kopibog d. 6/6 ordre til kpt , Barfoed, kpt, Niernand og Ijt. Mauritsen,
krigsrådsprotokol d. 6/6 og d. 8/6 1678 samt d. 9/6 ordre til kpt. Com. de Witt
m.fl.
11. Chrislianus V journal d. 13/6, krigsrådsprotokol d. 13/6 og N. Juels kopibog
d. 13/6 1678. Brouwers rev er det nuværende Broens rev, se Søkortets Stednavne
II si. 318.
12. Krigskane. indk. 1677-78 nr. 116 og Chrislianus V journal d. 13/6 1678.
13. N. Juels kopibog d. 14/6 1678.
14. N. Juels kopibog d. 18/6 og 19/6 til kg. og d. 18/6 til gen.eomm.
15. Zettersten II si. 502 f.
16. Zettersten IT si. 504.
17. N. Juels kopibog d. 22/6 1678 til kg.
18. Christianus V journal d. 24/6 1678 og krigsrådsprotokol d. 26/6 1678.
19. N. Juels kopibog d. 26/6 1678 til kg.
20. N. Juels kopibog d. 27/6 og d. 29/6 samt Chrislianus V journal d. 27·29/6 1678.
21. N. Juels kopibog d. 30/6 ordrer.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.
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N. Juels kopibog d. 4/7 til kg. og Christianus V journal d. 4/7 1678.
Som note 22.
Indk. adm. nr. 52 d. 6/7 1678 til rigsadm. og Christianus V journal d. 4-5/7 1678.
Christianus V journal d. 5/7 1678 og Niels Juels kopibog d. 6/7 til kg.
Christianus V journal d. 5-9/7 1678.
Christianus V journal d. 10-13/7 1678.
Christianus V journal d. 13-14/7 1678 og N. Juels kopibog d. 16/7 til kg.
Christianus V journal d. 18/7 1678.
N. Juels kopibog d. 21/7 1678 til kg. og ordrer af 19/7 1678.
Gustaf Clemensen: Flottans Forlagrring til Karlskrona, Uppsala 1939, si. 53, der
gennemdiskuterer flådens beliggenhed, der ikke er som angivet af O. Bergersen II si. 256. Desuden samme bog si. 69-71 og Sv. R. A, Flottans arkiv, Arniralitetskollegiets ankornna handl., Serie I, K. M. til Wachtmeister d. 10/7 og d.
17/7 1678. Den svenske flådes taktik er iøvrigt anskueliggjort i et brev fra
Niels Juel (N. Juels kopibog d. 25/7 1678 til kg.), hvor han fortæller om 3 udsendte krydsere, der mellem Utklippan og Olands sydodde mødte 5 svenske skibe: "Da vores holdt på dem begyndte de at løbe og lod sig jage til Christianopel, kastede og ud af deres skibe tomme tønder, kister og hvad andet dem i
skibet embarrasere kunne og når vore vendte, vendte de også, og når vore igen
holdt på dem. løb de." På samme måde kunne de blot genere de danske vagtskibe, men når den svenske flåde aldrig stod ud var den danske hovedflåde
uhindret i sine foretagender.
Krigsrådsprotokol d. 22/7 1678, Krigskane. indk. 1677-78 nr. 172 og Christia/lUS V journal d. 22/7 1678.
N. Juels kopibog d. 25/7 1678 til kg. og ordrer af 26/7 1678.
N. Juels kopibog ordrer til oberst Stuart og kpt, Pijl d. 18/7, ordrer til kpt.
Drejer, kpt. Møller og oberst Stuart d. 19/7 og 21/7 1678, samt krigsrådsprotokol d. 27/7 og Sune Hildebrand: Karl XI's almanackteckninger, Stockholm 1918,
si. 27 f.
Sv. R. A, Rigsregistraturet 1678, K. M. till H. Wachtmeister d . 24/7 1678, N.
Juels kopibog d. 25/7 og 31/7 til kg., krigsrådsprotokol d. 31/7 og Krigskane.
indk. 1677-78 nr. 172 samt G. Clemmensen: Flottans forlagning si. 62.
N. Juels kopibog med ordrer til undersøgelserne d. 31/7 1678.
Christianus V journal d. 10/8 og Krigskane. indk. 1677-78 nr. 188 brev d. 12/8
1678 til kg.
N. Juels kopibog d. 31/7 og 5/8 til kg. og ordrer d. 1/8 til major Gersdorff samt
brev til gen.comm d. 2/8 1678, Sv. R. A, Flottans arkiv, Arniralitetskollegii
ank. hand. Serie 2, 1678 bd . m Gyllenstierna till Wachtmeister d. 2/8 1678 si.
237 f .
O. Bergersen II si. 258 giver indtryk af, at Wachmeisters indsats var afgørende
for Christianstads kapitulation. Dette er ikke i overensstemmelse med virkeligheden. En nøje gennemgang af forholdene findes i G . Clemmensen: Flottans forlågning si. 68-71. Den svenske flåde lå fra d. 27/6 til d. 14/7 udfor Frobygårda
på Oland, derefter flyttede den så nær Kalmar stad, som det var muligt, nær det
sydlige indløb til byen. Den 4/8 flyttedes den til Skallø i det nordlige indløb til
Kalmar, da Wachtmeister afgik med soldaterne til undsætning for Gyllenstierna.

39. Christianus V journal d. 5/8 1678, N. Juels kopibog d. 4/8 1678 til kurfyrsten
og d. 5/8 1678 til kg.
40. N . Juels kopibog d. 5/8 1678 til kg. og d. 5/8 1678 til rigsadm.
41. Christianus V journal d. 8/8·15/8 1678.
42. Krigskane. indk. 1677-78 nr. 188 d. 12/8 og nr. 195 d. 15/8 til kg. samt Indk.
adm. nr. 61 d. 12/8 til rigskansleren og Christianus V journal d. 12/8-15 /8 1678.
43. Christianus V journal d. 16/8-2/9 1678.
44. Indk. adm. nr. 73 d. 29/8 1678 til rigsadm.
45. Krigskane. indk . 1677-78 nr. 196 d. 29/8, nr. 197 d. 30/8 og nr. 199 d. 31/8 1678
fra Jens Juel til kg.
46. Christianus V journal d. 1/9 1678.
47. Christianus V journal d. 11/9 1678.
48. Christianus V journal d. 11/9, d. 12/9 og d. 13/9 1678, Krigskane. indk . 167778 nr. 158 d. 12/9 fra N . og J. Juel til kg., nr. 162 d. 14/9 fra J. Juel til kg.,
nr. 218 d. 14/9 fra N. Juel til kg. og nr. 220 d. 16/9 1678 fra N . Juel til rigsadm., samt N.P.Jensen si. 412-413 og A. Munthe TI si. 707-708.
Witby ligger et par kilometer syd for Arkona.
49. Krigskane. indk . 1677-78 nr. 211 d. 25/9 fra H. Bjelke til kg. samt nr. 220, 222
og 224, samt krigsrådsprot. d. 21/9 og 25/9 1678 og Christianus V journal d.
26/9 1678.
50. Stormen er beskrevet i Christianus V journal d. 26/9 til 9110 1678 og krigskane.
indk. 1677-78 nr. 228 d. 30/9, nr. 230 d. 4110 og nr. 238 d. 8110 1678.
51. Christianus V journal d. 9-11/10 1678.
52. N. P. Jensen si. 414-415.
53. N. P. Jensen si. 427 og Schwedischer Volcker Schiff Bruch bei Bornholm, trykt
1679, Lista derer unter Bornholm 1678 gestrandeten und gefangenen Schweden.

12. kapitel
I. Adm. prot. 1678 okt., nov ., dec.
2. Adm. prot. d. 11/11 1678 og d. 7/1 1679, Krigskane. ind. 1677-78 nr. 48 d. 30112
1678.
3. Adm. prot. d. 3/1 og d. 3/2 1679, Krigskane. indk. 1677-78 nr. 35.
4. Adm. prot. d. 3/3, d. 17/3 og d. 23/3 1679.
5. Kort Relation om den rencontre den 3/5 1679, Kgl . Bibl., pjece 2724.
6. G. Clemmensen: Flottans Forlågning si. 90-92, Sv. R. A., Gallica, K. M. till
Niels LiIlieroot d. 13111 1678 samt Arehives du Ministere des Affaires etrangeres, Paris, Correspondance politique, Suede, nr. 58, Feuquieres til Louis XIV d.
20/10 1678 og d. 10/12 1678.
7. Christianus V journal d. 16/6 og d. 19/6 1679, Krigskane. indk. 1679-81 d. 31/5
1679 instruktion samt Søet. kg!. eksp. d. 11/6, d. 14/6 og d. 17/6 1679.
8. Krigsrådsprot. d. 21/6 1679 og Christianus V journ. d. 21. og 23/6 1679.
9. Sv. R. A., Flottans arkiv, Amiralitetskollegii ankornna handl., Serie l, Kgl. instr.
1652-88, d. 26/5 1679, og Flottans Hand!., Sjoexp. Afd. B, vol. 8 nr. 1 a, Journal
for den svenske flåde af Wachtmeister ført d. 24/6-11/7 1679, samt Hans Wachtmeisters skrivelser til K. M. 1677-90, d. 6/6, d. 9/6, d. 13/6, d. 17/6 og d. 3/7
1679.
25 Niels [uel

385

10. Christianus V journal d. 24-25/6 1679 samt Delmenhorst journal, og Kane. indk .
1679-81 d. 25/6 1679 til kg.
11. Waehtmeisters journal.
12. Christianus V. Delmenhorst og Dragonen journaler d. 26/6 1679, Waehtmeisters
journal samt journaler for Fridericus III, Havmanden og Wrangels Palais.
13. Christianus V journal d. 26/6 1679.
14. Christianus V journal d. 27/6 1679.
15. Krigsrådsprotokol d. 27/6 1679.
16. Christianus V journal: O. Bergersen bd. II si. 275 skriver: "Niels Juel hadde hatt
sin sjanse. Han hadde latt den gli seg forbi." Mon ikke det er en hård og uretfærdig dom? Tværtimod viste Niels Juel stadig initiativ og gå-på-lyst overfor
den svenske flåde. Bergersen skriver ligeledes si. 279, at Niels Juel d. 25/6 lå
med sin flåde mellem admiral Waehtmeister med 5 skibe og resten af den svenske flåde og derfor let kunne have afskåret den . Intet tyder imidlertid på, at
hverken Niels Iuel eller Waehtmeister var klar over en sådan situation, så bedømmelsen er ganske ukorrekt. Det samme gælder forholdene d. 27. juni, hvor
Bergersen hoverer over, at Niels Iuel ikke angreb. Det fremgår tydeligt af skibsjournalerne, at den danske flåde ikke var nået frem og samlet før aften, hvorfor
muligheden for angreb falder væk.
17. Christianus V journal d. 28/6-217 1679, krigsrådsprot. d. 28/6 og d. 30/6 1679,
kane. indk. 1679-81 d. 317 til kg. og Waehtmeisters journal d. 217 1679.
18. Krigskane. indk . 1679-81 d. 317 til kg.
19. Som note 18.
20. Waehtmeisters journal d. 217 1679 og Christianus V journal d. 217 1679.
21. Christianus V journal d. 3/7-10/7 1679, krigsrådsprot. d. 4/7, Waehtmeisters journal d. 3/7-10/7 1679 og Milit. XVIII 12, Kane. indk. 1679-81 d. 7/7 1679 til kg.
22. Christianus V journal d. 1117-12/7 1679 og krigsrådsprot. d. 11/7 og d. 12/7 1679.
23. Christianus V journal d. 13/7 1679, Kane. indk. 1679-81 d. 25/7 1679 til kg. Det
kan her bemærkes, at O. Bergersen II si. 272 skriver i forbindelse med omtale
af instruktioner, "at friere hender kan vanskelig en flåtesjef forlange enn det
som her igjen ble Niels Iuel til del."
24. Christianus V journal d. 1617 1679, Kane. indk. 1679-81 d. 25/7 1679 til kg.
25. Christianus V journal d. 16/7 1679.
26. Christianus V journal d. 17/7 1679.
27. Kane. ind. 1679-81 d. 25/7 1679 til kg., Waehtmeisters journal d. 19/7, Christianus V journal d. 19/7 1679, og Sv. R. A., Flottans Handl., Sjoexp, Afd . B vol.
nr . 2 a, Sjoblads relation.
28. Indk . adm. nr. 154 d. 25/7 1679 til rigsadm., Christianus V journal og Sjoblads
relation.
29. Kane. indk. 1679-81 d. 25/7 1679 til kg. og nr. 266 d. 28/7 1679 brev fra Michel
Michelsen, samt Christianus V journal.
30. Krigsrådsprot. d. 21/7 og Christianus V journal d. 21/7 1679.
31. Krigsr ådsprot, og Christianus V journal d. 22/7 og d. 23/7 samt kane . indk, 167981 d. 2517 1679 til kg.
32. Krigsrådsprot. d. 27/7 1679.
33. Christian liS V journal.
34. Kane. indk. 1679-81 d. 4/8 1679 til kg.
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35. Krigsrådsprot, d. 2/8 1679, Indk. adm. nr. 158 d. 4/8 1679 til rigsadm .
36. KgI. eksp. 1677-79 ordrer d. 18/7 og d. 22/7, Kane. indk. 1679-81 d. 13/8 1679
til kg. og Christianus V journal d. 4/8-13/8 1679.
37. Indk. adm. nr. 161 d. 12/8 1679 til rigsadm.
38. Christianus V journal d. 16/8-21/8 1679, Kgl. eksp. 1677-79 ordre af 16/8 1679,
Kane. indk. 1679-81 d.22/8 1679 til kg.
39. Christianus V journal d. 21/8 til 24/8 1679, Kgl. eksp. 1677-79 ordre af 19/8
1679.
40. Chrislianus V journal d. 27/8 1679, Kane. indk . 1679-81 d. 24/8 1679 til kg.
41. Indk. adm. nr. 170 d. 28/8 1679.
42. Indk. adm. nr . 176 d. 24/9 1679 amtmanden til adm. og nr. 200 d. 10/11 1679
Ian Berents til adm.
43. Christianus V journal d. 30/8 og AdmiralitetsprotokoUen, 1679.

/3. kapitel
l. KgI. eksp. 1677-79 nr. 24 d. 4/7 1677.
2. KgI. eksp. 1677-79 nr. 7 d. IO/l 1679.
3. Reg. e. zahlm. 1676 si. 189 d. 28/2 1676, kane. indk. 1676 X d. 23/9 1676 og X
nr. 1 g.
4. Reg. e. zahlm. 1676 si. 530 d. 31/3, si. 543 d. 2/11, si. 564 d. 7111 og si. 580 d.
7/11 1676.
5. Reg. e. zahlm . 1676 si. 520 d. 3/6 1676 og si. 81 d. 23/6 1676.
6. Kane. indk. 1682 nr. 450 nyt nr. 49 og kane. indk, 1676 X.
7. Kane. indk. 1679·81.
8. Kane. indk, 1677-88, Søet. XIV, Adm. som domstol, 7 beregn . ang. prisepenge
1677-78. Se iøvrigt Barfodr Slaget i Køge Bugt si. 64-68.
9. Danske Slotte og Herregårde m si. 60-74.
10. C. G. Høgstrøm: Taasinge på Niels Iuels tid, Nyborg 1916, si. 20-23.
Il. Excerpter d. 312, d. 9/2, d. 2/3, d. 11/3, d. 12/3 og d. 14/3 1678 samt Kronens
Skøder si. 447.
12. C. G. Høgstrøm si. 15.
13. ly. reg. 1679 si. 232 nr. 47.
14. Kane. indk. 1679-81 d. 4/8 1679 til kg. og indk. adm. 1679 nr. 159.
15. Kronens Skøder s. 466 d. 24/1 1679.
16. Odense Landsarkiv, Stamhuset Egeskov, godsarkiv nr. 17 d. 1/6 1684.
17. Valdemar Slot, etatsråd Knud Iuels privatarkiv 1692-1738, vedr. Knud Iuels testamente bilag 8.
18. Kronens Skøder si. 524 d. 23/6 1683.
19. RKR nr. 4903 d. 9/3 1686.
20. Adm . C. Genera11680 si. 196 d. 12/6, Danske Herregårde II si. 361-371 og Danske Slotte og Herregårde m si. 60-74.
21. Sjæll. Tegn.nr, 131 d. 6/6 og nr. 132 d. 6/6 1680.
22. Sjæll. Reg. xxxm si. 55-64, XLIV si. 72-73, SjæU. Tegn. 1683 si. 212 nr. 289
d. 7/8 1683 og nr. 290 d. 7/8 1683.
23. Danske Slotte og Herregårde I si. 199-208.
24. Danske Slotte og Herregårde I si. 488-496.
25'
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25. Københavns toldregnskaber 1673, 1674 og 1676, Kane. indk. 1677-78, læg nr. 511
vedI. specifikation på transporter som Københavns skippere har gjort i 1676,
dat. jan. 1677, Søet. III Kommissariatskontoret, 4 nr. 81, Fortegnelse over skibe
i Danmark 1677-79, Liste fra 1677 for skibe i Københavns SkipperIaug, Christianus V journal d . 18/7 1678, Adm. Prot. 1677 si. 83 d. 7/4 1677 og Adm. prat.
1678 d . 25/3 1678.
26. Da . Kane., C. V. Diverse C 63 a, V Forsvars- og Krigsvæsen, og Kane. indk.
1677-78, læg nr. 511 samt Søet. III Kommissariatskontoret, 4 nr. 81, liste fra
1677.
27. Christianias toldregnskaber 1688, 1689, 1693, 1694 og 1695.

14. kapitel
l. Adm. prot. 1679 d. 3/2.
2. Søet. XVI Embeds-, Kommissions o. a. lign. arkiver nr. 29, månedstjenere antaget i Holland 1675-77, og nr. 11 Alfabet over de i Holland antagne månedstjenere 1675-77.
3. Søet. XVI, nr. IS månedstjenere antagne ved Bremerholm 1675-77 og nr. 30 månedstjenere antagne ved Bremerholm 1675-77.
4. Kane. indk, 1677-78 d. 7/5 1678.
S. Søet. XVI nr. l S månedstjenere antagne ved Bremerholm og antagne i Holsten.
6. KgI. eksp. 1677-79 d. 29/9 1679, Adm . prot. d. 27/9 1679 og Kane. indk. 1679-81
d. 30/9 1679.
7. Kane. indk. 1679-81 d. 4/101679 og KgI. eksp. 1679 d. 18/12 nr. 86.
8. Adm. C. Gen. 1680 d. 24/1 si. 27 og indk, adm. 1680 d. 24/2 nr. 44, d. 5/2 nr.
22, d. 7/2 nr. 26, d. 7/2 nr. 25, d. 29/2 nr. 52 og d. 19/5 nr. 96.
9. KgI. eksp. 1680-82 d. 4/7 1682 nr. 66, Adm. C. Gen. 1682 d. 5/12 si. 310-318 og
1683 d. 12/3 si. 84, Indkomne uregistrerede sager til søet. deputerede 1681-82,
Kvæsthusbogen og Søet. III Kommissariatskontoret, 9 Fundats og gavebreve Sø·
kvæsthuset ang. 1669-1821.
IO. KgI. eksp. 1679 d. 3/10 nr. 67.
Il. KgI. eksp . 1679 d. 9/12 nr. 80.
12. KgI. eksp . 1679 d. 10/12 nr. 81, nr. 82 og nr. 85.
13. Kane. indk. 1679-81 d. 18/12 1679. Her findes også admiralernes placering af søofficererne.
14. KgI. eksp. d. S/l 1680 nr. I.
IS. KgI. eksp. 1677-79 d. 18/12 1679 nr. 87.
16. Adm. C. Gen. d. 14/2 1680 si. SI.
17. KgI. Bibl., Ny kgl. Saml. 782 a, 4° I si. 4.
18. Nyt Hist. Ti. II 1848 si. 611-621, Chr. V's egenhændige regnskabsextraeter.
19. Adm. C. Gen. 1683, Sv. R. A., DipI. Dan. 1-8:4:C:I envoyen W. J. Coijets breve
til K. M. 1682-84 d. 16/3 1683, Skibsjournal nr. 7 for Dragonen.
20. Sjæll. Tegn. d. 3/3 1683 si. 58 nr. 84.
21. Sjæll. Tegn. d. 27/3 1683 si. 89 nr. 125, Kgl. eksp. 1683-84 d. 31/3 1683 nr. 150155.
22. Adm. prot. 1679 d. 1/10, d. 18/10 og d. 28/11.
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23.
24.
25.
26.

Adm. prot. d. 28/11 1679.
Adm. prot. d. 8/12 1679.
Kg!. eksp. 1680 d. 4/9 nr. 56, Indk. adm. 1680 d. 7/6 nr. 196.
Kgl. eksp. 1680 d. 4/9 nr. 56 og d. 16/11 nr. 63, Søet. Adm.kontoret, kgl. resoI.
1680-81 nr. 8 d. 16/11 1680.
27. G. Clemmensson: Flottans Forlagning till Karlskrona, Uppsala 1938.
28. KgI. eksp. 1680 d. 15/5 nr. 36 og d. 5/6 nr. 45.
29. Adm. C. Gen. 1680, Kgl. eksp. 1680 d. 2/10 nr. 60 og d. 16/11 nr. 63.
30. Kg!. Bib!., Ny kgl. Sam!. 463 k I, Kg!. eksp. 1680-82, 1681 d. 9/4 nr. 23, d. 17/9
nr. 43 og d. 7/2 nr. IO og nr. 11, Sv. R. A., Dip!. Dan. 1-8:4:C:I envoyen friherre Mauritz Vellingks breve till K. M. 1680-82 d. 6/5 1681.
31. Ekv, Reg. Mat. 1681, Kane. indk. 1679-81 d. 28/10 gI. nr. 245 og KgI. eksp.
1680-82 d. 28/1O 1681 nr. 49.
32. Kg!. eksp. 1680-82 d. 21/3 1682 nr. 21.
33. Kg!. eksp. 1680-82, 1682 d. 31/3 nr. 27, d. 8/4 nr. 34, d. 13/5 nr. 60, d. 9/5 nr.
58, d. 28/11 nr. 92 og d. 6/12 nr. 97, Kane. indk, 1682 d. 28/3 nr. 52 og nr. 53,
d. 7/4 nr. 62, d. 4/5 nr. 67 og nr. 71 og d. 11/5 nr. 72. Cornelis Thomsen ændrede skibet, så det kom til at svare til modellen, og det løb det følgende år af
stablen.
34. KgI. eksp. 1680-82 d. 28/2 1682 nr. 19, Kane. indk. 1682 d. 20/2 nr. 82.
35. KgI. eksp . 1682 d. 4/2 nr. 10, Adm. C. Gen. 1682 d. 27/4 si. 115.
36. Kane. indk. 1682 d. 23/4 nr. 4, d. 16/11 nr. 31, og i nr. 32, 33, 56, 57, 157 og 220
findes fagfolkenes betænkninger, KgI. eksp. 1680-82 d. 28/2 1682 nr. 18 samt
1683-84 d. 3/2 1673 nr. 176, KgI. BibI., Ny kgl. Saml. 463 k I, Sv. R. A., Coijets
breve d. 11/9 1682.
37. Sv. R. A., Coijets breve d. 4/12 1682.
38. Ekv. Reg. Mat. 1683, Adm. C. Gen. 1683 d. 22/1 si. 12-16.

15. kapitel
l. Kgl. eksp. 1683-84 nr. 174 d. 17/2 og nr. 84 d. 17/3 1683.
2. Sv. R. A. W. J. Coijets breve 1682-84 d. 2/4, d. 4/5, d. 10/5 og d. 20/5 1683 og
Adm. C. Gen. si.182-185 d. 26/5 1683.
3. Skibsjournaler nr. 7, Dragonen, Fridericus 111 og Victoria.
4. De foregående afsnit er ligeledes baseret på de i note 3 nævnte skibsjournaler.
5. Sv. R. A. W. J. Coijets breve 1682-84 d. 14/6 1683.
6. Andr. Fryxell: Handl. rør. Sveriges Historia si. ~18 og si. 220.
7. Kane. indk. nr. 47 d. 26/6 og nr. 46 d. 317 1683.
8. Kane. indk. nr. 45 d. 717 og nr. 56 d. 3117 1683.
9. KgI. reg. d. 2717 1683 og Kane. indk. nr. 56 d. 3117 1683.
10. Skibsjournaler 7, Dragonens journal.
11. Som note 10.
12. Kane. indk. nr. 52 d. 11/8 og nr. 60 d. 17/8 1683, Dragonens journal og Sv. R. A.
Coijets breve 1682-84 d. 14/8 1683.
13. Kane. indk. nr. 61 d. 24/8 1683.
14. Kane. indk. nr. 68 d. 3117 1683, Sv. R. A. Coijets breve 1682-84 d. 12/8 1683
og Ned. R. A. Staten General nr. 7273 secrete brieven van Denemarken d. 31/8
1683.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Kane. indk. nr. 62 d. 28/8 1683.
Kane. indk. nr. 76 d. 6/9 1683.
Kane. indk. nr. 77 d. 11/9 1683.
Kane. indk. nr. 78 d. 15/9 1683.
Kane. indk. nr. 79 d. 18/9 og nr. 87 d. 25/9 1683.
Kane. indk. nr. 81 d. 18/9 og nr. 74 d. 22/9 1683 samt skibsjournaler nr. 7
Sværmeren.
Adm. C. Gen. si. 324 d. 11/12 1683, Sjæll. Tegn. si. 317 nr. 413 d. 4/12 1683.
Sv. R. A Coijets breve 1682-84 d. 2111 1684.
Adm. C. Gen. si. 309 d. 24/11 1683, Kane. indk, nr. 117 d. 2/4 og nr. 107 d. 10/5
1684, Kgl. eksp. 1683-84 nr. 76 d. 3/5 1684 og 1jt. Muneks journal i Ti. f. Søv.
1917 si. 291.
Kg!. eksp. nr. 39 d. 26/1, nr. 9 d. 15/5 1684, Kane. indk . nr. 105 d. 13/5 1684 og
Sv. R. A Coijets breve 1682-84 d. 22/5, d. 29/5 og d. 1/6 1684.
Søetaten V Mønsterskriveren v. søfolket, 5 Korrespondancebog ang. Christiansø
1684 si. 80, 91, 93 og 96, Kgl. eksp. 1683-84 nr. 22 og nr. 23 d. 2/9 1684.
Korrespond.bog ang. Chr.ø 1684 si. 223-41 d. 12/12 1684, Kgl. eksp. nr. 31 d.
14/10 1684 og Kane. indk. nr. 45 og 67.
Anker E. Kofoed: Christiansø's historie, 1962 si. 29-30.
Kofoed: Chr.ø's historie si. 41.
Kane. indk. nr . 115 d. 10/4 1684 og Kgl. eksp. nr. 79 d. 6/5 1684.
Kg!. eksp. d. 10/6, nr . 92 d. 28/6 og nr. 102 d. 16/7 1684.
Sv. R. A., A Leijoneloos breve 1684-93 d. 21/7 1684.
Sv. R. A, A. Leijoneloos breve 1684-93 d. 27/7 1684.
Sv. R. A, A Leijoncloos breve 1684-93 d. 4/8 og d. 8/8 1684.
Kg!. eksp. 1683-84 nr. 112 d. 22/8 og d. 26/8 1684.
Sv. R. A., A Leijoneloos breve 1684-93 d. 13/12 1684.
Kg!. eksp. 1683-84 nr. 134 d. 1/12 1684.
Kg!. eksp. 1683-84 nr. 129 d. 1/12 1684, Kane. indk, 1684 nr . 28.
Kg!. eksp. 1683-84 nr. 127 d. 1/12 1684.
Kgl. reg. d. 6/1 1685, Kgl. eksp. 1685-86 nr. 46 og 47 d. 2113 1685.
Kgl. eksp. 1685-86 nr. 45 d. 20/3 1685.
Adm. C. Gen. d. 17/3 1685.
Kgl. eksp. nr. 65 d. 14/4 1685.
Adm. C. Gen . 1685.
Adm. C. Gen. d. 25/2 og d. 30/7 1685, Kgl. eksp. nr. 9 d. 16/5, nr . 119 d. 22/8
og nr. 17 d. 8/9 1685.
Kgl . eksp. nr. 63 d. 11/4, nr. 122 d. 28/8, nr. 140 d. 22/9, nr. 139 d. 25/9, nr. 75
d. 28/4 og d. 5/5 1685, Adm. C. Gen. d. 18/4 og d. 28/4 1685.
Adm. C. Gen. 1685, Kane. indk. d. 3/6 1684 og Kg!. eksp. 1683-84 nr. 118 d.
23/9 1684.
Adm. C. Gen. si. 119 d. 2/9 og si. 134 d. 7/11 1685, Kgl. eksp. nr. 151 d. 22/10
1685.
Kgl. eksp. nr. 30 d. 24/2, nr. 153 d. 13/21685 og nr. 26, Sv. R. A, A Leijoneloos
breve 1684-93 d. 18112 1685.
Kgl. eksp. nr. 18 d. 20/1 og nr. 22 d. 30/1 1685, Ekv. Reg. Mat. 1685 og Det kgl.
Bib!., Ny kgl. Saml. 782 a, <lP I bd. si. 16 d. 6/2 1685.
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50. Ekv. Reg. Mat. 1686, Sv. R. A., A Leijoneloos breve 1684-93 d. 3/5 1686.
51. Kgl. eksp. nr. 40 d. 19/3 1686.
52. Sjæll. Tegn. si. 296 nr. 16 d. 9/1 1686, Kane. indk. gI. nr. 187 d. 13/4 1686 og
Kgl. eksp. nr. 46 d. 24/4 1686.
53. Adm . C. Gen. si. 167 d. 10/5 1686.
54. Adm. C. Gen. si. 168 tf d. 11/5, d. 20/5 og d. 26/5, si. 192 d. 28/8 1686, og
Kgl. eksp. d. 22/6 1686.
55. Kane. indk. nr. 430 d. 14/9 1686.
56. Sv. R . A, A. Leijoneloos breve 1684-93 d. 29/10 1686.
57. Sjæll. Reg. XXXIV 754 d. 20/11 1686.
58. Sjæll. Reg. XXXIV si, 677 nr. 181 d. 10/7 1686, og Valdemar Slots arkiv, etatsråd Knud Juels privatarkiv 1692-1728 nr. 901.

16. kapitel
l. Sjæll. Reg. 1687 d. 9/4 si. 144 nr. 112.
2. Vald, Slots arkiv, beskrivelse af kapellets indvielse d. 3/10 1687.
3. Odense Landsarkiv, Stamhuset Tåsinges arkiv, nr. 260 godsarkivet A m, Nye
landmålinger over Tåsinge land 1688.
4. Rentekammeret, kgl. resol. d. 30/5 1689 nr. 8471.
5. Vald. Slots arkiv, Knud Juels privatarkiv 1692-1738 d. 9/1 1692.
6. Kronens Skøder si. 162 d. 18/5 1695.
7. Kronens Skøder si. 574 d. 31/5 1682 og side 27 d. 4/5 1689, samt Sjæll. Tegn.
1687 d. 29/11 si. 307 nr. 445.
8. Sjæll. Reg. si. 445 nr. 36 d. 4/2 1688.
9. Kronens Skøder si. 574 d. 31/5 1686 og side 129 d. 27/7 1694, samt Sjæll. Tegn.
1693 d. 11/2 si. 102.
10. Søetaten X, Bogh. kontoret, 4 regnskabsvæsen nr. 18 registerbog contra zahlmesteren 1680 og Ny kgl. Saml. 4°, 782 a I si. 8.
Il. Søetaten J, SøkrigskanceJliet, Geheime eingk. Saken 1690-91 nr. 33.
12. Receptbogen findes i Valdemar Slots bibliotek.
13. Peter Jespersens Ligtale over Niels Juel side 181.
14. Poul Hauberg: Henrik Harpestræng: Liber Herbarum gengivet i citater i Archiv
f. Pharmaci og Chemi, Ib Clemens Petersen: Lægeurter fra middelalderlige haver side 1020, 1051 og 1062.
15. Peter Jespersen: Ligtale over Niels Juel side 179 og Herlufsholm Bibl., manus.
nr. 133, der findes i kopi i Det kgl. Bibl., Rostgaard Saml.
16. Hist. Arb. f. Thisted Amt , Niels Aagaard Ebbesen: Thya illustranda, Kbh. 1712,
side 361.
17. Valdemar Slot, Knud Juels privatarkiv nr. 901.
18. Sjæll. Tegn. d. 5/8 169 si. 414 nr. 242.
19. Sjæll. Tegn. d. 25/1 1687 nr. 20-21, og d. 21/3 1688 si. 416 nr. 147.
20. Adm. C. Gen. d. 19/6, d. 3/7 og d. 9/8 1688, samt Sv. R. A., Leijoncloos breve
d. 22/6 1688.
21. Sv. R. A, Leijoneloos breve d. 5/10 1688 og T. A. Topsøe Jensen og E. Marquard: Officerer i den dansk-norske søetat I si. 679.
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17. kapitel
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Krag, Frederik, 92.
Krag, Niels, 266, 268, 319, 349.
Krag, Niels Steffensen, 88.
Krag, Sophia Amalia, 90, 92.
Krahmer, Johan, da. tolder, 100.
Krarup, Christen Lauritsen, da. reder,
220.
Kruck, Georg, da. prof., 19.
Krurnpen, Stygge, 90
Kruse, Karen, f. Sehested, 14, 15, 17.
Kruse, Kornelius, da. kpt., 27, 40, 59, 65,
70.
Kruse, Tyge, 14, 16.
Kruse, Vibeke, 262.
Kurcke, Knud, sv. rigsråd, 211.
Kønigsmark, sv, greve, 173, 211, 219,
222, 235, 239, 242.
Kørbits. Johan Christof v., da. rigsmarsk,
102, 114, 123.
Laholmb, Niels, da. Ijt., 182.
Lamprins, holl., 24.
Laurids, badskær, 318.
Lamstrup, Laurits, 94.
Lange, da. kapt. i hæren, 233.
Larsen, Hans, da . konstabelsmat, 233.
Larsen, Peder, da. skp., 183.
Lassen, Jens, da. admiralitetsråd. 70, 85,
108.
Lauremberg, Johannes, prof., 19.
Lauritzen, Hans, da. kpt., 278.
Lauritzen, Jacob, da. skp., 256.
Laxmand, Gabriel. 316.
Lazerusen, Hans, da. kpt., 182.
Lee, wm., sv. kpt., 187.
Lejoncloo, A., sv. gesandt, 299-301, 306,
308, 347.
Leijonhufvud, Ludvig, sv. greve, 64.

Leonora Christina, Chr. IV.s datter, 14,
15,44,45.
Lerche, Peder Pedersen, da. admiralitetsråd, 107, 108, 113, 169, 219.
Lerche, da. ordenssekretær, 346.
Lewetzow, da. oberstløjtnant, 237.
Liebendantz, Jørgen, da. Ijt., 339.
v. d. Liewe, da. oberst, 238.
Lillieerona, G ., sv. gesandt, 75, 77, 81,
85, 102, 108-110, 116, 117, 122.
Lindemand. Henric, 16.
Lindenov, Henrik, 89.
Lindenov, Kristoffer, da. adm., 27-31,39.
Loorke, Jacob Claesen, holl ., 204.
Lorck, Erick Madsen, da. kapt., 323, 332.
Louis XIV, fr. konge, 92, 123, 133, 244,
245, 257, 289, 290, 307, 324, 326.
Lovise af Mecklenburg, 341, 346.
Lund, Johan, da. kpt., 172, 177, 182,204.
Lykke, Jakob, 13.
Lykke, Kaj, 16.
Lykke, Niels, 13.
LUtzow, da. oberst, 226, 231.
Løvenhjelm. da. generalmajor, 236, 237,
239.
Madsen, Arnold, væbner, 268.
Madsen, Mads, da. kpt., 125.
Madsen, P., da. kpt., 138.
Madtsen, Johan, 96.
Magnus, Nikolaj, sergent, 96.
le Maire, Jacob, holl. gesandt, 78, 103,
131, 135, 198,202.
Marchtsow, Georgius von, 18.
Maren, salig Jens Bertelsens, 88.
Margrethe, da. dronning, 14, 262.
Marselis, Gabriel, købmand, 30, 71.
Marselis, Selius, købmand, 30.
MarshalI, Thomas, sv. kpt., 186.
Marsvin, Ellen, 262.
Marten, da. kpt ., 256.
Mathiesen, Wensel, 265.
Mazarin, 22.
Meldrup, da. major, 296.
Melwin, David, eng. konsul, 77.
v. Meurs, Wynant, da. kpt., 172, 182,
204,238.

Mejer, Herman, da. krigsråd, 213, 217,
267, 276, 277, 286.
Meyererone, Henning, da. gesandt, 133,
135, 136, 196, 216.
Michelsen, Claus, da. schoutbynacht,
125, 126.
Mogensen, Anders, da. bøsseskytter, 95.
Mogensen, Jørgen, da. overhopmand.
188, 190.
Molstad, Chr. J., da. Ijt. 182.
Montagu, Edward, eng. adm., 50, 51.
Morsing, Peter Jensen, da. søofficer, 60,
125, 137, 142, 171, 172, 177, 183, 205,
220, 226, 233, 236.
Mos, P. H., da. kpt ., 333.
Moth, Mathias, da. obersekretær, 335,
343.
Moth, Robert, da. Ijt., 137, 140, 141,
158.
Moth, Sophie Amalie, 349.
Munck, Laurits, da . kpt., 297, 345.
Munk, Hedvig, 263.
Munk, Kirstine, 262, 263.
Munk, Peder, da. rigsadmiral, 90.
Muller, Henrich, da. admiralitetsråd, 27,
66, 107, 108.
v. MUnchhausen, Fridericus Ulricus, 18.
v.MUnchhausen,Laban, 18.
Møller, Cort, da. kpt., 138.
Mønnich, Philip de, holl. kpt., 125.
Nansen, Hans, da. rådmand, 107, 108,
219,
Nes, Jan van, holl. viceadm., 200, 204.
Nielsen, Bertel, da. tømmerskriver, 98.
Nielsen, Lars, da. kpt., 205.
Nielsen, Michel, 96.
Nielsen, Peder, væbner, 268.
Nielsen, Peder, da. skibsskriver, 96.
Nielsen, Villads, da . graver, 93.
Nielsdatter, Dorte, 67.
Niewert, da. oberstløjtnant, 237.
Nissen, Hans, da. kpt., 128.
Nold, Povel, da . ljt., 342.
Normand, Jacob Jensen, da. rustmester,
65, 120.
Nybuhr, da. Ijt., 299.
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af Obdam, Jacob Wassenaer, holl. adm.,
47·52, 78, 126.
v. Oldenburg, Adolphus Philippus, 18.
Olsen, Henning, adlet til Ankargrip, sv.
major, 245.
Olufsen, Anders, 95.
Olufsson, M., sv. kpt., 187.
Onseval, Niels, da. kpt., 277.
Ooms, Jan Egbertszoon, holl. kpt., 24.
Oranien, prins Wilhelm af, 22, 136, 163,
221, 326.
Orning, Kristoffer, da. kpt., 60.
Orning, Søren, da. kpt., 74.
v. d. Osten, da. kommandant, 297.
Ottesen, Paul, da., 92.
Oxe, Peder, rigshofmester, 316.
Oxe, Pernille, 90, 92, 93.
Oxenstierna, Bengt, sv. rigsråd, 289.
Oxenstjerna, guvernør på Gotland, 142.
Pachisch, Kristoffer, ændret til Pachs,
269.
Pachs, Holger, da. adelsmand, 92, 268,
269.
Pachs, Karen, 269.
Pachs, Kristoffer, 269.
Pachs, Mogens, 269.
Parsberg, Christophorus, 18, 102.
Parsberg, Enevoldus, 18.
Parsberg, Manderupius, 18.
Pauli, John, eng. gesandt, 102, 160.
Pedersdatter, Anne, 95.
Pedersdatter, Marie, 95.
Pedersen, Jens, da. skp., 137.
Pedersen, Jørgen, da. skp., 270.
Pelt, Aernoult, holl., 67.
Pelt, Anna, 67, 270.
Petersen, Berend, da. skp ., 183.
Petersen, Morten, da. kpt., 304.
Petersen, Rolf, da. kpt., 278.
Petersen, Vibolt, da. kpt., 46.
Pie, Reyer Pietersen, da. kpt., 323, 333.
Pieterszoon, Lambert, holl. kpt., 24.
Piil, Matties, da. schoutbynacht, 177,
178, 183, 205, 236.
Piipen, Jan, da . kpt., 172, 177.
Piper, H., sv. kpt., 187.
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Plum, Frederick, 95.
Podebusk, Vibeke, 63.
S1. Pol, da. generalløjtnant, 251.
Poort, holl . kpt., 162.
Porath, Michel, sv, kpt., 174.
Poulsen, Mathias, da . søofficer, 238, 301,
326,334.
Poulsen, Nicolaus, da. landkommissær,
64.
Poulsen, Peder, forpagter, 94.
Poulsen, Poul, 270.
Powisch, da. generalkrigskommissær,
217.
de PrevilIe, Marquis, fr. adm., 292, 294,
296.
Printz, da. oberst, 237.
Pronck, Claus, da. skp., 125, 127.
Prytz, H., sv. kpt., 187.
Raben, Peter, da. kpt., 323.
Ramel, Henrik, rektor, 17.
Rantzau, Berte, 92.
Rantzau, Henrik, rigsråd, 89.
Rantzau, Otte, 313.
Rasmussen, Christian, da. skp., 269.
Rayman, Witzo, holl. kpt., 201, 204.
Rechling, da. oberst, 299.
Rechter, Carsten de, da. ekvipagemester,
279, 301.
Reedtz, Peder, kansler, 27, 61, 65, 102,
104, 113.
Reimers, Claus, da. skibbygger, 70-74,
76,78, 118.
ReventIow, da. greve, 335.
Reventlow, Otto, 18.
Ribbing, Cecilia, 63.
Rickstacker, sv. kpt., 186.
Richelieu, fr. kardinal, 22.
Rob, Barent Cornelisen, da. skp., 125,
137.
Robbin, Jacob, skibbygger, 73.
Robbin, James, skibbygger, 73.
Rode, Anders, 313.
Rodsten, Jens, da . adm., 78, 98-101, 108,
109, 113, 115-117, 119, 123·125, 132,
147, 152, 153, 162, 165·168, 177-179,
181, 183, 189, 191,216,217,225,226,

230, 233, 237, 259, 277, 313.
Rodsten, Marquor, da. adm., 31, 49, 51,
61,70, 123, 124, 132, 162, 165, 177-179,
181, 182, 189-191, 205, 206, 216-218,
226, 230, 231, 233, 237, 241, 247, 248,
250, 255, 256, 277.
Rolofsen, B., da. kpt., 333.
Rosenberg, sv, kpt. i hæren, 157.
Rosenfeldt, sv. admiralløjtnant, 187, 247.
Rosenfeldt, E., sv. major, 187.
Rosenholm, P., sv. admiralløjtnant, 174,
175, 186.
Rosenkrantz, Edele, 89, 90, 316.
Rosenkrantz, Erik Ottesen, da. rigshofmester, 262.
Rosenkrantz, Gunde, da. rigsråd, 63.
Rosenkrantz, Mette, 315.
Rosenkrantz, Niels, da. generalløjtnant,
267,348.
Rosenkrantz, Oluf Nielsen, da. rigsråd,
315.
Rosenmeir, Bolle H., da. kpt., 278.
Rothkirck, Fr., sv. kpt., 174, 176.
Rud, Knud Ottesen, 90.
Rud, Otto, da . rigsadm., 90.
Ruijter, Michael de, holl. adm., 23-26,
50-54, 62, 82, 83, 97, 131, 258.
Rump, Pouel, sv, kpt., 140.
Ruyghower, Arent, holl. søofficer, 201.
Rytter, Jørgen, da. kpt., 46.
Rømer, Ole, da. generalkvartennester,
284, 287, 336, 339.
Samsing, Peter, 313.
Samsø, Jørgen, da . kpt., 220.
Sandager, Rasmus, 95.
Sandberg, Abel, 267.
Sandwich, jarlen af, 79.
Scavenius, C., 350.
Schack, Hans, da. feltherre, 104, 113,
302.
Schack, J., da. officer i hæren, 167, 217.
Scheel, Berte, 348.
Scheel, Christopher, da. kpt., 344, 345.
Scheel, Otto, 267.
Schelaer, Evert, holl. søofficer, 201.
Schepers, Willem Bastiansen, holl. løjt26
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nantadmiral, 192, 200-205, 207, 208,
210, 214, 215, 222, 293.
Schinckell, Morten, 18.
Schinkel, Johan, da. søofficer, 112, 137,
140, 141, 172, 176, 183, 204, 277, 302,
326,342.
Schiøller, C., da. sekretær, 350.
Schønebøl, da. kpt., 342.
Schiønning, Chr., da admiralitetsråd,
290, 331.
Schneider, Christopher, medaljør, 196.
Scholten, da., 287.
Schultz, sv. kommandant på Gotland,
142.
Seerup, da. kpt.ljt., 301.
Sehested, Claus Maltesen, 13.
Sehested, Christoffer, 169, 275, 276, 286,
290, 294, 297, 301-303, 305, 307, 308,
327, 330, 335, 350.
Sehested, Hannibal, 13, 59-62, 65-67, 77,
102.
Sehested, Jens, 265.
Sehested, Malthe, Il, 90.
Sehested, Malte, 13.
Shelton, Francis, skib bygger, 305, 306,
323, 324, 331.
Siewerts, Pieter, holl . søoff., 201, 204.
Sjoblad, sv, adm., 17l, 174, 185.
Skade, Judith Cathrine, 310.
Skade, Ove, da. rigsråd, 310.
Skeel, Albert, da. rigsadm., 114.
Skeel, Birgitte, 92.
Skeel, Christen, da. rigsråd, 43.
Skeel (Jørgensen), Christen, da. geheimeråd, 89, 114.
Skeel, Otto, 89, 92.
Skram, Peder, da. rigsadm., 13.
Slatte, Klas, sv. kpt., 186.
Snelle, Joan, holl. kpt., 125.
Spaak, Gudm., sv. adm.sekr., 50.
Span, Hendrick, da. søofficer, 177, 178,
182, 204, 206, 207, 217, 226, 230, 137,
243, 252, 256, 275-280, 283, 286, 290294, 297, 298, 301, 302, 320, 324-326,
330-332, 335-337, 340, 352.
Sparre, G ., sv. adm.ljt., 187.
Sparre, Jacob, da. adelsmand, 265.
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Speigelberg, Jochum, da. garver , 95.
Sperling, Gustaf, sv, adm., 53.
Steensøn, Hans, da. oberstløjtnant, 233,
237.
Steenwinkel, d. y., Hans V., bygmester,
262, 263, 283.
Stenbock, Otto, sv, rigsadm., 128, 147.
Stenno, Canutus, 18.
Stenno, Johannes, 18.
Stephanius, Stephanus Johannes, prof.,
20.
Stockfleth, da. gesandt, 292.
Stuart, da. oberst, 224, 226, 232, 233.
Stygge, Niels, 90.
Stygge, Peder Nielsen, 262.
Støcken, Christoffer Ernst V., da. søofficer, 323, 340, 346.
Støcken, Hendrick V., da. kommerceråd,
275,276.
Suertsen, Berent, da. skp., 182.
Swart, Jacob Andriessen, holl. kpt., 200,
204.
Sweers, Isaac, holl. adm., 25, 134.
Swertzel, da . oberstløjtnant, 345.
Sørensen, Jens, da . søkortopmåler, 339,
340.
Talbot, eng. gesandt, 78, 79.
Tarante, prinsessen af, 225.
Taube, E., sv. schoutbynacht, 187.
Taube, J., sv. kommandør, 187, 194.
Teller, Nicolaj, da. vragfisker. 60.
Tengnagel, Arent, da. ekvipagemester,
74.
Terlon, fr. gesandt, 42.
Theunissen, Isaac, da. kpt., 172, 177, 183.
Thiesson, sv. kpt., 174.
Thiessøn, sv. kpt., 174, 175.
Thomasen, Isaac, da. kpt., 204.
Thomesen, Cornelis, da. skibbygger, 119,
120, 285, 305.
Thomsen, Hans, mag., 311.
Thomsen, Peter, da. kpt., 172, 183, 205.
Thue, Laurits, da. skibsreder, 270.
Tielos, Cornelis, holl. kpt., 194,201,204.
Torstensson, sv. greve, 248.
Torstensson, sv. general, 17.
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Trellund, Jonas, da. admiralitetsråd, 67,
68,70,98.
Treslant, Hermund WiIIumsen, 96.
Trolle, Birgitte, 91, 92.
Trolle, Børge, 13.
Trolle, Corfits, 91, 92, 169.
TroIle, Niels, 62, 92.
Tromp, Cornelis, holl. adm ., 131, 133136, 144, 149, lSI, 154-161, 163-171,
176, 184, 194, 198, 200-203, 206, 207,
209,210,214-217, 219, 221, 222, 225,
258-260.
Tromp, Margaritje, 202.
Tromp, Martin, holl. adm., 23.
Trondsen, Christoffer, da. skp., 270.
Trondsen, Joen, da . skp., 125.
Tropp, da. oberst, 226, 230, 237.
Troyel, Frantz, da. kpt., 345.
Tømmermand, Jens, da. skp., 96.
Uggla, Clas, sv. adm., 129, 147, 148, 156,
157, 171.
Ulfeldt, Christoffer, 89, 90.
Ulfeldt, Corfits, da . rigshofmester, 27,
43, 59, 62, 63, 263.
Ulfeldt, Knud, 63, 89, 316.
Ulfeldt, Margrethe, N. J. kone, 62, 63,
89, 94, 215, 311, 316, 348, 349, 351.
Ul fstand, Gregers, 13.
Ulfstand, Jens Holgersen, da. adm., 13.
Urne, Knud, 313.
Urne, Lave, 63.
Uyterwijk, Isaac van, holl. kpt ., 200,
204.
Valdemar, da. konge, 262.
Valdemar Christian, da. prins, 262, 263.
Vasspyd, Erik Madsen, 269.
Vasspyd, Mads Eriksen, 268.
Verburgh, Jan Gideonszoon, holl. kpt.,
24.
Verveen, Dirk, hoIl. kpt., 25.
Vilhelm m, se prins af Oranien.
Vind, Holger, da. vicekansler, 169.
Vitinghof, Katrine v., 94.
Vittinghof, da. oberstløjtnant, 233.
Vleugel, Peter Carlsen , da. kpt., 138, 177,
323.

Vogel, Jan de, da. kpt., 172, 177.
Vognsen-slægten, 94.
Vogt, da. kpt. i hæren, 233.
Vold, Hans Bertelsen, da. ljt., 140.
Voss, Michel de, da. kpt., 323, 332.
Voss, Rein Jansen, da. skp., 125.
Wachtmeister, Hans, sv. adm., 187, 189,
193,202,227,233,246-248,251.
Wallenstein, Thomas, commissarius, 141,
143, 144, 146.
Wal1enstein, ty. general, 11.
Walter, Knud, da. materielskriver. 68.
Wandal, Johs., rektor, 348.
Waodel, Bagge, da. navigationsskoledirektør, 81, 85, 112, 120.
Wassenaer, Jacob, se Obdam.
Wemick, Kr., sv. kpt., 186.
Weyher, da. general, 168.
Wiibe, Chr., da. ekvipagemester, 290,
301, 326.
Wilchen, Daniel, skibbygger, 306.
Wildt, Gideon de, holl. kommandør, 25.
Wilhelm, da. prins, 346.
Willemsen, Willem, da. skp., 157.
Willich, da. kpt., 208.
Willous, Hendrich, da. tapetvæver, 96.
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Wincke, Giert, mag., 343.
Wind, da. kpt., 344.
Winterberg, Andreas, da. inspektør, 143.
Wissing, Jens Jensen, 96.
Witt, Cornelis de, da. søofficer, 125, 137,
172, 175, 182, 2M, 230, 233, 238, 286,
301.
Witt, Johan de, holl. rådspensionær. 22,
SO, 51.
Wittinghof, Engelbertus von, 18.
Wolf, Jens Andersen, da. stenhugger, 96.
Worm, Ole, da. oldforsker, 16.
Wrangel, Carl Gustaf, sv. rigsadm., 42,
49, 67, 171.
Wrangel, Helmuth, ty. general, 17.
Zaalingen, Pieter van, holl. kpt., 25, 26.
Zaan, Willem van der, holl. kpt., 25.
Zaen, Com. v. d., holl. kpt., 200.
Zemickel, da. Ijt., 302.
v. Zeyl, holl. kpt., 157.
Zoega, Hans, prof., 95, 96.
York, hertugen af, 78, 195.
Ørbæk, Søren Jensen, da. kpt., 46.
Ortzen, Georglus von, 18.

Skibsregister
(Ved de mere betydningsfulde danske og svenske skibe er angivet disses levetid, og,
når der ikke er angivet afgangsår. skyldes det, at skibet fandtes ved Niels Juels død
1697)

Abraham, sv, fregat, 1675-80, 149.
Abrahams Otter, da. brander, 1667-79,
137, 155.
Agatha, da. 1666-90, omdøbt 1667 til
Færo, 83.
Admirant, sv. 1653-82, erob. af dan ., omdøbt til Amirante, 33, 174, 175, 179,
231,238, 240, 255, 261, 287.
Akerboom, holl., 145, 151, 155, 166.
Amsterdam, holl., 24, 125.
Andriken, da . barcalonge 1683-, 288,
297.
Andromeda, sv. 1658-86, 174, 176, 185,
186.
Anna Margretha, sv. galiot, 149.
Anna Sophia, da . 1669-, 86, 155, 157,
159, 166, 167, 179, 182, 191, 197, 204,
238, 241, 247, 337.
Anthonette, da . 1672, givet 1685 til Ostind. Komp., 111, 121, 155, 166,320.
Apollo, sv, fregat 1654-77, 33.
Arken Noa, da. pram, 46, 69, 305, 322.
Berlin, brandenburg, 152, 235.
Bjornen, sv. brander, 187.
Blå Heyren, da. 1683-, også kaldet Blå
Relger, 288, 296, 298, 300, 323.
Bon Adventure eller Eventyr, da. galiot,
137, 151, 181, 182, 204.
Bording, da. N. J. skib, 238, 270.
Bourg van Leyden, holl., 83.
de Burs, holl., 34, 35, 36, 38.
Calandsoog, holl., 125.
Caleb, holl., 125, 155.
Calmar Castel, sv. 1676-77, 174, 175, 177.
Campen, holl., 145, 151, 155, 194, 201,
204.
Caritas, da., tilh. Det grønl. Komp., 36.
Caritas, sv. 1667-90, erob. af dan. 1676,
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140, 141, 144, 151, 155, 166, 183, 192,
204,261.
Carlshavn. da. 1676-77, 168, 171, 173,
277.
Carolus, sv. 1650-83, 33, 149, 186, 188.
Centurion. eng., 76.
Charitas, da. brander, 34, 36.
Charlotte Amalie, da., tidl. Prins Christian, 1650-79, omdøbt 1673 til Enighed, 69, 121.
Charlotte Amalie, da. 1670-, 125, 128,
130, 155, 179, 180, 183, 192, 197, 205,
230, 238, 240, 327.
Christiania, da. 1673-88, 121, 127, 128,
130, 138, 139, 141, 151, 155, 158, 160,
164,166, 167, 172, 177,183, 197,204,
213, 234, 238, 240, 254.
Christiansand. da. 1677-84, givet til Vestind . Komp., 172, 180, 182, 197, 204,
206, 238, 288.
Christianus Quartus, da. 1673-, 121, 125,
128, 130, 137, 138, 140, 151, 155, 166,
172, 182, 197, 205, 229, 238, 240, 249,
251, 255, 287, 323.
Christianus Quintus, da. galej 1684-, 334.
Christianus Quintus, da. tidl. Prins Christian, 1667-, omdøbt 1683 til Elephanten, 76, 121, 122, 155, 166, 172, 173,
175, 176, 182, 190, 196, 197, 198,202,
204, 205, 224, 225, 228, 229, 230, 231,
236, 238, 239, 241, 249, 251, 256, 265,
287,288,291,293.
Christianus Quintus, da. 1683-, 297, 327.
Churprinsen, da . 1664-, 75, 81, 84, 137,
138, 140, 151, 164, 166, 167, 168, 172,
173, 176, 182, 197, 204, 213, 229, 238,
255.
Churprinz von Brandenburg, brandenburg, 152, 235.
Claus Michels galiot, da., 37.

Cleve, brandenburg, galiot, 152.
Coneordia, da., N. J. skib, 269.
Constantia, sv. 1675-76, 140.
Croeodillen, da., 238.
Cronan, sv. 1655·65, 33.
Cronan, sv. 1668-76, 148, 153, 157.
Cæsar Augustus, da. 1666-73, 83.
Cæsar, Julius, sv, 1648-90, erob. 1677 af
dan., 33, 148, 187, 191, 236, 238, 255,
256, 261, 287, 304, 330.
Damiaten, holl., 83.
Daniel, da. boiert, N. J. skib, 98, 269.
Danska Svan, sv. brander, 187, 195.
De Cogge, holl., 34.
De Jæger, da. galiot, 334.
Deljt, holl. fregat, 155.
Delft, holl., 145, lSI, 155, 200, 204.
Delmenhorst, da. 1-1658, 34, 36, 37, 38,
47.
Delmenhorst, da. 1665-, 137, 140, 142,
151,155, 166, 172, 179, 182, 197,203,
229, 238, 244, 247, 255, 295.
Diana, sv. jagt, erob. 1677 af dan., 174,
183, 204, 261.
Didric, sv, brander, erob. 1676 af dan.
og kaldt Svenske Didrik, 149, 152, 154.
Doesburg, holl., 83.
Dom v. Utreeht, holl., 194, 200.
Dordreeht, holl., 145, 151, 155, 157.
Dragonen, da. fregat 1678-, 240, 254,
280, 291, 334.
Draken, sv, 1655-95, erob. af dan. 1677
og kaldt Dragen, 33, 129, 148, 153,
157, 187, 189, 190, 191, 198, 230, 238,
240, 255, 261.
Drie Helden Davids, holl., 125.
Dronningens Jagt, da. 1661-72,69.
Drujvan, sv. brander, 148, 186, 195.
Duekanden, da. galej 1664-, 334.
Dynkerker Bojert, da. 1642-58, erob, af
sv. 1658, 46.
Egernet, da. 1658-70, tidI. Elefanten, 68,
69,71,119.
Ekorn, sv. bojert, erob. af dan., 157, 187.
Elefanten, da. 1658-70, omdøbt 1660 til

Egernet, 66.
Elefanten, sv, fløjte, 33.
Elefanten, sv. lastdrager, 129.
Elefanten, da. jagt, omdøbt 1689 til Frøken Elsken. 291.
Elephanten, da. 1667-, se iøvrigt Christianus Quintus, 297, 298, 327.
Elisabeth, sv. 1675-80, 149, 186.
Emanuel, da. komp.skib, 36.
Engel Gabriel, sv. 1675-, erob. af dan.
og kaldt Engelen, 174, 175, 179, 238,
252, 255, 261, 327.
Enhorn, da. jagt, 180.
Enhorn, sv. galiot, 148.
Enhorn, sv. fregat, erob. af dan. 1677,
148, 157.
Enighed, da. 1650-79, tidl. Charlotte
Amalia, 69,121,155,164,172,175,
182, 192, 197, 204, 229, 238, 249.
Faisant, holl., 82, 83.
Falchen, sv., 33.
Falchen, eller Falken, da. 1656-65, erob.
af sv. 1658, 30, 34, 46.
Falchen, da. 1673-78, 121.
Fama, sv. fregat, 295.
Fama, sv. brander, 33.
Fides, da ., erob. af sv. 1644, 33.
Fire kronede Lilier, da. snau 1675-84,
137, 140, 142, lSI, 155,234,293.
Flygande Wargen, sv. 1670-85, erob. af
dan. 1677 og kaldt Flyvende Ulv, 186,
192, 238, 241, 254, 261, 320, 321.
Flygup, sv. galiot, 33.
Flyvende Abe, da. barcalonge 1683-,
288, 295, 297.
Flyvende Fisk, da. fregat 1669-72, 110,
111.
Flyvende Fisk, da. barcalonge 1679-88,
244, 294, 323.
Flyvende Fortun, da. krejert, 166.
Flyvende Hjort, da. fregat 1663-75, 73,
. 116.
Flyvende Hjort, da. fregat 1677-89, 204,
240,244.
Forgyldte Fisk, da. fregat 1666-79, 110,
137, 165, 182, 204, 229.
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Forgyldte Pelican, da. jagt, 121.
Fortuin, holl. jagt, 25.
Fortuna, sv. galiot, 33, 187.
Fortuna, sv., erob. af dan. 1676, 33, 149,
261.
Fortuna, da. galiot, 37, 142, 144, 146,
177.
Fortuna, da. krejert, 137, 140, 158.
Fortuna, da. tidI. Tre Kroner, givet 1673
til Ostind. Komp., 109, III, 121.
Frederica Amalia, sv. 1674-94, 148, 186.
Frederik, da. galej, 1665-95, 81, 282.
Frederik, da. 1649-70, 34, 35, 36, 46, 69,
71, 84.
Frederik, da. galej, stationeret i Norge,
334.
Fridericus, Tertius, da. 1673-, 121, 125,
126, 128, 130, 147, lSI, 155, 158, 166,
179,182, 190, 191, 192, 197,203,215,
229,238.
Frisia, holl., 147, lSI, 155.
Frøken Elsken. da. jagt, tidl. Elefanten,
340.
Færo, da. 1666-90, tidI. Agatha, 83, 109,
287.
Eorgylda Falken, sv. boiert, 187.
Gak Med, da. fregat 1635-63, omdøbt
1654 til Neldebladet, 69.
Galej nr. 2 og nr. 3, da., 334.
Gideon, holl., 125, 145, lSI, 153, 155,
157, 166.
Gladelig Budskab, da. galiot, 109.
Glasiagten, da. jagt, 334.
Gliickstadt, da. fregat 1676-80, 183, 192,
194.
Gouden Leeuw, holl., 134.
Graa Ulv, da. 1-1659, 30, 34, 36, 37, 46,
47.
Gripen, sv, komp.skib, erob. af dan.
1657, kaldt Svenske Grib, 31, 32,
34,36.
Gripen, sv. jagt, erob. af dan. 1677, 148,
157.
Gripen, sv, boiert, 187.
Grbna Draken, sv. galiot, erob. af dan.
1677, 187, 194.
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Grønland, da. fregat, 1664-66, 75.
Grønne Jæger, da. brander 1676-79, 182,
205,241.
Gustavus, sv. komp.skib, 174, 176, 185,
187.
Gyldenlave, da. 1666-73, omdøbt 1667
til Mageløs, 83.
Gyldenløve, da. fregat 1669-, III, 125,
130, 137, 139, 140, 142, lSI, 155, 164,
166, 172, 173, 183, 197,205,213,229,
238, 295, 323.
Goteborg, sv. 1656-81, 148, 187, 188.
Haabet, da., erobret af sv. 1658, 46.
Haabet, da. boiert, 60, 69, 121, 168.
Haerderin, holl., 82, 83.
Haiirun, sv. brander, 33.
Halfmånen, sv. komp.skib, 33.
Hannibal, da. 1649-, omdøbt 1658 til
Svanen, 29, 34, 36, 46, 47.
Havfruen, da. fregat 1664-92 eller Danske Havfruen, tidI. Spltsbergen, 75, 85,
110,116,125,130,145, ISO, lSI, 155,
166, 172, 173, 177, 182, 183, 184, 188,
204, 206, 226, 246, 295.
Havmanden, da. fregat 1671-83, 138, 139,
140, 141, lSI, 155, 160, 166, 172, 179,
181, 182, 192, 205, 230, 255.
Hercules, sv, 1651-86, 33, 148, 187.
Hieronymus, sv, 1675-84, erob. af dan.
1677, 148, 157, 187, 191, 193, 194,
198, 288.
Hjorten, sv, fregat 1645-80, 33, 148, 186.
t'Hoen, holl. brander, 155, 157.
De hollandische Thijn, holl. jagt, 204.
Hammeren, da. fregat 1665-, 79, 109,
132, 137, 139, 140, 141, 142, 147, lSI,
155, 164,166, 172, 173, 177, 182, 197,
204, 230, 237, 240, 254.
t'Huis Tijtverdrijf, holl., 25.
t'Huis Te Zwieten, holl., 24.
Hvide Falk, da. fregat 1673-, 121, 138,
142, 145, 146, lSI, 155, 166, 172, 180,
183, 197, 205, 287.
Hvide Lam, da., N. J. skib, 270.
Hvide Løve, da., 47, 69.
Højen hald, da., solgt 1658, 46, 47.

Islands Fisk, da., 36.
Jacob et! Anna, holl. brander, 194, 201.
Johannes, sv. fregat, da. fra 1658-59, 46,
47,48.
Junkeren, da. jagt, 334.
Jupiter, sv. 1666-, 129, 149, 187.
Justina, holl., 155.
Justitia, da. fregat 1-1658, 34, 36, 46, 47.
Jægeren, da ., erob. af sv. 1658, 46.
Jageren, sv. brander, 149.
Jægeren, da. fregat 1670-, 116, 194, 229,
237, 240, 304, 305.
Jægeren, da. galiot, 255.
Iiirnvågen, sv. fregat 1675-77, erob. af
dan. 1676, 148, 157.
Kaleken, holl., 36.
Kalmar, sv. 1677-77, 185, 187, 191, 193,
194, 195.
Klips galiot, da ., 37.
Kg. David, sv. galiot 1675-85, erob. af
dan. 1676, 149, 182, 238, 261.
Kg. David, sv., 149, 187.
København, da. komp.skib 1656-76, 69,
71, 147, 150, 151, 155.
Kiinig von Spanien, brandenburg, 152.
Lammet, sv. komp.skib, erob. af dan.
1658, kaldt Svenske Lam, 31, 34, 36.
Lastdrageren. da. brander 1683-90, 295,
305, 330.
Laurentius, sv. boiert, 187.
Laurvig, da . fregat, 111.
Laxen, sv. 1675-89, erob. af dan. 1679,
247, 249, 261.
Leonora, holl. brander, 155, 201, 204.
Leopard, brandenburg, 235.
Leopard, sv. brander erob. af dan. 1676,
148, 152, 154.
Leoparden, sv, 1641-58,33.
Leoparden, sv. kornp.skib, 33.
Leuwarden, holl., 24, 83.
Liden Jæger, sv. galiot, erob. af dan.
1677, kaldt Kleine Jæger eller Lil/e
Jæger, 173, 183,213.
Lil/e Fortuna. sv. boiert, 187.

Lil/e Phoenix, sv. komp.skib, 33.
Lindormen, da. galej, 334.
Lindormen, da. jagt, 69.
Lindormen, da. 1654-, 34, 36, 37, 46, 65,
66, 69, 125, 130, 137, 140, 151, 155,
165, 172, 173, 182, 197,204,238,240,
247, 249, 295.
Lossen, da. fregat 1673-79, 121, 166, 172,
183, 197, 205, 211.
Lossen, da. fregat 1684-, 308, 334.
Lothe van Huisduinen, holl. galiot, 201.
Louys, holl., 155.
Luna, sv. boiert, 187.
Lykkepotten. da., 46.
d'Magd van Doort, holl., 200, 204.
Mageløs, da. 1666-73, tidl. Gyldenløve,
83, 113, 121.
Makrelen, da. barcalonge 1677-, 244,
246,251,252,255, 295, 298.
Maria, sv., 33, 35, 247.
Maria, da. galiot, 294.
Maria, da. fregat, 179, 181, 182,238.
Mars, sv. 1665-, erob. af dan. 1677, 33,
148, 186, 191, 196, 229, 230, 238, 240,
241, 261, 337.
Mercurius, da ., omdøbt 1672 til Anthoneta, 111, 116, 121.
Mercurius, sv. 1671-, erob. af dan. 1677,
33, 129, 148, 187, 191, 193, 194, 198,
291.
Middelbourg, holl., 83.
Morgonstiernan, sv. komp.skib., 33.
Morians kaperskude, da., 37.
Mynden, da. fregat 1679-,253,255,293,
294,298.
Mynden, da. jagt, 69.
Møhunden, sv, galiot, 148, 186.
Månen, sv. 1654-98, 33.
Måsan, sv. galiot, 149.
Nachtergalen, da. snau 1679-82, 286.
Neldebladet, da. fregat 1635-63, tidl.
Gak Med, 34, 36, 65, 69, 71.
Nel/ebladet, da. 1662-74, tidl. Trekroner,
80.
Nel/ebladet, da. 1672-92, 127, 130, 137,
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140, lSI, 155, 166, 167, 172, 177, 183,
205, 238, 329.
Neptunus, sv. 1673-, erob. af dan. 1677,
148, 157, 172, 173, 177, 178, 182, 197,
204, 234, 235, 236, 238, 240, 255, 295.
Noa Ark, da . pram, 46, 69.
Nordholland, holl., 145, lSI, 155, 157.
Norrstjårnan, sv. 1670-84, 149.
Norrstiernan, sv. komp.skib, 33.
Norske Fregat, da. brander, 34, 36.
Norske Løve, da 1634-66, 30, 34, 36, 37,
39, 46, 47, 66, 69, 80.
Norske Løve, da. 1666-79, 80, 164, 176,
182, 191, 197,220,230,238,247,255,
256.
Norske Løve, da., 1680-, 284, 291.
Norske Løve, da., galiot, 182, 205, 211.
Norske Løve, da. galej, 334.
Norske Løve, da . jagt, 334.
Nyckeln, eller Rlxnyckeln, sv, 1664-79,
148, 187,251,252.
Næsvis, da. brigantine 1688-, 334.
Olden borg, da. 1663-, solgt 1673 til Ostind. Kornp., 109, 121.
Oostergoo, holl., 147, lSI, 155,201,204.
Oosterwijk, holl., 194, 200, 204.
Oranienbaum, da. galiot, 125, 137, 151.
Oxen , sv. komp. skib, 33.
Packan. da. snau 1683-, 288, 293, 294.

Papegoien, da. jagt, 69.
d'Pardt, holl . snau, 201.
de Parel, holl . jagt, 25, 155.
Pax, kurlandsk, 47.
Pelicanen, da ., erob. af sv. 1658, 30, 34,
46.
Pelicanen, da., N. J. skib, 270.
Phonix, da ., 1652-59, 30, 34, 36.
Phonlx, sv., 33, 148, 187.
Phenix, da . jagt, 328.
Policinelle, da. kaper, N. J. skib, 220,
269.
Posthornet, sv. galiot, 148.
Postillon, sv., 129, 148.
Postillon, da . brander, 172.
Postil/olien, da. snau 1677-, 182, 197,
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204, 214, 224, 229, 240.
Princess, eng., 82.
Prins Christian, da . 1667-, omdøbt 1673
til Christianus Quintus, 76, 121.
Prins Christian, da. 1650-79, omdøbt
1667 til Prinsesse Charlotte Amalie,
46, 69, 71, 72, 78, 121.
Prins Frederik, da . jagt, 306, 334.
Prins Jørgen eller Prins Georg, da. 1664-,
75, 76, 80, 84, 125, 126, 128, 130, 166,
179, 183, 198, 210, 230, 329, 330.
Prinsens Galiot, da., 69.
Prins Lovis, brandenburg, 235.
Piirlen, sv. komp.skib, 148, 187.
Raphael, sv., 33.
Reiger, da. fregat, se Blå Heyren.

Riga, sv, 1675·83, 148, 186, 247.
Riksiipplet, sv. 1661-76, 72, 148, 158.
Rosen, sv. komp.skib, 174, 176.
Rosen, da . jagt, 334.
Røde Hane, da. fløjte, 238.
Røde Løve. da . skude, 85.
Røde Løve, brandenburg, 235.
Røde Wlniad, da. galiot, 238.
Radklitan, sv. brander, 148, 157.
Råbocken, sv. galiot, 148, 187.
Saltsiicken, sv. lastdrager, 129.
Salvator, sv. 1632-69,33.
Salvator, sv, komp.skib, 148, 187.
Samson, sv, 1632-59,33.
Samson, sv, komp.skib, 33.
Samson, da. komp.skib, 34, 36.
Saturnus, sv. 1662·, 148, 157, 186, 192.
Seckepiben, da. galiot, 306.
Seelhunden, da. komp.skib, 36.
Siåhesten , sv. galiot, 148, 157.
Sjoman, sv. galiot, 148, 187.
Småland, sv, komp.skib, 33.
Snarensvend. da. barcalonge 1683-, 297.
Solen, sv. 1669-94, 148, 157, 187.
Solen. sv. komp.skib, 187.
Sophia Amalia, da. 1650-87, 36, 46, 69,
78, 284, 287.
Sorte Bjørn, da. 1635-74, 34, 36, 65, 66,
69, 71.

Sorte Hunden, sv. galiot, 33.
Sorte Hund, da. boiert, 69.
Sorte Rytter, da. ) 636-85, 28, 46, 69, 119,
280,282,287,304.
Spes, da. galiot, 34.
Spes, sv. 1666-97, 149, 187.
Spes, da. fløjte, 215.
Spes, da. 1648-74, 34, 36,46,49, 66, 69.
Spitsbergen, da. fregat 1664-92, omdøbt
1664 til Havfruen, 75.
Spraglede Fa/ck, da. jagt, også kaldet
Bonte Fa/k, 121, 125, 138, 139, 140,
141, 145, 146, 151, 155, 158, 177, 182,
184, 188, 204, 224, 229, 230, 237, 240,
255.
Stadt en Landen, holl., 24.
De Stathuis, holl., 34, 36.
St. Bartholomeus, da., N. J. skib, 220,
269.
St. David, sv. brander, 174, 176.
Stettinske prisgaliot, da., 37.
St. Jacob , da. krejert, 137, 138, 139, 141,
144, 151.
St. Jacob, sv. brander, 148, 186.
Stjernen, da . fregat, 297.
St. Johannes, da. galiot, 183, 188,238,
249.
St. Johannes. sv. brander, 187.
St. Johannes, sv. boiert, 187.
St. Johannes, da. jagt, 205, 225.
St. Johannes, da. kitz, 238.
St. Johannes, da. fregat, 236.
St. Johannes, da. fløjte, 246, 255, 256,
294.
St. Loris, da. kat, 145, 151.
St. Jørgen, da. brander, erob. af sv. 1658,
34,36,46.
St. Maria, sv. kornp.skib, 148, 187, 188.
St. Michael, da. fregat, 74, 80.
Stokflsken, da. fregat, 130, 155.
Stora Kronan, sv, 1668-76, 129.
St. Peder, da. galiot, 68. 69, 71, 125, 177,
231,249.
Støren. da. jagt, 334.
Sunder Roer, holl.• 36.
Sunsvall, sv. 1674-76, 148, 157.
Svan, sv. brander, 148.

Svanen, SV., 33.
Svanen, da. 1649-, tidl. Hannibal, 49, 52,
54, 66, 69, 165, 172, 177, 179, 183,
197, 204, 238, 291.
Svenske Didrik, da., se. Didric, 304.
Svenske Fa/k, sv. fregat 1652-97, erob.
af dan. 1675, 137, 138, 139, 140, 144,
lSI, 152, 155, 165, 172, 176, 178, 183,
197, 204, 230, 247, 255, 265, 295, 323,
327.
Svenske Havfrue, sv. fregat, tidl. Havfruen, erob. af dan. 1677, 174, 175,
179, 233, 238, 261.
Svenske Lejonet eller Svenske Løve, sv.
komp.skib, erob. af dan. 1658, 31, 34,
36,37.
Svenske Leyonet, sv. 1658-81, erob. af
dan. 1677, kaldt Svenske Løve, 148,
187, 192, 229, 238, 261, 286.
Sviirdet, sv. 1625-58, 33.
Svdrdet, sv. 1662-76, 148, 157.
Sværdjisken, da. fregat 1682-,295, 347.
Sværmeren, da. fregat 1681-, 284, 295,
298, 322, 323.
Søb/adet, da. jagt, erob. af sv. 1658, 46.
Soehesten, da. jagt, 339.

Tiidverdriji, holl., 194, 200, 204.
Tomleren. da. fregat 1682-, 284.
Tre Brødre, sv. galiot, 148.
Tre Croner, da. 1666-, 76, 78, 80, 179,
183, 191, 197, 205, 231, 238, 241.
Trejoldighed, da. 1643-76, 32, 34, 35, 36,
37,46, 47, 49, 51, 69, 71, 84, 119.
Tre Kroner, da. 1662-74, omdøbt 1665 til
Nellebladet, 34, 36, 46, 66, 69.
Tre Kroner, da. fløjte, omdøbt til Fortuna, 111.
Tre Løver, da. 1656-86, 34, 36, 46, 47,
65, 69, 71, 73, 147, lSI, 155, 172, 177,
179, 182, 191, 197, 204, 254, 287, 298,
304.
Trumslagern, sv. komp.skib, 149, 157,
186.
Ugglan, sv, boiert, 33.
Unge Jæger, da. galiot, 226.
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Unge Prins, da. galiot, 179, 181, 183,
204, 226.
Utrecht, holl., 155.
Uttem, sv. fregat 1672-81, 148.
Vargen. sv. komp.skib, 148.
Venus, sv. 1667-, 149, 187.
Venus, sv, jagt, erob. af dan. 1677, 174,
261.
Venus, da. jagt, 181, 182, 184,205.
Victoria, da. 1650-75, 34, 36,46, 49, 66,
69.
Victoria, sv. 1658·88, 149, 186.
Victoria, sv. 1677-88, erob. af dan. 1676,
168, 238, 251, 255, 295, 323.
Vildmanden, da . fregat 1658-80, solgt til
Ostind. Komp., 68, 69, 71, 109, 116.
Vlnberg, da. skude, 60.
Vlndhunden, da. galiot, 334.
Vlissingen, holl., 24.

Waesdorp, holl., 125, 145, lSI, 153, 155,

166, 194, 200, 204.
Wakende Kraan, holl., 125.
Wapen van Rotterdam. holl. jagt eller
snau, 201, 204.
Wapen van Utrecht, holl., 145, 151.
Weckop, da. boiert, 334.
d'Wellkomst, holl. brander, 201, 204.
Westerwik, sv. 1648-76, 33.
Westfriesland, holl., 200, 204.
Wismar, sv. 1649-92, 33, 148, 186.
Wrangel, sv, 1664-, 186.
Wrangels Palais, sv. 1669-87, erob. af
dan. 1677, 148, 174, 175, 179, 192,205,
261, 286, 294, 323.
Zeilmaker, da. fløjte, 166.
Zutjen, holl., 24.
Zuyderhuys, holl., 194, 200, 204.
Ørnen, da., erob. af sv. 1644, 33.
Ørnen, da . fregat 1684-94, 308, 334.

Sagregister
(De væsentligste emner og stednavne med direkte tilknytning til Nicis Iucl)

Admiralgården 59, 95.
Admiralitetet 27, 68, 70, 73, 75, 84-86,
103, 105-109, 1I4, lIS, Il 7, 169, 170,
217, 219, 243, 273, 275, 276, 279, 280,
284-286, 297, 302-304, 324, 326, 330,
334, 335, 343.
Bornholm 34, 126, 138, 139, 147, ISO,
159, 160, 166, 203, 226, 231, 265, 295,
297.
Boserup 63, 64, 89.
Bremerholms Skole 325.
Carlshavn 232, 233.
Carlsøerne 141, 144, 160.
Christiansand 334.
Christianstad 227, 229, 231.
Christiansø 283, 295-297, 304, 334.
Commisfarere og kapere, instruktion
220.
Dantzig 29, 32.
Dokken 284, 287.
Dorhultvig 211.
Dornbusch 163.
Eriksholm 268, 269, 319, 349, 350.
Falsterbo 35, 155, 161, 178.
Femern 38.
Flådens årstjenere 27, 28, 45, 62, 64, 66,
70, 77, 80, 83, 104, 1I9, 120, 153, 159,
177, 220, 223, 233, 243, 252, 277-279,
286, 300-303, 305, 307, 322, 323, 331334, 338, 342.
Flådens bådsfolk, 28-30, 38, 45, 66, 81,
110,111,124,125,138,140,169,180,
182,183, 197,213,214,216,220,224,
229, 243, 254, 256, 271-274, 278, 290,
299, 300, 325, 338, 340-342.

GlUchstadt 109, 334.
Gotland 141-146, 149, 158, 168, 173,
211-213, 245, 254.
Grimskær 248, 249, 251.
Hanø 231.
Hasle 149.
Holmen 27, 31, 39,40,42,45,46,48,52,
60-62, 70, 75, 76, 78, 80, 109, 110, 114116, 282, 287, 305, 322, 337.
Hundsbæk 13, 29, 48, 88.
lasmund og søslaget v. I. 151-154, 236,
261.
Kalmar 206,207,249.
Klintehavn 141, 142.
Kommissioner 101, 1I3, 114, 123, 170,
282, 285, 335.
Kolding 116.
Køge Bugt 167, 168, 176, 240, 241, 255,
327,328.
Køge Bugt, slaget i, 188-199,261.
Landstigningsfartøj 306.
Lolland, slaget ved 174-177, 261.
Lund, slaget ved 169.
Lærlingeinstitutionen 111-113.
Malaga 25, 26.
Møen og Møenprojektet 49, 173, 239,
342.
Mørumbro 232.
Navigation og -undervisning 37, 85, 112,
153, 206, 207, 210, 228, 233, 248, 294,
335, 336, 337, 343.
Nexø 165.
Niels Iuels aflønning 28, 41, SS-57, 64,
81, 99-101, 119,222,259-262.
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Niels Juels gård 63, 95-97, 349.
Niels Juels kro 315.
Niels Juels palæ 267, 268, 349.
Niels Juels receptbog 317, 318.
Niels Juels rederivirksomhed 97, 98, 215,
220, 269, 270.
Niels Juels sygdom 317, 318, 333, 340,
343.
Niels Juels testamente 309, 319, 348·351.
Norrkøping 250.
Nyboder 41, 58, 59, 283, 303, 341, 342.
Nyborg 38, 51.
Prenøe 228.
Pugevig 234.
Putbus 239.
Rostock 127.
Rygen 164, 228, 229, 236-239.
Rynkeby 265, 266.
Rødsand, slaget ved 49, 50.
Rønneby 232.

Skipperbodeme 58, 59, 303.
Sorø Akademi 16-20.
Steenshavn 139.
Stenalt 14-16.
Stevns BO, 183, 294.
Svenske Jomfru 158, 160, 251, 253.
Sygdom i flåden 32, 38, 126, 128, 130,
147, 163, 164, 179, 180, 274, 327.
Sæbygård 84, 85, 90-94, 97, 268.
Søopmåling 339, 340.
Torp (Nørtorp) 11, 13, 14, 16.
Torupgaard 269, 315.
Totterupholm 315, 316, 319, 349.
Tåsinge 261, 264, 266, 313, 314, 319.
Valdemar Slot 261-266, 310-313.
Vestervig 210, 211.
Visby 141, 142, 144.
Witby 237.
Ystad 138, 161, 162,225.

Sandvig 235.
Skibbyggeri 23,69,71 ,73-76,78-80,110,
115,117,118,121,122,284,285,287,
288, 303, 305, 306, 323, 324, 329-331.

Øland 166, 206-209, 246, 247, 252, 253.
Øland, slaget ved 156-160.
Øresund 30, 31, 84, 291, 293.
Østerlars lensgård 89.
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