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I. Forord

D

en 4. Oktober 1710, knapt et Aar efter Udbruddet af den
store nordiske Krig, under hvilken Tordenskiold, der paa
det Tidspunkt kun var Kadet, senere skulde gøre sit Navn udødeligt, mødtes den dansk-norske Flaade i en Træfning med den
svenske i Køge Bugt omtrent paa samme Sted, hvor Niels Juel
33 Aar tidligere havde vundet sin glimrende Sejr, der skaffede
ham Ry som en af Historiens største Flaadeførere og Søtaktikere.
Denne Træfning, der almindeligvis benævnes »Kampen i Køge
Bugt den 2. Oktober 1710« i Modsætning til »Slaget i Køge Bugt
den 1. Juli 1677«, blev imidlertid kun en Indledning til et større Slag,
som paa Grund af Vejret, den indskrænkede Kampplads og den
svenske Flaades Ulyst til at søge en Afgørelse, ikke kom til at finde
Sted. Hele Affairen, der kun indskrænkede sig til en Passagefægtning paa stor Afstand mellem den dansk-norske Flaades Forspids og
12 af den svenske Flaades Linieskibe, var uden større Betydning for
Krigsførelsen og fik heller ikke nogen af gørende Indflydelse paa
Historiens Gang; men Interessen samler sig om den tapre og heltemodige Maade, hvorpaa Chefen for den dansk-norske Flaades Teteskib, Orlogsskibet »Dannebrog«, fulgt af 2-3 andre Skibe gik løs
paa den svenske Flaades Centrum, og efter at hans Skib var kommet
i Brand opofrede sig selv og hele sin Besætning for at frelse den
øvrige Flaade fra at blive ødelagt. De kæmpede til det sidste og
omkom saagodt som alle, da Skibet, omspændt af Luerne, med to
vældige Drøn sprang i Luften.
Chefen for Skibet, Nordmanden Kommandør Iver Huitfeldt
Tønnesen, var udsprunget af en ældgammel, dansk Æt og er saa-
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ledes Fælleseje af sit Fødeland, og det Land, i hvis Flaade han
tjente, lige fra han i 1681 blev antaget som Lærling ved Admiralitetet, og indtil han i 1710 fandt Døden i Køge Bugts Bølger.
Han omtales som en af de ædleste og stolteste Skikkelser i den
dansk-norske Marines Historie, hvor hans Navn altid har haft en
særegen Klang, ikke fordi der til det er knyttet Mindet om glimrende Sejre, som dem, der blev vundet af hans to store Samtidige
i vor Flaade, Niels Juel og Tordenskiold, men fordi han vandt sin
Berømmelse ved sin heltemodige og dramatiske Død.
Selv om Iver Huitfeldts Navn saaledes nærmest er blevet berømt ved hans Død, thi denne overstraaler ved sin Glorie alle Begivenhederne i hans Liv, der iøvrigt kun var en almindelig Søofficers paa hans Tid, saa fortjener hans Eftermæle dog, at der drages
Træk frem deraf, som kan tjene til at belyse hans Karakteregenslcaber samt de Begivenheder og Oplevelser i hans iøvrigt ikke
uinteressante Karriere, som muligt kan have influeret paa hans
Dispositioner og Optræden under hans sidste Kamp. Desuden er
det altid af Interesse at faa nærmere Kendskab til de Skikkelser i
Historien, og særligt i Ens eget Lands, som man ser op til og beundrer, hvorved der samtidig kastes Strejflys over deres Samtid og
de historiske Begivenheder, der knytter sig hertil.

li. Iver Huitfeldts Slægt

ver Huitfeldts Slægt, der var af gammel dansk Adel, siges oprindelig at stamme fra Sønderjylland, hvortil dens Vaaben med
Skraabjælken i Skjoldet kan føres tilbage; men den Gang bar Slægten ikke Navnet Huitfeldt. Før dette blev Tilfældet havde en af
dens Grene først taget det frem.med klingende Navn Hogenskild,
der oprindelig menes at stamme fra Holland; men da et af dens
Medlemmer siges at have sat en Plet paa dette Navn »ved ej at
holde sig vel i Slaget ved lmmervad i 1420«, bortkastede den Gren
af Slægten, hvorfra Huitfeldteme stammer, i Henhold til Familietraditionen, dette Navn og førte da i flere Generationer intet særligt Familienavn. Først da Kong Frederik I i 1526 havde opfordret
Adelen til at antage faste Slægtsnavne, antog Familien Navn efter
Hogenskildemes Vaaben: en rød Skraabjælke i »hvit Feldt«, der da
ogsaa blev deres Vaabenmærke.
Navnet Huitfeldt vides første Gang anvendt af Otte Clausen til
Krumstrup og Berridsgaarcl, paa hvis Gravsten Familienavnet Huitfeldt i alle Tilfælde staar indskrevet. Han regnes derfor som Stamfader til den Linie af den dansk-norske Slægt, som Iver Huitfeldt
tilhørte. Han og hans Hustru Barbara Eriksdatter (Blaa) til Orebygaard og Berritsgaard var Iver Huitfeldts Tip-Tip-Oldeforældre, og
deres Gaard Krumstrup paa Fyen var i flere Generationer i Familiens Eje.
De havde 14 Børn, 6 Sønner og 8 Døtre. Af Sønnerne døde 2 som
unge i Sverige af Pest, de øvrige fire, Christopher, Peder, Claus og
Povl opnaaede alle paa Grund af deres Dygtighed og Slægtens An-
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seelse store og betydningsfulde Stillinger i den dansk-norske Stats
Tjeneste, og de kom særlig til at spille en betydningsfuld Rolle i
Norges indre Historie. Men ingen af dem fik dog, til Trods for
deres store Forleninger i Norge, fast Fodfæste i dette Land, hvor
de kun opholdt sig i kortere eller længere Tid i Embeds Medfør.
Den ældste af Sønnerne, Christopher Ottesen Huitfeldt, var som
ung Hofsinde hos Kong Frederik I antagelig sammen med Peder
Skram, der havde samme Hofstilling omkring 1530. Christopher
Huitfeldt tjente iøvrigt som Fændrik ved den skaanske Adelsfane
(en adelig Rytterafdeling) og blev senere Lensmand bl.a. paa Nyborg Slot, Rugaard, paa Island og paa Bergenshus. Han endte som
Rigsraad og Lensmand paå. Gulland.
Otte Clausens anden Søn, Peder Huitfeldt var i sin Ungdom en
vild Krabat, der maatte betale Bøder for et Drab i Bergen. I 1547
udnævntes han til norsk Kansler d. v. s. øverste Leder af Norges
Retsvæsen, og som Lensmand over de sydlige Distrikter omkring
Christianssand anlagde han de første Befæstningsværker paa Flekkerø (Flekkerhus), fra hvilket Sted Kongens Flaadestyrker skulde
operere mod det dengang overhaandtagende Sørøveri.
Da Flaaden i 1563 skulde udrustes, og den gamle Peder Skram
var blevet kaldt til Kongen og havde givet ham Tilsagn om »at lade
sig bruge som Admiral ligesom tilforn«, blev Huitfeldt kaldt til København og bistod ham ved Forretningerne paa Holmen, og da
Syvaarskrigen brød ud, blev han udkommanderet som Skibshøvedsmand paa »Kristoffer af Lybæk« og deltog under Peder Skram i
Slaget ved Øland den 11. September 1563; men om hans Forhold
herunder vides intet bestemt. Da Peder Skram efter Hjemkomsten
maatte fratræde Stillingen som »Øverste Admiral« for dernæst at
overtage Kommandoen over Lagholms Slot, forrettede Peder Huitfeldt efter ham midlertidig 'T jeneste som Admiral paa Holmen, indtil
Herluf Trolle den 14. Marts 1564 blev antaget i sin tidligere Stilling
som »Øverste Admiral« over Skibsflaaden, der skulde til Østersøen. Huitfeldt kom da ogsaa til at forrette Tjeneste vistnok som
Underadmiral under denne vor anden navnkundige Flaadefører, og
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han kommanderede flere Eskadrer paa selvstændige Togter til
Østersøen. Han deltog bl. a. i Slaget ved Øland den 26. Juli 1566.
Peder Huitfeldt var i det hele taget et uroligt Hoved med mange
Planer; saaledes havde han sammen med Kristoffer Valkendorf og
flere Medredere Planer om, at de paa egen Bekostning skulde opsøge Grønland mod at faa Eneret paa Sejladsen til dette Land, men
herom savnes nærmere Oplysning. Han døde i 1584 i København,
hvor han ejede en Gaard, der sikkert har ligget i »Peder Huitfeldts Stræde«, der er opkaldt efter ham.
Otte Clausens tredie Søn, Claus Huitfeldt, der var Iver Huitf eldts Tip-Oldefader, havde i 1541 den ubehagelige Oplevelse paa
Oprejsen til Norge, hvor han i Tronhjem, Bergen og Oslo Stifter
skulde afhente det af Kronen beslaglagte Kirkesølv, at blive taget
til Fange af nederlandske »Udliggere« og maatte gennemgaa et
langvarigt Fangenskab i Enkhuizen. Han slap først fri i 1543, da han
blev udvekslet med en Søn af Borgmesteren i Amsterdam, som hans
Broder Povl Huitfeldt i Mellemtiden havde opsnappet. Efter sin
Hjemkomst til Danmark fik han flere Forleninger, og i i557 blev
han Landsdommer og Aaret efter tillige Stiftslensmand paa LollandFalster. Han ejede Herregaarden Krumstrup efter Faderen.
Otte Clausens fjerde Søn, Povl Huitfeldt, der var født omkring
1520, færdedes i sin Ungdom meget til Søs og gjorde bl. a. flere
Togter til Island. Det var formentlig paa et af disse, at han havde
haft Lejlighed til at opsnappe Amsterdamborgmesterens Søn, hvorved han kunde faa sin Broder udløst fra Fangenskabet. I 1556 ansattes han af Kong Christian III i det højt betroede Embede som
Lensmand paa Københavns Slot og kom i denne Stilling til at øve
en betydelig Indflydelse paa Forholdene paa Orlogsværftet (Holmen), hvis Administration var ham underlagt. Særlig i 1556 havde
han Lejlighed til at sætte en omfattende maritim Ordre i Værk.
Kort Tid efter Christian III's Død Nytaarsdag 1559 maatte han
imidlertid vige Pladsen for Statholderen paa Københavns Slot, Mogens Gyldenstierne, og under Syvaarskrigen førte han Kommandoen
over Fæstningen Halmstad, som han i 1563 forsvarede tappert mod
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en overlegen svensk Hærs Angreb; i 1572 blev han Lensmand paa
Akershus og tiltraadte samme Aar den nyoprettede Stilling som
Statholder i Norge.
At disse 4 Brødre ved deres Virke i Krig og i Fred kastede Glans
over Navnet Huitfeldt er intet Under; men ogsaa deres Efterkommere skulde holde Navnet højt i Ære og følge deres Forfædres Traditioner.
Den ældste Broder, Christophers Søn, Arild Huitfeldt, der blev
Rigskansler og Rigsraad i Danmark, har saaledes for stedse indskrevet sit Navn i Danmarks Historie bl. a. som Forfatter af det
10 Bind store Værk »Danmarks Riges Krønike«, der betegnede et
stort Fremskridt i dansk Historieskrivning.
Claus Huitfeldts næstyngste Barn, Anders Huitfeldt til Krumstrup, der var Iver Huitfeldts Oldefader, bosatte sig i Norge og
blev alle nulevende Huitfeldters Stamfader. Naar han kom til Landet vides ikke bestemt. Han omtales i alle Tilfælde først i 1580,
hvor han nævnes blandt de norske Adelsmænd, der den 26. Januar
s. A. lovede at hylde Hertug Christian, den senere Kong Christian
IV. Medens hans ældre Brødre tog Bopæl i Danmark og overtog
Fædrenegaarden Krumstrup, fik Anders Huitfeldt overladt Faderens norske Godser, Ulefos i Holden og Halsaa i Manda!; men fra
1584 skrives han Anders Huitfeldt til Thronstad. Denne Gaard
fik han med sin Hustru, Margrete Pedersdatter (Litle), en Datter
af den i 1551 afdøde Befalingsmand paa Akershus, Peder Hanssøn
(Litle) til Foss og Fru Ingeborg Nilsdatter (Gyldenløve) af Østeraat.
Gaarden Thronstad i Hudrum Sogn, der ligger 5 a. 6 Mil fra Oslo
og ca. 3 Mil fra Drammen, forblev i Slægtens Eje i over 220 Aar.
Anders Huitfeldt havde ogsaa forskellige Forleninger, deriblandt
Gaarden Hof paa Hudrum, af hvilken dog en Part vistnok var hans
Ejendom. Paa dette Sted yndede han at tage Ophold, og her boede
han mest. Efter sin Hustrus Død skiftede han i 1608 med sine
Børn, idet hans Søn Jacob fik Slægtsgaarden Thronstad.
Anders Huitfeldt synes iøvrigt at have været en ret trættekær
Mand, idet han laa i aarelange Stridigheder med sin Nabo angaa-
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ende Grænserne mellem deres Ejendomme og Retten til at øve
Skovhugst og drive Fiskeri i Grænseomraaderne. Desuden havde
han en Sag for Rettertinget i København mod sin Broder Otte om
forskellige Arvespørgsmaal, og i 1602 blev han tiltalt for uberettiget at have øvet Skovhugst og solgt Træ til Hollænderne fra
Skoven i sit Len samt øvet Laksefiskeri i Drammen Fjord ved
Gaarden Hof, hvorfor han blev dømt til Erstatning og Bøde. Han
havde iøvrigt forskellige Gældssager for Retten, og til Trods for at
han var Lensmand og ejede mange og store Godser i Norge samt
en Gaard, S~dstrup i Skaane, var hans Pengesager ved hans Død
i 1620 i en slet Forfatning og hans Bo nærmest fallit. I alle Tilfælde
vilde hans ældste Søn, Hartvig, der havde forstrakt ham med Laan,
ikke vedgaa Arv og Gæld, hvorved der opstod en Tvist imellem
ham og hans tre Søskende, nemlig Broderen Jacob, der var Iver
Huitfeldts Bedstefader og Søstrene Dorethe og Ingeborg, der begge
var ugifte. Denne Tvist synes imidlertid at være blevet bilagt, og
det varede ikke længe, førend Slægtens økonomiske Forhold bedrede sig.
Slægten Huitfeldt indtog i det hele taget paa den Tid, Anders
Huitfeldts Børn og Børnebørn levede, en god Position. Dens Medlemmer var beslægtet med eller indgiftet i de største og mest ansete danske Adelsslægter. Ved Arv og Morgengaver var de kommet i Besiddelse af mange og store Ejendomme, ikke alene i selve
Norge, men ogsaa i Bohuslen og Skaane. Dette i Forbindelse med
store Forleninger under Kronen samt Nydelse af forskellige Privilegier, saasom Toldindtægterne i visse Distrikter m. m., bidrog
yderligere til at skaffe den Huitfeldtske Slægt Anseelse og forøgede Indtægter.
Selv om Adelen dengang havde store Rettigheder og Privilegier
og kunde føre et stort Liv paa deres Godser, maatte dens Medlemmer imidlertid ogsaa underkaste sig store Forpligtelser overfor
Konge og Fædreland. Mændene maatte i Krigstid med deres Person
og Følge stille sig til Disposition, naar Kongen kaldte, og møde
til Forsvar af Landets Grænser eller som Høvedsmænd om Bord
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paa Hans Majestæts Orlogsflaade; og i Fredstid maatte de som
Lensmænd tage Del i Landets Administration eller lade sig bruge
i adskillige offentlige Hverv f. Eks. som Medlemmer af Retterting
og Taxationskommissioner, som Dommere og Mæglere i Mageskifte- og Forligssager m. v. De adelige Damer maatte som Husfruer paa de store Godser hjælpe deres Mænd i den indre Administration af disse samt ved Repræsentation udadtil; og hvad
enten de var Fruer eller Frøkner maatte de holde sig paa Dydens
rette Vej. Overholdt Adelens Medlemmer ikke disse Forpligtelser,
udsatte de sig for strenge Straffe, der for Mændenes Vedkommende kunde bestaa i større eller mindre Bøder, i Fortabelse af
deres Len, i Landsforvisning, eller i at de blev gjort æreløse; i graverende Tilfælde, under Krigsforhold og naar Landet var i Fare,
var Dødsstraf ved Halshugning ikke nogen ualmindelig Straf. Usædelighed hos de adelige Damer blev straffet med Fratagelse af
deres Godser samt Indespærring for Livstid. Der blev i det hele
taget indenfor Adelens snævre Kreds holdt streng Justits; over alt
andet stod Standens Ære, og man kan i Sandhed sige, at den gammelkendte Devise: »Noblesse oblige« (Adel forpligter) dengang
ikke var tomt Mundsvejr.
Den yngste af Anders Huitfeldts Sønner, Jacob, der var Iver
Huitfeldts Bedstefader, menes at være født paa Gaarden Hof omkring Aar 1585. Han fik tilkendt Gaarden Thronstad, da Faderen
i 1608 skiftede med sine Børn. Under Kalmarkrigen var han i Foraaret 1611 af den af Kongen nedsatte Krigskommission udset til
at tjenstgøre som Lieutenant ved et Kompagni, der skulde bevogte
Grænserne mod Sverige i Østerdalen mod Indfald. Hans Liv synes
iøvrigt at have været den jævne ustuderede Landadelsmands. Han
blev omkring Aar 1620 gift med Elsebe Gabrielsdatter (Akeleye),
hvis Fader var Landsdommer paa Fyen, hvor han ejede Gaardene
Nordskov og Krengerup samt Hjulerød i Halland. Jacob Huitfeldt
døde Aar 1632 paa Throndstad. Da alle hans 5 Børn var umyndige, blev hans ældste Broder, Hartvig Huitfeldt, udset som Formynder for dem, og da ogsaa han i 1637 døde, overgik Formyn-

15
derskabet til Børnenes Morbroder Sigvard Gabrielsen Akeleye, der
var Lensmand paa Vernekloster. Af disse fem Børn døde de tre
i en yngre Alder. De to overlevende var Datteren Sophia og Sønnen Tønne, Iver Huitfeldts Fader.
Tønne Huitfeldt til Throndstad og Thom var født den 20. Nov.
1625 paa Fædrenegaarden Throndstad, hvor han formentlig har tilbragt sin første Barndom, indtil han efter Faderens Død kom i
Huset, først hos sin Farbroder paa Skjelbred og senere hos sin
Morbroder paa Vernekloster. Paa disse Steder er hans Opdragelse
saaledes blevet fortsat. I Modsætning til sine nærmeste Forfædre
og deres mandlige Slægt, der næsten alle var Godsejere og Lensmænd og knyttet til deres Lands civile Administration, stod hans
Hu til Militærvæsenet, der efter Oprettelsen af den norske Hær
i 1628 gav Mulighed for Opnaaelse af Officersstillingen som fast
Levevej. Han skulde da ogsaa faa sin Lyst styret, idet han fra sit
19. Aar indtil sin Død under tre Konger kom til at deltage i disses Krige og Felttog mod Svenskerne. Han var i fysisk Henseende
velegnet til Krigerstanden, stor og stærk af Vækst, og han beskrives senere som en Mand af over 3 Alens Højde og af tilsvarende
Førlighed. Han var saaledes uden Tvivl en drabelig Karl, der nok,
som det ogsaa senere skulde vise sig, kunde indgyde Fjenderne
Respekt.
Han fik, knap 19 Aar gammel, llddaaben i den saakaldte Hannibalsfejde, hvor han i 1644 fik Ansættelse som Fændrik ved Statholderen, Hannibal Sehesteds Livregiment til Fods; med dette deltog han i Indfaldet i Sverige bl.a. mod Vennersborg og Gøteborg;
men da Svenskerne efterhaanden havde faaet Forstærkninger,
maatte Regimentet trække sig tilbage til Grænsen. Den 13. August 1645 endte Krigen med den sørgelige Fred i Bromsebro, hvorved Danmark-Norge maatte afstaa Øsel, Gotland, Herjedalen og
Jemtland samt Halland som Pant i 30 Aar, foruden at Sveriges
Toldfrihed saavel i Sundet som i Store Bælt og paa Elben blev
stadfæstet.
Efter Krigens Afslutning fik den unge Tønne Huitfeldt, der i
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1647 ses at være avanceret til Lieutenant, Lyst til at gaa i fremmed Krigstjeneste for at faa videre Uddannelse i Krigerhaandværket. I den af Statholderen Haµnibal Sehested 1. Maj 1647 udstedte Bestalling for ham hedder det bl. a.:
»at han sig paa saadanne Steder skal forføie, hvor noget er
at se og lære, og sig saaledes forholde, at man kan have Aarsag
hannem i sin Tid videre at befordre.«
Han drog da sammen med to andre unge norske Adelsmænd
ud paa det store Eventyr; men hvor de unge Mænd færdedes, og
hvorlænge de blev borte, vides ikke. Det er dog ikke usandsynligt, at de har været i nederlandsk Krigstjeneste, hvor saa mange
andre dansk-norske Adelsmænd havde tjent og deltaget saavel til
Lands som til Vands i de store mellemeuropæiske Krige, som dengang udkæmpedes.
Tønne Huitfeldt er i alle Tilfælde vendt hjem inden Aaret
1651, hvor han udnævntes til Capitain, thi i Begyndelsen af dette
Aar meddeler Kong Frederik III Lensherren paa Bohus, Iver
Krabbe: »at han har undt Tønne Huitfeldt det nu ledigværende
Compagnie under det Baahusiske Regiment«, og i en senere Skrivelse af 16. August s. A. udtaler Kongen: »Da os elskelige Tønne
Huitfeldt. vor Mand, Tjener og hestalter Capitain under det Baahusiske Regiment ...« o. s. v.
I 1653, hvor Huitfeldts Compagnie var forlagt til Skaane, var
han sammen med 185 særskilt nævnte Personer af Adelen i begge
Riger foruden Fruer og Jomfruer til Stede ved et Bryllup, som
Kongen holdt paa Slottet i København for en af Dronningens Hofjomfruer, Kansleren Jens Bjelkes Datter.
Hidtil havde Tønne Huitfeldt kun sjældent haft Lejlighed til
at besøge sin Fædrenegaard Throndstad, der imidlertid bestyredes af Søsteren, Jornfrue Sophie Huitfeldt, som var hans Medejer;
men under sit Garnisonsophold i Bohus havde han god Lejlighed
til jævnligt at træffe sin Kusine og Plejesøster, Hartvig Huitfeldts
Datter Margrete Dyre, hvis Gaard Iaa i Bohuslen. Tønne Huitfeldts Søn Iver blev opkaldt efter hendes Søn, Iver Dyre, der døde
i en ung Alder.
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I 1657 sluttede Tønne Huitfeldt en Overenskomst med sin Søster Sophie, i Henhold til hvilken han blev Eneejer af Fædrenegaarden Thronstad, medens hun overtog siti afdøde Søsters nordenfjeldske Gods i Hardanger Len. Omtrent samtidig hermed begyndte Forberedelserne og Rustningerne til den kort efter erklærede Krig mod Sverige, og Tønne Huitfeldt, der den 13. April s. A.
havde faaet Bestalling som Oberstlieutenant, idet han sprang Majorgraden over, fik Befalingen over »det Folk, som fra Norge til
Kjøbenhavn ankommendes vorder«. Han faar Ordre fra Kongen
til at fordele det norske Krigsfolk i 4 Kompagnier og flittig exercere med dem. Deres Vaaben, 600 Musqveter, faar han udleveret
fra Københavns Tøjhus.
I Efteraaret 1657 var Tønne Huitfeldt med sine Folk som Soldatesque udkommanderet med Flaaden, der under Admiral Henrik Bjelke krydsede foran Weimar. Han sendtes af Admiralen til
Rigets Raad for at berette, at Flaaden ikke uden Ruin af Skibe
og Mandskab længere kunde holde Søen, hvilken Meddelelse straks
sendtes videre til Kongen, der havde Ophold paa Fyen. Krigen
var fra dansk Side allerede blevet erklæret den 1. Juni 1657, og
i Slutningen af Juli stod den svenske Konge med sin Hær ved Holstens Grænser. Efter at have gjort sig til Herre__ over Hertugdømmerne og Jylland foretog Carl Gustav sin berømmelige March over
de islagte Bælter og steg den 11. Februar 1658 i Land ved Vordingborg. Den 26. Febr. sluttedes den haarde Fred i Roskilde, i
Henhold til hvilken Danmark mistede Skaane, Halland og Blekinge,
Bornholm samt Bohus- og Trondhjemslen, foruden at der blev tilstaaet Sverige Toldfrihed i Sundet for fremmede Varer i svenske
Skibe. Desuden sluttedes med Sverige en Sundspærringsoverenskomst, der var rettet mod de vestlige Sømagter; men allerede i
August s. A. brød den svenske Konge Freden og gjorde sit nye
Anfald paa Sjælland.
Tønne Huitfeldt, der synes at have indlagt sig Fortjeneste under
Svenskernes første Indfald, idet han i Sommeren 1658 blev forlenet med ldde og .Marker Len i Norge, var under Svenskernes
lvor Hultfoldt.
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andet Indfald endnu med sine Nordmænd i København, inden for
hvis Volde han kom til at deltage i den første Del af den langvarige og haarde Belejring 1658- 60. At de Erfaringer, han indhøstede her, er kommet ham til god Nytte senere, hvor han i Krigens sidste Aar vandt Berømmelse som Øverstkommanderende i
Halden (Frederikshald) under denne Bys modige og haardnakkede
Forsvar mod Svenskernes Angreb, kan anses for en given Sag.
Under hans Fraværelse fra Norge var hans nye Len i dette Land
blevet alvorligt truet af et svensk Indfald i September 1658, idet
en svensk Hærstyrke angreb Halden. Byen blev imidlertid, efter
at være sat i Forsvarstilstand, tappert forsvaret af den lille Garnison og Borgerne i Forening, saaledes at Svenskerne. maatte opgive Angrebet. Imidlertid saa Tønne Huitfeldt sit Snit til, efter
at den hollandske Hjælpeflaade under Admiral Opdam havde
brudt den svenske Blokade, at slippe bort ad Søvejen fra København, der fremdeles var belejret fra Landsiden. Han kunde saaledes komme hjem og overtage de ham overdragne Len, hvilket
sandsynligvis er sket i Slutningen af November eller i Begyndelsen af December 1658.
En Maaneds Tid herefter var atter »alle Veier og Passer til
Lands og Vands endnu saa belagte, at man ingen Bud kan faa
til Hans Kgl. Mast. at fornemme H. K. M.'s naadigste Disposition«,
hvorfor Statholderen i Norge, Niels Tralle, antog »erlig og velburdig Mand, Tønne Huitfeldt til Thronstad Gaard og Kgl. Mts.
Befalingsmand over ldde og Marker Len, at være Commissarius
her Syndenfjelds og særdeles her udi Agershus samt Smaalenene
og andetsteds, hvorsomhelst han til Hs. Mts. Tieneste giøres behov, der sammesteds foresta~ Udskrivelsen, hvor Lensherreme ikke
er tilstede, Munstringerne, Proviant, Ammunition, og hvad andet
derved hører som paabiudes og hannem ellers befalet varder, dermed flittig Indseende haver, at det betiden fremforskaffes, hvor
det behøves og henordineres.«
Som man ser, var det et stort og ansvarsfuldt Hverv, der blev
lagt paa den nye Lensmands Skuldre, idet det faktisk var ham,
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der skulde træffe alle Krigsforberedelser og Forsvarsforanstaltninger i det Søndenfjeldske, der saavel under Carl X Gustav som
senere under Carl XII var særlig udsat for de svenske Angreb;
det var her, Kilen skulde drives ind for at naa de to kamplystne
og ærgerrige svenske Kongers Maal, N arges Erobring.
Det varede da heller ikke længe, før Svenskerne kom igen og
angreb Halden. Byen, der imidlertid var blevet yderligere befæstet, forsvaredes denne Gang af en Styrke paa 2000 Mand under
Kommando af Jørgen Bielke, Guvernøren eller Lensherren, Tønne
Huitfeldt og Oberst Fr. 0. Budde. Svenskerne, der forsøgte at forcere Adgangen til Byen over en Bro, blev slaaet tilbage med store
Tab og maatte efter et gentaget Angreb trække sig tilbage til deres
eget Land.
Der blev nu under Tønne Huitfeldts Ledelse sat Kraft paa Forsvarsforanstaltningerne, og særlig blev Haldens Befæstning forstærket. Byen blev omgivet af et Palisadeværk, foruden at Batterier og Blokhuse bl_ev opført. Tømmeret hertil blev taget fra den
udenfor Palisadeværket liggende Kirke, der blev nedrevet, men
atter genopført efter Krigen. Endvidere anlagdes Batterier paa
de omgivende Fjelde.
Da Svenskerne i Begyndelsen af Januar 1660 for tredie og sidste Gang under denne Krig kom igen, førte Tønne Huitfeldt den
øverste Kommando over Tropperne i Halden. Disses Antal angives til 2000 Mand. Svenskerne havde i Bohuslen sammendraget
en større Hærafdeling paa 9000 Mand, som den 12. Januar 1660
satte sig i Bevægelse mod Halden. Den- 14. Januar rettede Svenskerne deres første Angreb mod Byen, efter at de forgæves havde.
opfordret Tønne Huitfeldt til Overgivelse. Seks Gange stormede
de, men da alle Angrebene blev afslaaet med Kraft af den heltemodige Besætning, begyndte Svenskerne en regulær Belejring, hvorunder Byen jævnlig blev bombarderet med gloende Kugler, Lænkekugler og Knipler. Herved spredtes der Skræk, Død og Ødelæggelse i den haardt ramte By, hvis 'befolkning tilsidst ønskede
Overgivelse; men al Tale herom blev med Bestemthed afvist af
2•
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Tønne Huitfeldt. Heller ikke gentagne Opfordringer eller Trusler
fra Fjendens Side bar Frugt, men blev af Byens heltemodige Forsvarer besvaret med et absolut Nej, og det til Trods for, at Provianten efterhaanden var ved at slippe op, og Sygdomme rasede
blandt Besætningen, hvis Tab var meget store.
Den 23. Februar, 10 Dage efter den svenske Konge, Carl Gustavs
Død i Gøteborg, saa Svenskerne sig, efter 6 Ugers Belejring og
gentagne Stormangreb og Bombardementer, imidlertid nødsaget til
at bryde op, hovedsagelig paa Grund af Mangel paa Proviant og
Hjælp fra Sverige samt store Tab i Norge. De trak sig under
Brandskatning og Plyndring tilbage over Grænsen og havde, til
Trods for deres store Overmagt, ikke haft bedre Held med Erobringen af den lille norske Grænsefæstning, end deres Konge havde
haft det foran Københavns Volde det foregaaende Aar.
Æren for det berømmelige Forsvar, som Halden ved denne Lejlighed havde ydet imod en overlegen fjendtlig Styrke af veludrustede og trænede Tropper, tilkom først og fremmest Tønne Huitfeldt, der da ogsaa af Samtid og Eftertid blev prist for sit Mod
og sin Udholdenhed; thi ikke alene havde han planlagt og ladet
opføre de fornødne Fæstningsværker, men havde tillige under vanskelige Forhold som Øverstkommanderende ledet Forsvaret og
bragt det til en lykkelig Afslutning.
Den 26. Maj 1660 sluttedes Freden i København mellem Danmark og Sverige med nogen Gevinst for Danmark, der fik Bornholm og Trondhjems Len tilbage, ligesom Sundspærringsoverenskomsten blev ophævet. Men de skaanske Provinser beholdt Sverige, da Stormagterne for enhver Pris vilde undgaa, at begge Sundets Kyster kom paa samme Haand. Derved var Danmarks Muligheder for at bevare det Herredømme i Østersøen, som det havde
besiddet igennem flere Aarhundreder, for stedse bristede, omend
det to Gange endnu, under den skaanske og den store nordiske
Krig, forgæves skulde søge at vinde det tilbage.
Efter Krigens Afslutning "blev Tønne Huitfeldt tilforordnet de
norske Delegerede, der skulde fastsætte den ny Grænselinie mel-
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lem Bohuslen og Smaalenene, og i 1661 paabegyndte han, efter
at Forberedelserne forinden var truffet, den egentlige Opførelse
af Fæstningen Frederikssten. Den anlagdes højt oppe paa en Klippe
tæt ved Halden, der i 1665 fik Købstadsrettigheder som Tak for
Borgernes tapre Forsvar under Svenskernes tre forgæves Angreb
under Krigen.
Tønne Huitfeldt blev Fæstningen Frederiksstens første Kommandant, og her havde han sit Hjem, hvor bl. a. Sønnen Iver
blev født og tilbragte sine første Drengeaar. I 1662 havde hans
Fader nemlig i en Alder af 37 Aar giftet sig med Jomfru Helle Margrete Nold, hvis Fader, Thomas Nold til Maglø i Skaane, oprindelig stammede fra Kurland, og hvis Moder, Hedvig Axelsdatter
U rup, tilhørte nogle af de ældste og mest ansete danske Adelsslægter. Helle Margrete Nold var efter Forældrenes Død blevet
optaget i Huset hos sin Morbroder, Generalfeltmarskal og Gehejmeraad Axel Urup til Belteberg i Skaane, og dennes Hustru, Fru
Sidsel Knudsdatter Grubbe af Røgle, der efter sin Mands Død
blev Hofmesterinde hos Dronningen.
I Tønne Huitfeldts Ægteskab med Helle Margrete Nold fødtes
7 Børn, af hvilke den ældste Datter og den næstældste Søn døde
som Spæde. Tre Sønner, bl. hvilke Søhelten Iver Huitfeldt var den
ældste, og to Døtre overlevede Moderen, der døde paa Frederikssten den 4. Marts 1671, da Sønnen Iver kun var 6 Aar gammel.
To Aar senere giftede Tønne Huitfeldt sig igen. Med sin anden
Hustru, Sophie Amalia Rosenkrantz af Ørup i Skaane, fik han tre
Sønner, af hvilke den ældste, Henrik Jørgen, og den yngste, Hartvig, begge overlevede Forældrene og opnaaede høje militære Stillinger som henholdsvis Generallieutenant og virkelig General. Fra
den ældste nedstammer hele den nulevende Gren af Slægten, idet
den Gren, der udgik fra Tønne Huitfeldts første Ægteskab, uddøde paa mandlig Side i Aaret 1800.
Tønne Huitfeldt var i 1657 kommet i fuld Besiddelse af Fædrenegaarden Thronstad ved Arveskiftet med Søsteren, Jomfru Sophia
Huitfeldti men paa Grund af $in Stilling som Lensmand og Kom-
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mandant i Frederikssten kunde han ikke tage fast Ophold paa sin
Fædrenegaard. I 1662 erhvervede han af Kronen et ret betydeligt
Jordegods hertil, og før sit andet Ægteskab havde han købt den
store Sædegaard Thom i Smaalenene. Paa denne Gaard, fortælles
det, »fandtes et Portræt af ham, som har tilhørt Datteren Margrete, og som viser en anselig, temmelig svær Mand med et kraftigt og bestemt Udtryk i det aabne og ret vakre Ansigt«.
Haldens heltemodige Forsvarer afgik ved Døden i September
1677 under en Epidemi, der opstod under den skaanske Krig. Han
blev kun 52 Aar gammel og var sikkert, om han havde levet noget
længere, paa Grund af sin Dygtighed, Anseelse og sine store Fortjenester, avanceret under Krigen til de højeste Stillinger indenfor den norske Hær. Til Trods for, at hverken han eller hans
berømte Søn, Iver Huitfeldt, paa Grund af deres bratte og tidlige
Død opnaaede henholdsvis Generals- og Admiralsstillingerne, staar
deres Navne dog indskrevet i Histor~en som Følge af deres Fortjenester og heltemodige Indsats for Fædrelandet.
Man vil kunne forstaa, at den unge Iver Huitfeldt paa Grund
af sin Fødsel, sine Slægtsforbindelser, sit Arvegods og ikke mindst
ved den Glans, der var kastet over hans Slægtsnavn ved Faderens Bedrifter, havde de bedste Betingelser .for at kunne faa en
god Start i Livet.

Ill. Iver Huitfeldts Ungdom.

ver Huitfeldt fødtes den 5. December 1665 i Frederikssten i
Norge som ældste Søn af Oberst Tønne Huitfeldt til Thronstad og Helle Margrete N old. Han blev tidlig forældreløs, idet han
1671 mistede sin Moder og 1677 Faderen. De døde begge paa Frederikssten, hvor Faderen, som tidligere nævnt, var Kommandant
"' og tillige beklædte Stillingen som Lensmand i Idde og Markers •
Len. Her er Iver Huitfeldt sandsynligvis vokset op indtil sit 12.
Aar; og efter Forældrenes Død er han formentlig fulgt med sin
Stedmoder til Gaarden Thom, hvor han har haft sin Bopæl, indtil
han i 1681 forlod Norge. Han tilhørte fjerde Generation af den
til Norge helt overflyttede danske Slægt Huitfeldt.
Iver Huitfeldts Nationalitet kan ikke være Tvivl underkastet.
Han var født i Norge, hvor hans Slægtsgaard Throndstad var beliggende, og hvor han havde Ophold indtil sit 16. Aar. Her havde
han ogsaa senere som Søofficer, naar han ikke var udkommanderet, hovedsagelig sit Virke og var bosat gennem længere Perioder. Følgelig var han Nordmand; men da der mellem hans rent
danske Tipoldefader, Claus Huitfeldts Død og hans egen Fødsel
kun var forløbet 75 Aar, og da hans Moder og Mormoder var
danskfødte, flød der saa meget dansk Blod i hans Aarer, at Danmark ogsaa maa have et vist Krav paa at tælle ham blandt sine
store Mænd, saa meget mere som han som Søofficer tjente under
det danske Flag, lige indtil han fandt Døden om Bord i det Skib,
der bar dettes Navn. Flaaden var jo i Modsætning til den norske
Hær, der var ren national, fælles for Danmark og Norge og benævntes da ogsaa den dansk-norske F.laade.

I
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Sin første Barndom tilbragte Huitfeldt som nævnt i sit Hjem
i Norge. Dette har som Følge af Familiens Afstamning fra ansete
gamle dansk-norske Adelsslægter, der i Aarhundreder havde tjent
deres Konger som Statsmænd, Lensmænd og Krigere, sikkert været præget af fin, gammel Kultur og Dannelse, der ikke har kunnet andet end øve sin Indflydelse paa hans Opdragelse og Karakter. Netop i den Alder, hvor Drengesindet er mest modtageligt
for Beretninger om Heltebedrifter og krigerisk Færd, fandt Nyhederne om de store Begivenheder til Lands og til Søs under den
skaanske Krig Vej op til Norge og har ikke kunnet undgaa at
gøre et dybt Indtryk paa den 10-12 Aar gamle Dreng. Desuden
har han fra de første Barneaar ogsaa hørt om sin Faders Krigsbedrifter i Fejderne mod Sverige og særligt om hans straalende
Forsvar af den lille norske Grænseby, som laa nedenfor den Klippefæstning, hvor han selv havde sit Hjem. Han har saaledes hørt
om Sejre og Nederlag, om Erobringer og Forsvar af Fæstninger
og om Slagene ved Landskrona og Lund, hvor Nordens to Konger personlig førte Hærene mod hinanden; men Beretningerne om
den dansk-norske Flaades Bedrifter, om Gotlands Erobring, om
Sejrene i Søslagene ved Bornholm, Øland og Møen og frem for
alt om Niels Juels glimrende Sejr over den svenske Flaade i Køge
Bugt, maa have overstraalet alt andet og tændt Begejstringens
Glød i den 12-aarige Drengs Sind og derved lagt Spiren til hans
Ønske om, i Lighed med saa mange af hans Landsmænd, at vie
sit Liv til Søen og træde ind i den dansk-norske Søetat.

Lærling ved Admiralitetet
I Tiden indtil 1680 var de vordende Søofficerer ikke underkastet nogen systematisk Uddannelse. Til Anførere om Bord havde
man i Sejlkrigsskibstidens første Aarhundreder lige op til Christian IV's Tid hovedsagelig anvendt Adelsmænd, som ansaas for
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egnede til Søtjeneste; saaledes var det under Grevens Fejde og
Syvaarskrigen, under hvilken sidste der i 1564 blev udskrevet ca.
60 Adelsmænd til »at tjene til Skibs«, medens 18 var i fast Tjeneste. De benævntes Skibshøvedsmænd, først senere kaldtes de
Kaptajner og Lieutenanter. De havde som Regel ingen særlig Uddannelse til Søs udover den, de selv efterhaanden kunde erhverve
sig under deres Udkommandoer. De var derimod fra deres tidligste Ungdom, som alle Adelsmænd, uddannet til Krigere og førte,
naar de af Kongen var kommanderet til »at tjene til Skibs«, foruden den øverste Kommando om Bord tillige den direkte Kommando over de med Skibene i ret stort Antal udkommanderede
Krigsfolk (Knegtene), idet Kampene til Søs den Gang nærmest formede sig som Kamp paa klos Hold med efterfølgende Entring.
Skibenes Navigering og Manøvrering forestodes derimod laf
de saakaldte Skippere, Mænd, der var uddannet til Søens Gerning, men som ogsaa efterhaanden fik Indsigt i Krigergerningen
til Søs og derfor ofte blev anvendt so~ Kaptajner paa de mindre
Krigsskibe. Skipperne blev ved Manøvreringen af Sejlene og ved
alt andet Sømandsarbejde om Bord assisteret af den egentlige Sømandsbesætning, Baadsmændene, som Matroserne den Gang
kaldtes.
Fra Christian !V's Tid havde man imidlertid faaet Øjet op
for det uheldige i, at Høvedsmændene (Officererne) om Bord, der
førte Kommando som Skibschefer, ikke var tilstrækkelig sømandsuddannede, thi efterhaanden som Skibene var vokset i Størrelse,
og Kanonerne var kommet til at indgaa som disses Hovedvaaben,
saaledes at Skib og Armering i højere Grad smeltede sammen til
en Enhed, der skulde virke sammen med andre Enheder i Eskadrer eller Flaader, forøgedes Kravene til Førernes søtekniske Egenskaber og Duelighed. Det var derfor ikke længere tilstrækkeligt i
disse Stillinger alene at være Adelsmand og Anfører for Krigsfolket. Skibs- og Eskadrecheferne maatte nu ogsaa være i Stand
til at kunne manøvrere deres Skibe og bringe dem i den gunstigst
mulige taktiske Stilling overfor Fjenden. Derfor begyndte man fra
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denne Tid ogsaa at antage sømandsuddannede Folk, der tilhørte
Folkets mere brede Lag, som Kaptajner og Lieutenanter, deriblandt en Del af fremmed Nationalitet, særlig Hollændere, saaledes at de adelige Høvedsmænd herefter kom i Mindretal. Helt
op til den skaanske Krig haves endog mange Eksempler paa, at
Folk er avanceret fra almindelig ·Baadsmand (Matros) gennem Underofficersgraden til Chefer for de største Orlogsskibe, ja endog
til Admiraler som f. Eks. Peder Bredal. Af 440 Officerer, antagne
i Aarene 1588-1644, var 180 borgerlig født og kun 120 af Adelsbyrd. 68 pCt. var af dansk-norsk Nationalitet, 20 pCt. af hollandsk,
7 pCt. af tysk og 4 pCt. af anden (spansk, engelsk, skotsk, fransk)
Oprindelse. Til Trods for, at Kaptajnerne om Bord efterhaanden
var blevet mere søkyndige, vedblev Skipperinstitutionen dog at
virke til henimod Midten af det 18. Aarhundrede.
Af Høvedsmændenes eller Kaptajnernes Kreds udvalgtes igen
Overanførerne for de udrustede Flaadestyrker; de benævntes fra
et ret tidligt Tidspunkt Admiraler. Admiralstitlen var dog til at
begynde med ikke fast, den gjaldt kun for vedkommende Togt,
hvorefter Admiralen igen traadte tilbage som Kaptajn. Selv Udnævnelsen til »Øverste Admiral«, der senere benævntes »Rigsadmiral«, var til at begynde med tidsbegrænset.
Admiralerne udvalgtes dog næsten altid af de adelige Høvedsmænds Kreds, særlig blandt dem, der beklædte Statens betydningsfulde Embeder som Lensmænd, Slotsfogeder o. I., eller ogsaa
antoges hertil Mænd, som hjemme eller i fremm~d Tjeneste havde
udmærket sig ved dristige og eventyrlige Handlinger som f. Eks.
Cort Adelaer og Nicolaj Helt.
Nogen systematisk. Uddannelse af de unge vordende Søofficerer var der imidlertid endnu ikke Tale om. Ganske vist havde
Holmens Admiral allerede i Christian IV's Tid Ordre til at eksaminere de Folk, der ønskede Ansættelse som Kaptajner, men
denne, nærmest rent formelle Eksamination havde selvsagt kun
ringe Betydning i Sammenligning med den rationelle Uddannelse
til Søofficersstillingen, som senere indførtes.
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Det førs~e Skridt til en saadan skete, da Cort Adelaer blev ansat som General-Admiral i den dansk-norske Søetåt, idet det siges,
at han bl. a. som Betingelse for sin Indtræden i dansk-norsk Tjeneste fordrede Oprettelse af et Lærlingekorps i Lighed med, hvad
han havde set i den hollandske Flaade, hvor de unge vordende
Søofficerer fik deres første Sømandsuddannelse som »Adelsborster«, der nærmest svarer til vore Kadetter. Lærlingene, der som
Regel antoges i 16-20 Aars Alderen, skulde først og fremmest
have en faglig Sømandsuddannelse, saavel teoretisk som praktisk.
Den teoretiske Uddannelse var imidlertid til at begynde med ikke
meget bevendt, idet den kun omfattede Navigation og Skibskonstruktion og kun blev drevet, naar Lærlingene imellem Togterne
var hjemme. Det anføres saaledes i Admiralitetets Forestilling om
at lade Lærlingene komme til Søs, at dette fornemmelig var ønskeligt, fordi de ikke havde noget at tage sig for i Land. Denne Undervisning blev først bedre, da den Navigationsskole, som allerede
menes at være. oprettet i 1647 for de unge Mennesker, der skulde
uddannes til Styrmænd og Skippere, efter den skaanske Krigs Afslutning blev omorganiseret og indrettet ogsaa til Brug for Lærlingene til Orlogsflaaden. Skolens Beliggenhed angives af Holberg
at have været lige for Hummergade, altsaa lige overfor Værftet
paa Gammelholm. Desuden oprettede Christian V en Navigationsskole i Stege, hovedsagelig til Brug for Styrmænd og Skippere til
Koffardimarinen.
Den praktiske Uddannelse til Søs, hvorpaa Hovedvægten blev
lagt, foregik for Lærlingenes Vedkommende ved bestandige Rejser, ikke blot med Krigsskibene, men ogsaa med de kongelige
Handelsskibe til Ostindien og Vestindien samt i fremmed Orlogsfart, særlig med hollandske Skibe, idet den hollandske Indflydelse
i den dansk-norske Søetat netop paa den Tid var særlig stor.
I 1683 bestemtes, at Lærlingene skulde sendes ud med Skibene
for at gøre Underlieutenantstjeneste; de fik Kost og Løn, der for
de 12 ældste beløb sig til 100 Rdlr. aarlig, og de 12, der kom efter
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dem, fik Matrostraktement. Efterhaanden kom flere til, men Lærlingeinstitutionen kunde ikke i det lange Løb rekruttere Søofficerskorpset hverken i Fredstid eller i Krigstid, og da Lærlingene
ikke fik nogen større videnskabelig eller militær-teknisk Uddannelse, svarede denne Ordning efterhaanden ikke mere til de stadigt voksende Krav, der blev stillet til det ny Aarhundredes Søofficerer. Af Navigationsskolen i København lagdes imidlertid
Grunden til Søe-Cadet-Akademiet, og Lærlingene dannede Stammen til det i 1701 af Kong Frederik IV oprettede Søe-CadetCompagni.
Til Trods for Manglerne ved Lærlingeordningen, maa det dog
indrømmes, at Søheltene fra den store nordiske Krig, der næsten
alle var udgaaet fra denne Ordning, gjorde fortrinlig Fyldest som
Sømænd og Søkrigere, og hertil bidrog ikke mindst den glimrende
grundlæggende, praktiske Sømandsuddannelse, som først og fremmest var et Kendemærke for Lærlingeuddannelsen, men som paa
den anden Side kun var muliggjort ved, at Lærlingene ved deres
Orlogsfart i fremmede Mariner kom til at deltage i de store Søkrige og Søkampe, som fandt Sted i den sidste Halvdel af det
17. Aarhundrede, og som gjorde Krigerhaandværket paa Søen til
en Vane for dem.
Saaledes var den Lærlingeordning, som Iver Huitfeldt, kort Tid
efter dens Indførelse, traadte ind i, og i hvilken han i de følgende
5 Aar gennemgik en haard Sømandsuddannelse saavel i den danske Flaade som udenlands, inden han opnaaede den saa meget
eftertragtede Officersudnævnelse i den dansk-norske Søetat.
Den 1. December 1681 indsendte han sin Ansøgning til Kongen om at blive antaget som Lærling ved Admiralitetet, idet der
allerede tidlig~re var givet ham Tilsagn herom gennem hans Stedmoders Morbroder, Rigsadmiral Henrik Bielke, og General-Admiral-Lieutenant Niels Juel, der var henholdsvis Præsident og Vicepræsident i Admiralitetet. Det ser imidlertid ud til, at Iver Huitfeldt i sin Ansøgning har forvekslet Niels Juel med dennes Broder Jens Juel, som dengang var Civildeputeret i General-Com-
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missariatet og først blev General-Admiral i 1699, efter at Niels
J uel var afgaaet ved Døden.
Iver Huitfeldts Ansøgning havde iøvrigt følgende Ordlyd:
»Stormægtigste Arfue Konge,
Allemaadigste Herre.
Ederz Kongl. Mayt: tacher Jeg Allerunderdanigste for edersz
Kong: M: Allemaadigst tilsagn som ved H. Rigsz Admiral Hendrich Bielche, og General Admiral Jensz Juel, allemaadigste hafuer
behaget, og bevilget, at ieg maate antagis, til navigationens Information. Da til saadan Edersz Kongl: M: Allemaadigste promis, fordrister ieg mig, og allerunderd. Edersz Kongl: M: ombeder, at
Edersz Kong: M: Allernaad: Ville meddele mig, Edersz Kongl: M:
allemaadigste resolution, til Admiralitetet, at ieg der udj maatte
worde Jndschrefuen, saadan Edersz Kong: M: store naade, wil Gud
Rigelig belønne, og forwenter herpaa En Naadig bønhørelse, og
forblifver
Kiøbenhafn dend 1' Decembr. 1681
Edersz Kongl: Mayt: Allerunderdanigste tiener
Iffuer Huitf eldt
sl: Tønne Huitfeldtsz Sønn«
Kongens Resolution, der er paaført Ansøgningen, har følgende
Ordlyd:
»Wii ere Allernaadigst tilfreds at Supplicanten maa Indschrifues
oc det samme forundes som andre i slig tilfelde effter Voris reglements Indhold tilfome nytt hafuer.
Kiøbenhaffns Slott d: 6. December 1681«
Bagpaa anføres:
»Resolution for Sal. Obr. Tønne Hvidtfelds Søn anlarrgende
Navigationens Information.«

30
Som man ser, underskriver Iver Huitfeldt sig i Ansøgningen:
»Iffuer Huitfeldt, Sal. Tønne Huitfeldts Søn«, hvilket ogsaa er paategnet Resolutionen. Dette er muligvis Anledningen til, at han i
mange Aar senere i Officerslisterne er opført med Navnet Iver
Huitfeldt Teuniosen.
Iver Huitfeldt havde nu ved Hjælp af sine høje Velyndere opnaaet sit Ønske og var blevet »Lærling ved Admiralitetet«. 16 Aar
gammel forlod han Hjemmet i sit Fædreland og skulde nu paabegynde de første Skridt paa sin berømmelige Bane i d~n dansknorske Søetats Tjeneste.
De to første Aar af sin Lærlingetids fem Aar var han udkommanderet med forskellige af den danske .Flaades Skibe, og om Vinteren imellem Togterne har han og hans Kammerater formentlig
som et af de første Hold efter den nye Ordning, gaaet til Undervisning paa den Navigationsskole, som Kong Christian V kort Tid
efter den skaanske Krigs Afslutning havde ladet indrette ogsaa
til Brug for Lærlingene.
Huitfeldts første Togt til Søs var med Fregatten »Charitas«,
der under Capitain Louis Cools' Kommando gik i Transportfart
fra Drammen med Trælast til Plymouth og tilbage igen med Skifersten. Det var nemlig dengang endnu ikke ualmindeligt, at den
Slags Transporter, som nu udelukkende besørges af Koffardiskibe,
udførtes af Orlogsflaadens Fartøjer.
Iver Huitfeldts første Skibschef, Capitain Cools, hørte til de
Søofficerer, der var antaget efter den gamle Ordning, idet han
oprindelig havde været Koffardikaptajn, indtil han i Begyndelsen
af den skaanske Krig blev antaget som Maanedslieutenant. Han
var vist en meget god Sømand, men som Officer næppe et særligt godt Eksempel for den unge Adelsmand paa dennes første
Togt. Admiral Gedde skriver saaledes i sin Rekommandation over
Capitain Cools i 1679 følgende: »Han sla's bedre paa Landjorden
og inden Skibsborde med hans egne Officerer end med Fjenden;
bær og altid Prisen derfor: at have sat de bedste Ørefigen og
fleste Hug.«
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I Efteraaret 1682 var Iver Huitfeldt med Capitain Gabriel Billes Transport af hamborgske Maanedstjenere til Kiel paa Orlogsskibet »Neptunus«, hvor han første Gang mødte Christen Thomesen Sehested som Skibskammerat, og derefter sejlede Iver Huitfeldt med Capitain Jørgen Biørn i Transportfart fra England »acl
Kiel« paa Orlogsskibet »Engelen«.
I 1683, kun 4 Aar efter Fredsslutningen i Lund, truede det
igen med Krig, hvilket hovedsagelig skyldtes de evindelige Stridigheder med Hertugen af Holsten-Gottorp, hvem Sverige ydede
Hjælp, støttet af Holland, der nu var blevet dets Allierede. Til
Gengæld havde Christian V sluttet Forbund med Ludvig XIV af
Frankrig, ved hvis Hjælp han haabede at kunne genvinde de til
Sverige efter tidligere Krige afstaaede skaanske Provinser, idet
Sveriges store Allierede, Kejser Leopold, var haardt truet af Tyrkerne, der stod foran Wiens Porte.
For at forhindre, at den hollandske Flaade forenede sig med
den svenske, og at Svenskeme førte Tropper til sine tyske Provinser i det Øjemed at komme den Gottorpske Hertug til Undsætning og sammen med ham rette Angreb mod Danmark Syd
fra, blev der udrustet en stor dansk Flaade paa 26 Orlogsskibe,
4 Fregatter og 4 Brandere, der forenede sig med en fransk Hjælpeflaade paa 13 Orlogsskibe, 2 Fregatter og 4 Brandere under Marquis de Preville, som den 1. Juli var ankommet til København.
Den kombinerede Flaade blev stillet under Overbefaling af Niels
Juel, der ogsaa ude i Verden havde vundet et saadant Ry, at det
stormægtige Frankrigs Admiral erklærede, »at han vilde betragte
det som en Ære at underlægge sig hans Kommando«. Niels Juel
havde sit Kommandoflag hejst paa sit gamle Flagskib fra Slaget
i Køge Bugt, »Christianus Qvintus«.
For Lærlingene, der alle var fordelt paa den danske Flaades
forskellige Skibe - Iver Huitfeldt var med sin gamle Chef, Gabriel Bille, om Bord i Orlogsskibet »Prinsesse Anna Sophia« maa det have været en enestaaende Oplevelse og en stolt Følelse
at staa under Danmarks berømte Flaadeførers Kommando i den
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store, kombinerede dansk-franske Flaade, der talte over et halvt
Hundrede Skibe, hvoraf 39 var Linieskibe. I August stak Flaaden
i Søen og holdt nogen Tid krydsende ved Bornholm; men da
Efterretningerne kom om Wiens Befrielse, hvorved hele den militære og politiske Situation ændredes, kaldte Ludvig XIV sin
Eskadre hjem, og den danske Flaade vendte tilbage til København i Oktober Maaned og blev oplagt. Krigsfaren var drevet
over for denne Gang.
Efter Togtet har Iver Huitfeldt uden Tvivl sammen med sine
Kammerater fortsat Undervisningen paa Navigationsskolen i København; men næste Foraar var han igen til Søs som Deltager i
Ekspeditionen mod Helgoland.

Helgolands Erobring
I 1684 blev Iver Huitfeldt udkommanderet med Fregatten »Dragoneren«, hvis Chef var Capitain Jansen Bruyn. Fregatten afgik i Maj Maaned sammen med 2 Orlogsskibe og 2 Snauer fra
København til Gliickstadt ved Elbens Munding, hvor Danmark
dengang havde et mindre Flaadestøttepunkt, den saakaldte »Gliickstadtske Ekvipage«.
Det var Meningen, at Skibene skulde medvirke ved Erobringen
af den ikke langt fra dette Støttepunkt beliggende Ø, Helgoland,
der hørte under den gottorpske Del af Slesvig, som Kong Christian V netop paa dette Tidspunkt stod i Begreb med at tage i
Besiddelse som forbrudt Land til den danske Krone.
Helgoland, der ved sin fremskudte Beliggenhed NV. for Elbens og Wesers Mundinger i knap 50 km's Afstand fra Fastlandet,
behersker den sydøstlige Del af Nordsøen, som den har givet
Navn, Helgolandsbugten, er en 55 ha stor Klippeø, der hæver sig
til en Højde af indtil 60 m (Oberland). Den er kun tilgængelig fra
Søen mod Sydøst, hvor Landet (Unterland) er ganske lavt og
ender i en flad Strandbred. Øst herfor ligger en mindre kun 6 m

Herregaarden Krumstrup paa Fyn. Huitfcldterncs danske Slægtsgaard.
Efter Akvarel.

Det huitfeldtskc FamilieYaaben.

Fæstningen Frederikssten. I Forgrunden Frederikshald.
Efter Maleri af J-lo fmnlcr Lorentzcn .

Oberst Tønne Huitfeldt.
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høj Ø, Sanclø, der tidligere har været forbundet med Hovedøen.
Helgoland har i . Tidernes Løb ført en omtumlet Tilværelse,
idet den altid har været et Stridens Æble mellem de ved Helgolandsbugten boende Folkeslag, Ditmarsker og Friser, hvis vekslende Herrer og Fyrster, Ærkebisperne af Bremen, de danske
Konger og de holsten-gottorpske Hertuger, til forskellige Tider
har gjort Krav paa dens Besiddelse, foruden at Hamburg paa
Grund af sin nære Beliggenhed ogsaa har gjort sin Indflydelse gældende. Til Trods herfor bevarede Øens Befolkning, der ernærede
sig ved Fiskeri, dog gennem Tiderne en vis Selvstændighed, der
blev underbygget ved udstrakte Privilegier fra dens vekslende Besidderes Side. Mange Gange i Historien, naar Søkrigene rasede i
de nordeuropæiske Farvande, har Kapere og Sørøvere haft deres
Tilhold ved denne vanskelig tilgængelige Klippeø og herfra øvet
deres Hærværk mod den fredelige Søhandel; og paa visse Tidspunkter har Øen været Samlingsplads for store Fiskerflaader af
alle mulige Nationaliteter, der i dens omgivende Farvand hjemførte rige Fangster særlig af Sild.
At Øen allerede i den tidlige Middelalder har hørt under den
danske Krone, kan vistnok anses for givet. Saaledes nævnes, at
den danske Konge, Sven Estridsen, i 1062 skal have overladt den
til Slesvigs Biskop, Sivard; ganske vist nævner bremiske Kilder,
at Øen paa dette Tidspunkt laa indenfor det bremiske Bispestifts
Grænser; men i alle Tilfælde staar Helgoland opført i Kong Valdemar II's Jordebog, der indeholder en Inventarieliste over Danmarks og dets Kongers Gods. Den nævnes her i den saakaldte
0-Liste som Hælghælan. Senere kom Helgoland imidlertid ind under Holsten, idet den muligvis er fulgt med Ditmarsken, da dette
Land Aar 1474 af Kejseren indlemmedes i Holsten og blev forlenet til Kong Christian I. Helgoland hørte imidlertid paa den
Tid, der her er Tale om, under Hertugen af Holsten-Gottorp.
Efter at Kong Christian V den 30. Maj 1684 havde udstedt Erklæring om Indlemmelsen af den gottorpske Del af Slesvig under
den danske Krone, afgik den Ekspedition, der skulde sætte sig
Iver Huitfcldt.
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Besiddelse af Helgoland, i Slutningen af Juni fra Gliickstadt. Den
var kommanderet af den nyudnævnte Schoutpynacht Mathias von
Poulsen, der siden 1680 havde været Chef for Ekvipagen i Gliickstadt. Med ham fulgte Oberst Richelieu som Chef for Landtropperne og en Raadsherre ved Navn Schrøder, der skulde tage sig
af Øens Civiladministration. Orlogsskibene blev efterladt ved Elben, og Eskadrens øvrige Skibe, Fregatten, hvor ombord Iver Huitfeldt gjorde Tjeneste, og de to Snauer blev forstærket med 2 Jagter og 3 armerede Fartøjer. Foruden Marinebesætningerne medførte
Eskadren 40 Soldater samt 5 Morterer med Granater, der skulde
anvendes ved et eventuelt Bombardement af Øen.
Imidlertid kom det ikke denne Gang til Blodsudgydelse, omend Øens Overgivelse dog skete under ret dramatiske Omstændigheder. Den danske Eskadre havde paa sin Vej mødt Øens
Fiskerflaade paa 12 Fiskergalioter, som var ude paa Fiskeri. De
ombordværende Helgolændere, Størstedelen af Øens unge Mænd,
bragtes som Fanger om Bord i de danske Skibe, og deres Fartøjer beslaglagdes.
Efter Eskadrens Ankomst til Øen den 30. Juni ved Morgengry
blev der afskudt en Varselsalve, og en Trompeter sendtes i Land
med en trykt Kgl. Opfordring til øjeblikkelig Overgivelse, da Hans
Kgl. Majestæt havde bemægtiget sig hele Hertugdømmet Slesvig.
Oberst Richelieu, der med sine Tropper skulde foretage Besættelsen af Øen, opfordrede samtidig dennes Kommandant, Capitain von Buchwald, og Landfogeden Frøboesz til at træde i Forhandling med ham om Betingelserne eller ogsaa uden videre overgive Øen, da de med den ringe Mandskabsstyrke, de havde til
Raadighed, dog intet kunde udrette; til Gengæld vilde den Kgl.
Majestæt belønne deres Føjelighed med Kommandoen over et
Kompagni.
Da de to Holstenere imidlertid blankt afslog dette Tilbud og
svarede, at de ønskede at leve eller dø i deres Herres Tjeneste,
opfordrede Richelieu dem til endnu en Gang at overveje Sagen,
da Øen ellers vilde blive taget med Storm og de selv uden Naaae
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blive hængt som Rebeller. Desuden vilde de beslaglagte helgolandske Galioter med deres Besætninger blive brændt for Øjnene
af Øens Beboere. Kommandanten og Landfogeden fastholdt desuagtet deres en Gang tagne Beslutning og tilføjede, at de, saalænge de var i Live, vilde forsvare Øen.
Kommandanten sammenkaldte derpaa Øens ypperste Mænd
og formanede dem paa det alvorligste til at holde deres Ed og
vise Troskab mod deres Landsfyrste; men de Indfødte gjorde Indvendinger og gennemtrumfede, at to Udvalgte blandt dem blev
sendt til Skibene for at søge udvirket, at de tilfangetagne Fiskere
blev frigivet. Derefter traadte Øens mandlige Befolkning - 300
Mand stærk - sammen under Vaaben og sagde til deres Førere,
at de ikke maatte bilde sig ind, at Befolkningen vilde kæmpe mod
deres Brødre og Venner. Hverken Kommandantens Trusler eller
· Bønner hjalp. Øens Beboere forhindrede ham ikke alene i at lade
den oprejste Fane vaje, men viste endog selv et hvidt Lagen, fastgjort til en Stang, som Tegn paa deres fredelige Hensigter.
Imidlertid var de to udsendte Folk kommet tilbage fra Skibene
med Besked om, at der var tilstaaet Øen 24 Timers Betænkningstid. Kommandanten erindrede endhu en Gang Befolkningen om
deres Troskabsed og Pligter imod Hertugen og forsøgte i alle
Tilfælde at formaa dem til, naar de nu ikke vilde slaas, da at
nedlægge Vaabnene; han vilde da selv med sine Folk med Guds
Hjælp forsvare Øen. Men dette vilde Indbyggerne intet høre om,
de raabte op om, at Landet tilhørte dem, og at Kommandanten
blot med sin Garnison skulde forsvinde fra Klippen, eller Djævelen skulde føre dem ned. Og derpaa begyndte de at trænge ind
paa ham og hans Tropper, satte dem Geværerne for Brystet og
førte dem med Magt til Landfogedboligen. Da Kommandanten
strittede imod, truede Oprørernes Fører ham paa Livet, hvis han
ikke faldt til Føje.
Imidlertid var Oberst Richelieu kommet i Land med sine Soldater, der straks besatte Landfogedens Hus og arresterede Kaptajn v. Buchwald og Landfoged Frøboesz, der sammen med den
3•
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holstenske Besætning førtes om Bord i Skibene, hvorefter Øen
blev taget i Besiddelse for den danske Konge.
En anden Beretning, der findes i »H. H. Schwerins Helgolands
Historie«, gaar imidlertid ud paa, at Øens kvindelige Befolkning,
som frygtede, at den danske Eskadrechef skulde iværksætte sin
Trusel om uden Naade at dræbe deres fangne Familiemedlemmer,
hvis Øen ikke straks kapitulerede, siges at have tvunget Øens
Kommandant til at give sig, uagtet det ellers for ham havde været
let nok at forsvare Øen, samt at Øboernes Holdning ved denne
Lejlighed i en af Hertugen udgivet Publikation stempledes som
Forræderi, hvilket gav Anledning til heftige Protester fra Helgolændernes Side. Der kan imidlertid være noget troværdigt ved
begge Beretninger, saaledes at Øens Overgivelse kunde skyldes
saavel de mandlige som de kvindelige Beboeres Indskriden overfor Kommandanten og hans lille militære Besætning. I alle Tilfælde afgiver Beboernes Optræden et tydeligt Vidnesbyrd om
Helgolændernes Selvstændighedsfølelse og deres Ønske om selv
at ville ordne deres Affærer og bestemme over deres eget Liv
og Død.
Saaledes endte dette ublodige Felttog, som Iver Huitfeldt i den
beskedne Stilling, han som Lærling dengang indtog, formentlig kun
ha~ været Vidne til paa Afstand fra sit Skib »Dragoneren«s Ankerplads udfor den lille 0, der senere i Historien skulde komme
til at spille saa stor en Rolle.
Helgoland blev denne Gang kun en kort Tid i den danske Konges Besiddelse, idet Øen allerede ved Forliget i Altona 1689 blev
tilbagegivet Hertug Christian Albrecht. Denne forstærkede dens
Fæstningsværker i Foraaret 1700, da han paa Sveriges Side kom
i fjendtligt Forhold til Danmark, og Øen modtog under Krigen
mange Flygtninge fra den af Danmark belejrede og bombarderede
Fæstning Tønningen. Den danske Flaade, der havde andre og
større Opgaver at løse i Sundet, hvor den var haardt trængt af
de kombinerede engelsk-hollandske og svenske Flaader, var i Aar
1700 afskaaret fra at-vise sig for Helgoland, og ved Freden i Tra-
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vendal den 18. Aug. s. A. vendte alt tilbage til det gamle. Men
under den store nordiske Krig, hvor Helgoland spillede en Rolle
som Tilflugtssted for de mange fremmede Kapere, som Nordsøen
vrimlede af, og i hvis nærmeste Farvande danske og svenske
Eskadrer og Skibe angreb og opbragte hinandens Handelsskibe
og Fartøjer, blev Øen i 1714 angrebet, bombarderet og erobret
af de Danske og forblev i deres Besiddelse indtil 1807, hvor Helgoland den 5. September, samtidig med Englændernes Bombardement af København, maatte overgive sig til den engelske Flaade
under Admiral Russell. Ved Freden i Kiel blev Øen endelig afstaaet til England for i 1890 at blive forenet med det store tyske
Rige og derefter omskabt til et Nordens Gibraltar.
Forinden skulde Helgolands Navn dog endnu en Gang blive
knyttet til en Begivenhed i Danmarks Søkrigshistorie, da dens
omgivende Farvand den 9. Maj 1864 blev Skueplads for den danske Flaades sidste sejrrige og hæderlige Kamp, som et engelsk
Krigsskib i Neutralitetens Navn forhindrede den i at udnytte
fuldtud.
Under de to sidste Verdenskrige indgik Helgoland med sine
vældige Befæstningsanlæg som et væsentligt Led i den tyske Kystbefæstning mod Nordsøen; men det sidste Blad af Klippeøens
Historie er dog næppe skrevet endnu.
\
Efter Helgolandsekspeditionen i 1684 kom Iver Huitfeldt den
21. September med sit Skib tilbage til København og kunde igen
tage fat paa sine Studier paa Navigationsskolen.

I fremmed Krigstjeneste
Efter at Iver Huitfeldt havde tilbragt sine første Lærlingeaar
i den danske Flaade og mellem Togterne forskaffet sig det fornødne teoretiske Grundlag paa Navigationsskolen i København,
fik han ligesom mange af sine Kammerater Lyst til at se sig
om i Verden, og det var naturligt, at han søgte Tjeneste i den
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hollandske Marine, der dengang betragtedes som en Forskole for
alle Nationers Søofficerer.
Den 18. April 1685 fik han sammen med sin samtidige Kammerat, Christen Thommesen Sehested, der var blevet Lærling
Aaret før ham, Tilladelse til at gaa i hollandsk Tjeneste og er
sikkert rejst umiddelbart efter, thi den 21. April s. A. udbad han
sig Tilladelse til at rejse til England.
Omtrent samtidig hermed fik han ved aabent Brev dat. Kjøbenhavn 9. Maj 1685 Kgl. Bevilling »at maa være sin egen Værge
og selv sine Midler annamme og forestaa, saafremt han sine 18
Aar opnaaet haver«, men dette var allerede sket 1½ Aar tidligere.
I Henhold til Niels Juels Konduitelister, der senere skal omtales, sejlede Iver Huitfeldt og Sehested, efter at være indtraadt
i den hollandske Marine, til at begynde med paa hvert sit Skib
»ad Strædet«, d. v. s. paa Middelhavet, Iver Huitfeldt med Capitain
van Lard i Konvojtjeneste og Sehested med Capitain Elzewier paa
Skibet »Agathe« under Grev van Stieroms Kommando. Denne har
formentlig som Fører af de hollandske Konvojer i Middelhavet
ogsaa været Iver Huitfeldts øverste Chef. Sejladsen her var nemlig paa dette Tidspunkt udsat for Forstyrrelser fra Barbareskstateme, med hvem Frankrig var i Krig, og som de ved talrige
Straffeekspeditioner søgte at holde i Ave. Under disse Stridigheder var ogsaa den neutrale Handel i Middelhavet truet af Piraterne og maatte derfor konvojeres af de respektive Landes Orlogsskibe. Her blev der saaledes god Lejlighed for de to danske
Lærlinge til at faa deres første Lærdom i Konvojtjeneste, hvilket
senere skulde komme dem begge til Nytte, da de selv blev Konvojchefer. Efter 11 Maaneders Sejlads i denne Tjeneste forlod
de deres respektive Skibe i Livomo og tog til Toulon for sammen
at gaa i fransk Tjeneste. De kom om Bord i samme Skib »l'Eole«,
hvis Chef, Comte de Sebeville, under Duc de Montemars Overkommando krydsede mod Tyrkerne. Ved Tilbagekomsten til Toulon skiltes de to Lærlinges Veje foreløbig, idet Iver Huitfeldt,
formentlig efter et Besøg hjemme, atter gik i hollandsk Tjeneste,
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medens Sehested forblev i fransk Tjeneste og om Efteraaret igen
gik ud med »l'Eole« for at krydse langs den italienske Kyst.
Iver Huitfeldt har vistnok under sit Ophold hjemme mellem
de to Togter besøgt sin Søster og Svoger Axel Rosenkrantz paa
Ørup i Skaane, thi ved Brev dateret Ørup forærede Oberstlieutenant Axel Rosenkrantz sin kjære Svoger, velbr. Iver Huitfeldt, sin
kjære Hustrues Arvedel i Throndstads Hovedgaards Bygning, som
han har pantsat sine kjære Svogre Thomas og Christian Huitfeldt
for Løsøret efter deres sal. Faster, Jomfru Sophia Huitfeldt, og
forpligter sig til at indfri sin til de to nævnte Svogre udgivne
Obligation, saa at den ikke skal komme Iver H. til Skade. Axel
Rosenkrantz havde nemlig i et Par Aar efter Jomfru Sophia H.'s
Død beboet Killingstad i Hurum og derfor overtaget hendes
Løsøre.
Det næste, der vides om Iver Huitfeldt, er, at han i Slutningen
af 1686 var i Holland igen, for sammen med sin anden Lærlingekammerat, den senere berømte Viceadmiral Just Juel, der faldt i
Slaget ved Jasmund (Riigen) den 8. August 1715, og Baron Løvendal at tiltræde en længere Sørejse til Middelhavet, der strakte sig
over et Aar. Huitfeldt og Juel gjorde Tjeneste om Bord som »Adels
Burser«, hvilket svarede til de danske Lærlinge, altsaa som Officerselever eller Kadetter. Deres Stilling forklares nærmere i »Just
Juels Liv og Levnetsbeskrivelse« af N. Jonge, saaledes:
»Just Juel fik af Admiralitetet i Amsterdam en saakaldt »Acte
af Adels Burs«, d. v. s. Befaling til en Capitain paa et Orlog Skib,
at opføres paa Rulle for 4 Rixdaler maanedlig Sold, som Soldat
under Navn af Adels Burs.
Imellem disse Adels-Burser og den gemeneste Mand paa Skibet er i Maaneds-Sold, Tjeneste og Spisning ingen anden Forskel,
end at Adels Bursen har sin Post i alle Tilfælde paa halv-Fordækket, spiser ej under Dækket med den gemene Mand, men i Kahytten hos Skipperen og Styrmanden, hvor Selskab og Kosten dog
forskeller lidet. - I Kahytten sover og Adels Bursen, eller, om
der ej er Rum, da udi Konstabelens Kammer, hvor de saavel som
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udi Kahytten kan sidde og lære deres Navigation, hvilke smaa
Friheder de betalte med den halve Afkortning af deres tillagte
Maanedspenge ... «
Huitfeldt og Juel kom sammen med Løvendal om Bord i det
hollandske Orlogsskib »Stat en Landen«, ført af Capitain van Laar,
i Slutningen af November 1686. Skibet, der var armeret med 50
Kanoner, synes at være det samme Skib, der i den hollandske Flaades Avantgarde deltog i Slaget ved Beachy Head i 1692, hvor Iver
Huitfeldt ogsaa var med, ja maaske endog om Bord i sit gamle
Skib; men herom vides dog intet bestemt.
Den nævnte Carl Løvendal og hans Tvillingebroder Ulrik Frederik Valdemar var uægte Sønner af Kong Frederik III's uægte
Søn, Ulrik Frederik Gyldenløve, i dennes hemmelige Ægteskab
med Sophie Urne; men de erklæredes senere i 1687 af Faderen,
der· kort efter deres Fødsel havde forladt deres Moder og indgaaet Ægteskab med Marie Grubbe, for ægtefødte. Nogle Aar forinden havde de faaet Tilnavnet Løvendal med friherrelig Rang
for sig og deres ægtefødte Efterkommere. Den ene af Brødrene,
Ulrik Frederik Valdemar, fik en straalende Karriere som Officer
og Hofembedsmand og endte som Statholder og kommanderende
General i Norge, - det var ham, der var Peder Wessels, den
senere Tordenskiolds, velkendte Velynder. - Den anden Broder,
Huitfeldts og Just Juels Skibskammerat i »Stat en Landen«, Carl
Løvendal, var nærmest en Eventyrer, der allerede 18 Aar gammel var gaaet i hollandsk Orlogstjeneste og senere førte et omstrejfende Liv i Udlandet til stor Sorg og Ærgrelse for hans Fader, Gyldenløve, der hørte op med at sende ham de 300 Rdl., som
han hidtil havde faaet i aarlige Bidrag; derfor maatte Sønnen i
sin Pengenød paa Togtet med det hollandske Skib laane af Iver
Huitfeldt og Just Juel, der hjemme fra hver havde faaet tilsendt
en Veksel paa 100 Rigsdaler under deres Ophold i Livomo. Kort
Tid efter Togtets Afslutning gik Carl Løvendal i Foraaret 1689
med det gamle Orlogsskib »Den flyvende Ulv« i Følgeskab med
2 andre Skibe paa Togt til Vestindien; men den lille Eskadre
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blev af Storm slaaet ind paa Guinea Kysten, og Halvdelen af
Mandskabet døde af Sygdom om Bord. Carl Løvendal blev ogsaa
ramt af Epidemien. I Ulvens Journal for den 25. September s. A.
kan man læse; » .•• døde Baron Carolus Løvendal, som udi sin Sygdom stak sig selv igennem med sin Kaarde om Morgenen og døde
om Aftenen«, og videre udtales: »Den 27. September blev Baronen begravet med 27 Skud fra os og 9 Skud fra hver af de andre,
og Soldaterne 3 Salver og Flaget fra Toppen, som om Aftenen
bliver indtaget.«
I en Biografi over ham udtales: »Saaledes fik Kong Frederik
III's uheldige og ulykkelige Sønnesøn, Iver Huitfeldts og Just Juels
gamle Skibskammerat fra den hollandske Flaade, dog en ærefuld
Begravelse paa den lille tropiske Atlanterhavsø.«
Togtet med »Stat en Landen«, der varede godt og vel 1 Aar,
og hvorom man i »Just Juels Liv og Levnetsbeskrivelse« har en
kortfattet Rejsebeskrivelse over de Pladser, der blev anløbet, startede fra Tessel (Texel), hvor man ventede paa en føjelig Vind
indtil den 5. Jan. 1687, da Skibet gik under Sejl og gennem Kanalen lykkelig naaede Cadix den 9. Pebr.; derfra gik Rejsen til
de andre spanske Byer, Allicante og Carthagena og videre herfra til Italien, hvor Genua, som dengang var en fri Republik, og
Livomo blev anløbet. I sidstnævnte By, hvor Skibet opholdt sig
fra den 27. April til den 30. Maj, fik, fortælles det, »saavel Just
Juel som Iver Huitfeldt uformodendes hjemmefra en Vexel paa
100 Rdl., hvormed de holdt deres fattige Ven og Kammerat Baron Løewendahl frie, og besaae med deres faae Skillinger alt, hvis
værd var at see, og fornøyede deres Øyne. De gjorde saaledes
herfra en Reyse til Fods til Pisa, en Bye, hvor mange rare Ting
er at see, samme Bye har fordum været en fri Republiqve; men
var nu under Florentinsk Herredømme. Ligeledes gjorde de og
en Reyse til Fods til Luca, en deylig fast Stad, og en Republik
for sig selv.«
Fra Livorno gik Rejsen videre til Neapolis (Neapel) og herfra til Messina paa Sicilien, hvorfra de den 28. Juni »gik til An-
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kers udi Bugten af Xanten, Hovedstaden af Eylandet Xanten, hvilket er et græsk Eyland, liggende i det Joniske Hav, tilhørende
Republiken Venedig. Den 5. Juli foer de over at besee det tæt
ved Xanten liggende Eyland, kaldet Cephalonia, tilhørende ligeledes Republiken Venedig.
Den 6. Juli gik til Seyls fra Xanten, og kom den 16. Dito til
Ankers under Eylandet Micone, liggende i Archipelago, som skatter aarlig tre tusinde Rigsdaler til Tyrken og to Tusinde Rigsdaler
til Republiken Venedig, saa det er under tvende Herredømmer,
det er ellers beboed, som de fleeste Eylænder i Archipelago, af
idel Græske Folk.
Den 17. Juli gik de med en Baad over til et tæt ved Micone liggende Eyland, kaldet Delis eller Delphos, er det Sted, hvor Apollo
Delphicus fordum gav sine Oracler.
Den 22. Juli gik de atter til Seyls fra Micone, ankom til Ankers ved et Tyrkisk Castel, kaldet Nieu Castell, to smaa Mile
fra Smyrna, hvor Koffardi-Skibene skulle lade; Smyrna er en god
Handel-Stad, liggende udi Natalia, tilhørende Tyrken, der er stor
Handel, og opholder sig der Consuler fast af alle Søe-Nationer.«
Efter at have indtaget Last her, forlod »Stat en Landen« Smyrna
den 19. August og tiltraadte Hjemrejsen under Anløb af nærlig
de samme Pladser som paa Udrejsen. Det nye Aar blev dog fejret i Gibraltar, og efter et Ophold i Walmuyden (Wallsend) ved
Tynes Munding i Nærheden af Newcastle fra den 18.-29. Febr.
paa Grund af Modvind kom Skibet den 19. Marts 1687 til Ankers
under »Eylandet Goree, hørende til Suydt Hollandt«, hvor Just
Juel, og Iver Huitfeldt sikkert med ham, forlod Skibet og tog til
Amsterdam efter lykkelig udført Smyrnarejse, hvorunder. et Tusinde syv Hundrede og halvtredsindstyve Mile var blevet tilbagelagt.
Om Detailtjenesten om Bord og Kosten fortælles følgende: »Paa
denne gandske Reyse gjorde Just Juel ligeledes idelig Tieneste,
som den ringeste Matros, nød ey heller nogen anden Spiise, end
den gemeene Mand, undtagen de sidste fire Uger, da Capitain van
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Laar lod ham og Iver Huitfeldt skiftes til, hveranden Aften at
spiise med sig udi Kahytten, dog gav Gud ham paa den heele
Reyse, et sundt Legeme til at fordøye den slette Skibs-Kost, og
er derhos at mærke, at paa disse tvende Straatske Reyser (Juel
havde gjort en lignende tidligere), nemlig den første til Scanderonen og den sidste til Smyma, nyder man efter Sædvane ey længer 011, end udi Caneelen paa Udreysen; men saa siden paa hele
Udreysen intet uden Vand, indtil Hjemkomsten til Holland. Saa
nyder man og ingen Smør i eller til Maden længere, end til Ankomsten til Cadix paa Udreysen, siden aldeeles intet andet, end
Olie i Stæqen for Smør.«
Man vil heraf kunne forstaa, at Livet om Bord har været haardt
og Kosten slet for tre saa forvænte unge Menn.esker som Huitfeldt, Juel og Løvendal; men de har tilsyneladende taget det med
godt Humør og i alle Tilfælde brugt Tiden vel til at se sig om
og udvidet deres geografiske Kundskaber.
Under sin Fraværelse hjemmefra var Iver Huitfeldt den 31.
Maj 1687 blevet udnævnt til Lieutenant i Aarstjeneste med 200
Rdl. i aarlig Gage. Godt 2 Maaneder forinden havde hans umiddelbare Formand i Anciennitetsrækken, Christen Thomasen Sehested, faaet samme Udnævnelse; men medens Sehested allerede
naaede Admiralsgraden i 1704, var Iver Huitfeldt endnu Kommandør ved sin Død i 1710. Dette viser de daarlige Avancementsforhold indenfor Marinen i Begyndelsen af det 18. Aarhundrede,
samt hvor stor Betydning et enkelt Nummer kan have i Anciennitetsrækken.
I 1688 ser man igen Iver Huitfeldt og Sehested sammen i fransk
Tjeneste, denne Gang om Bord i Skibet »Le Capable« under Capitain Chevalier de Bellefontaine, hvor de først gjorde Jagt paa
de algierske Sørøvere og senere havde den interessante Oplevelse
at deltage i den Straffeekspedition, der under Marescal d'Estrees
Kommando rettedes mod Algier.

*

44
Franskmændene havde ligesom andre Sønationer, Spaniere, Hollændere, Englændere og senere de skandinaviske, jævnlig Vanskeligheder med Barbareskeme, der under den tyrkiske Sultans
Overherredømme i det 14. Aarhundrede havde slaaet sig ned langs
Nordafrikas Kyster, hvor de fra deres stærkt befæstede Borge i
Tripolis, Tunis, Algier og Marokko gjorde Udfald med deres Kapere og Sørøverskibe og forstyrrede Skibsfarten og Søhandelen i
Middelhavet. De vovede sig endog udenfor Gibraltarstrædet og
trængte fra Atlanterhavet helt op i Nordsøen til Færøerne og
Island, hvor deres Røverfærd har sat Spor. De angreb fra deres
Baghold de krigsførende Nationers og de Neutrales Handelsskibe,
hvor de kunde komme til det, lagde Beslag paa deres rige Ladninger, tog Besætningerne til Fange og gjorde dem til Slaver.
For at bringe dette Uvæsen til Ophør udsendte de søfarende
Nationer, som det gik ud over, til forskellige Tidspunkter store
og kostbare Straffeekspeditioner til Middelhavet. Endvidere samlede de deres Handelsskibe i store Konvojer under Eskorte af
Krigsskibe og lod deres Fregatter og mindre Fartøjer gennempløje dette Hav og trænge ind i alle dets mange Afkroge og Smuthuller for at opsnappe Sørøverskibene, Corsareme, som de ogsaa
kaldtes, samtidig med at de store Skibe, formeret i hele Eskadrer
og ledsaget af Bombardergalioter, blokerede og bombarderede
deres befæstede Steder. En saadan Guerillakrig, der som Regel førtes med stor Grusomhed fra begge Sider, kunde godt strække sig
over flere Aar og medførte ofte foruden stor Bekostning tillige
betydelige Tab; og ved Fredsslutningen var det gerne BarbaTeskerne, der gik af med Profitten.
Først gik det ud over Tripolitanerne, der i 1681 blev jaget og
angrebet af Tyrkernes Skræk, den gæve franske Søhelt Duquesne,
saaledes at de foreløbig maatte falde til Føje. Vanskeligere var
det for Franskmændene at faa Bugt med Algierne, som paa den
Tid var den mægtigste af Middelhavets Sørøverstater.
Krigen mellem Ludvig XIV's store og mægtige Rige og den i
Forhold hertil lille og ubetydelige Sørøverstat begyndte allerede
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i 1682, hvor Duquesne, der ogsaa dette Aar førte Kommandoen
over de franske Styrker i Middelhavet, lagde sig med sine Skibe
foran Algier og rettede et voldsomt Bombardement mod Byen,
dog uden Resultat.
Efter at der i Løbet af ·Vinteren var ført forgæves Underhandlinger mellem Parterne, kom Duquesne igen i 1683 og gentog Bombardementet med saa god Virkning, at Deyen Barba-Hassan faldt
til Føje, og en Traktat, der skulde gælde i 100 Aar, blev sluttet
med Algierne.
Allerede 3 Aar efter genoptog disse imidlertid deres Sørøverier, hvilket havde til Følge, at Chateau-Renault, der nu havde
Kommandoen i Middelhavet, jagede Piraterne overalt i dette Farvand. Det var i denne spændende Jagt, at Iver Huitfeldt og Sehested i 1688 kom til at deltage om Bord i det franske Skib »le
Capable« under Capitain Chevalier de Bellefontaine. Den algierske Viceadmirals Skib blev erobret, 7 andre algierske Skibe blev
skudt i Sænk eller taget, og efter at Middelhavet saaledes var renset for de algierske Pirater, besluttedes et nyt Bombardement af
Byen for at gøre en Ende paa Krigen.
Ekspeditionen, hvori Sehested og Huitfeldt tog Del, blev ledet
af Marchal d'Estree, der den 29. Juni 1688 lagde sig med en Eskadre
foran Algier. Han havde om Bord som Gidsler de tilfangetagne
algierske Pirater, deriblandt disses Kaptajner og deres Viceadmiral. Han forberedte Deyen paa, at disse Folks Skæbne vilde komme
til at afhænge af de af Algierne tilfangetagne Franskmænds. Den
ny Dey Hadji Hassein havde imidlertid ikke mange Skrupler, idet
h_an nøjedes med at give den franske Admirals Skrivelse følgende
Paategning: »Dersom De bombarderer, sætter vi Deres Konsul for
Kanonen«.
Næppe var Bombardementet den 1. Juli begyndt, førend Deyens
ulykkesvarslende Trusel blev udført: Med Hovedet nedad og Benene i Vejret blev 40 ulykkelige Franskmænd, deriblandt Konsulen, hvis Næse og Ører i Forvejen var skaaret af, bundet ved
Armene til Kanonerne og skudt ud som Projektiler mod de fran-
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ske Skibe. Kun Protestanterne, Ludvig XIV's argeste Fjender, blev
skaanet. Til Gengæld blev Deyens Palads, Moskeerne og Galejslavefængslerne beskudt og led derved store Skader.
Deyen, der nu var blevet gjort mør, sendte derefter en Parlamentær, og Fredsforhandlinger blev indledet; men først det følgende Efteraar, den 25. September 1689, da Iver Huitfeldt forlængst havde forladt den franske Flaade og vendt hjem, blev
Fredstraktaten mellem Frankrig og Algier undertegnet, som sædvanlig paa fordelagtige Vilkaar for Barbareskerne.
Mange Gange endnu skulde ikke alene Frankrig, men ogsaa de
øvrige Sønationer, deriblandt Danmark-Norge, komme til at lide
under Barbareskernes tyranniske Herredømme i Middelhavet.
Ingensinde var dette større end i det 18. Aarhundrede, hvor de
forskellige interesserede Stater for at blive fritaget for Piraternes
Overgreb mod deres Søhandel i Middelhavet, saa sig nødsaget
til ved Traktater at forpligte sig til at yde Barbareskstaterne aarlig Tribut - Presenter, som det saa smukt kaldtes. Disse
kunde bestaa af Skibe med Tilbehør, Kanoner, Ammunition,
Haandvaaben, Heste, Smykker, juvelbesatte Ure og andre Kostbarheder. Dette medførte imidlertid den Ulempe for Staterne, at
disse derved gav Barbareskerne Midler i Hænde til at fortsætte
og vedligeholde deres Krigsførelse og Sørøverier. Da Traktaterne
imidlertid ofte blev brudt af Barbareskerne, fritoges Staterne alligevel ikke for Udsendelse af store og kostbare Straffeekspeditioner. Danmark-Norge, hvis Interesser i Middelhavet var meget betydelige, udsendte saaledes alene i Løbet af det 18. Aarhundredes
sidste Halvdel ikke færre end 3 Straffeekspeditioner hertil, der
hver for sig blev udført af ret betydelige Flaadestyrker og varede
i flere Aar. Dog har Bekostningen ved disse Ekspeditioner i Forbindelse med de aarlige Tributer sikkert svaret Regning, thi netop
i den Periode florerede vor Søhandel som aldrig før, og den dansknorske Skibsfart bragte umaadelige Rigdomme hjem til de respektive Lande.
Først da Frankrig henimod Midten af det 19. Aarhundrede
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erhvervede de nordafrikanske Besiddelser, blev der for bestandig sat en Stopper for Barbareskstaternes Uvæsen.
Iver Huitfeldt og hans Kammerater lærte imidlertid paa Togterne til Middelhavet Sømandskab og Krigerhaandværket. Deres
Karakter blev dannet og hærdet i en streng Skole, og de Erfaringer,
de indhøstede, samt de spændende Oplevelser, de saa at sige daglig var ude for, har sikkert medvirket til at skabe den Aand og
den praktiske Dygtighed og Beslutsomhed, som besjælede Søheltene fra den store nordiske Krig.
Efter Bombardementet af Algier sejlede Sehested, formentlig
i Følgeskab med Iver Huitfeldt, til Toulon om Bord i en af Bombardergalioterne under Capitain Grand Pre, og herfra rejste de
to unge Lieutenanter over Land til Amsterdam og kom antagelig
i Begyndelsen af 1689 tilbag·e til Danmark.

I Niels Juels Flaade
Iver Huitfeldt skulde nu efter sin Hjemkomst fra fremmed Tjeneste som nybagt Lieutenant atter træde ind i den dansk-norske
Flaade, der i Sandhed kunde kaldes Niels Juels Flaade, for saa vidt
som det var denne vort Lands store Søkriger, der som Holmens Admiral havde bragt den tilveje, som Flaadechef ført den sejrrig mod
Fjenden og som Flaadeorganisator sat sit Præg paa dens indre Liv.
Niels Juel var allerede i en Alder af 28 Aar efter et syvaarigt
Ophold i Udlandet, hvor han studerede Skibsbyggeri og blev oplært i Søkrigerhaandværket under Hollands store Admiraler,
Tramp og de Ruyter, i 1657 blevet udnævnt til Holmens Admiral og tilvejebragte som saadan den Flaade af udmærkede Orlogsskibe, der kom til at gøre saa glimrende Fyldest i Søslagene under
den Skaanske Krig, og som yderligere blev suppleret og udvidet
ved de erobrede Skibe fra Svenskerne. Stillingen som Holmens
Chef beholdt han i samfulde 33 Aar, kun afbrudt ved sine Ud-
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kommandoer til Søs som Flaade- og Eskadrechef. Først i 1690 blev
han endelig afløst i denne Stilling af Admiral Henrick Span, der
dog siden 1680 under Niels Juels Overtilsyn havde haft Inspektion over Bremerholm og ført dagligt Tilsyn og Kommando her.
Det var saaledes under disse to fremragende Mænds Ledelse,
at Holmen og dermed Flaadens Materiel imellem de to store Søkrige mod Svenskerne, den skaanske og den store nordiske, fik
en af sine største Udviklingsperioder.
Den for vort Orlogsværft og vor Skibsbygning største og mest
gennemgribende Foranstaltning var det i 1685 paabegyndte Anlæg af Nyholm med Flaadens Leje (Hocken), som den Dag i Dag
er vor Flaades Rede og staar som et Minde fra dens Storhedstid
under Niels Juel.
Det første Skib, der blev bygget paa Nyholm, var det 90 Kan.
store Orlogsskib »Dannebrog«, hvormed Iver J!uitfeldt 18-19 Aar
senere sprang i Luften i Køge Bugt. Forslag og Tegninger til dette
Skib samt til to andre, men noget mindre Orlogsskibe var den
¾ 1691 blevet indsendt af Admiral Span til Kongen, der den 11/io
s. A. approberede Tegningerne og den 14/11 s. A. bestemte, »at det
ny 90 Kan. Skib (Dannebrog) skal bygges paa den ny Byggebedding paa Nyholm« (Bedding Nr. 1, der først blev nedlagt i 1927).
Ved dette store og prægtige Skibs Bygning som det første, der
var lagt Kølen til paa det ny Orlogsværft, og som blev sat i Vandet den 6. Oktober 1692, var en ny Æra blevet indledet i dansk
Skibskonstruktion, der fra nu af tog et stort Opsving under _Holmens ny Ekvipage- og Fabrikmester Claus Judichær, der havde
studeret Skibskonstruktion i Udlandet samt herhjemme under den
berømte Ole Rømer. Han var den første her i Landet, der byggede
efter Tegninger beregnede efter videnskabelige Regler. Flaadens
Skibe, som tidligere for en Del havde været armerede Koffardiskibe, blev fra Niels Juels Tid indrettet alene til Orlogsbrug, og
Orlogsflaaden blev i det hele taget bragt op paa en anselig
Størrelse.
Det var dog ikke alene Holmen og dens Anlæg samt Skibenes
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Konstruktion og Bygning, men ogsaa Betydningen af Skibenes Vedligeholdelse og Krigsberedskab, Niels Juel havde en dyb Forstaaelse af; thi hvad nytter en stor Flaade af gode og vel byggede
Skibe, naar disse ikke bliver vedligeholdt og rettidigt udrustede.
For at dette kunde ske paa den mest betryggende Maade, blev
det allerede Aaret efter den skaanske Krigs Afslutning bestemt,
at Skibenes egne Besætninger af fast Personel skulde danne Stambesætninger under Skibenes Oplag om Vinteren i Flaadens Leje
og hver Dag holdvis møde paa Holmen til deres Eftersyn og Vedligeholdelse. Med dette for Øje inddeltes Søetatens faste Mandskab i Kompagnier, der kommanderedes af Kaptajner, og hvortil
Lieutenanter og øvrige Befalingsmænd var knyttet. Kompagnierne
havde Tilsyn med de Skibe, hvortil de hørte, saavel under Oplag
som under Udrustning.
Kompagnierne var indordnet i 3 Delinger under Kommando
af General-Admiral-Lieutenanten og de 2 Admiraler, og ved hver
af de tre Delinger ansattes en Viceadmiral og en Schoutbynacht,
som under Admiralens Fravær kunde overtage Kommandoen. Man
ser saaledes, at ligesom Kompagnierne dannede de faste Besætninger til hvert sit udrustede Skib, hørte Delingerne til hver sin
Eskadre af den udrustede Flaade.
Denne fortrinlige og logiske Organisation, hvor Besætningerne
under Kommando af deres egne Chefer og Befalingsmænd var
knyttet til deres Skibe og Eskadrer saavel paa Togt som under
Oplægning, skyldes utvivlsomt, som saa mange af den Tids øvrige
Organisationsfremskridt, Niels Juel, der ved den skaanske Krigs
Slutning i 1679 var blevet Vice-Præsident i Admiralitets-Collegiet
og i 1683 ved den danske Søetats sidste Rigsadmiral, Henrik Bielkes Død, Præsident i Admiralitetet. Han havde som mangeaarig
Chef for Holmen, som Medlem af Admiralitetet og som Flaadefører fremfor nogen anden i vor Flaade Betingelser for at skabe
en Organisation, der kunde sammentømre vor Søetats forskellige
Led til et samlet og harmonisk Hele. Den omtalte Ordning af
Mandskabet i Delinger og Kompagnier stod da ogsaa sin Prøve
Iver Hultfeldt.
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under den store nordiske Krig og virkede indtil dens Afslutning.
I 1720 blev den afløst af Divisionsordningen, der iøvrigt hvilede
paa de samme grundlæggende Principper og vedvarede lige indtil
1856, da Orlogsværftet blev oprettet og Korpsene indført.
Men ogsaa paa andre Omraader sporer man Niels Juels Indflydelse som Flaadeorganisator, saaledes ved Ordningen af Søindrulleringen, Udarbejdelse af Instrukser for Admiralitetet, Commissariatet og Holmens Chef, ~evision af Søkrigsartiklerne, Nyboders Udvidelse og Oprettelsen af Erteholmenes (Christiansø's)
Befæstning.
Saaledes var Forholdene i den danske Søetat paa det Tidspunkt, hvor den unge Lieutenant Iver Huitfeldt og hans Kammerater i Begyndelsen af Aaret 1689 vendte hjem fra udenlandsk
Tjeneste for at, træde ind i den Flaade, der under Niels Juels Kommando dette Aar skulde udrustes i Anledning af den spændte
Situation med Sverige, der ligesom i 1683 var opstaaet som Følge
af det holsten-gottorpske Spørgsmaal.
Dette drejede sig i Hovedsagen om følgende: Ved Freden i
Roskilde 1658, hvor Danmark havde lidt saa store territoriale Tab,
var Hertugen af Holsten-Gottorp ved sin Svigerfader, den svenske Konge Karl Gustavs Hjælp blevet løst fra sit Lensforhold til
den danske Krone, og dette Forhold blev, til Trods for den danske Flaades Sejre under den skaanske Krig og de ikke uvæsentlige
Erobringer (Gotland, Rugen og vigtige Fæstninger i Skaane), som
Danmark sad inde med ved Krigens Slutning, ikke ændret ved
Freden i Lund, hvilket Sveriges Forbundsfælle, Europas stærkeste
Magt, Frankrig, havde sørget for. Nogle Aar senere, i 1684, havde
Danmark derimod, denne Gang i Forstaaelse med Frankrig, der
nu var blevet vor Allierede, fordrevet den gottorpske Hertug fra
Slesvig; men den franske Konge Ludvig XIV kunde, efter at Vilhelm af Oranien i Nov. 1688 var landet i Torbay og i Febr. 1689
var blevet udraabt til engelsk Konge, ikke længere tage sig af
Danmarks Interesser, da han i Vilhelm havde fundet en Modstan-
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der, der kunde holde ham Stangen. Danmark saa sig derfor nødsaget til atter at genindsætte Hertugen i hans Rettigheder, da det
ellers var blevet til Krig med Sverige.
Det var paa Grund af disse Forhold, at Flaaden i Foraaret 1689
var blevet udrustet og under den nu 60-aarige General-AdmiralLieutenant Niels Juels Kommando fik Ordre til at gaa ud for at
observere den svenske Flaade og dække Kysterne for det Tilfælde,
at der skulde udbryde Krig med Sverige. Den 2. Juni 1689 afsejlede Niels Juel til Østersøen med den store Flaade, der talte ikke
mindre end 37 Orlogsskibe og Fregatter samt 6 Brandere og 1
Transportskib. Flaaden var som sædvanlig inddelt i 3 Eskadrer,
Corps de Bataille eller 1. Eskadre, kommanderet af Niels Juel,
2. Eskadre af Admiral Bielke og 3. Eskadre af Admiral Span.
Hver af de 3 Eskadrer havde desuden 1 Viceadmiral og 1 Schoutbynacht som Divisionschefer, saaledes at der fra Mastetoppene
vajede ikke mindre end 9 Admiral~flag. Iver Huitfeldt var udkommanderet med Admiral Bielkes Flagskib »Elephanten«.
Flaaden tog først Ophold i Køgebugt, men ved Efterretningen
om, at den svenske Flaade den 27. Juni var løbet ud og havde lagt
sig ved Ystad, lettede Niels Juel og tog Stade ved Møen for herfra at observere de Svenske og dække Troppeoverførslerne til Holsten. Denne Tilstand varede i nogen Tid; men da det ikke blev
til Krig, kom det heller ikke til noget Sammenstød mellem de to
Flaader, og efter at den svenske var gaaet tilbage til Carlskrona,
gik den danske til Sundet, hvor Evolutionsøvelser afholdtes, og
hvor Kong Christian, der altid viste sin Flaade stor Interesse, flere
Gange aflagde Besøg om Bord. Da man fik Underretning om, at
den svenske Flaade var blevet lagt op, gik Niels Juel den 14.
August med den danske til København og strøg sit Flag. Skibene
blev lagt op paa Holmen med Undtagelse af Admiral Spans
Eskadre, der i nogen Tid blev liggende paa Reden.
Den nyudnævnte 25-aarige Schoutbynacht v. Støcken, der var
Divisionschef i denne Eskadre, blev imidlertid d. 27/s beordret til
Chef for en mindre Eskadre, der skulde konvojere en Transport
4•
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af Tropper til Skotland til Hjælp for Kong Vilhelm af Storbritannien i hans Kamp mod den fordrevne Kong Jacob II. Eskadren
bestod af Orlogsskibet »Christianus Quartus«, der førte v. Støckens Admiralsflag, samt 3 Fregatter. Med en af disse »Engelen«,
hvis Chef var Kaptajn Schønnebøl (Skønnebølle), var Iver Huitfeldt udkommanderet. Hans to gamle Kammerater fra udenlandsk
Tjeneste, Just Juel og Chr. Thomesen Sehested, var ogsaa med
paa dette Togt. Til Eskadren stødte senere yderligere 3 Fregatter.
Tropperne, der skulde overføres fra Listerdyb til Leith ved Edinburgh, var under Kommando af Hertugen af \.Viirtemberg. De bestod af 10 Regimenter Fodfolk og Garden til Fods samt noget
Kavaleri, ialt 10.000 Mand. Efter at Transportskibene var samlet
ved List, blev Tropperne taget om Bord. I Henhold til v. Støckens
Journal blev der den 13. Oktober indskibet 9 Kompagnier, den
14. om Fm. 1000 Mand Infanteri og samme Dag atter 9 Kompagner, den 15. 2 Kompagnier, idet 2 Kompagnier maatte gaa i Land
paa List, da de formedelst det daarlige Vejr ikke kunde naa om
Bord; den 17. blev igen indskibet en Del Infanteri, den 19. Resten
af Infanteriet og den 4. Nov. det sidste Kavaleri.
Den 7. November afsejlede Skibene fra List, men »det blev
en haard Tur fra først til sidst«, udtales det i C. T. Sehesteds
Saga; »Frost havde drevet Skibene ud, før de var sejlfærdige;
en forrygende Storm jog dem ind paa den engelske Kyst, og man
nødtes til at søge Havn ved Hull, hvor Kong Vilhelm da gik ind
paa at modtage Tropperne. Efter at de var landsatte, begav Flaaden sig den 9. December paa Hjemrejsen. Natten mellem den
12. og 13. splittedes den af Storm, og Admiralskibet »Christianus
Quartus« var nær strandet paa den svenske Kyst, men kom dog
i Havn i Marstrand. Sygdom rasede ogsaa om Bord, og hver Nat
døde indtil 5 Mand, saa at man næppe havde Folk nok til at
betjene Skibet . . . Nytaarsdag kom man til Ankers i Sundet.«
Efter Hjemkomsten fra denne haarde og tildels uheldige Ekspedition blev v. Støckens Konduite efter hans eget Ønske undersøgt af Admiralitetet, der dog intet fandt at bebrejde ham; men
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Turen har for dens Deltagere og deriblandt Iver Huitfeldt og hans
Kammerater i enhver Henseende været interessant og lærerig og
har bibragt dem Erfaringer m. H. t. Troppetransport og Sømandskab, som senere hen i Livet skulde komme dem til god Nytte.
Den store Flaadeudrustning i 1689 var Niels Juels sidste Udkommando til Søs. Sine 8 sidste Leveaar helligede han sig Fuldførelsen af sit store Organisationsværk indenfor den danske Søetat. Han havde som ingen anden et nøje Kendskab til hver enkelt Officer i Søofficerskorpset, og dette Kendskab fik han i fuldt
Maal Brug for, da han efter Flaadetogtet den 25/s 1690 fik Kgl.
Ordre til sammen med sine to Eskadrechefer, Admiralerne Christian Bielke og Henrik Span, at indgive »en fuldkommen Efterretning om de nu i Tjeneste staaende Sø-Officiers indtil Lærlinger
incl. deres Capacite, Conduite etc.«. Den 7/5 s. A. indsendte Niels
Juel til Kongen de ønskede Efterretninger, som i Almindelighed
benævnes: »Niels Juels Conduitelister«. De giver iøvrigt et udmærket Bidrag til Oplysninger vedrørende det dansk-norske Søofficerskorps i Slutningen af det 17. Aarhundrede, om Officerernes Antal og Fordeling indenfor de forskellige Klasser og Grader, om deres Nationalitet samt om deres Færden ude og hjemme
i det hele taget.
Som Eksempel skal her anføres Niels Juels Bedømmelse af
Lieutenant Iver Huitfeldt:
»Lieutenant Hver Hvitfeldt Tønnesen, født paa Frederikssteen
udi Norge, 24 Aar gammel, ugift.
1681 antagen med Kngl. Allernaad. Tilladelse for Lærling; siden
faret Tid efter anden med Capit. Lous Cools paa Reisen ad England med Charitas; med Schoutbynacht Bille paa Neptunus ad
Kiel; med Capit. Bjørn paa England ad Kiel; med Schoutbynacht
Bille paa Anna Sophia og med Capit. Bruyn paa Dragoneren ved
Helliglands Erobring. Dernæst til Convoy ad Strædet med Capit.
van Lard, siden ad Livorno og Toulon, derfra paa Krydsning imod
Algiererne med Skibet l'Eole og Musr. le comte de Sebeville, og
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siden med Capit. Bellefontaine fra Toulon, for at bombardere Algier. 1687 avanceret til Lieutenant udi Aarstjenesten. 1689 foer
med Hr. Adm. Bjelcke paa Elephanten, og siden med Capit. Skønnebølle paa Engelen bivaanede den engelske Transport. 1690 udreist ad Holland med Forlov for denne Sommer.
Er en god, dygtig Officier, som noksom fortjener med Tiden
selv at føre et Skib.«
Af Niels Juels Conduitelister fremgaar, at det danske Søofficerskorps incl. Lærlingene og de 9 Flagmænd (Admiralerne), som
iøvrigt ikke er nævnt i selve Listerne, kun talte 100 ialt - et
relativt ringe Antal i Forhold til den store Flaade, der, særlig i
Krigstid, skulde bemandes -. De manglende Officerer maatte tages
fra Koffardimarinen og ansættes som Lieutenanter eller Kaptajner i Maanedstjeneste, hvilket svarer til vor Tids Reserveofficerer.
De faste Officerer i Aarstjeneste (Linieofficererne) var fordelt
over følgende forskellige Tjenestegrader:
1
2
3
3
1
10
9
10
10
27
24

General-Admiral-Lieutenant
Admiraler
Viceadmiraler
Schoutbynachter
Commandeur
Capitainer 1. Classe el. Commandeur-Capitainer
»
2.
»
»
3.
Capitain-Lieutenanter
Lieutenanter
Lærlinge
))

100 ialt.
Det ses, at der var et forholdsmæssigt stort Antal Officerer
i de højere Grader (Kaptajnsgrad og derover), hvilket tilsyneladende skulde sikre et godt Avancement, men da der ingen faste
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Aldersgrænser var fastsat, var det ikke ualmindeligt at træffe endog
gamle Officerer i alle Grader. De .dygtige Officerer og de, der nød
Protektion, kom imidlertid hurtigt frem. Admiralerne var derfor
ved Udnævnelsen forholdsvis unge. Saaledes var Niels Juel selv
kun 28 Aar gl., da han blev Holmens Admiral, og af den store
nordiske Krigs Flagmænd opnaaede F. E. Gedde (den sidste Rigsadmirals Søn) Schoutbynachtgraden i 38 Aars Alderen, v. Støcken
(Søn af Gehejmeraad, Rentemester H. v. S.) var kun 25 Aar, Raben 42, Reedtz (Søn af Oberst Tønne R. til Barritskov) 41, Sehested (Søn af Lensmand Axel S. til Stougaard) 40, Tordenskiold 28,
Gabe! (Søn af Gehejmeraad, Vicestatholder i Norge Fr. G.) 35,
og Gyldenløve (uægte Søn af Kong Christian V) var kun 18 Aar,
da han, overspringende alle andre Grader, blev Fuld-Admiral og
Vicepræsident i Admiralitetet og det følgende Aar Præsident i
dette og General-Admirallieutenant; men han danner da ogsaa
en ren Undtagelse. De her nævnte var alle, undtagen Raben og
Tordenskiold, Sønner af Stormænd, og de var alle dygtige, praktiske Mænd, der havde faaet deres Uddannelse paa Søen og i Krig.
Saakaldte »Kontoradmiraler« havde Datidens Sejlskibsflaader
ikke Brug for, thi naar hele Flaaden blev udrustet med Krig for
Øje, blev samtlige Admiraler kommanderet til Søs og skulde tage
deres Ansvar i Spidsen for Flaaden overfor Konge og Fædreland.
Svigtede de her, og viste de sig ikke deres Stilling voksen, blev
der ikke vist N aade. Den øverste Admiral, Præsidenten i Admiralitetet (Rigsadmiralen, General-Admiralen eller General-Admiral-Lieutenanten) var altid udkommanderet som Øverstkommanderende over Flaaden, naar denne i sin Helhed var udrustet. Admiralstitlen var saaledes ikke alene en Stilling af Navn, men ogsaa
af Gavn. Derfor var den æret og anset indenfor Flaaden.
Af de i Listerne opførte Officerer og Lærlinge var Halvdelen
rent danske, ca. 1/o Nordmænd og ca. 1/a af andre Nationaliteter,
særlig Hollændere og Tyskere fra Holsten, Liibeck og de øvrige
nordtyske Lande. Selv om der saaledes var en Del Udlændinge
blandt Officererne i Flaaden, kom de ikke som i Hæren og i Sta-
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tens forskellige andre Administrationsgrene til at spille nogen
dominerende Rolle, idet Flaaden i højere Grad havde bevaret sit
nationale Præg og holdt sig den planmæssige Fortyskning fra Livet,
som Landet havde været udsat for, særlig siden Enevældens Indførelse i 1660. Efter dette Tidspunkt strømmede Tyskerne ind i
Landet og fik i rigt Maal tildelt Rigets høje Embeder og Værdigheder. De danske Konger fik ved Hjælp af disse Fremmede Støtte
i deres Enevælde mod den gamle danske Adel, der tidligere paa
enhver Maade havde forsøgt at indskrænke Kongemagten. Landets største og bedste Godser kom paa tyske Hænder, og det
danske Sprog blev fortrængt.
Den engelske Diplomat Robert Molesworth, der var Sendemand i Danmark fra 1689-92, giver i sit Skrift »An Account of
Denmark as it was in the year 1692« en skarp Kritik af Statsforholdene i Landet. Han udtaler saaledes, at »Hærens Officerer,
som er Udlændinge, naar de igen drage bort, medtage deres Fortjeneste til fremmede Lande«, at »i Danmark komme Indfødte nu ·
langt mindre i Betragtning end Fremmede og have større Vanskelighed ved at blive befordrede«, at »alle Slags Pladser, civile og
militære, ere mere fyldt med Udlændinge end med Landets Adel,
og saaledes ere nu mange af de gamle Slægter nedsunkne i Armod,
deres Boliger paa Landet, som lignede Paladser, faldefærdige«
o. s. v., samt at det fremmede Element dominerer i den Grad, at
han har hørt flere i ansete Stillinger prale af, at de ikke kunde
Dansk.
I denne Henseende indtog Flaaden, som nævnt, en Særstilling,
thi her var det danske Sprog altid blevet holdt i Ære og bibeholdt
som Kommandosprog og som officielt Sprog mellem dens Myndigheder. Dog havde Flaaden ogsaa i en Periode lidt under en vis
fremmed Indflydelse, som dog ikke var tysk, men hollandsk. Det
var særlig forinden og under den skaanske Krig, at hollandske
Officerer i stort Antal blev kaldt ind i Landet for at tjenstgøre
i Flaaden, ligesom et meget betydeligt Antal af vore Søofficerer,
og blandt disse Niels Juel, havde faaet deres sømilitære Uddan-
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nelse i den hollandske Marine. Man maa derfor heller ikke underkende de Goder og Fordele, som dette førte med sig for vor
Flaade og dens Officerer; men undgaas kunde det ikke, at disse
saa skævt til Hollænderne, og selv efter at Niels Juel var kommet
i Spidsen for Søetaten og havde vist, at vi nu kunde selv, var man
paa sin Post overfor de Hollændere, der stadig tjente som Officerer i vor Flaade. Man ser saaledes i Niels Juels Conduitelister
følgende Udtalelser af Admiral Span, der iøvrigt selv var Udlænding og født i Oldendorf i Grevskabet Schaumburg, men som ikke
synes at have haft et særligt godt Øje til Hollænderne; han udtaler saaledes om forskellige af disse:
»Er en Hollænder og en Suspect i Regard af hans Landsmænd;
thi han communicerer dem Alt, hvis han ved om Flaadens Tilstand.«
»Er vel en god Officer, men er en Hollænder, hvorfor han vil
observeres.«
»Er Soldat og Sømand, men hvad han kan høre og faaer vide
om Flaaden, det faaer hans Landsmænd, Hollænderne, strax at
vide.«
Nordmænd, der tjente i Flaaden, blev selvsagt ikke betragtet
som Udlændinge, thi den dansk-norske Søetat var fælles for begge
Riger, og dens Skibsbesætninger talte ofte lige saa mange, ja til
Tider maaske flere Nordmænd end Danske. Nogen finere Adskillelse i saa Henseende mellem Dansk og Norsk kendte man paa
den Tid ikke. Iver Huitfeldt og hans norskfødte Kammerater maa
derfor som Søofficerer betragtes at tilhøre Danmark lige saa vel
som Norge, og der gaar intet fra Nordmændene ved, at vi Danske i saa Henseende ønsker vor Part af dem i vor fælles, hæderfulde Søkrigshistorie, der ikke kan deles, men er et Fælleseje.
Den unge Lieutenant Iver Huitfeldt og hans Kammerater, der
skulde tælles blandt Heltene i den næste Søkrig mod Svenskerne,
havde nu to Gange tjent i Niels Juels Flaade, hvor den Vejledning og de Impulser, som de havde faaet, og hvor det Eksempel,
den store Flaadefører ved sin Person og Karakter havde vist dem,
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sikkert har været medvirkende til, at Navnene Peter Raben, Knud
Reedtz, Christen Thomassen Sehestedt, Iver Huitfeldt, Frantz
Trojel og Just Juel m.fl. med Hæder staar indskrevet i vor Søkrigshistorie. De var alle Lieutenanter i Niels Juels Flaade i 1689,
og de blev alle med Undtagelse af Iver Huitfeldt, der ikke naaede
det forinden sin Død, Admiraler under Krigen; men den, der kom
til at bære dennes største Navn, Tordenskiold, var endnu ikke
født, da Iver Huitfeldt og hans Kammerater i 1689 tjente sammen
i Niels Juels Flaade.

Søslaget ved Beachy Head
Efter at Iver Huitfeldt havde gjort Tjeneste i den store Flaade,
der i 1689 havde været udrustet herhjemme under Niels Juel, søgte
han igen Tjeneste i fremmede Landes Flaader for under Krig at
dygtiggøre sig som Søofficerer.
I Tidsrummet mellem den skaanske og den store nordiske Krig,
hvor vi herhjemme havde et Pusterum og kunde nyde Fredens
Velsignelser, rasede Krigene i Størstedelen af det øvrige Europa
mere end nogensinde før. Tilbagekaldelsen af det Nantiske Edikt
og Ludvig XIV's haardhændede Fremgang mod de Reformerte i
Frankrig havde opvakt Gemytterne rundt omkring i de øvrige europæiske Lande. Disse søgte ved Forbund at gardere sig imod den
franske Konges Erobringspolitik. I 1686 dannedes saaledes i Augsburg paa Foranledning af Hollands Statholder Wilhelm III af Ora•
nien, der var Ludvig XIV's mest uforsonlige og energiske Modstander, et defensivt Forbund mellem Spanien, Sverige, de fleste
tyske Fyrster og Kejseren. Da Ludvig XIV i 1688 erklærede denne
saakaldte »Augsburgske Liga« Krig, traadte ikke alene Holland,
men ogsaa England ind i Krigen som den franske Konges Modstandere. Dette skete, efter at den engelske Konge, Jacob II, var
blevet fordrevet af sin Svigersøn, Wilhelm af Oranien, der den
15/11 1688 var landet med ~n Htllr i England,
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Ved de store Sønationers Deltagelse fik Krigen et særligt maritimt Præg, og Indflydelsen deraf mærkedes ogsaa i de skandinaviske Riger. Disse kom dog ikke med som aktive Deltagere, men
sluttede en fælles N eutralitetstraktat til Værn for deres Handel
og Skibsfart mod de krigsførende Flaaders aggressive Optræden
og det om sig gribende Kaperuvæsen. Ved denne Traktat forpligtede de skandinaviske Nationer sig til at udruste Krigsskibe til
gensidig Konvojering af deres Handelsflaader. Herved fandt mange
af vore Søofficerer Beskæftigelse. De deltog i adskillige Træfninger med de krigsførende Magters Fregatter, naar disse vilde visitere, og havde mangen en Dyst med Kapere af alle mulige Nationaliteter, der særlig under denne Krig fiskede i rørt Vande. Fra
deres Smuthuller angreb Kaperne Konvojerne paa deres Vej til
og fra de sydfranske og spanske Havne og Middelhavet.
Da Krigsfaren for vort Land denne Gang var drevet over, blev
der ogsaa i udstrakt Grad givet Søofficererne, særlig de unge, Tilladelse til at gaa i fremmed Orlogstjeneste for at indhøste praktiske Erfaringer i Krigerhaandværket. Blandt disse var som nævnt
Iver Huitfeldt samt flere af hans samtidige Kammerater. Iver Huitfeldt kom saaledes til at deltage i en af Europas største og mest
blodige Krige, »den Augsburgske Ligas Krig«, ja han fik endog
den for en ung Søofficer enestaaende Chance at komme til at deltage i to af Verdenshistoriens største Søslag, i 1690 paa engelskhollandsk Side ved Beachy Head og i 1692 paa fransk Side ved
Cap Barfleur og la Hogue.
Ved Wilhelm af Oraniens Erobring af England var dette Land
og Holland kommet i Personalunion med hinanden. Deres Flaader, der i Krigene forud herfor havde leveret hinanden vældige
Batailler, var nu forenede og optraadte i Fællesskab mod den nyskabte franske Sømagt. Denne havde under Ludvig XIV ved den
store Colberts og dennes Søn og Efterfølger Seignelays Omsorg
naaet en høj Grad af Udvikling. Under Krigens første Afsnit
kunde den saaledes tage Kampen op paa lige Fod med de forenede Sønationers store og kampvante Flaader.
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Kampene til Søs i denne Krig drejede sig for Frankrigs Vedkommende om at understøtte den fordrevne engelske Kong Jacob II i hans Bestræbelser for at genvinde sin tabte Trone. Den
engelske Flaade i Forbindelse med den hollandske havde derimod
til Opgave at forhindre dette og at sikre Wilhelm III, der den 28/2
1689 i London højtideligt var blevet udraabt til Englands Konge,
Herredømmet over hans nye Land. Desuden maatte det være magtpaaliggende for begge Parter at erobre Herredømmet paa Havet.
Kun derved kunde de beherske Søforbindelserne og sikre deres
Hære de nødvendige Forsyninger.
Den fordrevne Jacob II var i Foraaret 1689 ved Hjælp af den
franske Flaade landet i det overvejende katolske Irland. Her havde
han mange Tilhængere og havde hurtigt gjort sig til Herre over
hele Øen. Den franske Flaade sikrede hans Forbindelser med
Frankrig, hvorfra hans Hær fik sine Forsyninger. Ganske vist forsøgte en engelsk Flaade paa 19 Linieskibe under Admiral Arthur
Herbert, Earl af Torrington, at afbryde disse; men den blev den
1/s 1689 i Bantry Bugten slaaet af en overlegen fransk Flaade under
Admiral Chateau-Renault og tvunget til at trække sig tilbage.
Franskmændene kunde imidlertid ikke forhindre, at Wilhelm III
det følgende Aar landede i Nordirland med en Hær. Landingen
foretoges under Dækning af en engelsk Flaade under Admiral
Schowell, der i dette Øjemed var sendt til det Irske Hav.
En anden engelsk Flaadestyrke under Admiral Killigrew, hvori
nogle hollandske Skibe ogsaa indgik, var samtidig sendt til Gibraltarstrædet med en stor Konvoj. Denne Styrke skulde tillige tage
sig af den franske Touloneskadre og forhindre denne i at forene
sig med Hovedflaaden i Brest. Dette sidste mislykkedes imidlertid. Da Foreningen af de franske Flaader havde fundet Sted, og
de engelske saaledes var spredt uden Mulighed for snarlig Samling, .fik den franske Flaades Øverstkommanderende, Ludvig XIV's
store Flaadefører, Anne Hilarion de Cotentin, Greve af Tourville
og Viceadmiral af Frankrig, Ordre til at angribe de engelske Kanalhavne samt foretage et Kryds mod Themsens Munding for derved
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at forhindre den engelske Hovedflaades Forening med den hollandske. Dette sidste lykkedes imidlertid ikke.
Da Tourville løb ud fra Brest for at udføre sit Hverv, fik han
Kundskab om, at de Allieredes Flaade under Admiral Herberts
Overkommando allerede var ved at blive samlet og laa til Ankers
i St. Helens Bugten paa Isle of Wights Østside for at blive organiseret. Han stod da for fulde Sejl østerpaa for at angribe de
engelske og hollandske Skibe og ved Hjælp af sine Brandere søge
at stikke Ild paa dem. Først ved hans Passage den 3. Juli (eng.
Tid 23. Juli) af Portland, der ligger 50 Sømil Vest for Isle of
Wight, blev den engelske Admiral underrettet om den umiddelbare Fare, der truede ham. I den Grad havde han følt sig i Sikkerhed, at han ingen Forposter havde haft ude mod Vest. Da
den franske Flaade den 5. Juli rundede Øens yderste Pynt, fandt
den imidlertid Bugten ved St. Helens tom. Den engelske Admiral var forinden lettet og havde trukket sig øster over, da hans
Flaade endnu ikke var blevet fuldstændig samlet. En Del af de
hollandske Skibe, deriblandt Iver Huitfeldts, havde ganske vist
forenet sig med Englænderne, men Resten, deriblandt den hollandske Øverstkommanderendes Skib, manglede endnu. Disse
Skibe sluttede sig først til, efterhaanden som de blev udrustede i
de hjemlige Havne. Desuden ansaa Admiral Herbert ikke sin
Flaade for stærk nok til at tage Kampen op mod den i Tal overlegne franske Flaade. Han manglede Showells og Killigrews Eskadrer, der som nævnt ikke havde naaet at slutte sig til ham. Han
ønskede derfor at indtage en afventende Holdning med den kombinerede engelsk-hollandske Flaadestyrke. Den skulde ved sin Tilstedeværelse virke som en Trusel mod Fjenden (som en »fleet in
being«). Den engelske Regering saa derimod anderledes paa Sagen
og gav den 9. Juli fra London Admiralen Ordre til at levere den
franske Flaade Slag.
De to fjendtlige Flaader havde saaledes nu, efter at de i flere
Dage havde haft hinanden i Sigte, begge Ordre til at angribe; men
da det var faldet i med stille Vejr, kom de først i Kontakt med
hinanden den følgende Dag.

62
Den 10. Juli (30. Juli eng. Tid) ved Daggry friskede det op med
NO-lig Kuling. Flaaderne var da paa Højde af Cap Beachy Head
(paa Fransk »le Beveziers«), der er det mest fremspringende Punkt
paa den engelske Kanalkysts sydøstlige Del midt imellem Isle of
Wight og Strædet ved Calais. Da det engelske Forbjergs hvide
Klinter tonede frem gennem Taagen, der for en Tid havde sænket sig over Farvandet, fik de to store fjendtlige Flaader hinanden
i Sigte, de Allierede til Luvart og Franskmændene i Læ.
Den engelsk-hollandske Flaade talte ialt 58 Linieskibe, hvoraf
36 engelske og 22 hollandske. Englændernes Skibe var de største
og kraftigst armerede, og hele Flaaden havde 3700 Kanoner og en
Besætning paa ca. 23.000 Mand. Med Flaaden fulgte 11 Brandere.
Den franske Flaades 68 Linieskibe, 6 Fregatter og 18 Brandere var
armeret med ca. 4500 Kanoner og havde en Besætning paa ca.
28.000 Mand. Begge Flaader var inddelt i 3 Eskadrer, en Avantgarde, en Corps de Bataille og en Arrieregarde, der hver for sig
havde 3 Divisioner eller Smaldelinger, som Divisionerne i den hollandske Eskadre kaldtes. De lettere Fartøjer, Fregatterne og Branderne dannede særskilte Delinger, der under Slaget gik i Læ af
de respektive Kampflaader. Ikke mindre end 20 Admiralsflag
vajede fra, Topperne under dette Slag. Den franske Flaade var,
som man ser, de Allieredes betydelig overlegen saavel i Antal af
Linieskibe og Brandere som i Kanoner "g Mandskab.
De Allieredes Flaade og dennes Corps de Bataille var kommanderet af Admiral Herbert (Earl af Torrington). Den hollandske Admiral (Lieutenant-Admiral) Cornelius Evertsen (af Huitfeldt kaldet Ifversen) førte Avantgarden og den engelske Admiral
Delavall Arrieregarden. Iver Huitfeldt gjorde som nævnt Tjeneste som Volontør i den hollandske Flaadeafdeling, altsaa i de
Allieredes Avantgarde. Det vides imidlertid ikke om Bord i hvilket Skib. I sin Rapport om Slaget nævner han mærkelig nok intet
herom. Han var i alle Tilfælde ikke om Bord hos den hollandske
Øverstkommanderende, der, efter hvad han fortæller, først stødte
til Flaaden med de 4 sidste hollandske Skibe, efter at denne med
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Iver Huitfeldt om Bord den 5. Juli havde forladt St. Helens Red
paa Vej øster-over.
Kl. 8 om Morgenen laa de to Flaader i Kamporden overfor
hinanden. Med Vinden agter ind og Kampsignalet vajende holdt
den kombinerede Flaade efter Signal fra den engelske Øverstkommanderende ned mod Franskmændene, der laa i Læ, men med
deres Avantgarde¼ Sømil foranfor og til Luvart af Hovedstyrken.
Medens Englænderne, og særligt deres Centrum, for smaa Sejl
holdt sig mere forsigtigt tilbage, holdt Hollænderne for Force af
Sejl med den største Dødsforagt ned paa den franske Avantgarde
»med vore Flagmænd foran og de slette Skibe bagefter, ligesom
man driver Okser til By og uden at observere, at Centrum og
Arrieregarden var en hel Mil om Bh. til Luvart af os«, skriver
Iver Huitfeldt lidt spydigt i sin Rapport om Slaget. Heri lægger
han ikke Skjul paa sin Misfornøjelse med den Konfusion, der efter
hans Mening herskede i den hollandske Flaade, samt den Tilbageholdenhed, som Englænderne tilsyneladende lagde for Dagen under Slaget, og som af Hollænderne blev udlagt som Forræderi.
Hans Rapport har følgende Ordlyd:

IVER HUITFELDTS RAPPORT TIL ADMIRAL v. STØCKEN
OM SØSLAGET VED BEACHY HEAD
»London d. 25 Juli gamel stil A 0 1690
Hoyædle och Welborne Her Schoutbinacht,
min Hoygonstige Patron.
Seden seneste fra Doyns Jeg tog mig den dresztighed att
opuarte Hr.: Schout. med min Ringe, schrifuelsze, forføyed ui
osz nogle dage der Efter med floden till Porsmoyen f ech der imod
for hobning d. 3. Julli ..... tidender at den fransche flode uar udi
Soen, og haude telt den under Portland 100 seill sterk, anden dagen
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Eff ter forfoyed ui osz med floden udi soen, uoresz brantuagte blef
dem samme dagsz aften uar som haude telt 78 aarlog schibe som
laa udi Rang. ofuer styrbord med bag borsz halse till, og som
uinden uar nordlig, sogte vi den Engelsche uald saa meget osz
muligt huar for at beholde lufuen, de fransche der imod giorde
deresz heste at betage osz den, mensz formedelst daglig stelte ey
kunde soge ueranden, nodsagdesz der for altid med Ebben, paa
begge sider at gaa till Anchersz. Jmidlertid forsterket sig uoresz
flode og kom Adm. Ifversen, fra Seland med fire schibe som tog
Comandon, ofuer den hollansche Esquadre, huar saa udi allesz 58
Aarlog schibe som laa udi Rang foruden fregater og brandere,
huoriblant huar 10. 3 dek schibe Resten fra 70. til 50 stocher, huelche fordelte uare udi 3 E(s)quadre Admiral Herbert Commanderende an schef og forde Corbatalien som uar den Rode Esquadre
haude under sig en fisz Admir: og en Schout: vis: Admiral Colonel Delavale, Comanderet den blaa Esq: haude under sig ingen
flagmend. hansz paast uar naar generalen eller Corposset seiled
for de uind om bagbord af ham og haude afvangarden naar Corposset dreyet bi ofuer styrbord med bag borsz halse till og Ariergarden naar styrborsz halse til stod Admiral: lfversen Comanderet den 3 Esquad: som uar 22 holansche aarlog schibe uoresz paast
naar vi seilede for de uind, om styrbord af Generalen, og haude
afuangarden naar Corposet dreied bi, ofuer bagbord med styrborsz
halse till og Ariergarden naar der blef uent og bogborsz halse
stod til, samme hollansche Esq: uar fordelt udi 3 smaldelinge huor
af vis. Ad: Calenborgs deling forde uempelen af forstengen, og
haude Schout: Schey under sig samme vis: Admi: uar den forste
flagman fra foren udi A vangarden naar ui seiled Med styrbors
halse till, huor paa Admir: Ifversens smaldeling sluttede med uempelen af storstengen hafuer Schout: Brachel under sig. og Vis Ad:
van der Potten. der nest, Comanderte den trede smaldeling som
forde uempelen af Chrysstengen haude under sig Schoutbinacht
Dick: huor paa Vis Admir: af det Rode flag som uar udaf Cor
Batalien, Sluttedes og al saa fort till Enden af den blaa Esquadre.
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ui holt det saa udi nogle dage og lofueret med floden op under
Chap Beneser. de giorde og deresz heste at forfolge osz, huoraf
uoresz holender presomeret at der maatte uere forederi hosz di
Engelsche, mensz lod sig dog intet merke, Endelige faurisered osz
uinden d. 10.st Nova som uar om mandag morgen og fech en god
kulte af en 0. N. 0. blef den fransche flode uar udi lee, og deresz
Afvangarde, som uar den blaa Esquadre; laa forud tel lufuart en
half mil fra dem, Voresz General giorde sein, at Ranschere en uer
giorde set heste at komme paa sin paast, mensz den holandsche
Esquadre haude ont for at finde sin, der blef giort sein at hele
floden schulde holde af paa fienden, de Engelsche holte af med
smaa seill, ui holender thuert imod Giorde forse af seill, og holt
saa hybertsz ouer bag bordsz side, for uinden af, paa den til
lufuart ligende blaa Esquad: uelchen og strax gi orde set heste
at komme udi Rang med Corposet, som seiled bide vint ofuer bag
bord med styrborsz halse til, huor ued den blaa Esq: inden kort
tid sluttede og udi god Rang ofuer samme side bidreiede, og med
opbraste formerseil osz foruagtede, den holandsche Esquadre forfulde alt med kraft af seil enuer uar forsekred en prisz, fait derpaa ind uden nogen Efftertenkende Voresz flagmen for og de slette
schibe bag Effter, lige som mand drifuer, oxen till by, og ey opseruerede at Corposset uar med ariergarden en hal mill om bagbord
till lufuart fra osz, saa snart vi kom fienden saa ner, at kunde uel
begaa ham dreied ui bi ofuer bagbord med styrborsz halse till,
og med finden hen, saa at det forreste Schib af ouresz Esquadre,
kom till at treffe med det 6. schib fra foren af den fransche blaa
Esq: slaufed begynte da om morgenen kloken 9. og holt ueranden
paa begge sider hart uarme, ui blev liggendesz al saa Canonerende
med smaa seil, de fransche derimod med forse af seill gaf osz
laged paserende, saa at deresz blaa Schoutbinacht: som uar forreste flagmand udi auangarden. schod saa meget for ud, at hand
uende med Contremarsen og kom osz tel lufuart med 15 schibe
huelchet bragte Vis: Admi: Calenborgs Smaldeling, som uar forest
udi den holandse Esquadre udi stor Comfusion imedlertid blef
Iver Huitfeldt.
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det gansche stelle, j huor di ey passerede Jlde deresz tid nen
(~: men) gaf osz uel maalt af begge sider giorde osz stor schade
paa master og stenger, nodedesz paa det siste mer at bruge pompene en stockeme det holt till klocken uar 7 om aftenen kom Eben
till uoresz avantasi. ui lode anker falde og de fransche det ey opseruerde, men dref agter ud imedlertid kom en liden kulte af en
VTS. den fransche blaa Esquadre giorde set heste at avansere der
med, mensz dref mer agter ud huer de ginge til ankersz omtrent
et kanon schod fra osz. Captein van der Gus blef same til Erobret af di fransche ud af aarsag at hand uar gansche dematerd.
uores general Herbert med Corposet laa en Mil till lufuart fra
osz till ankersz, og haude ey uered slagsz uoresz ariergarde som
uar den blaa Esquadre, haude uered slagsz med en parti af deres
schibe mod den fransche ariergarde uelchesz flagmen forde blaa
Rannede flag huoraf di som hafuede ueret slagsz af uoresz blaa
Esquadre uar meget schadlosz. Enuer giorde adschelige preparatorier klar af osz, huor med enuer giorde set heste anden dagen
at lobbe, de fransche forfolgde osz al Ranscherende, og som ui
giorde uoresz heste bideuind ofuer, op till Doynsz, og 7 af uoresz
holand: schibe som uar mast og steng losz, kunde ey folge, blef
der for set ild paa og schot udi grund og seted paa landet huoribland Vis: Ad: van der Pott~n og Schout: Dik. Schib uare, saa
at ui udi allesz meste 8 aarlog schibe og 3 brandere de engelsche
meste et schib paa 70 stocker som blef forbrent de fransche forlod osz, paa 3die. dagen 2 Mil Østen for Sengelsz, vi ariuered den
17: paa Reueren af London huor vi en tid lang har maat Eruarted
ordre, huor vi schulde Repareres og endelige fald ordre fra holand
her at lade Reparere uoresz schibe liger nu Ved Qhinborg Chastel
at Repareres. som er 12 mil nerenfor Schatom, alle uoresz holansche schibe erre meged, schadelose, paa master og stenger foruden
uores admiral, Iffuersen huelchen har ey 3 schod udi set schib,
og ey mere kueste, uoresz dode og kueste er omtrent 2000 mand
holender, huor iblant de meste erre dode, ud af ofisere har ui
mest Schoutbi: Brachel og Dich og Capitein Nonthey, med en
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12 Loytenantener, vi dansche kand iche noch som tache gud at
uere saa uel beuaret, foruden M: Henreck som har forliszt set
ene ben, lasten har forgod mig at fare lenger med holenderne. for
Volanter, for den ære mand kand lege ind hosz dem, bestod udi
Comfusion, uelde de gode Herrer forunde mig noget af min gasie
haude Jeg uel lost at giore en Campanie med di Engelsche, uesz
mig matte telladesz at blifue lenger ude, uesz eche da beder jeg
allerydmygest at her Schoutbinacht uelde forhielpe mig hosz herrerne med nogle penge till at Reise hem med herpaa uel Jeg underdanigst eruarte min heresz gonstig Resolusion som till doden for
blifuer min hoyædle
og velborne herresz
ydmyge og thienstschyldige thiennere.

Huitfeldt.«
Udskrift: »A Monsieur Chrestofer Erenst van Stocken, Schef de
Eschadre de sa Masieste Roe de Danemarck a Copenhagen Franko
besz Hamborg«.

Slaget fik et Efterspil, idet den engelske Øverstkommanderende,
Admiral Herbert, der var blevet voldsomt angrebet for sin Passivitet forinden Slaget og af Hollænderne for sin Tilbageholdenhed under dette, maatte nedlægge Kommandoen over Flaaden og
blev stillet for en Krigsret. Overfor denne siges han under Forsvaret for sin Strategi at have anvendt, vistnok som den første,
det nu noksom bekendte Udtryk for en Flaade, der holder sig
beredt, men som søger at undgaa Slag, »fleet in being«. Ganske
vist blev han frifundet, men han blev ikke genindsat i sin V ærdighed som Admiral, og den engelske Konge nægtede ham Adgang til sit Hof.
I et Brev til Ærkebispen af Paris, hvori Ludvig XIV i Anledning af Sejren over de Allierede beder om en Messe, slutter den
franske Konge Beretningen om Søslaget med følgende Udtalelse:
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»Denne Kamp har fundet Sted, uden at min Flaade har lidt
noget alvorligt Tab (344 Døde, 80 [?] Saarede), og alle mine Skibe
er i Stand til at holde Søen ... saaledes at jeg nu finder mig som
Herre i Kanalen efter at have slaaet Englænderne, der var forstærket med alle Hollands Skibe, og som i flere Aarhundreder har
pralet af at have haft Herredømmet i dette Farvand.«
Den franske Sejr til Søs kunde imidlertid ikke udnyttes til
Fordel for Jacob Il. Hans Hær blev slaaet af Wilhelm III ved
Boyne i Irland Dagen efter Søslaget, og den fordrevne Konge
maatte for stedse forlade sit tabte Rige og flygte til Frankrig.
Iver Huitfeldt vendte nu atter hjem til Danmark, hvor han i
~øbet af Vinteren avancerede til Capitain, kun lige fyldt 25 Aar.
I Foraaret 1691 var han i Norge, hvor han den 6. April i Christiania tilligemed Broderen, Lieutenant Thomas Huitfeldt, underskrev den tredie Broder, Fændrik Christians Skøde paa nogle
Gaarde til Svogeren, Brigadier Hans Ernst Triitzschler til Thom.
Om han dette Aar er blevet i Norge for at varetage øvrige Familieinteresser, vides ikke. Maaske har han faaet en længere Orlov,
som han har benyttet til at tage Ophold paa sin Fædrenegaard
og besøge Slægt og Venner i sit Fødeland, thi først det følgende
Aar hører man igen om hans Færden.

Søslaget ved Barfleur og La Hogue
I Aaret 1692 var Iver Huitfeldt igen Deltager i Ludvig XIV's
Krig mod den Augsburske Liga, men denne Gang paa fransk Side
og i Følgeskab med Schoutbynacht von Støcken.
Tourville havde ogsaa dette Aar Overkommandoen over den
franske Flaade, der var fordelt med Hovedstyrken i Brest, en
Eskadre under d'Estree i Toulon og en Eskadre under Villette
de Mursay i Rochefort. Tourville havde til Opgave at føre en
Troppetransport paa 24.000 Mand over Kanalen til England. Tropperne, der blev kommanderet af Marchal de Bellefonds, havde Lud-

69
vig XIV stillet til Raadighed for den fordrevne engelske Konge
Jacob II, der ved en Invasion i England vilde gøre Forsøg paa
at genoprette sit tabte Kongedømme. Infanteriet skulde indskibes
i La Hogue, som ligger lidt Sønden for den nordøstligste Pynt af
Cotentinhalvøen, Cap Barfleur, ikke langt fra den nuværende fran•
ske Flaadehavn Cherbourg, som den Gang ingen Betydning havde.
Kavaleriet skulde indskibes i Le Havre, 100 km ret Øst herfor
paa den anden Side af Calvados Bugten. Udskibningen af Tropperne skulde finde Sted i den velbeskyttede Bugt Torbay, hvor
Vilhelm af Oranien 4 Aar i Forvejen var gaaet i Land. Afstanden
mellem La Hogue og Torbay er godt og vel 100 Sømil. Tourville
skulde saa vidt muligt forinden forene sig med Divisionerne fra
de to andre franske Flaadehavne, Toulon og Rochefort, og efter
Landsætningen af Tropperne søge at holde den kombinerede engelsk-hollandske Flaade i Skak samt forhindre dens Modforholdsregler overfor den fransl_ce Invasionsarme.
Begivenhederne kom imidlertid til at forme sig helt anderledes, end man havde tænkt sig i Solkongens øverste Krigsraad.
Denne Gang som saa mange Gange senere i Historien stod Europas førende Kontinentalmagts Armeer paa Kanalens sydlige Bred
og skuede over mod den engelske Kyst, beredt til at overskride
den kun 100 Sømil brede Grav, der skiller den fra Kontinentet.
De dertil nødvendige Timers Herredømme over dette smalle Farvand formaaede deres Flaade imidlertid ikke at sikre dem. Englands Flaade stod paa Vagt.
Til Trods for, at man i Frankrig næppe kunde være uvidende
om, at Fjenden var i Søen med overlegne Kræfter, fik Tourville
i Henhold til sine Instruktioner Ordre til med sin Flaade at forlade Brest, forinden Foreningen med Divisionerne fra Toulon og
Rochefort havde fundet Sted. Hvis han paa Vejen til La Hogue
skulde møde de fjendtlige Flaader, havde han Ordre til at tage
Kampen op mod dem uanset deres Styrke og søge at gøre sit
Bedste for at frelse sin Flaade ud af Kampen. »Jeg tilføjer med
egen Haand disse Ord,« skrev Kongen i sin Instruktion til Tour-
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ville, »at det, den indeholder, er min Vilje, og at jeg vil, at man
skal iagttage den punktligt.«
»Disse Folk har intet Kendskab til Søen,« udbrød Tourville,
da han i Overværelse af sin Sekretær aabnede sine Instruktioner.
For enhver Fagmand maatte Ordren til med en underlegen Flaade
at overføre en stor og udsat Transport til den fjendtlige Kyst over
et Farvand, hvor Fjenden havde Herredømmet, nemlig anses for
at være ganske hasarderet. Tourville, der havde Betænkeligheder
ved at afgaa, forinden han havde faaet Forstærkninger, kom da
ogsaa med kraftige Indvendinger; men herpaa fik han kun følgende ministerielle Svar:
»Det tilkommer ikke Dem, min Herre, at diskutere Kongens
Ordrer. De har kun at udføre dem ved at gaa ud i Kanalen. Lad
mig vide, om De vil gøre det, hvis ikke, vil Kongen i Deres Sted
betro en anden mere lydig og mindre forsigtig Mand Deres Post.«
Men da dette Svar kom Tourville i Hænde, havde han allerede
forladt Brest og var staaet til Søs. Dette er nævnt for at vise,
a_t Hærens Kommandosystem med Ordrer i Stedet for Direktiver
ikke kan anvendes for en Flaade, hvis Operationers Udførelse maa
overlades til Manden paa Stedet; en Flaade kan ikke som en Hær
holde en Stilling, thi saadanne findes ikke paa Havet. At der i
det her nævnte Tilfælde stod en civil Mand - en Finansmand som den enevældige Konges maritime Raadgiver og ikke en Sømand og Militær i Spidsen for den øverste Marineledelse, viser,
hvilke Konsekvenser dette - naturligvis særligt i Krigstid - kan
føre med sig. Men selv i Fredstid, hvor Forberedelserne skal træffes til Krigen, og hvor Landets Eksistens og Ære kan komme til
at afhænge af Krigsmagtens Beredskab og Tilstand, vil en Forbigaaelse af den militære og maritime Sagkundskab for at pleje
politiske og partimæssige Særinteresser kunne blive lige saa alvorlige og stille de paagældende overfor et stort Ansvar og deres
Land overfor skæbnesvangre Konsekvenser.
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Paa sin Vej mod La Hogue blev Tourville af Modvind og stormende Kuling forsinket i over en Maaned; men den østlige Vind,
der i saa lang Tid hindrede ham i at trænge ind i Kanalen, var
til Gengæld gunstig for en Forening af hans Modstandere, Englænderne og Hollænderne. En saadan fandt da ogsaa Sted nogen
Tid forinden, den franske Hovedflaade var stævnet ind i Kanalen. Denne derimod naaede ikke at blive forenet med Touloneskadren under d'Estree, der var blevet forsinket af Storm i
Gibraltarstrædet, hvor den mistede 2 Skibe; den kom for sent til
at intervenere i den franske Flaades Skæbnetime.
Da man i Frankrig fik Efterretning om Foreningen af den
engelske og den hollandske Flaade, samt at den engelske Admiral
Delawall, der ligesom d'Estree havde været i Middelhavet, ogsaa
var stødt til de Allieredes Flaade, blev man for Alvor ængstelig
for Tourvilles Skæbne og veg i sidste Øjeblik tilbage for det store
Ansvar, man mod Sagkundskabens Raad havde paataget sig;
10 Krydsere blev derfor i Hast sendt i Søen fra Cherbourg og
La Hogue med Tilbagekaldelsesordre til Tourville; men ingen af
dem naaede at træffe ham. Derimod blev Tourville den 25. Maj
forstærket med Admiral Villette-Mursays Division fra Rochefort.
Med denne fulgte Iver Huitfeldt som Volontør om Bord i Villettes Flagskib »l'Ambitieux«. 2 andre Skibe stødte til Flaaden den
følgende Dag, saaledes at den franske Styrke nu var bragt op
til 44 Linieskibe og 11 Brandere. Med denne Styrke sejlede Tourville lige i Armene paa de Allieredes overmægtige Flaade, der
fra Ankerpladsen i St. Helens Bugten paa Østsiden af Isle of Wight
havde sat Kursen mod Kap Barfleur. Tourville havde ingen som
helst Underretning om dens Styrke, Sammensætning eller Bevægelser.
Forfatteren af l'histoire de la Marine Fram;aise, de la Ronciere, siger herom:
»Engagee dans ces conditions, la bataille de la Hougue sera un
monument eternel du danger, qu'il y a de confier les affaires de
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la guerre a des gens, qui n'y entendent rien,« oversat paa Dansk:
»Engageret under disse Omstændigheder vil Slaget ved la Hougue
være et evigt Vidnesbyrd om Faren ved at betro Krigsanliggender til Folk, som intet Begreb har herom.«
»Den 29. Maj ved Daggry stod den franske Flaade,« skriver
de la Ronciere, »i 6 Kolonner for en Sydvesten Vind med overtrukket og taaget Vejr, i 7 Sømils Afstand af Cap Barfleur. Den
nærmede sig sit Maal, Konvojen, som den skulde træffe i la Hougue, da Forpostskibet »Henry« hejste Signal: Flaade i Sigte i Læl
Dennes Queue tabte sig i det fjerne. Da Taagetæppet løftede sig,
fandt vi os stillet overfor et frygteligt Syn. Vi stod Ansigt til
Ansigt med Englands og Hollands mægtigste Skibe, Grosset af
Edward Russells britiske Flaade, van Almondes nederlandske
Eskadre, Carters Division, som kom fra Patrouille udfor Saint Malo,
Delawalls Division, som havde krydset i Retning af Dieppe, kort
sagt 91 Linieskibe foruden 21 andre Skibe, som var i Sigte, 50
Brandere og et Antal mindre Fartøjer, Korvetter og Fregatter til
Spejdertjeneste. Overfor deres 43.000 Mand kunde vi kun stille
21.000 Mand med 3140 Kanoner mod 6800.« Styrkeforholdet var
som 2 til 1. De Jonge angiver de Allieredes Styrke til 88 Linieskibe, 7 større Fregatter og 23 mindre, men kun 18 Brandere, 6756
Stk. Skyts og 38-39.000 Mands Besætning.
Da den franske Flaade var til Luvart, kunde Tourville med fuld
Honnør have unddraget sig Kampen, men derved vilde han, siger
la Ronciere, have udsat sin Flaade for en haard Retrætekamp. Han
kendte sine Folk godt nok til, at de gerne gik i Døden for Konge
og Fædreland under et Angreb mod Fjenden, selv mod en Overmagt som her, men skulde de kæmpe under Flugt, vilde de tabe
Modet. Tourville valgte derfor at kæmpe, selvom Situationen var
haabløs. Hans Instruktioner gav ham ogsaa formel Adkomst dertil. Den franske Forfatter nævner derimod intet om den Antagelse,
der fremsættes af de Jonge, at Franskmændene skulde have ventet, at mindst 15 af de engelske Skibe, hvis Besætninger mentes
at være den fordrevne Kong Jacob tro, vilde gaa over paa deres
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Side, hvilket efter hans Mening ogsaa skulde have været afgørende for Tourvilles Beslutning om at slaas. Det var i alle Tilfælde
en vovelig og desperat Beslutning, den franske Admiral tog, da
han gav sin Flaade Signal til at indtage Kamporden. I Midten var
han selv med Corps de Bataille, paa højre Fløj, mod Øst, A vantgarden under Marquis d'Amfreville og paa venstre Fløj, mod Vest,
Arrieregarden under Garbaret. Hver af de 3 Eskadrer bestod af
3 Divisioner, hvoraf de midterste blev kommanderet af de 3 Eskj\drechefer selv og de øvrige, regnet forfra, af Flagmændene, Marquis de Nesmond, de Relingue, Marquis de Langeron, Marquis de
Villette-Mursay, de Coetlogon og Panetie de la Croix, der alle
tillige med Skibscheferne hørte til Blomsten af den gamle franske Adel.
D'Amfrevilles 14 Linieskibe havde overfor sig hele den hollandske Eskadres 26 Linieskibe og 13 Fregatter under van der
Goes; Tourvilles 16 Skibe af Corps de Bataille havde de Allieredes Øverstkommanderende, den engelske Admiral Russells 37
Linieskibe som Modstandere, og den franske Arrieregardes 14
Linieskibe under Gabaret Aschbys 33.
Med Vinden agterind gik Tourville nu i Angreb, idet han med
sin Flaade paa Frontlinie uforfærdet holdt ned mod den i Læ
liggende, langt overlegne fjendtlige Modstander, »der som en gigantisk Rovfugl udfoldede sin umaadelige Slaglinie i Retningen fra
SSV, til NNO., klar til at gribe sit Bytte«.
Kampen blev ført paa klos Hold og varede hele Dagen. Hovedkampen grupperede sig om de to Liniers Centrum, hvor Tourville
om Bord i »Soleil Royal« kæmpede mod den engelske Øverstkommanderende, Admiral Russell i »Britania«, og Villette-Mursay
i »Ambitieux« mod Delawall i »Royal Sovereign«. De to danske
Søofficerer, der var Deltagere i dette morderiske Slag, Schoutbynacht v. Stocken om Bord i »Soleil Royal« og Capitain Huitfeldt om Bord i »Ambitieux«, var saaledes med, hvor det gik haardest til. De 4 store Tredækkere, der hver førte ca. 100 Kanoner,
assisteret af deres nærmeste Sekundanter, leverede hinanden, som
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de la Ronciere siger, »den mest morderiske Kamp; Modstanderne
pulveriserede hinanden.«
Naar Franskmændene, til Trods for deres store Underlegenhed, paa denne Kampdag slap ud af de allierede Flaaders knugende
Greb, da skyldtes det dels to noget ufrivillige Manøvrer, der ved
Slagets Begyndelse blev udført af henholdsvis dens Forspids og
den agterste Division af dens Arrieregarde, hvilket afledte Fjendens Opmærksomhed, og dels det taagede og disede Vejr, som
med Mellemrum herskede det meste af Dagen, og som bevirkede,
at man ofte knap nok kunde skelne Ven fra Fjende. Heraf benyttede Tourville sig, idet han gav Ordre til at sætte Chalupperne
i Vandet til Bugsering. Han unddrog sig derved Modstanderens
Omklamring, og henimod Aften, da det blev stille, gik begge Flaader efter ca. 12 Timers Fægtning til Ankers for Natten.
Iver Huitfeldts Chef, Admiral Villette-Mursay, slutter sin Beskrivelse af Slaget med følgende Linier: »Selvom vi havde 1700
Mand ukampdygtige, mistede vi dog ikke et Skib. Det var en Sejr
for os. Jeg vilde ønske, jeg her kunde ende min Beretning, og
at de Dage, som derpaa fulgte, kunde dækkes med et Slør.«
Tourville havde ved at optage Kampen mod Fjenden, uanset
dennes store Overlegenhed, efterkommet første Punkt i sine Instruktioner; men til Trods for, at Kampen denne Dag, rent taktisk,
var en straalende Præstation for Ludvig XIV's Flaade, hvis Besætninger havde kæmpet som Løver mod den knusende Overmagt, var Slaget dog tabt. Enhver Tanke om at overføre Ekspeditionskorpset til England var udelukket. Nu gjaldt det om at
redde Flaaden.
Da det en Time efter Midnat kulede op, gav Tourville Ordre
til Letning. 6 af Flaadens 9 Divisioner, ialt 37 Skibe, holdtes nogenlunde samlet og stod Vest paa. 2 Divisioner stod mod Brest, og
1 Divison gik i Forvejen til la Hogue. Tourville blev i de følgende
Dage haardt forfulgt af den engelsk-hollandske Flaade, der var
tæt i Hælene paa ham. Paa Grund af Vindstille maatte Flaademe
ankre, naar Strømmen var imod, og lette, naar den var gunstig;
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det gik derfor kun langsomt. Ankommen udfor Cherbourg maatte
Tourville Natten mellem den 30. og 31. Maj bestemme sig til at
forlade sit Skib, der gennemhullet af Kugler og stærkt havareret
forsinkede de øvrige Skibes Flugt og dermed udsatte hele hans
Flaade for Ødelæggelse. Han gik om Bord i Villette-Mursays Flagskib »Ambitieux« for derfra at føre den flygtende Flaade videre
og i Henhold til sine Instruktioners 2. Punkt søge at redde det
mest mulige fra Ødelæggelse. I sit Følge havde han en Snes Personer og blandt dem den danske Schoutbynacht v. Stocken, der
om Bord i »Ambitieux« mødte sin Landsmand og yngre Officerskammerat Iver Huitfeldt. De skulde sammen komme til at opleve Tourvilles og Villette-Mursays sidste fortvivlede Kamp mod
Overmagten samt Ødelæggelsen af den franske Flaades 12 største og prægtigste Linieskibe.
»Soleil Royal« og 2 andre Skibe, som ikke kunde fortsætte,
søgte ind til Cherbourg, hvor de under det derværende Forts Kanoner satte paa Land og kappede deres Rejsninger; med de øvrige Skibe forsøgte Tourville at slippe gennem det snævre Strømfarvand »Raz de Blanchard« mellem Cotentinhalvøen og Kanaløerne (de Normanniske Øer), hvorigennem Ebben kan sætte en
rivende Strøm. Han haabede derved at kunne faa et helt Strømskiftes Forspring for den forfølgende Fjende. 22 af hans Skibe
kom ogsaa lykkeligt igennem dette Stræde og fortsatte deres Vej
til St. Malo, hvorfra de senere undslap til Brest, da Englænderne
og Hollænderne smølede med at angribe dem. Men de øvrige 10
franske Skibe, de største og stærkeste, naaede ikke at komme igennem, før Strømmen skiftede, og de maatte ankre. Da Skibene imidlertid drev for deres Ankre paa den daarlige Holdebund, og den
forfølgende fjendtlige Flaade gik i Angreb, nedhalede Tourville sit
Admiralflag og gav Signalet »Sauve qui peutc< - enhver maatte
klare for sig selv. Skibene vendte nu om og stod øster-over og
fortsatte, stadig forfulgt, tilbage østen om Kap Barfleur til la Hogue, hvor de traf 2 Skibe af Nesmonds Division. Da Skibene havde
mistet deres Ankre, blev de sat paa Land under nogle Forter udenfor den ventende Invasionsarmes Feltlejr.
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De Allieredes Flaade delte sig nu i 3 Dele. Den ene paa 17
Skibe under Delawall angreb de 3 franske Skibe, der var gaaet
ind til Cherbourg, hvor de havde søgt Beskyttelse under nogle
smaa, forældede Forter - nogen Havn var der ikke dengang. Det
ene af disse Skibe blev den 1. Juni ødelagt ved Beskydning og
derefter brændt; det andet blev ødelagt ved en Brander, og det
tredie, Tourvilles stolte Flagskib »Soleil Royal« optog sin sidste
fortvivlede Kamp mod den overvældende Overmagt. Først efter,
at Delawall havde sendt 3 Brandere ind mod det sønderskudte
Skib, der som et saaret Rovdyr opbød sine sidste Kræfter under
Dødskampen, lykkedes det at faa Bugt med Kæmpen. Ilden tog
fat i dens Rejsning og Skrog, og tilsidst sprang den franske Flaades Stolthed, Solkongens Skib, i Luften med et frygteligt Brag.
Den anden Del af de Allieredes Flaade under Hollænderen van
Almonde og Englænderen Aschby forfulgte de franske Skibe, der
stod Syd paa mod St. Malo Bugten, men opgav Forfølgelsen og
vendte tilbage og forenede sig med Delawall. Herved undslap
de 24 franske Skibe sammen med enkelte andre fra at lide den
samme Skæbne, som blev det franske Corps de Batailles største
Skibe til Del.
Den tredie Del af de Allieredes Flaade paa 40 Skibe og nogle
Brandere under Russells Kommando var fulgt i Hælene paa Tourville mod la Hogue. De franske Skibe havde her fordelt sig i
2 Grupper, hvoraf den ene, omfattende de 6 største Skibe, var
blevet halet ind under en Skanse ved Tatihou, og den anden, omfattende de 6 mindre Skibe under det lille Fort ved la Hogue.
De to Admiraler, Tourville og Villette-Mursay, traf Forberedelser
til med alle til Raadighed staaende Midler at forsvare deres Skibe,
der dels af Floden og dels ved Hjælp af Trosser var sat saa langt
op paa Kysten som muligt under Beskyttelse af de to Forter, som
kunde bestryge Bugten. Natten mellem den 31. Maj og 1. Juni blev
der yderligere opført Batterier paa Kysten, Chalupper blev armeret og Krudt sendt til Skibene fra Ekspeditionskorpsets Lejr, hvorfra den fordrevne Monark, Marchal de Bellefonds, og de to Ad-
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miraler med Følge med Spænding og bange Anelser afventede den
franske Flaades Skæbnetime. Situationen var ogsaa yderst alvorlig.
Den følgende Dags Morgen dukkede 10 Linieskibe, 10 Fregatter,
4 Brandere samt 100 velarmerede Chalupper under Viceadmiral
Rookes Kommando frem i Bugtens Munding og lagde sig som en
tætsluttende Ring omkring de dødeligt saarede Ofre, der som
trængt op mod en Mur afventede deres Skæbne. De søgte at forsvare sig mod de fjendtlige Brandere og armerede Chalupper med
de faa armerede Fartøjer fra Skibene, der kunde skaffes tilveje.
I disse gik Tourville og Villette-Mursay om Bord for selv at lede
Forsvaret, og de 2 danske Officerer v. Stocken og Iver Huitfeldt
har sikkert været med her. Men alt Haab var udelukket. De franske Matrosers Moral brød sammen til Trods for Officerernes Opfordringer til at sælge deres Liv saa dyrt som muligt. De samme
Besætninger, der et Par Dage forinden under Kampen til Søs
havde opført sig som Helte, raabte nu op om, at man ikke kunde
behandle Folk som Kreaturer, der blev drevet til Slagtebænken;
de kastede sig i Søen og svømmede i Land. Efterretningen om
»Soleil Royal«s og dens 2 Kammeraters Skæbne ved Cherbourg
har sikkert ogsaa tjent til at nære deres Demoralisation. Det hele
var Forvirring, men Iver Huitfeldts gamle Skib, fra hvis Topper
Tourvilles og Villettes Admiralflag vajede, kæmpede til det sidste og skød en af sine Modstandere ned, inden det selv fik Dødsstødet. Det blev sammen med sine 5 Kammerater angrebet af
Brandere og entret af de engelske og hollandske Besætninger, der
stak dem i Brand. Nogle af de franske Skibe stod paa saa lægt
Vand, at det franske Kavaleri fra Invasionsarmeen, som deltog
i Skibenes Forsvar, kunde ride ind mellem de engelske og hollandske Baade, hvis Besætninger med Baadshageme søgte at kaste
Kavaleristerne af Hestene.
Den følgende Dag kom Turen til de 6 øvrige Skibe, og saaledes udslettedes Ludvig XIV's største og kraftigste Linieskibe og
dermed den franske Flaades Overherredømme paa Havet. De
Allierede havde faaet Revanche for Beachy Head.
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Jacob II maatte for stedse opgive enhver Tanke om at vinde
sin Trol\e tilbage, og det Britiske Rige var nu fast i Vilhelm III's
Besiddelse. Sømagt havde her mere end nogensinde vist sin Betydning.
I Modsætning til den engelske Øverstkommanderende Herbert,
der 2 Aar tidligere, efter at have tabt Slaget ved Beachy Head,
blev stillet for en Krigsret og mistede sin Konges Gunst, blev den
franske Øverstkommanderende Tourville, hvis Nederlag ved la
Hogue var af langt mere vidtrækkende Betydning, udnævnt til
Marchal af Frankrig til Belønning for sin Tapperhed og den heltemodige Maade, hvorpaa han havde hævdet det franske Flags Ære
i det ulykkelige Slag; og Ludvig XIV skal efter Sigende, da han
fik den første Melding om Slagets Udfald, have udtalt: »Tourville
est-il sauve?, car pour des vaisseaux on en peut trouver, mais on
ne trouverait pas aisement un officer comme lui.« (Er Tourville
frelst?, thi Skibe kan man faa, men man vil ikke let kunne finde
en Officer som ham).
Den Sammenligning, man heraf kan drage mellem engelsk og
fransk Tankesæt, er ret karakteristisk. For den engelske Konge
og hans Regering var positive Resultater, Realiteterne, det afgørende; for den franske Konge gjaldt det først og fremmest om,
at Æren var reddet.
Det maa beklages, at Iver Huitfeldt ikke, ligesom efter Beachy
Head 2 Aar tidligere, har affattet og indsendt Rapport om Slaget
ved la Hogue, da det sikkert vilde have kastet Lys over interessante
Detailler, saa meget mere som den franske Hovedrapport om Kampen er gaaet tabt; men her var Iver Huitfeldt sammen med en ældre
dansk Officer, en Admiral, hvem det tilkom at skrive en saadan
Indberetning. Schoutbynacht v. Stc:icken skrev da ogsaa hjem om
Kampen saavel til Overkrigssekretær Harboe som til Kongen.
De Oplysninger, han heri fremkom med om Slaget og den franske Flaades Ødelæggelse, er imidlertid saa kortfattede og uden
egentlig Sammenhæng, at de er uden historisk Betydning. Af Interesse for Iver Huitfeldt og hans Eftermæle er derimod den i Brevet
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til Kongen nævnte Udtalelse, at han (Iver Huitfeldt) var blevet
mægtig berømmet af den franske Viceadmiral Villette, hos hvem
han havde været om Bord.
v. Stockens Brev til Overkrigssekretæren, der er paa Fransk
og skrevet Dagen efter Kampen ved Kap Barfleur den 29. Maj,
lyder i al sin Korthed som følger:
»Monsieur.
Je n'ay pas du tems a escrire d'avantage hors mis, que nous
nous somme batie hier ausi depuis 11 heures jusque a 9 heures
du soir contre 82 vaisseaux ou 75 au moins, nous restions que 44
en tout, nous n'avons rien perdu, mais nous tachons a nous retirer;
comme cela ira, il ne say, mais c'etoit rude. Le te [ms] ne permet
pas d'avantage pour ce fois je [suis] au reste, Monsieur
vostre tres humble
et tres obeissant serviteur
C. E. v. Stocken .
dans le soleil Royael au cap
de hoge le 30de May anno 1692.«
Brevet til Kongen, der er skrevet et Par Dage efter Ødelæggelsen af den franske Flaade ved la Hogue, og hvori der er henvist til ovennævnte Brev til Overkrigssekretæren, bærer Præg af
de overvældende Indtryk, som Deltagerne i de rystende og vekslende Begivenheder har været udsat for; det har følgende Ordlyd:
»Stormegtigste Allemaadigste
Arfue Konge og Herre!
Jeg schulde effter min allerunderdanigste Schyldighed hafue
giort Rapport om huis ssom er forefalden udj Battalien. Mens
effterssom Jeg med Mons Tourville ofuergick paa et andet Schib,
og vj ere blefve forfulde af Engellænderne, at vj ey har kunnet
unwiige dennem, mens er her udi et Bunde dorp, huor udj findis
ichon Thj eller Tolf Bunde huusse, dog har Jeg, saa vit mig mue-
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ligt, schrefuet til Mons. Harboe en liden Relation, om huis ssom
er forefalden udj Actionen. Capitain Witfeld er her med mig, og
er hand af Monsieur Wilette Leut Genneral, med huem hand war
Embarqueret, megtig blefuen berømt.
Ellers meener Jeg med første at forfoye mig til Pariis, der at
afwagte Eders Kongl. May.ts allernaadigste Resolution, huilcken
Jeg allerunderdanigst schall Effterlefve. Som er
Eders Kongl. May.ts
allerunderdanigste og troeplichtsschyldige tienner
C. E. v. St<icken
Hougue d. 4. Junij Anno 1692.«
Iver Huitfeldt har næppe fulgt Schoutbynacht v. Støcken til
Paris, thi i en Rapport, dat. Rochelle 15. Sept. 1692, indberetter
Capitain Christen Thomesen Sehested, at Capitainerne Huitfeldt
og (Jørgen) Scheel ere komne ombord hos ham for at gaa med
ham til Kjøbenhavn.
Med Sehested var ogsaa Just Juel, idet de begge var Chefer
for danske Konvojskibe for hjemgaaende. Her mødtes saaledes
igen de tre gamle Lærlingekammerater fra fordums Dage, Sehested, Juel og Huitfeldt, der nu nok en Gang skulde følges hjemad
under Dannebrog fra eventyrlige Oplevelser i den store Verden.

IV. Iver Huitfeldts Manddomsaar

I

ver Huitfeldt var nu blevet Kaptajn, og i de kommende Aar
fik han sine første Chefskommandoer og blev gift. Han havde
saaledes forladt Ungdommens sorgløse Tilværelse og var traadt
ind i Manddomsaarene med disses Alvor og større Ansvar. Men
den grundige og alsidige Sømandsuddannelse, han i Ungdommens
Aar havde erhvervet, saavel i de hjemlige Flaader som i fremmed Krigstjeneste, satte ham i Stand til at bære det med de højere
Stillinger og større Opgaver følgende forøgede Ansvar. Han gjorde
god Fyldest, paa hvilken Post han end blev sat.

Chefskommandoer
og første Opholdsperiode i Norge
I 1694 fik Huitfeldt som 30-aarig sin første selvstændige Kommando som Chef for Fregatten »Blaaheiren« (Heiren), der var
armeret med 24 Kanoner og havde en Besætning paa 114 Mand.
Fregatten forrettede Tjeneste som Vagtskib i Sundet og optraadte
i denne Egenskab som Sø-Politi i dette Farvand, der blev passeret af al Verdens Koffardiskibe, enten enkeltvis eller samlet i
store Konvojer under Ledsagelse af Orlogsskibe, thi det var i disse
Aar, at de store Søkrige fandt Sted mellem Frankrig paa den ene
og England-Holland paa den anden Side.
Under Udførelsen af sin Vagtskibstjeneste havde Huitfeldt ved
Visitation af hollandske Skibe opdaget, at der om Bord i en Del
af disse »fandtes af Kongens Undersaatter blandt Besætningen«.
Dette indberettede han til Admiralitetet, der den 31. Juli s. A.
Iver Huitfeldt.

6
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henstillede til Kongen, hvad der i den Anledning kunde gøres.
Kongen resolverede den 4. August s. A., »at naar der er hvervede
Folk af hans Undersaatter ombord paa hollandske Coffardiskibe,
kunne de søges der og formaaes til at forlade disse, dog uden at
nogen Voldsomhed maa begaaes. som kan give Anledning til
Klage.« Der skulde med andre Ord gaas frem med Lempe og
udvises Konduite; vi havde netop i disse Søkrige mellem de vestlige Magter sammen med Sverige erklæret os neutrale og maatte
derfor efter de bedste Mønstre for denne Politik søge at undgaa
at træde nogen af de krigsførende over Tæerne.
Da Togtet var forbi, uden at noget særligt var forefaldet, ansøgte Huitfeldt den 1. Decembers. A. om Rejsetilladelse til Norge
paa 3 Maaneder i magtpaaliggende Affairer, der krævede hans personlige Nærværelse. Hvad hans Ærinde i dette Tilfælde har været,
vides ikke; men man maa erindre, at hans Moder og Søskende
samt øvrige Familie boede i Norge, hvor han ogsaa havde sin
Fædrenegaard liggende.
Det følgende Aar fik han sin anden Chefskommando, denne
Gang over et helt nyt Skib »Neldebladet«, der i de officielle Skrivelser saavel fra General-Commissariatet som fra Huitfeldt selv
benævntes Fregat, men som i Virkeligheden var et Orlogsskib af
mindste Type. Det førte 52 Kanoner med Attenpundige paa Batteriet og havde en Besætning paa 360 Mand. Skibet skulde i Henhold til Ordre af 16. Marts 1695 i Forening med et svensk Orlogsskib konvojere Koffardiskibe fra Norge til Frankrig.
De nordiske Lande havde for første Gang sluttet sig sammen
i et Neutralitetsforbund med det Formaal under Stormagternes
Krig i Fællesskab at forsvare deres Rettigheder som Neutrale. Ved
Konventionerne af 10. Marts 1691 og 17. Marts 1693 havde de derfor forpligtet sig til at udruste og underholde Konvojskibe til gensidig Beskyttelse af deres Handel og Skibsfart, og der var truffet
den Aftale, at dersom de to Landes Krydsere eller Konvojer traf
sammen og fulgtes ad, skulde de kaste Lod om, hvem af Cheferne
der paa den første Tur skulde føre Kommandoen, og siden skulde
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de skiftes; den, der førte Kommandoen, skulde bestemme Kursen og udstede Sejlbreve m.m. Men herudover var der ikke i
Sejlordreme givet Regler og Bestemmelser for den indbyrdes Tjenestegang mellem de respektive Nationers Konvojskibe. Dette
skete først senere under de store Søkrige i den sidste Halvdel
af det 18. Aarhundrede under den væbnede Neutralitet, hvor de
nordiske Landes Krigsskibe forenedes i Eskadrer og Flaadestyrker under fælles Kommando.
Den 24. Juni s. A. kom Iver Huitfeldt med sit Skib til Flekkerø
ved Christianssand, hvorfra Konvojeringen skulde have sit Udgangspunkt, og hvor han skulde møde det svenske Orlogsskib
»Wachtmeister« under Kommandør Erik Ribbing, sammen med
hvem han skulde konvojere. Svenskeren var imidlertid endnu ikke
kommet, men laa for Modvind med sin Konvoj i Goteborg, medens
der i Flekkerø kun laa 3 svenske Koffardiskibe og ventede paa
Konvojlejlighed.
Iver Huitfeldt skrev den 28. Juni 1695 til General-Commissariatet, hvem Konvojeringstjenesten var underlagt:
»Efter schyldighed kand Jeg Ey forbigaa de Høj Velbome Herrer ydmygst Raport at gifve, det Jeg Efter den 20. Junis bortgang
af Sundet tacher Gud for den 24: ditos lockelig ofverkombst tel
Flekerøen, Huor Jeg Endnu Ey videre En tvende Suensche Comferdi mend fundet har, som sig agter tel Frankrig. den Su~nsche
Comfoier liger End nu formedelst Contrreri vind I Gotenborig, og
gick for nogle dage seden En holandsc!1 Comferdi flode her fra
tel Seills ad Hollan ... «
Den 5. Julis. A. skrev han videre:
»... den suensche Comvoei Er End nu Ey andkommen, tel med
logen Comferdischibe, saa det lader sig andse, at Reisen Efter
øndsche saa hastig Ey kand fort gaa. I det øfrige Er alting med
hans Majestets fregat og folch vel ... «
6"
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I over en Maaned maatte Iver Huitfeldt ligge og vente paa sin
svenske Kollega, der den 14. Julis. A. fra Hiistnaiis Havn tilskrev
ham følgende:
»Formedelst wijndens omschijftande och Hårdh strom ar jagh
medh mitt folje, Som allenast beståår af twenne finneskepp, j går
hijtt ankommen. Man har och berettat migh, att welborne HEr
Commendeuren skall hafua ett ganska Lijtet antall hoos sigh, ty
fororsakes jagh på dett tianstel att anmoda welborne HEr Commendeuren, han tecktes Låta mig weeta, om hans medgifne Jnstruction forbinder oss till någott wijst tahl skepp, effter Sådant
uthi min ey iir formalt, uthan effter 3 liggedagars forlop skall jagh
begifua mig på wagen. Jagh håller så oforgrijpeligen fore, att dett
iir hest, at vij gå wår gångh medh detts folje, Som (I) iir forhanden, ty formedelst dett · drogsmåhl, som tijdh effter annan iir
forelupen, fororsaker att jngen will gåå under Confoy; den forsta gången, Jag war åstadh, hade jagh allenast Il Segell medh
migh, och war man 12 veckor bortta och forde 120 Segell tillbakers,
Så bleff dett diir borte forstorckt, Ju mindre wij iihre uutt, des
mindre tijdh behofua wij att blifua der borta. Jagh hoppas Snartt
niuta den Lyckan af des fomehme Niirwiirelsse, des forjnnan (ock
Niist en tiiinstflijtigh Helsan till Samptel: des officerare och andra goda wiinnor) forblifuer
Welborne HEr Commendeurens
Odmiuckeste tiiinare
Erick Ribbingh
af skeppet Wachtmeister
J. Hiistniiiis Hampn. d.
14 Juli Anno 1695
Endelig den 18. Juli ankom Kommandør Ribbing til Flekkerø
med sin Konvoj, der iøvrigt kun talte 2 Koffardiskibe. Den 20.
Juli fandt under Kanonernes Salut fra de 2 Orlogsskibe Lodtrækningen Sted, der skulde af gøre, hvem af de to Chefer der først
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skulde føre Kommandoen. Det blev Iver Huitfeldt, der skulde kommandere paa Udrejsen. Kommandør Ribbing havde imidlertid, som
det fremgaar af hans Brev, Ordre til at afgaa efter 3 Liggedage,
medens Huitfeldt maatte oppebie Ordre fra Admiralitetet, der
endnu var uvidende om Svenskerens Ankomst.
Dagen efter denne, den 19. Juli, skrev Huitfeldt til Commissariatet:
». . . J gaar ariveret Her den suensche Convoei, Comanderende
af Captein Erech Rebbingh, som Destineret huar tellige med mig
at Comvoiere paa Frankrig, som med sig bragte 2de suensche
schibe, som her nu udj ales findes Ste schibe, som sig med Komfoie agter tel Frankrig; bemelte Comandeur Hafver baade hued
sin schrifvelse tel mig saa huel som muntlig ladet forlyde, at hues
min nadigste medelte Inst(r)oction huar som Hans, at seille Efter
3 Dages ligende forløb, de huar hand fulkomen Intensioneret med
første gode vind at seille med de schibe, som Her findes, Huor
paa Jeg hanem schreftlig besuarde, at min lnstroxsion J lige maade
huar Jndreted Efter den Jmellem Kongen af Danmark og Suergies
opretede tragtats Ilte Post, dog huar Jeg foraarsaget at afvente
postens nermere Efterretning, Efter som vores admiralitet Endnu
Jngen underretning om hans komme hafver. Der paa Er Hand Kommen udi den mig Naadigste anbetroede -Fregat og vist mig sine
Ordres, att Hand Ecke vel Kunde forsuare at opholde sig ofver
den bestefnte lige tid, J hendsende vinden Hannem favoriserte, thi
de lange Reiser foraarsagede, at Jngen Comferdimand Huelde gaa
under Comfoj, Begierte der forre gieme fuldkommen at vide, om
Jeg Eche udenn postens nermere Indhentelse kunde seille; thi det
for hanem Huar uforsuarlig nogen god vind at forsømme, Befrøgted der forre, at Hand Efter legge dagenes forløb fech gaa alene;
der paa suarte Jeg, at Jeg Jngen lunde Kunde gaa til seill, foren
nermere ordres Indhentelse, mens stelde det udi hans Egen behag
og forsuar, om hand meg Ey velde afvente, med forundring, sedan
Jeg nu En maaneds Dag har liget her og Vented paa hanneJll. J-ll\11
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dog Ey En post dag velde afvente Efter mig; der paa suarede hand
vel vellde afvente En post dag, der som Jeg da huar forsechred at
seille; der paa Kunde Jeg hannem Ingen fulkommenhed, gifve
menss thiden vel nu lere, om band gaar tel seills Eller Ey; dette
udi Hast De Høj velborne herrer aler ydmygst tel kiende gifves,
Huor nest Deres sambtlig velstands øndschende forblifver med
Respect.«
Da Huitfeldts Ordre hjemme fra endnu ikke var indløbet den
26. Juli, afsejlede Kommandør Ribbing med 5 svenske Koffardiskibe uden at afvente sin danske Kollegas Selskab, og samme Dag
skrev Huitfeldt, hvis Taalmodighed paa Grund af den lange Ventetid var blevet sat paa en haard Prøve, og som ikke kunde undlade at vise sin Skuffelse over sin svenske Kollegas Hastværk,
følgende til Commissariatet:
»Efter schyldighed kand Jeg Ey forbigaa, de Høj Velborne
Herrer ydmygst bekiendt at giøre,. det Efter at den Suensche Commandeur Erech Rebinger her d. 18: Julli ariverte, blef den 20:
Julli Lodkastningen Efter deres Majesteters ordre holden udi den
mig naadigste anbetrode Fregat, med Canoners løsning, paa begge
deres Majesteters Maytts scholle, som udfalt at Jeg paa min Naadigste Konges behag schal hafve Commandoen ud ad, og den
Suensche Comandeur hafve Commandoen Jem ad, og som her
nu mand findes 5 suensche Comferdi schibe og Jngen dansche, J
hendseende 2 suensche og 3 dansche balast schibe Er uden sig lenger Efter os at velde opholde gaaen bort, saa er den suensche Commandeur J dag gaaen seil med 5 andre suensche, fore gifvende,
hand Eche lenger torde vagte En som den postdagen Efter mig,
seden hanss konge altid bar fortrydelse ofver de lange Reiser, og
Comferdischibene hart protesterde, at de hafude liget J to maaneder og Vented Efter Comfoj, og fragterne nu daglig huar steen
udi Frankrig. Og Varen, som de der hend bragte, galt Inted, saa
at de huar forsechred, at Ingen suen(s)ch balast schibe søgte Comfoj ud ad. Jeg protesteret saa vel schreftelig som muntlig, att mig
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tøchtes Eche, at hand søgte bege Kongernes Intresse, I det hand
saa alene gich tel seil uden af hafve nogen dansche schibe under
set Comfoj, Jser Jeg hafude liget En gansche maaned og Vented
paa hanem, og de dansche Comferdi mend nu først Er ventende,
huelket kunde foraarsage presomsion hoss andre potentater, sedan
sist faldende vempel Despit, at de der hued hafude forhindred den
Enighed med Danmark og Suerig om Comfoieringen, I ser at hand
slet Ingen dansche Comferdischibe hafude hoss sig; der paa suarte
hand vel Eche thuilte, at der vel maate komme En ordre til hannem om mig at afvente; mens Efter som den Ey End nu huar
hannem Indhendiget, torde hand Ey understaa sig lenger at vente,
och mente hand søgte deres Majesteters Majesteter (I) Intrese,
I det hand kunde jo før jo bedre komme til Frankrig og anspeskere de kiøbmends schibe, som han fra Bordo schulle hente, at
de kunde vere parat tel min ofverkombst; dog hobes Jeg Ey, Hand
langt korner, seden det mest Er stelle, og ser ud til Sol gangs veier.
Det gaar mig noch tel Jerte, gonstige Herrer, at Jeg med folket schal lige her og fortere Kongens Kost, uden at Jeg tel Dato
haffver kunnet profiteret hans Maiestet noget, der som mig mand
allernaadigst maatte meddeles ordre, thuiller Jeg Eche paa, at Jo
J Frankrig Efter al aparance schal findes Schibe noch, som venter paa Comfoien, thi her Er mange balast schibe gaaen fra Norge
tel Frankrig. Jeg huel hobes, de Velborne Herrer fortryder Ey
paa, at jeg, saa snart ordre bekomer, seiler, thi Jeg Efter den tid
Ingen venter, men huel Comfoiere mig alene; I hendseende Ingen
schibe kommer, saa har jeg Eche at frøg(te), nogen Engelsmand
schal brenge mine schibe op, om Jeg Rager I achtion, saa at Jeg
da med støre Honeur kand Defendere mine ordres; den Suensche
Commandeur har for uden at hand har ladet giøre En Knap med
En bolt til at sye Rebet af hans Merse fald hued Hommergatet
tellige med to spansche toplenter, som blifver gior(t) fast paa
nochen af Merse raaerne, tillige med merse toplenternes fastgiørelse, saa Jeg Er forsechred, at hand slet Intet stryger. Jeg schal
J lige maade atasiere min naadigste andfortrode vempel med top-
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lenter, at I fald de mig standeren vech schyder, schal band dog
blifve hengendes hued Salingen, saa de Høj Velbor(n)e Herrer
s(l)et Jntet har fornøden at frøchte, det Jeg med gudss hjelp saa
vel har Jerte tel at brenged Jgiennem som mine formen. J det
øfrige Er alting med hans Majestets Fregat og folk vel, untagen
3 Matroser Er døde, huor Jeg Isteden har verved 7 Jgen, helles
paserer Her lnted merkverdigt, som vert Er de Høj Velbome Herrer med In Commedere, huel der fore Recomedere mig med under
hafvende udj deres høje gonst og forblifver med Respect til min
Død.«
Denne Korrespondance giver i al sin Saglighed, tørre Form og
Gaaen i Detailler et interessant Indblik i Konvojeringsproblememe
paa de Tider og i de første Forsøg paa at løse dem i Fællesskåb
med de øvrige nordiske Lande; men den viser tillige Vanskelighederne ved at faa et saadant Samarbejde mellem forskellige Nationer i Gang. Det maa imidlertid ses paa Baggrund af Datidens sendrægtige og omstændelige Administration, de store Afstande, hvor
Depecher kun kunde formidles ved Sejlskibe, der var afhængige
af Vind og Vejr; og desuden kunde og turde de respektive Kommanderende (Skibs- og Eskadrechefer), kun i ringe Grad handle
paa egen Haand, idet deres Ordrer og Instruktioner var for uelastiske og ikke gav dem den tilstrækkelige Handlefrihed.
Desuden giver disse Rapporters Indhold en ikke uvæsentlig
Antydning af visse Karakteregenskaber hos den Mand, som denne
Bog handler om. Man er ikke i Tvivl om, at Egenskaber som Pligtfølelse og Samvittighedsfuldhed er udprægede hos Iver Huitfeldt,
ja man vil maaske sige, at han i sin Fremstillingsmaade er noget
vidtløftig og omstændelig. Det er ikke en Tordenskjolds kække
og djærve Sprog, han bruger, ikke dennes »Given Pokker i Vold«
med Ordrer og Instruktioner, naar disse er uelastiske og iJcke passer ham; men i een Henseende er Huitfeldt besjælet af den samme
Aand som Tordenskjold og sin tapre svenske Kollega, Erik Ribbing: naar der er Udsigt til Kamp, da skal Vimplen sømmes fast,
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saaledes at den hverken kan stryges eller skydes ned. At det ikke
blot var Ord, afgav Huitfeldt Bevis for 15 Aar senere i Køge Bugt.
Da Kommandør Ribbing den 26. Juli var afsejlet med sin lille
Konvoj, blev Huitfeldt liggende og afventede Forholdsordre fra
Danmark, men han kom af forskellige Grunde ikke af Sted. Han
blev Sommeren over ved Flekkerø og Christianssand, og de to
Skibschefer, den svenske og den dansk-norske, som kun naaede
at faa trukket Lod om, hvem der skulde føre Kommandoen, men
ikke fik paabegyndt det tilsigtede Samarbejde, skulde aldrig mødes igen; thi allerede den 10. August s. A. faldt Kommandør Ribbing i en Træfning mod Englænderne, hvor han sikkert i Troskab
mod sit Løfte har hævdet sit Orlogsflags Ære og »holdt Vimpelen fastnaglet til Masten«.
Under Opholdet i Christianssand, hvor Huitfeldt ventede paa
Ordre og Konvoj, havde han en Konflikt med Fæstningens Kommandant, Fr. Hartvig v. Nostitz, der var en meget stridbar Herre,
som havde for Skik at udstrække sin Kommando temmelig vidt
overfor de Orlogsskibe, som laa i Havnen. Han holdt stejlt paa,
hvad han mente var hans Ret. Det var imidlertid som Regel de
rene Formaliteter og Bagateller, det drejede sig om; men troligt
er det ogsaa, at Nostitz som Følge af sin Prikkenhed ofte har
været Skive for Skibschefemes Drillerier og Smaachikanerier. Der
hørte ikke meget til, at Land- og Søofficerer, ogsaa dengang, kunde
komme i Totterne paa hinanden og have større eller mindre Kompetencestridigheder.
To Aar tidligere havde N ostitz saaledes haft en Kontrovers
med Huitfeldts Kammerat, Sehested, der i 1693 ogsaa laa i Havnen som Konvojchef. Nostitz havde sendt Sehested Besked om,
at han ikke maatte slaa sin Tappenstreg før hans og ikke maatte
anraabe forbipasserende Baade, som kom fra Vestergabet. Hertil
havde Sehested svaret, at det var ganske mod den Coutume, der
altid havde været brugt i Hs. Maj.s Orlogsskibe; men han vilde
indhente Admiralitetets Afgørelse. Sehested udtalte: »Siden har
han ikke ladet tale til mig, men hvad Baade mig paa Siden af
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Vestergafvet indkommende forbifare, lader jeg anraabe,- og haver
de Strømper eller Sko, da lader jeg Folkene, som have noget at
købe for, købe hvad de vil.«
Iver Huitfeldts Konflikt med Nostitz var af lignende Art som
Sehesteds; men den fik et langt alvorligere Forløb, idet Sagen gik
til Admiralitetet og Kongen. Det daarlige Forhold mellem Huitfeldt og Nostitz i 1695 var allerede opstaaet straks efter Skibets
Ankomst, hvor Nostitz under sit første Besøg hos Huitfeldt havde
været grov og truet ham, men havde faaet Svar paa Tiltale. Saaledes skrev Huitfeldt i sin Forklaring af Striden:
»Kommandantens hadefulde og effektuøse Angivelse rejser sig
af en partikulær Aktion, som faldt os imellem hos mig selv paa
Skibet straks efter vor Ankomst her i Havnen, da han vilde antage sig de Ting, som jeg syntes ham intet vedkom, ja han var
saa grov, at han truede med Arrest og flere haarde spidske Ord,
som han gav fra sig; hvorpaa jeg hannem vedbørlig maatte svare
og derved ej kunne bevise ham den Ære ved saadan uhøflig Afsked, som jeg, skyldig, gjorde ved hans Ankomst.«
Krudtet var saaledes lagt klar til Eksplosion mellem de to, og
en saadan fandt ogsaa Sted senere hen paa Sommeren under følgende Omstændigheder:
Den 7. August Kl. 8 Aften kom en fransk Kaper fra Duynkerck
ind i Havnen og saluterede Fæstningen, der besvarede Saluten;
men da Kaperen, der førte »flyvende Vimpel«, ikke vilde stryge
denne, hvilket den i Følge de formelle Regler skulde gøre i fremmed Havn, hvor en Orlogsmand tilhørende den paagældende Nation var til Stede, sendte Huitfeldt ham, efter forgæves mindelig
Opfordring, et løst og et skarpt Skud for at tvinge ham dertil.
Først da blev Vimpelen strøget. Klokken var imidlertid blevet
10½, og først nu kunde Huitfeldt slaa Tappenstreg efter at have
besvaret Kaperens Salut med 5 Skud.
De vagthavende Officerer paa Fæstningen paastod imidlertid,
at der den samme Aften fra Skibet ogsaa var blevet skudt et
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skarpt Skud mod Fæstningen; men denne Paastand afviste Huitfeldt paa det kraftigste med Forsikringen om, at der kun var
skudt et løst Skud ved Vagtens Afløsning, thi hvis Fæstningen
skulde være ramt, maatte Kanonen være rettet mod ONO. og
ikke, som det virkelig var sket, mod NNV. Ganske vist havde
man om Bord i Skibet ogsaa hørt et skarpt Skud blive affyret
enten fra Kaperen eller fra Fæstningen, og Huitfeldt var sikker
paa, at det var afgivet fra sidstnævnte Sted for at paabyde Ro
om Natten. Kommandanten skrev i alle Tilfælde senere et Brev
til Huitfeldt, hvori han udbad sig en saadan Ro, og paa dette
svarede Huitfeldt, _sagde man, ikke »helt pikant«, selvom han selv
paastod, at intet i hans Svar kunde touchere Nostitz.
Denne lille, men ublodige Affære med gensidig Skyderi og
Brevudveksling i den norske Havn mellem Hs. Kgl. Maj.s Fæstning og Orlogsskib gav imidlertid Anledning til, at N ostitz den
16. August indgav Klage over Iver Huitfeldt for efter Solnedgang
under Fæstningen at have skudt skarpt for at tvinge et Skib til
at stryge Flag for ham.
Allerede den 31. August s. A. udtalte Admiralitetet i Anledning heraf: »at hvis det forholder sig saaledes kan det ej approbere hans (Huitfeldts) Conduite; det er tjenligst at afholde sig
fra Sligt i Fremtiden.«
Imidlertid havde Huitfeldt, der ved Skrivelse af 21. Sept. var
blevet beordret til med sit Skib at returnere fra Flekkerø til København og ikke konvojere til Frankrig, den 5. Oktober forladt sin
Station ved Norge. Efter Ankomsten til København, hvor han den
18. Oktober blev beordret til at indlægge sit Skib i »Hukken«
(Flaadens Leje) og aftakle det, blev Sagen mellem ham og Fæstningskommandanten taget op igen og den 9. November befalet
examineret af Admiralitetet.
Den 31. Januar 1696 »forklares Anklagen og oplyses ved Afhøring af de andre tilstedeværende Søofficerer« (Huitfeldts Skibsofficerer), og i en Erklæring fra Admiralitetet, underskrevet af
Niels Juel, Friderich Gedde og C. E. v. Stocken, udtales herefter,
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at Iver Huitfeldt efter yderste Evne har hævdet Kongens Højhed
og Respekt, og Admiralitetet haaber nu, at Huitfeldt vilde kunne
opnaa Kongens Beskærmelse mod Kommandantens Klagemaal, der
kun var funderede paa hans subalterne Officerers vrange Angivelse; Huitfeldt havde i dette Fald »hellere villit gøre for meget
end for lidet for derved ikke at lade falde det allerringeste, som
kunde tjene til Kongens Højheds og Respekts Forsvar udi Kongens egen Havn.«
Men Kongen saa imidlertid anderledes paa Sagen, idet han paa
Grundlag af Admiralitetets Erklæring og en Relation fra Norges
Statholder, Gyldenløve, der selv var Landofficer og formentlig har
holdt med den ham i Christianssand underlagte Kommandant,
traf en Afgørelse, der tilsyneladende nærmest faldt ud i N ostitz'
og altsaa i Landetatens Favør. I en kgl. Missive til Admiralitetet
af 11. Februar 1696 udtales saaledes bl.a., at
»Capitainen (Huitfeldt) icke i alt saadan Comportement ført
haver, som hand billigen, baade imod fremmede Skibe, og især
imod Voris Fæstning burde have giort ... «, men under Hensyn
til Capitainens altid tilforn førte gode Conduite vil Kongen denne
Gang allemaadigst overse og tilgive hans Forseelse ... »dog at
Capitainen for Eder (Admiralitetsherrerne) fordris, og allworligen tilsiger, een anden Gang ej deslige udj Voris Havne, uden
Voris allemaadigste Speciel ordre eller befaling at begaa eller i
Værksette, ej heller nogen Espesse af Commando med Skytlen
eller andet, under Voris Fæstninger sig anmaste eller tiltage ... «,
og det tilføjes, at det for at undgaa »slige Uordninger« herefter
befales alle at afholde sig fra sligt og ej at indlade sig i unyttig
Disput, men sig udi alt stille og vedbørende forholde.
Muligt er det imidlertid, at en lignende Tilkendegivelse overfor Nostitz' Optræden, særlig m. H. t. det skarpe Skud, han mentes at have ladet affyre mod Hs. Kgl. Maj. Skib, kan være udstedt i en Kgl. Resolution for Landetaten; men herom vides imidlertid intet.
Hele denne Sag kaster ogsaa et Lys over visse af Iver Huitfeldts
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Karaktertræk, idet Begivenheden i Christianssands Havn viser den
Ildhu og Nidkærhed, med hvilken han søger at hævde Flagets Ære
overfor det fremmede Skib til Trods for, at han derved overtræder visse rent formelle indre Tjenestebestemmelser, hvilket bagefter kan paadrage ham Ubehageligheder og Paatale. I sin Optræden faar han imidlertid Medhold hos sine sømilitære Foresatte, et Medhold, der nok er Ubehagelighederne værd, særlig
da Niels Juels Navn staar under.
Det var imidlertid ikke altid let for den enevældige Konge at
skille Vind og Sol lige mellem Sø- og Landetaten, imellem hvilke
der netop paa den Tid var ualmindelig mange Trakasserier og
Kompetencestridigheder.
Det skulde da heller ikke, som vi senere skal se, blive det sidste Sammenstød mellem Iver Huitfeldt og Oberstlieutenant, senere
Oberst v. Nostitz. Denne Udlænding kom iøvrigt til at føre en
omtumlet Tilværelse efter sin 13-aarige Virksomhed som Commandant i Christianssand (fra 1694-1707), hvor han under Holbergs Ophold i denne By var den store Digters Elev i det franske
Sprog. Siden gik Nostitz i russisk Tjeneste, hvor han under den
store nordiske Krig i 1710 gjorde sig bekendt ved Erobringen af
Elbing. Derefter blev han veneziansk Cavalerigeneral; men han
døde som polsk-saxisk Generallieutenant i 1738.
I Februar 1696 fik Iver Huitfeldt Rejsepas til Norge, hvor hans
Stedmoder var død i Christianssand. Ved denne Lejlighed har han
og hans Søskende formentlig skiftet med deres Stedsøskende og
faaet en endelig Ordning m. H. t. deres norske Besiddelser. Fædrenegaarden Thronstad arvede Iver Huitfeldt efter sin Fader, hvorved han som Godsbesidder fik fast Fod i sit Fødeland. Her fik
han da ogsaa i Resten af sin Levetid hovedsagelig sit Virke, kun
afbrudt af de faa Chefskommandoer, som han blev kaldt ned til
at overtage. Sagen var nemlig den, at der udover Krigsudrustningen i Aar 1700 i Perioden fra Niels Juels Flaadetogter i 1683 og
1689 indtil Udbruddet af den store Nordiske Krigs 2. Del, hvori
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Danmark i 1709- 10 traadte ind som aktiv Deltager, kun var faa
større Udrustninger af vore Krigsskibe. De aarlige Udrustninger
indskrænkede sig hovedsagelig til Vagt- og Konvojtjeneste samt
mindre Togter. Der var saaledes ikke Anvendelse til Søs for et
større Antal Officerer; de øvrige søgte man da at beskæftige med
forskellig anden Tjeneste saavel i Danmark som i Norge. Det var
derfor naturligt, at Iver Huitfeldt, der ved sin Afstamning og Fødsel samt som Ejer af Jordegods i Norge havde nær Tilknytning
til dette Land, søgte og fik forskellige Tjenestestillinger og Hverv
her.
Samtidig med at han under sit Ophold i Norge i 1696 ordnede
sine private Affærer, fik han saaledes det Hverv at lede Bjærgningen af Kanoner og Gods fra det forliste Skib »Charlotta«, sandsynligvis et armeret Koffardiskib (Defensionsskib), der var sunket paa 3 Favne Vand ved Stavern (Frederiksværn). Den 18. April
s. A. indberetter han til Commissariatet, hvad der er optaget og
reddet fra Vraget, og Commissariatet takker ham for Underretningen og de Foranstaltninger, han har truffet, særlig til at optage det sunkne Skibs 10 Attenpundige Kanoner.
Huitfeldt ses ogsaa at have været anvendt til Hvervning af
Søfolk til Flaaden i de Søndenfjeldske Distrikter. Saaledes skriver Kommandanten i Christianssand, Oberstlieutenant Nostitz: »at
som mand har givet Capt: Hvitfeldt Commission at antage till hans
K. M: tieneste herved Søe Estaten saa mange, hand kand overkomme ... «, og den 3. Juli s. A. meldte Huitfeldt fra Christianssand, at der nu var god Lejlighed til at hverve en temmelig Mængde
af norske og danske Matroser, som Monsieur Bart (den franske
Søhelt Jean Bart, Franskmændenes Tordenskjold) havde taget paa
hollandske Skibe og sat i Land i Norge. Skibene tilhørte en Transportflaade, der paa Vej med Korn fra Østersøen var faldet i Hollændernes Hænder, men som sammen med 3 konvojerende hollandske Orlogsskibe var blevet tilbageerobret af Jean Bart. Huitfeldts »gamle Ven« fra det foregaaende Aar, Oberstlieutenant v.
Nostitz, satte sig imidlertid imod hans Hvervning af disse Folk,

95

som han paastod tilhørte norske Regimenter, b·vorfra de i sin Tid
var rømt. Huitfeldt bad imidlertid Commissariatet om Medhold,
»da de paagældende Folk, der er befarne Karle, vil kunne yde
Kongen bedre Tjeneste til Søs end til Lands«, hvorefter Nostitz
blev anmodet om ikke at lægge Huitfeldt Hindringer i Vejen ved
Hvervningen. Til Trods herfor var Huitfeldt dog stadig udsat for
Trakasserier fra Nostitz' Side vedrøre11de Hvervning af Søfolk
til Flaaden, idet Grænserne for de to Etaters Kompetence m. H. t.
dette Spørgsmaal den Gang ikke var skarpt optrukket; det blev
de først ved Indrulleringens Indførelse i 1704.
Den 20. Juli s. A. melder Huitfeldt fra Stavern, at Optagningen af Kanonerne fra »Charlotta« nu er begyndt. Commissariatet
udtrykker sin Tilfredshed »med den Flid, han bruger«, og som
»hannem videre rekommenderer«. Den 7. Aug. s. A. melder Huitfeldt, at de opfiskede Kanoner er kommet om Bord paa Skibet,
der skal føre dem til København, og han faar senere fra Commissariatet Tak for sin anvendte Umage og Besked om, at Skibet med Kanonerne var ankommet.
Under Opholdet med sit Skib i og ved Christianssand det foregaaende Aar havde Huitfeldt gjort Bekendtskab med sin tilkommende Hustru, Kirsten Røyem, med hvem han blev gift den 5.
Maj 1696. Hun var Datter af Amtmand i Lister og Mandals Amt,
Claus Nielsen Røyem, der i nogen Tid var konstitueret Stiftamtmand i Christianssand, og dennes Hustru Elise Marie (Christiansdatter) Dop.
I de følgende 3 Aar 1697-98-99 findes kun faa Oplysninger
om Iver Huitfeldt. Den 28. December 1697 udnævntes han til Commandeur Capitain. Fra dette Aar forefindes et Brev fra ham til
de Deputerede ved Søe- og Land-Etatens General-Commissariat,
afsendt fra Mos den 27. Febr. 1697, som skal gengives her, ikke
af Hensyn til dets Indhold, der er ganske betydningsløst, men
fordi det frembyder et typisk Eksempel paa den Tids snørkled.e
og underdanige Stil, som anvendtes i den tjenstlige Korrespondance. I Modsætning til nu, hvor man ønsker at udtrykke det
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mest mulige med det færreste Antal Ord, har man Indtrykket
af, at det den Gang gjaldt om at sige det mindst mulige med det
størst mulige Antal. Heri syntes Huitfeldt at være en Mester,
hvilket man vist vil indrømme, naar man har læst Brevet, hvis
Ordlyd var følgende:
»Høyædle og Welbome Herrer,
mine Højgonstige Pattroner.
Den tachnemmellighed som burde findes hos mig for den store
godhed, mine Højbydende Herrer Hafver Haft att Er Jndre deres
Ringe thiennere med Et halft aars gasie att asignere tel Steft Ambtschrifver Claus Hansen, schulde forlengst af mig veret Efter kommet, mens som deres gonstige af 23 Januari mig forleden post
først fra Christiansand tel Mos blef tellstellet, saa formoder Jeg
ydmygst, mine Højbydende Herrer pardonerer, at Jeg Ved dette
Ringe dennem nu først underdanigst betacher, øndschede nogen
ockation vellde presentere sig, huor ved Jeg kunde tesmoignere,
med huad Respect Jeg kunde fortiene det Nafn att Regnes blant
det tal af deres thiennere, schulde Jnted Vere mig kierere. Jmedler tid schall roet daglig øndsche vere, det mine Højbydende Herrer Eche allene udi dete mens og mange Efter følgende Aar maatte
Lefve udi all self behagelig Velstand, det Jeg med andre Dependerende kunde kunde (I) profitere Ved deres vellefvende, huor
nest Jeg mig udj deres høje faveur Recomenderer og forblifver

Mos den 27. febrevari
Ao. 1697

Eders Exsellenser og Velbaame
Herrers allerydmygste plegtschyldige
thienner
I. Huitfeldt mppa.

Udskrift: Højædle og Welbome Herrer, Hans Kongl. Majestet
tel1 Danmark og Norges høje Deputerede ved Søe- og Land Estatets General Commesariat, mine højgonstige Patroner ydmygeligst
a Chiøbenhafn.
( Rødt Vaabensegl).

Slaget ved La Hogue (29. Maj 1692).

Kobberstik af Romain de Hooghe.

Admiral Hans Hansson Wachtmeister.
Maleri af D. Kl. Ehrenstrahl.

Ulrich Christian Gyldenløve.
Maleri af H. Rieaud.
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Den 30. Sept. 1699 skrev han fra sin Gaard Thronstad i Anledning af Edsaflæggelsen til den nye Konge, Frederik IV:
»Hoyædle och Welborne Hoybydende Herrer
mine Højgonstige Patroner.
Eders Exsellenses og mine Højbydende Herrers Gonstige befall att Efterlefve fremsender Jeg J all underdanighed Jgien den
mig allernaadigste forelagde ~d plegtschyldigst underschrefven,
Comandere, schall Jeg mig sito nedforføje, huor nest Jeg mig udi
allt som En Jndfød underdan finde trolydig, og som Jeg hafver
fornommet, att En dell schibe tel1 hans Kongl. Majestets thienneste blifver Equiperet, saa er min underdanig begiering, min(e)
højbydende Herrer Naadigst vellde andbetro mig Et der af att
Comandere, schall Jeg mig sito nedforføje, huor nest Jeg mig udi
mine højbydende høje Herrer(s) yndest Recomederer, og forblifver med største Respect i dybeste Soumision tiel met Lefneds
Eders Exsellenses og mine høyædle og
Velborne højbydende Herrers underdanige
Tronstad d. 30 Sept.
trolydige thienner
Ao. 1699
J. Huitfeldt mppa.
Som det fremgaar af disse to Breves Sted- og Datoangivelser,
var Huitfeldt stadig i Norge, hvor han siden sit Giftermaal i 1696
uden Tvivl havde haft fast Ophold paa sin Gaard Thronstad. Herfra er han da formentlig rejst rundt i de søndenfjeldske Distrikter for at hverve Folk til Søetaten, tilsyneladende en ringe og
beskeden samt for en Søofficer med Lyst til Søen lidet tilfredsstillende Beskæftigelse; men Huitfeldt passede sin Tjeneste med
Pligtfølelse og Nidkærhed, lige meget hvor betydningsfuld eller
hvor ringe denne end var, hvilket de mange Breve, som findes fra
hans Haand, netop fra denne Periode, bærer Vidnesbyrd om.
Til Gengæld har han da i disse Aar, hvor Kongen og Fædrelandet ikke havde Brug for ham som farende Søofficer, haft rig
Lejlighed til sammen med sin unge •Hustru og deres førstefødte
Iver Huitfoldt,
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Børn at nyde Familielivets Hygge og direkte forestaa Ledelsen
og Administrationen af sit Gods. Men hver Gang han anede selv
den ringeste Mulighed for, at der kunde være Brug for ham i hans
rette Element, Søen, var han rede og tilbød sin Tjeneste, som
f. Eks. i 1699, hvor han havde hørt, at der blev ekviperet en Del
Skibe til ~gl. Maj.' Tjeneste, hvorfor han straks anmoder om at
maatte faa betroet Kommandoen over et af dem.
Hans Anmodning blev efterkommet, da Flaaden det følgende
Foraar 1700 blev udrustet; men forinden fik han fuldt op at. gøre
med Hvervning af Matroser til denne. Han melder saaledes den
11. Februar, at han hidtil har berejst Distriktet mellem Christiania
og Moss, men at han nu drager til Drammen og Langesund, hvorhen eller til Laurvigen han beder Penge sendt til Hvervningens
Fortsættelse. Den 16. Februar melder han, at han, da en anden
Søofficer har faaet Ordre til at hverve i Frederiksstads Distrikt,
har begivet sig til Bragernæs, hvor han venter bedre Sukces til
at erholde de forlangte 5 a 600 Mand. Af den ret omfattende Korrespondance, der fra denne Vinter foreligger mellem ham og Commissariatet vedrørende Hvervningen, fremgaar, at Folkene efterhaanden sendtes til Danmark, men at der baade var Vanskeligheder m. H. t. at faa Skibe og Penge; han havde saaledes i 8 Dage
maattet indstille Hvervningen »formedelst Manquement af Penge«.
Den 17. April kunde han dog melde, at han nu anslog det hele
Antal af hvervede til 570, der nedsendes med de sidste Skibe, og
at han havde Penge nok. Han rejste nu selv til København, idet
han i Henhold til Kgl. Ordre af 29. Marts 1700 i Anledning af
den forestaaende Krig med Sverige skulde have Kommandoen over
Orlogsskibet »Prins Georg«. Dette Skib, der var armeret med 70
Kanoner og havde en Besætning paa 490 Mand, skulde indgaa i
den udrustede Flaades 5. Eskadre under Admiral v. Stocken.
Flaadens Deltagelse i dette for vort Land ·øvrigt ikke særlig
berømmelige Felttog var imidlertid rent strategisk set ikke uden
Betydning. Den kom til at spille en Rolle som »Fleet in being«,
der forinden Foreningen af den svenske Flaade med den kombi-
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nerede engelsk-hollandske, holdt denne sidste i Skak, og efter Foreningen holdt de tre allierede Flaader paa Afstand fra København
og forhindrede deres Bombardement af Hovedstaden.
Havde vor Flaade i 1807 været udrustet som i Aaret 1700, var
København mulig ogsaa den Gang blevet fritaget for Bombardement og vor Flaade for den forsmædelige Bortførelse. Da Englands Flaadepolitik m. H. t. Danmark-Norge Aar 1700 i mangt
og meget minder om det, der skete ca. 100 Aar senere i 1801 og
1807, hvilket Begivenhederne i 1700 kan ~iges at have været en
Forløber til, kan det formentlig have sin Interesse i det følgende
at give en Oversigt over Hovedbegivenhederne i den kortvarige
Krig med Sverige. I denne kom Iver Huitfeldt som nævnt først til
at deltage som Chef for Orlogsskibet »Prins Georg« i den udrustede Flaade; senere deltog han ved Københavns Forsvar mod
de forenede Flaaders Angreb og Forsøg paa Bombardement.

Krigen mod Sverige Aar 1700
Ved Kong Christian V's Død i August 1699 vaktes der hos
hans Søn og Efterfølger paa Danmarks og Norges Trone, Kong
Frederik IV, der fra sin Faders RegePing havde arvet det spændte
Forhold til Sverige og Gottorp samt den venskabelige Tilnærmelse
til Polens Konge August II og Czar Peter af Rusland, Ønske og
Haab om ved disse to Monarkers Hjælp at faa bragt de to store
Spørgsmaal, som i det sidste halve Aarhundrede havde beskæftiget dansk Udenrigspolitik, og som der havde været kæmpet om
med Ord og Sværd, til en for Danmark gunstig Løsning. Det
drejede sig om Tilbageerobringen af de skaanske Provinser og den
deraf følgende Genoprettelse af dansk Søherredømme i Østersøen
samt en tilfredsstillende Ordning af Hertugdømmernes Forhold,
saaledes at den danske Konge kunde blive eneraadende her og
være i Stand til at dæmme op for en fjendtlig Indmarch i sine
Lande.
7•
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I Aarene 1683 og 1689, hvor store Flaader havde været udrustet under Niels Juel, havde det truet med Krig mod Sverige, der
støttede Hertugens Planer; men ved Sømagtemes Indgriben var
Krigen blevet forhindret. Ved Forliget i Altona med Sverige, England-Holland og nogle nordtyske Stater som Garanter var den
holstenske Hertugs Suverænitet blevet anerkendt, og Hertugens
Ret til at slutte Forbund og anlægge Fæstninger blevet stadfæstet. Disse Rettigheder benyttede Hertugen sig af til at optræde
udfordrende overfor den danske Konge, og hertil fik han inddirekte Hjælp af den unge svenske Konge Karl XII, med hvis ældste Søster, Hedvig Sofie, han i 1698 var blevet gift. At Karl XII
ogsaa i strategisk Henseende saa sin Fordel ved at have den gottorpske Hertug som Allieret, er en given Sag, thi igennem hans
Land, der grænsede nær op til nogle af de svenske Besiddelser i
Tyskland, kunde han faa en let og bekvem Opmarch mod Danmark for sine Hære, der kunde basere deres Operationer paa
Hertugens Fæstninger.
Hertugen, der paa Grund af den danske Konges voksende
Harme over hans Konspirationer ikke mere følte sig sikker i sit
eget Land, flyttede med sin Gemalinde og sin Hofstat til Sverige,
hvor han traf sin kongelige Svoger, der lovede ham Hjælp. Svenske Tropper fra Stade og Weimar fik Ordre til at rykke ind i
Holsten, og med deres Hjælp byggede Hertugen Skanser og Grænsefæstninger. Samtidig afgik en svensk Flaadestyrke paa 12 Linieskibe og 6 Fregatter i Oktober 1699 fra Carlskrona til Rygen for
i Tilfælde af dansk Angreb at medvirke ved Holstens Forsvar.
Dette havde til Følge, at den danske Flaade beordredes ud, men
paa Grund af Storm maatte den snart vende tilbage til København. Senere paa Efteraaret returnerede ogsaa den svenske Flaadestyrke til sin Basis, hvor man nu af al Kraft saavel som i København gilc i Gang med at forberede sig til større Udrustninger
det følgende Aar, idet man fra begge Sider ventede, at Krigen
da for Alvor vilde bryde ud.
Imidlertid havde Frederik IV som Modtræk mod de svensk-
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holstenske Allianceplaner den 25. Sept. 1699 i dybeste Hemmelighed sluttet et Angrebsforbund med Kurfyrsten af Sachsen, der
i 1697 var blevet Konge af Polen. Dette Forbund, der den 17. Nov.
s. A. blev tiltraadt af den russiske Czar, var rettet mod Sverige,
hvis voksende Magt som Østersøstat med dets store Besiddelser
i Tyskland og i Østersøprovinseme de alle tre var enige om at
ville knuse. De haabede, at de ved et pludseligt Angreb kunde
vinde tilbage, hvad Sverige i sin Tid havde frataget deres Lande.
Men Sverige stod heller ikke alene. De to Sømagter EnglandHolland, der ikke igen ønskede Sundet paa en enkelt Magts Haand,
og som under deres Krig med Frankrig ønskede Ro i Norden,
udbyggede og fornyede sammen med Sverige Altonaforliget ved
i Januar 1700 at indgaa et Forbund i Haag, hvorved de forpligtede
sig til i Fællesskab at bidrage med væbnede Styrker til Holstens
Forsvar mod et eventuelt Angreb fra dansk Side; thi et saadant
vilde uvægerligt ogsaa betyde Krig mod Holstens Allierede, Sverige.
Uvejret over Norden trak saaledes mere og mere sammen og
brød i Løbet af Foraaret 1700 ud i lys Lue. I Henhold til Angrebsforbundet mellem Danmark, Sachsen-Polen og Rusland rykkede
sachsiske Tropper i Marts s. A. til stor Overraskelse for Sverige
ind i Livland og marcherede mod Riga, hvorefter Frederik IV rykkede ind i Holsten. Rusland, der endnu ikke havde faaet afviklet
sin ret uheldige Krig mod Tyrkiet, lod af denne Grund vente
paa sig.
De danske Tropper, der rykkede ind i Holsten, blev kommanderet af Hertug Ferdinand Wilhelm af Wiirtemberg, der med stor
Berømmelse havde anført de danske Hjælpetropper i den franskengelske Krig og var blevet dansk Generalfeltmarchal. De af den
gottorpske Hertug ved svensk Hjælp opførte Grænsefæstninger
blev sløjfet, og den danske Hær lagde sig for Fæstningen Tønning. Samtidig klargjordes Flaaden.
Denne talte ved Christian V's Død 30 Linieskibe samt 20 Fregatter og mindre Skibe. Skibene var i god Stand med et godt og
veluddannet Officerskorps; men der manglede Matroser til Flaa-
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den, og denne havde siden Niels Juels Død savnet en Fører, der
kunde tage Arven op efter denne store Admiral.
For at bøde herpaa maatte den nye Konge derfor med den
forestaaende Krig for Øje foretage en Omorganisering af Søetatens øvers,t e Styrelse. Der var blandt de ældre Søofficerer ingen
udprægede Føreremner. Ganske vist var Christian V's uægte Søn,
Ulrich Christian Gyldenløve, blevet uddannet til Søofficersgemingen, idet han fra sit 15. Aar i 3 Aar havde forrettet Tjeneste i den
franske Marine, der under Tourvilles Anførsel nød et stort Ry;
men Gyldenløve var for ung og havde for ringe Erfaring til under
en Krig at kommandere den dansk-norske Flaade. Vel var han i
1696 som attenaarig blevet udnævnt til Admiral og Vicepræsident
i Admiralitetet og Aaret efter ved Niels Juels Død til Præsident
i dette og General-Admiral-Lieutenant, hvorved han i Anciennitet
blev Søetatens ældste Flagmand; men Frederik IV veg dog tilbage
for under de her nævnte Forhold at tage de fulde Konsekvenser
af sin Halvbroders hurtige og glimrende Karriere. Derimod fandtes i Statens øverste Styrelse en Mand, der ikke alene var i Besiddelse af fremragende Evner, Dygtighed og Erfaring, men ogsaa havde Kendskab til Søetaten. Det var Niels Juels 2 Aar yngre
Broder, den højtfortjente 70-aarige Geheimeraad Jens Juel, der,
foruden at have haft adskillige Stillinger i Statens øverste Administration og som Diplomat, i en Aarrække havde været 1. Deputeret i General-Commissariatet. Han havde desuden ved flere Lejligheder fulgt sin berømte Broder om Bord paa Flaaden og havde
bl.a. bivaanet Slaget i Køge Bugt den 1. Juli 1677. Han var ganske vist civil og var ikke uddannet paa Søen; men den unge Konge
mente dog alligevel, saaledes som Forholdene nu engang laa, i ham
at have den rette Mand til at stille i Spidsen for Søetat~n og
kommandere Flaaden, naar blot han samtidig kunde faa den fornødne sagkyndige Assistance.
Dette ordnedes paa den Maade, at Admiralitetet i H. t. kgl.
Ordn. af 21. Oktober 1699 blev omorganiseret, saaledes at det
fremtidig foruden af General-Admiralen, hvortil Jens Juel s. D.
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blev udnævnt, kom til at bestaa af General-Admiral-Lieutenanten
(Gyldenløve), samtlige Admiraler, Viceadmiraler og Schoutbynachter samt 2 civile Admiralitetsraader. Et Par Aar senere
udvidedes Medlemmernes Antal endvidere med 2 Kommandører,
som hvert halve Aar skulde udskiftes. I dette sagkyndige Raad,
der havde samtlige Officerer af Admiralsklassen til Medlemmer,
sikredes der saaledes den ny udnævnte usøkyndige General-Admiral den fornødne sagkyndige Åssistance og Vejledning; men da
Beslutningerne i Admiralitetet blev truffet efter Stemmeflerhed,
blev det en meget tungtvirkende Styrelsesform, der herved blev
indført, og da denne senere blev overført paa den udrustede Flaade
i Form af besværlige Krigsraad, var Initiativ og Handlekraft nær
ved at blive frataget dansk Flaadeføring.
Admiralitetet var imidlertid ikke den øverste Marineledelses
eneste Organ. Til at bestyre Søetatens Økonomi fandtes et for
Sø- og Landetaten fælles General-Commissariat med Overkrigssekretæren som Præsident og 2 Gehejme- og Etatsraader, 3 Etatsraader og 1 Justitsraad som Medlemmer. Under General-Commissariatet sorterede ?gsaa direkte forskellige Tjenestegrene, saasom
Konvojeringstjenesten og Indrulleringen, saaledes som vi har set
af Iver Huitfeldts Korrespondance, samt endelig Søetatens civile
Organer, Lodstjeneste, Søkortarkiv m. v. Som den øverste Marineledelses tredie Organ stod Overkrigssekretæren, der ogsaa paa
den Tid var fælles med Landetaten. Han refererede alle militære
Sager for Kongen og paraferede de derhen hørende udfærdigede
Kgl. Befalinger og Resolutioner. Han var som Regel civil og svarede nærmest til vore Dages Forsvarsminister.
Med den her skitserede sømilitære Ledelse ved sin Side ledede
General-Admiral Jens Juel trods sit svigtende Helbred med stor
Kraft Udrustningen af Flaaden, for hvilken han den 29. Marts
1700 udnævntes til Chef. Men allerede den 7. Maj maatte han paa
Grund af Sygdom overgive Kommandoen til sin N æstkommanderende, den 22-aarige General-Admiral-Lieutenant Gyldenløve,
som nu ikke for anden Gang kunde forbigaas til Flaadechefsstil-
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Ungen. For imidlertid at bøde paa hans Ungdom og manglende
Erfaring medgav man ham som Raadgivere om Bord i Flaaden den
ældste Flagmand, Admiral Paulsen, samt den Deputerede i General-Commissariatet, Etatsraad Oluf Hansen, der IO Aar senere
sammen med Iver Huitfeldt omkom ved Kampen i Køge Bugt,
da »Dannebrog« sprang i Luften.
Ved sin Fratræden havde Jens Juel i en Memorial til Kongen
givet en Fremstilling af sine Tanker vedrørende Flaadens Anvendelse; denne gik ud paa saa hurtigt som muligt »vel forsynet med
Slupper og Brandtøj« at gaa til Carlskrona for at ødelægge den
svenske Hovedflaade, der laa under Udrustning her. Jens Juel udtalte endvidere som sin Mening, at hvis dette ikke kunde gøres
indenfor et Tidsrum af 3 Uger, kunde Kongen lige saa godt straks
indlede Fredsunderhandlinger, da den engelsk-hollandske Flaade
ellers vilde lægge sig for København og Svenskerne være Herrer
i Østersøen. Denne Spaadom, der vidnede om stor Fremsynethed
hos den gamle, erfarne Statsmand, skulde desværre snart gaa i
Opfyldelse.
Imidlertid afrejste den danske Konge den 22. Maj til Hæren
i Holsten, kun efterladende en ringe Hærstyrke paa Sjælland, idet
han, ligesom Frederik VI i 1807, overlod Hovedstaden til sin egen
Skæbne; men han har vel ment, at Flaaden, der i Modsætning til
i 1807 var fuldt udrustet, vilde være i Stand til at afværge ethvert
Landgangsforsøg paa Sjælland. Forinden sin Afrejse havde Kongen indsat en provisorisk Regering, »Slotsloven«, hvori den afgaaede Flaadechef, General-Admiral Jens Juel, havde Sæde; men
allerede 2 Dage efter afgik denne af sit Fædreland højt fortjente
Mand ved Døden. Hans Navn havde været knyttet til alle
Hovedbegivenhederne i en af vort Lands mest kritiske Perioder.
I 1660 havde Jens Juel som Gehejmesekretær forhandlet med den
svenske Konge Carl Gustav om Afslutningen af den ulykkelige
Fred i København; i 1675 sendtes han til Norge til Assistance for
Statholderen Ulrich Frederik Gyldenløve under den saakaldte
»Gyldenløves Fejde«; i 1677 var han om Bord i Flaaden under
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Slaget i Køge Bugt og ved Kalmar samt deltog i Aktionen mod
Riigen, og endelig 1679 deltog han som Kommissær ved Fredsforhandlingerne i Lund. Han havde iøvrigt haft betydningsfulde Stillinger som Præsident i Kammerkollegiet, Direktør for VestindiskGuineisk Kompagni,. Guvernør over Riigen, Assessor i Højesteret,
Deputeret i General-Commissariatet for Land- og Søetaten samt
som Ambassadør ved forskellige europæiske Hoffer, indtil han i
sit Livs Aften blev sin store, navnkundige Broders Efterfølger i
Spidsen for Søetaten og som Flaadechef, i Sandhed en enestaaende
og mærkelig Karriere.
Jens Juel blev dog i saa Henseende næsten overtrumfet af sin
Efterfølger i Flaaden, Gyldenløve, omend han, i Modsætning til
denne, udelukkende havde erhvervet sine høje Stillinger ved egne
Fortjenester, medens Gyldenløve i en ung Alder var naaet frem
til de højeste Poster paa Grund af sin kongelige Byrd. Forinden
Gyldenløve som 19-aarig var blevet udnævnt til Præsident i Admiralitetet og Gener~l-Admiral-Lieutenant, indehavde han Stillingerne som Stiftamtmand paa Island og Generalpostmester i Norge,
hvilke Stillinger dog vel nærmest var rent nominelle for at skaffe
ham de deraf flydende Indtægter. Den mige Gyldenløve var dog
ligesom sin aldrende Forgænger en begavet og kundskabsrig Mand.
En fransk Diplomat, der under et Ophold i København havde
truffet den 15-aarige Gyldenløve, omtaler ham som »en smuk,
meget aandrig ung Mand, en af de mest fuldendte Kavalerer, han
nogensinde havde set, og mere dygtig i Skibskonstruktion og Matematik end de dueligste Mestre«. Under sin Tjeneste i den franske Marine havde Gyldenløve særlig gjort sig bekendt med dennes Søtaktik, som stod paa et meget højt Standpunkt under Flaadeførere som Tourville, hvilket man i det foregaaende har faaet
et klart Indtryk af ved at læse Skildringerne af de Søslag, hvori
denne store franske Admiral deltog mod de kombinerede engelskhollandske Flaader. Gyldenløve fik under sit mangeaarige Virke
som Flaadechef under den store nordiske Krig god Brug for denne
sin Viden i Søkrigskunsten, omend hans Taktik var præget af
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Forsigtighed og ikke havde den Elan og Gaaen paa som Ludvig
XIV's store Flaadeførers eller vort eget Lands Niels Juels. Han
opnaaede da heller ikke de store Resultater, men udsatte ved Anvendelsen af sin Formaltaktik heller ikke Flaaden for at løbe nogen
Risiko. Men medens den danske Hovedflaade under Gyldenløve
i den store nordiske Krig kæmpede sine henholdende og uafgjorte
Kampe mod Svenskerne i Østersøen, opstod i Krigens andet Kampafsnit, Kattegat, samt i Farvandene ved Riigen en ny Form for
dansk Krigsførelse, »den lille Krig« - Søkrigen, ført med Vovemod og Kraft om Bord i mindre og lettere Skibe og Fartøjer, der
benyttede sig af Farvandenes særlige Beskaffenhed til at vinde
Fordele overfor Fjenden, en Form for Søkrigsførelse, som i højere
Grad passer for vore Forhold, og som Tordenskjold og Sehested
ved deres Vovemod, deres Snarraadighed og Seen bort fra forældede og traditionsbundne Formaliteter var de første til at præge
og danne Skole for.
I Slutningen af Maj Aar 1700 af gik den danske Flaade under
Gyldenløves Kommando til Østersøen for i Overensstemmelse med
den afdøde Jens Juels Memorandum, der i Generalinstruksen for
Flaaden i det hele og store var blevet fulgt, at angribe den svenske
Flaade, hvad enten denne var staaet til Søs eller endnu laa under
Udrustning i sin Basishavn, Carlskrona. Den danske Flaade tog
foreløbig Ophold i Farvandet ved Bornholm og i Hanobugten paa
den skaanske Sydkyst, idet lettere Fartøjer sendtes til Rekognoscering af Forholdene i Carlskrona, hvor den svenske Flaade endnu laa for at fuldende sin Udrustning. Men herved blev det ogsaa;
thi dels manglede den danske Flaade passende Fartøjer, særlig
Bombefartøjer og Brandere, til med Virkning at kunne gøre den
svenske Flaades Skibe nogen Skade i dens Basishavn, og dels lammedes den danske Øverstkommanderendes Handlekraft og Initiativ ved, at han var syg, »lidende i sit Bryst«. Endelig var Kommandoforholdene indenfor Flaaden alt andet end klare og tilfreds·
stillende, idet den Kommanderendes Hænder var for stærkt bundne
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af forskellige Hensyn. Dels skulde Krigsraadet, som man af Hensyn til den unge og uerfarne Øverstkommanderende havde givet
særlig udstrakt Myndighed, spørges om baade det ene og det
-andet, dels skulde der, før vigtigere Beslutninger blev taget, konfereres med den provisoriske Regering i København og Forholdsordre indhentes fra Kongen i Holsten. Hertil kom, at det indbyrdes Forhold mellem de højere Officerer, Admiralerne, om Bord
i Flaaden var alt andet end godt. Det var jo saa at sige hele
Admiralitetet, der var om Bord, og de var vant til, naar de i Land
sad omkring det grø_nne Forhandlingsbord i Admiralitetsbygningen, sammen at diskutere de forskellige Spørgsmaal, idet alle der
havde lige Stemmeret, og det udartede om Bord til et evigt Skænderi. Kun indenfor 5. Eskadre, der under Admiral v. Stocken dannede Flaadens Avantgarde, hvori Iver Huitfeldt med sit Skib
gjorde Tjeneste, synes man at have haft det fredeligt og rart. Saaledes skrev Admiral v. Stocken i alle Tilfælde bl. a. til Overkrigssekre.tæren, at der manglede Enighed om Bord i Flaaden, »at man
kunde skrive en hel Bog derom«, men »i min Eskadre er der Ro,
jeg befinder mig bedst i Søen for at blive fri for Skænderi«. At
disse forskellige Forhold lammede Initiativet og Handlekraften i
Flaaden, saaledes at den gamle Jens Juels dristige Angrebsplan mod
den fjendtlige Flaade blev til intet, er derfor meget forstaaeligt.
Afgørelsen skulde imidlertid komme fra en hel anden Kant.
Efter 14 Dages Uvirksomhed fik Gyldenløve Ordre til ufortøvet at vende hjem, hvilket var foranlediget af Oplysninger, man
havde faaet om en forenet engelsk-hollandsk Flaadestyrkes Afgang til danske Farvande. Den danske Flaade skulde derfor trække
sig tilbage til Sundet »og alene holde sig til Defensionen, dersom
enten de Hollænder, de Englænder eller de Svenske did skulde
· komme«.
En engelsk-hollandsk Flaade, der bestod af 10 engelske og 13
hollandske Linieskibe under Admiralerne Rooke og Almonde med
førstnævnte som Øverstkommanderende, var paa det Tidspunkt
allerede undervejs mod de danske Farvande med det Formaal at
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opfylde de respektive Landes Garantiforpligtelser i H. t. Altonaforliget og Forbundstraktaten i Haag. Den 9. Juni ankom Styrken
til Gøteborg, hvor Forhandlinger blev optaget med den svenske
Regering og de svenske Flaademyndigheder om en f æltes Operationsplan og et gensidigt Samarbejde mellem de respektive Flaader. Men herom kunde man ikke blive enige.
Karl XII vilde straks gaa aggressivt til Værks mod Danmark
uden at indlade sig i videre Forhandlinger med dette Lartd, hvorimod den engelske Øverstkommanderendes Opgave i Følge hans
Instruktioner var begrænset til at skaffe Fred i Norden uden Anvendelse af mere Magt, end Situationen uundgaaelig krævede, altsaa nærmest det modsatte af, hvad den svenske Konge ønskede.
Desuden var der Uenighed mellem Parterne om Kommandoforholdene, idet Admiral Rooke paa det bestemteste modsatte sig
den svenske Konges Krav om, at Admiral Wachtmeister skulde
have Overkommandoen over de tre Flaader. Da man ikke kunde
blive enige herom, blev det besluttet, at de to Styrker, som iøvrigt endnu var adskilte, idet den ene laa i Kattegat, den anden
i Østersøen med den danske Flaade imellem sig, ikke skulde have
nogen fælles Øverstkommanderende, men operere hver for sig
efter forudgaaende fælles Aftale. At dette ikke var nogen heldig
Ordning, siger sig selv; men med de to Parters stærkt afvigende
Anskuelser m. H. t. Operationernes Hovedformaal var næppe nogen
anden Ordning mulig.
Imidlertid havde den engelsk-hollandske Flaade flyttet sig fra
Gøteborg til Sjællands Nordkyst, hvor den afventede den svenske Flaade, der efter de trufne Aftaler skulde iværksætte Foreningen gennem Store Bælt.
Gyldenløve fik Ordre til med den danske Flaade at gaa til
Sundets nordlige Del, og det blev betydet den Øverstkommanderende for de forenede Flaader, at ethvert Forsøg paa at trænge
ind i dette Farvand vilde blive imødegaaet med Magt.
Den svenske Hovedflaade paa 34 Orlogsskibe og 11 Fregatter
havde imidlertid den 16. Juni forladt Carlskrona. Den svenske
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Konge fulgte med Flaaden til Ystad, hvorfra det havde været hans
Hensigt, efter at den danske Flaade var slaaet, personlig at lede
Overførelsen af en Hær til Kontinentet for at angribe den danske
Hær i Holsten; men da den danske Flaade søgte at undgaa Slag
og efter Kongens Ordre havde trukket sig tilbage til Sundet, blev
denne Plan opgivet. Karl XII tog i Stedet for til Malmø, og efter
at have konfereret med den engelske Admiral gav han Wachtmeister Ordre til med den svenske Flaade ufortøvet at søge Forening med de vestlige Allieredes gennem Sundet.
Det var imidlertid en alt andet end let Opgave, der herved var
stillet den svenske General-Admiral, thi efter at han den 27. Juni
var ankommet til Sundet, hvor han var gaaet til Ankers ud for
Linnhamn, fik Gyldenløve Ordre til med den danske Flaade at
lægge sig ved Drogdens nordlige Munding og spærre ham Vejen
Nordpaa gennem dette Farvand. Den anden Vej, der kunde være
Tale om for Wachtmeister at benytte, Flinterenden, var paa Grund
af dette Farvands Dybde- og Strømforhold, mange Stenrev og Puller samt Mangel paa fast Afmærkning anset for at være upassabelt
for Datidens store Sejlskibe. Til Trods for den svenske GeneralAdmirals Forestillinger og Protest gav Karl XII ham kategorisk
Ordre til, enten ad det ene eller det andet Løb, at søge Forening
gennem Sundet med den engelsk-hollandske Flaade, der imidlertid havde indtaget den danske Flaades Plads Nord for Hveen.
Da Wachtmeister ikke vovede under Fjendens Ild at forcere
Drogden, hvorfra alle Sømærker tillige var inddragne, valgte han
at gaa gennem Flinterenden, hvor Farvandet forind.en blev afmærket til Vejledning for Sejladsen. Men han maatte til sin store
Beklagelse skille sig af med 5 af sine største Skibe, hvis store
Dybgaaende ikke tillod Passagen af det grundede Farvand. Med
Tabet af 3 Orlogsskibe, som grundstødte og senere maatte søge
tilbage til Carlskrona for at reparere, lykkedes det ham Natten
mellem den 3. og 4. Juli at føre Flaaden igennem det vanskelige
Farvand og naa Malmø Red, hvorefter Foreningen med de Allieredes Flaade kunde finde Sted. Lige overfor den samlede Styrke
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af 61 Linieskibe var der intet andet for Gyldenløve at gøre end
at trække sig tilbage og søge Beskyttelse under Københavns Defension og paa bedste Maade søge at dække Byen mod det forventede Bombardement fra Søen, som da heller ikke lod vente
paa sig.
Imidlertid blev der fra dansk Side foretaget allehaande Forsvarsforanstaltninger af Søfronten. Flaadens Skibe lagdes ind paa
Inderreden under Beskyttelse af Kystbefæstninger, udlagte Blokskibe og Spærrebomme, ligesom Indløbet blev spærret med -sænkede Skibe. Det var jo først og fremmest Flaaden, de Allierede
vilde have fat i; thi saa længe den ikke var sat ud af Spillet, var
Vejen over Havet ikke fri og Danmarks Magt ikke lammet. Det
var i Virkeligheden det samme Billede, der tegnede sig Aar 1700
som 107 Aar senere: Landets Regent med Hæren i Holsten, Flaaden ved København og en engelsk (allieret) Flaade i Sundet for
at lægge et diplomatisk Tryk paa den danske Regering. Begge
Gange endte det med Bombardement af Hovedstaden; men i 1700
slap vi billigere fra det end i 1807.
Natten mellem den 20. og 21. Juli aabnedes et Bombardement
af engelske, hollandske og svenske Bombarder-Gallioter mod den
danske Flaade. Der blev ialt kastet 160 Bomber, som faldt imellem Skibene. Kun 5 ramte disse, men uden at springe. Bomberne
vejede hver 200 Pund med et Indhold af 8 Pund fint Melkrudt,
der var forsynet med et Brandrør, som var tidsindstillet til 2 Minutter. En Bombe faldt ned ovenpaa Fokkerøstet i Just Juels Skib
»Norske Løve«, gik igennem Skibssiden og slog en Rappert i Stykker og fortsatte gennem Dækket, hvor den foraarsagede en Del
Skade og dræbte en Mand. Man vil saaledes kunne forstaa, at
den danske Flaade, hvis Skibe laa pakket tæt sammen med Krudt
om Bord, den Nat svævede i den største Fare for at blive antændt
og totalt ødelagt. Skibene blev derfor mere spredt og en Del af
Krudtet bragt i Land. Desuden søgte man yderligere at formindske Faren for Flaaden ved paa Grundene udenfor Reden at udlægge armerede Pramme, saaledes at de fjendtlige Bombarder-Gal-
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oter blev. holdt paa Afstand og ikke kunde naa Skibene med
.eres Bomber.
Bombardementet blev imidlertid gentaget den 26. Juli, men
lenne Gang mod Byen, da Flaaden ikke kunde naaes. De fjendtige Bombarderfartøjer blev opankret udfor det nye Værk (paa
'.'lyholm) for at kaste deres Bomber mod Christianshavn. Der blev
ierfor givet Ordre til, at de armerede Pramme af Chalupperne
;kulde bugseres ud for at afværge Bombardementet. Efter at Prammene var lagt paa Plads, saaledes at de med deres Kanoner kunde
række de fjendtlige Bombarder-Galioter og disses Dækningsskibe,
lagdes Chalupperne i en Række langs med og indenfor Prammene
for at forhindre eventuelt angribende mindre Fartøjer i at erobre
disse.
Ved denne Lejlighed var Iver Huitfeldt med, ikke om Bord
i sit Orlogsskib »Prins Georg«, thi dette Skib havde paa et elle•r
andet Tidspunkt, hvornaar vides ikke, maattet afgive en Del af
sin Besætning til andre Skibe, der ikke havde fuldtallige Besætninger; muligt har det drejet sig QIIl Prammene og Chalupperne,
thi det var om Bord i disse, Huitfeldt kom til at gøre en Indsats. Herom nævner Topsøe-Jensen og Marquard i deres Bog om
»Officerer i den dansk-norske Søetat« følgende:
»Chef for et Detachement Pramme og Chalupper ved Kbh.s
ForsvaJ mod den komb. engelsk-svenske Flaades Angreb; viste
ved denne Lejlighed stor Bravour og bortjog nogle Bombardergalioter, der skulde bombardere Byen.«
De udbugserede Pramme tvang nemlig ved deres hurtige og
nøjagtige Beskyqning ikke alene de fjendtlige Bombarder-Galioter til at kappe deres Ankertove og trække sig tilbage, men
7 fjendtlige Orlogsskibe, som var lagt frem til Beskyttelse af Galioterne, maatte ogsaa lette og trække sig udenfor Skudvidde.
Da det saaledes ikke var lykkedes for de Allierede at faa Ram
paa den danske Flaade paa denne Maade, fik den svenske Konge,
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dog ikke uden en vis Modstand fra Admiral Rookes Side, sat igen
nem, at der skulde foretages en Landgang paa Sjælland for vec
Københavns Indtagelse at sikre sig det eftertragtede Bytte.
Overførsel af Tropperne til dette Forehavende skulde efter den
første Bestemmelse være foregaaet dels fra Ystad til Køge Bugt
og dels fra Landskrona til den sjællandske Sundkyst; men paa
Grund af Vejrforholdene maatte den førstnævnte af disse opgives, hvorfor de dertil bestemte Tropper blev sendt til Landskrona,
hvor den samlede Landgangsstyrke derved blev bragt op til 10.000
Mand foruden 2000 Knægte, der forinden var indskibet paa Flaaden. Landgangsforetagendet skulde direkte ledes af Generalkvartermester Stuart, der ogsaa havde udarbejdet Planen hertil, og
Transportens Dækning" hvortil var afgivet 7 Linieskibe og 5 Fregatter, stilledes under den svenske Admiral Ankerstjemas Kommando. Landgangshærens Fortrop paa 3000 Mand indskibedes om
Morgenen den 3. August dels paa Fregatterne og dels paa nogle
Koffardiskibe, som derefter forlod Landskrona, og efter at have
forenet sig med Eskorteskibene gik den samlede Transport til Ankers under Hveen. I Løbet af Natten fordeltes Knægtene til Landsætningsfartøjerne, der dels bestod af Skibenes Barkasser og dels
af forskellige Slags Smaafartøjer, der var samlet sammen fra den
skaanske Sundkyst, og tidligt om Morgenen den 4. August begav
hele Konvojen sig paa Vej mod den danske Kyst, hvor Landsætningen skulde foregaa paa Kyststrækningen udfor Krogerup Herregaard og Tipperup By Nord for Humlebæk. Paa Grund af stærk
Modvind naaedes Landgangsstedet først Kl. 4 om Eftermiddagen.
En dansk Eskadron Ryttere, der viste sig paa Stranden, blev hurtigt forjaget af Skibenes Ild; ligeledes maatte 10 danske Fregatter
under Kommando af Capitain Just Juel, der fra København var
sendt Nord paa i Sundet for at forsøge at afværge Landgangen,
ogsaa fortrække, idet 2 af de Allieredes Eskorteskibe under Sejl
stævnede ind mod Land for at afskære dem.
De Allieredes Landgang, hvori den unge svenske Konge deltog
med Liv og Sjæl som en af de første, kunde nu uhindret sættes

De forenede engelske, svenske og hollandske Flaader bombarderer
København Aar 1700.

Efter samtidigt Stik.

Den danske Transportflaade paa Vej mod Skaane 11. November 1709.
Efter samtidigt Stik.

Frederik IV.
Utcr samtidigt Stil...

Mcdaille fra 1710 slaaet til Minde om
Kampen i Køge Bugt.
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i Gang og udførtes ved, at de mindre Fartøjer med Landgangstropperne om Bord passerede imellem to Dækningslinier af de
større Skibe, og i det Øjeblik, Baadene tog Grunden, sprang Tropperne i Vandet og vadede ind. Et Brohoved i Land blev hurtigt
dannet og Forstærkningstropper efterhaanden sendt over fra
Skaane. Karl XII ventede nu kun paa Ankomsten af Belejringsartilleri for at paabegynde Angrebet mod København.
Men inden dette kunde sættes i Værk, kom Meddelelsen om
Forliget, som den danske Konge og Hertugen af Holsten den 18.
August havde sluttet paa Slottet Traventhal i Holsten, i Henhold
til hvilket Hertugens Suverænitet udtrykkelig erkendtes, ligesom
hans Rettigheder til at anlægge Fæstninger, slutte Forbund og holde
en væbnet Styrke af indtil 6000 Mand.
Sømagterne, der nu havde opfyldt deres Forpligtelser i H. t.
Altonaforliget og havde skaffet Fred i Norden, var derefter ikke
mere interesseret i Foretagendet og rettede et saadant Pres mod
den svenske Konge, at denne maatte bide i det sure Æble og
trække sine Tropper tilbage fra Sjælland.
Saaledes endte Danmarks første Deltagelse i den store nordiske Krig. Selvom vi slap billigt fra det, maa det dog indrømmes, at Felttoget for vort Vedkommende ikke havde været særligt
ærefuldt og nær kunde være blevet katastrofalt.

Anden Opholdsperiode i Norge. Indrulleringen
Efter at Flaaden i September Maaned 1700 var blevet oplagt,
fik Iver Huitfeldt General-Admiral-Lieutenant Gyldenløves Tilladelse til i December Maaned s. A. at rejse hjem til Norge. Paa
dette Tidspunkt stod han sammen med sine tre ældre Kammerater, de senere under den store nordiske Krig berømte Admiraler, Raben, Reetz og Sehested, blandt de ældste Kommandørkaptajner og kunde derfor, da Kommandørgraden endnu ikke var
Iver Hultfcldt.

8
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blevet indført, snart gøre sig Haab om at avancere til Flagmand
(Fællesbetegnelse for Admiralsgraderne). For ikke at blive glemt
skrev han derfor inden sin Afrejse til sine Foresatte, »at hvis der
under hans Fraværelse skal gøres nogle Flagofficerer, at da ingen
yngre end han ved sine Venners lntercession maa blive h?,m foretrukken, da han mener sig saa dygtig som en anden og derhos
er en indfødt Undersaat.«
Naar Huitfeldt saaledes ved denne Lejlighed og iøvrigt gentagne Gange senere saa sig foranlediget til overfor sine Foresatte,
de Deputerede i General-Commissariatet, at bringe sig i Erindring
ved et eventuelt Avancement, er Grunden formentlig den, at Avancementsforholdene indenfor Søetaten paa den Tid var ret usta. bile. Dels var Søofficerskorpset endnu ret uensartet sammensat,
idet Officerer fra den gamle Ordning fra Tiden før den skaanske
Krigs Afslutning gik Side om Side med Officerer, der havde faaet
deres Uddannelse som Lærlinge, og dels skulde der indføres Besparelser paa Statens Lønningsbudget efter Krigen. Kong Frederik IV, der favoriserede Folk af tysk Afstamning, saa desuden
som bekendt ikke med særlig venlige Øjne paa den gamle danske
Adel, hvortil Huitfeldt hørte. Intet Under, at denne derfor følte
sig lidt utryg m. H. t. sin Fremtid.
Omtrent samtidig med Søkadetkompagniets Oprettelse indførtes i Begyndelsen af 1701 Kommandørsgraden, men Huitfeldt
naaede ikke at komme med i første Omgang, hvor hans tre ældre
Kammerater og Formænd, Raben, Reedtz og Sehested, alle avancerede til Kommapdører den 8. Marts 1701. Huitfeldt forsømte imidlertid ikke nogen Lejlighed til stadig at minde sine »Høyædle og
Welbaarne, Høybydende Herrer og Høygonstige Patroner«, som
han benævner dem i sine Skrivelser, om sin Eksistens. Saaledes
skrev han den 21. Jan. 1702:
» ... tacher allerydmygst for den Naadige fortrøstning, mig
gifves om deres Sambtlige Høje yndest, som Jeg tellbørlig admirerer, att vere min største avantagie tel1 forfremmelse, Gifvende
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Gud, mand nogen ocation vellde presentere, huor hued Jeg kunde
giøre mig deres høje Intersision hos hans Kong. Mayestet
verdig ~- .«
Paa denne Henvendelse svarede de Deputerede den 11. Febr.
s. A.:
»Wi have allerede udi wores till Hans Kong. Mayt. indgifne
relation erindret om hans avancement, og heroer nu derpaa, hvad
H: K: M: allemaad: behager derudinden at resolvere, Jmidlertid
maa han vere forsikret, at hos os intet skall Manquere udi alt,
hvis os mueligt er, till hans heste at Contribuere.«
Herfor takker Huitfeldt i en Skrivelse dateret Moss 25. Febr.
1702:
»Jeg har med største Respect Erholdet mine Højbydende Herrers Højgonstige schrifvelse af d: 11. Febr: og deraf ydmy(ge)ligst
fornommen den bevaagenhed, de allerede har haft at Er Jndre min
avansement udi deres lndgifne Relation tell Hans Kong. Mayestet, Huor fore Jeg allerydmygelligst tacher, og om dette eche
schullde behage Højstbemellte Hans Kong!. Mayestet allemaadigst
at avansere mig Videre, Er dett mig Grase noch, det mine Høje
Herrer Sig for mig har Intresseret, under hves faveur Jeg allerunderdanigst forventer mig En naadig Resolution fra Hans Mayestet ... «
Den 11. Marts s. A. oplyser Commissariatet:
» Vi have ikke efterlat at andrage hos Hans M. hans allerund.
andragende om hans Søgte avancement, till at derpaa maatte falde
favorable resolution, mens maa berette, at det er i tvivlsmaal, om
H. M. til nogen Promotion ved Søe-~staten i dette Aar resolverer ... «

Og endelig 2 Aar senere skrev Huitfeldt fra Bragsnæs den 16.
Febr. 1704 til de Deputerede:
a•
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»... Jeg Recommederer mig udi deres Sambtlig høje Grase, og
beder underdanigst, om nogen avansement ved Søe Etaten formedelst vidse Admiral Schinkels død sig schulde telldrage, de
Hojbydende Herrer da gonsteligst efter deres for hen giorde Naadigste løfte vellde se mig forfremmet ... «
Endelig den 2. Juni 1704 blev Huitfeldt og hans nærmeste Eftermand og Lærlingekammerat fra hollandsk Tjeneste, Just Juel, under Kongens Ophold i Norge samtidig udnævnt til Kommandører,
og for denne Udnævnelse takker Huitfeldt de Deputerede i et
Brev af 11. Juli s. A.:
»Den· plegt, Jeg finder mig schyldig, Hojedle Her Etats Raad
saa vell som Høje med Deputerede Herrer, at tache for den bevaagenhed, de altid hafver haf(t), att vellde se mig forfremmet, burde
forlengst af mig underdanigst veret Efterkommet og aflagt, siden
Hans Kongl. Mayestet ved sin andkombst tel1 Naarge hafude den
Naade at avansere mig tellige med Jull formedelst HEr Geheyme
Raad Lentes Intersision tel1 Commandeur, at nyde gagie, saa hafver Jeg siden den tid veret udi forettning langss Kiøsterne udi
met andfortrode Destregt at giøre anstalt tel1 Lodser og Rodsfolch
at schydse hans Mayestet .•. «
Hvad Huitfeldt iøvrigt havde taget sig for i de tre forløbne
Aar af hans andet Norgesophold, vides der intet bestemt om; men
det maa formodes, at han i Forbindelse med Varetagelsen af sine
private Affærer, Bestyrelsen af sine Godser m. m., ligesom tidligere har taget sig af Hvervning af Matroser til Flaaden. I Begyndelsen af Aaret 1704 antog denne Virksomhed faste Former ved
Oprettelsen af den saakaldte »Indrollering«, hvortil Huitfeldt blev
knyttet i sit Hjemland, lige indtil han i Foraaret 1710 tiltraadte
sin sidste Kommando til Søs om Bord i Orlogsskibet »Dannebrog«.
Hensigten med Indrulleringen var at sikre Flaaden det tilstrækkelige Antal kvalificerede Søfolk (M,a troser, Fiskere og andre Sø-
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vante), der var bosiddende i selve Rigerne. Da den kom til at
sætte sit Præg paa den dansk-norske Flaades Besætninger, og da
Iver Huitfeldts Navn er knyttet til dens Ordning og Iværksættelse i Norge, hvor den først blev indført, skal den omtales i
store Træk.

Ludvig XIV's store Flaadeorganisator og Marineminister, Colbert, indførte i 1670 i den franske Marine en Foranstaltning, der
skulde tjene til i høj Grad at højne dennes Moral og skaffe Flaadens Skibe de tilstrækkelige Besætninger af søvant Mandskab, en
Foranstaltning - i Frankrig kaldet »l'Inscription maritime« - der
kom til at tjene som Mønster for en Del andre Mariner, deriblan~t
den dansk-norske, hvor den benævntes »Indrolleringen«.
At skaffe tilstrækkeligt kvalificeret Mandskab til de store Flaader, som den Gang blev udrustet, var nemlig ikke nogen helt let
Sag; thi Datidens Sejlkrigsskibe krævede til deres Manøvrering
først og fremmest dygtige Søfolk i et meget betydeligt Antal. Ganske vist havde Søetaten blandt sine fast ansatte Folk et ikke helt
ringe Antal Matroser, der altid stod til Disposition, ligesom Købstæderne var forpligtet til at stille med det fornødne Antal Søfolk, der som en Slags værnepligtige blev udskrevet til Flaadens
Bemanding; men ved større Udrustninger, særlig til Krig, strakte
dette langt fra til. Derfor maatte Besætningerne, til Skade for
Landets Skibsfart og Søhandel, for en Del suppleres ved Hvervning af Søfolk fra Koffardiskibene. Da Hvervningen foregik med
stor Hensynsløshed, og Folkene efter endt Tjenestetid ofte havde
Vanskelighed ved at faa deres Tilgodehavende, var denne Form
for Tilvejebringelse af Besætninger til Krigsskibene imidlertid
meget upopulær; og da det ikke gik an at blotte Koffardiskibene
for meget, maatte man ofte tage sin Tilflugt til Hvervning af fremmede Søfolk i Udlandet. Hvis dette heller ikke strakte til, maatte
man ty til det endnu haardere Middel, Presning, eller bruge Soldater til Besætningernes Komplettering.
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Naar større Udrustninger forestod, sendtes Hvervningsofficerer, der ofte var højtstaaende Officerer, ja endog af AdmiralsRang, ud for at hverve Matroser overalt i begge Riger, i Hertugdømmerne og til Udlandet i Storskibsfartens Centrer: Hamborg,
Holland og England, hvor midlertidige Hvervningskontorer oprettedes, og hvor danske og norske Søfolk i fremmed Fart stoppedes og sendtes hjem; og det var ik;ke alene menige Matroser,
men ogsaa Officerer, Underofficerer, Constabler og Styrmænd, der
skulde skaffes tilveje paa denne Maade og ansættes som Maanedstjenere til Supplering af de fastansatte Aarstjenere. Det var
imidlertid baade en bekostelig og utilfredsstillende Ordning, idet
de saaledes hvervede og pressede Folk, der solgte sig til den højstbydende, som Regel tilhørte det værste Udskud af allehaande forskellige Nationaliteter. Dette bevirkede, at Aanden og Disciplinen
i Datidens Krigsskibe ofte var alt andet end god, samtidig med
at de uensartet sammensatte Besætninger ikke kunde give Flaaderne et nationalt og homogent Præg.
Umiddelbart efter Afslutningen af den skaanske Krig, hvor der
havde vist sig store Vanskeligheder ved at fremskaffe tilstrækkeligt kvalificeret Mandskab til de store, aarlige Krigsudrustninger,
der ialt havde krævet ca. 12.000 Mand, hvoraf der kun fandtes
4000 i fast Tjeneste, viste de første Tegn sig herhjemme til en
ny og forbedret Rekrutteringsmaade, idet Kongen skrev til Admiralitetet: »Da vi ved vor Flaade have udi sidste Krig været absolut Mester af Øster-Søen, og Fjenden overlegen, saa er det vores
alvorlige Villie, at I gjøre Forslag, hvorledes vi kunde underholde
mange erfarne Baadsfolk«, og i en Kgl. Placat af 30. September
1679 fastsattes visse Regler for Søfolkene, der her for første Gang
benævntes »Indrollerede«, samtidig med at der heri gaves disse
visse Privilegier.
I Henhold til Kgl. Bestemmelse af 18. Dec. s. A. tog Ordningen
fast Form, idet Øerne og Købstæderne, der inddeltes i »Indrolleringsdistrikter« med Søofficerer som Distriktschefer, bistaaet af
Mønsterskrivere, skulde stille 2000 Matroser (Baadsmænd) til Sø-
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krigstjeneste. De paagældende skulde mønstres og indrulleres af
et Admiralitetsmedlem eller en Schoutbynacht, bistaaet af Distrikternes Chefer og Mønsterskrivere. Norge skulde ligeledes stille 2000
Mand, der skulde mønstres og indrulleres af en Admiral, bistaaet
af 6 »dygtige Capitainer«, der hver fik tildelt sit Distrikt. For hver
af de saaledes Indrullerede skulde Købstæderne eller Kystdistrikterne, hvorimellem de var fordelt, have 21 Rdlr.
Dette første Forsøg paa at indføre et Indrulleringssystem i Danmark-Norge faldt imidlertid ikke saa heldigt ud, idet Byerne og
Distrikterne viste Vrangvilje eller Mangel paa Evne til at stille det
fastsatte Antal Søfolk, hvorfor Indrulleringen ved Kgl. Befaling
af 31. Dec. 1680 blev ophævet. Man vendte da delvis tilbage til
de tidligere anvendte Metoder, Udskrivning af Søfolk fra Købstæderne og Hvervning, idet man dog fra 1696 i Forbindels·e hermed forsøgte en Ordning med at holde en Mandskabsstyrke i Beredskab paa Møen, hvor Søfolkene var indkvarteret i Baraklejre.
Denne Qrdning var imidlertid baade kostbar og uhensigtsmæssig,
og efter at Indrulleringen i Begyndelsen af det følgende Aarhundrede var blevet genindført, bortfaldt den ganske.
Det havde nemlig vist sig ved de store Flaadeudrustninger Aar
1700, da Krigen med Sverige brød ud, at Flaaden ikke kunde blive
rettidig udrustet paa Grund af Mangel paa Folk, idet baade de
fra Byerne udskrevne Søfolk og de i Ind- og Udland hvervede
Matroser kun langsomt mødte frem.
Ved kgl. Forordninger af 16. Oktober 1703 og 29. Januar 1704
genoptog man derfor først for Norges Vedkommende og senere
for Danmarks og Slesvigs Vedkommende det under Niels Juel forsøgte og tildels atter opgivne Indrulleringssystem, idet man byggede videre paa de alt indhøstede Erfaringer og søgte at afhjælpe
de forefundne Mangler. Derved lagdes Grunden til det Indrulleringssystem, der med visse senere Ændringer, særlig under Danneskiolds Styre, i Princippet har været gældende lige op til vore Dage
og har .vist sin store Nytte. Ved at vor Flaades Mandskab blev
rekrutteret af Landets egne Sønner fra Koffardimarinen og Fisker-
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befolkningen, blev den gjort national i Modsætning til Hæren, der
længe endnu hovedsagelig kom til at bestaa af fremmede Lejetropper. Hvad det kom til at betyde for Aanden, Disciplinen og
Sammenholdet i Flaaden, behøver man vel næppe nærmere at
paapege.
N aar det denne Gang lykkedes at skabe et holdbart System,
da skyldtes det for en Del, at man for at opmuntre de unge Sømænd til at lade sig optage i Sørullen, udvidede de tidligere tilstaaede Privilegier, idet de Indrullerede blev fritaget for al øvrig
Udskrivning samt for personlige Skatter, ligesom man gav dem
Tilladelse til, naar Kongens Tjeneste tillod det, at ernære sig ved
Fiskeri, Lodsning og anden Søfart, hvilket var forment Landbefolkningen. De Indrullerede ansattes efter deres Duelighed enten som
Oberofficerer (Maanedslieutenanter), Underofficerer eller Gemene,
hvilke sidste efter deres Søfarts Omfang klassificeredes som henholdsvis Helbefarne, Halvbefarne og Søvante. Disse Betegnelser
eksisterer endnu.
Systemet blev, som nævnt, først indført i Norge, der inddeltes
i 6 Indrulleringsdistrikter, hvortil Søofficerer som Chefer og Mønsterskrivere, der skulde assistere ved Klassificering og Mønstring
af Mandskabet, udnævntes den 1. Februar 1704. Blandt Cheferne
var Kommandør-Capitain Iver Huitfeldt, der, formentlig efter Ønske, fik tildelt Distriktet fra Bragsnæs til Brevig, hvori hans Fædrenegaard Throndstad var beliggende. I denne Tjeneste forblev
han saa at sige uafbrudt, indtil han, først i 1709 og derefter i 1710,
blev kaldt ned til Danmark for at overtage sine sidste Kommandoer til Søs. De ved Indrulleringen ansatte Officerer forblev nemlig staaende i Nummer som aktive Officerer i Søetaten, og naar
deres Tur til Udkommando til Søs kom, varetoges Indrulleringstjenesten under deres Fraværelse af Mønsterskriveme eller Toldembedsmændene.
Indrulleringen var i det hele taget en ikke helt ringe Organisation, thi foruden Distriktscheferne, der som Regel var Capitainer eller Com. Capitainer, ansattes subalterne Officerer ved Di-
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strikterne, ligesom Toldembedsmændene paa mere afsides Steder
ogsaa skulde være behjælpelige. Og i Spidsen for hele Norges
Indrullering stod en Admiral.
Tjenesten udførtes iøvrigt efter særlige Instrukser for Admiralen og Distriktscheferne. I Henhold hertil skulde Indrulleringen
indenfor hvert Distrikt foretages af en Kommission bestaaende af
Distriktschefen, 1 Landofficer og 1 civil Embedsmand, der ligesom paa Sessionerne i vore Dage nøje skulde undersøge Folkenes Duelighed, inden de kunde blive opført i Sørullen. I denne
kunde iøvrigt optages alle Mænd mellem 16 og 50 Aar, der var
bosat i indtil ½ Mil fra Søkysterne eller ¼ Mil fra Fjordene,
og som frivilligt vilde lade sig indrullere. Naar dette var sket,
skulde de paagældende aflægge Troskabsed til Kongen, inden de
file deres Indrulleringspatent, der gav dem Adgang til de lovede
Friheder eller Privilegier. Til Gengæld maatte de ikke begive sig
bort fra Hjemstedet uden Distriktschefens Tilladelse, og Distriktschefen skulde føre Regnskab med deres Opholdssteder. For at
vedligeholde deres Øvelse i praktisk Sømandsskab var det tilladt
de Indrullerede at fare med fremmede Skibe i alle Kongens Lande;
men de skulde give Møde, saasnart de blev indkaldt, ligesom de
Skibskaptajner, hvormed de fore, var forpligtede til at afmønstre
dem i saa Tilfælde. Ingen Indrulleret maatte, under Straf af at
miste Livet, Formue eller Odelsretten, bosætte sig i Udlandet; men
det var de Indrullerede alene tilladt at ernære sig ved Fiskeri
og Lodseri. To Gange om Aaret skulde Mandskabet mønstres i
Distrikterne, og i Tilfælde af Indkaldelse til Kongens Tjeneste
skulde de Indrullerede vende tilbage til deres Hjemstavn, hvor
de file halv Gage, indtil der var Brug for dem til effektiv Tjeneste, hvor de blev ansat og lønnet efter deres Duelighed og Befarenhedsgrad. For at blive optaget som Overofficer (Lieutenant)
i Rullerne krævedes, at Vedkommende forinden nøje var blevet
eksamineret af Indrulleringsadmiralen, der personlig maatte overbevise sig om deres Duelighed.
Lignende Bestemmelser udfærdigedes den 16. December 1704
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for Indrulleringen i Danmark og den 14. Marts 1705 for Hertugdømmet Slesvig.
Selv om Indførelsen af Indrulleringen i Begyndelsen medførte
mange Vanskeligheder, særlig vedrørende Privilegiernes Overholdelse, samt gav Anledning til mange Kompetencestridigheder mellem de to Militæretater om Grænserne for deres respektive Distrikters Omraade, maa Ordningen dog siges at have virket tilfredsstillende og vist sin Nytte. Chefen for Indrulleringen i Norge, .
Admiral Gedde, skrev saaledes i sin Generalrapport den 28. Febr.
1705 til Kongen: » ••• hvorledes adskillige Søefame Folk Sig fra
fremmede stæder med deres Familier i Riget (Norge) haver indbegivet, opmuntrede dertill ved Eders Kongelige Majestets allernaadigste Søe-Folchet tillsagde Friheder.«
I Aaret 1705 var ikke mindre end 8264 Mand indrulleret i
Norge imod kun 4620 i Danmark og Slesvig; men her havde Indrulleringen jo ogsaa kun virket i kortere Tid.
Som tidligere nævnt var Iver Huitfeldt allerede straks fra Indrulleringens Indførelse i Norge blevet ansat i denne Tjeneste og
var saaledes med til at ordne den fra Begyndelsen. Hertil mødte
han ogsaa med gode Betingelser, da han tidligere igennem flere
Aar havde været Hvervningsofficer i de samme Distrikter, hvor
han nu skulde faa fast Ansættelse. Der forefindes baade fra hans
Tjeneste ved Hvervningen og fra den Tid, han var ansat ved
Indrulleringen en større Korrespondance mellem ham og GeneralCommissariatet, hvorunder de nævnte Tjenestegrene i administrativ Henseende sorterede. Man ser af hans Breve, at han med den
største Interesse og Samvittighedsfuldhed er gaaet op i denne specielle Tjeneste, der jo ganske vist ogsaa i andre Henseender har
været meget bekvem for ham, da han i Forbindelse med dens
Udførelse har kunnet bo paa sin Gaard og drive denne; og i denne
Periode var der som sagt kun faa Udkommandoer med Flaadens
Skibe, saaledes at han ikke gik Glip af noget rent tjenstligt set.
Under Kongens Ophold i Norge i Sommeren 1704 fik Iver Huitfeldt i et Kongebrev, dat. Mandal 2. Juli 1704, Ordre til at over-
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tage Stillingen som Værftschef i Christianssand efter Schoutbynacht Wibe, der paa Grund af uforsvarlig Ledelse var blevet
fjernet herfra. Huitfeldt skulde endvidere overtage Galeicompagniet tillige med de ved Værftet værende .Galeier, Brigantiner, Materialer, Breve m.m., og Overtagelsen skulde ske i Nærværelse
af en Kommission med Huitfeldts »gamfe Ven«, Oberst de Nostitz, i Spidsen. Endvidere skulde Huitfeldt overtage Indrulleringen i Christianssands Distrikt. Der kom nu en travl Tid for Huitfeldt med at bringe Orden i Sagerne paa Værftet i Christianssand; nye Materialer af Træ og Tovværk blev anskaffet til Reparation af de gamle, raadne Galejer og Skærbaade samt til Bygrung af nye, ligesom Ordningen af den nyoprettede Indrullering
ogsaa lagde stærkt Beslag paa hans Tid, saa meget mere som han
først den 17. Jan. 1705 blev afløst som Indrulleringschef i Bragernæs af Capitain C. L. Fuchs; men. ved dennes Død i 1707 kom
Huitfeldt den 29. Juli s. A., formentlig efter eget Ønske, tilbage
til sit gamle Distrikt, hvor hans Gaard Throndstad var beliggende,
samtidig med at hans Tjeneste som Værftschef i Christianssand
blev overtaget af en anden Officer. I Aarene 1707-10 finder man
ham derfor atter beskæftiget i Bragernæs Distrikt med Indrulleringen og anden Søtjeneste, hvilken Tjeneste han kunde lede fra
sin Gaard, hvor han i sine sidste Aar havde fast Bopæl.
Huitfeldts nærmeste Formand og gamle Lærlingekammerat, Sehested, var allerede i 1704 avanceret til Schoutbynacht (svarede til
Kontreadmiral); men Huitfeldt var stadig uheldig m. H. t. Avancement, der enten stoppede op ved ham, eller andre blev foretrukket før ham.· Han blev da igen utaalmodig og beklagede sig
atter til de Deput~rede i Commissariatet i et Brev af 14. Febr.
1709, hvori han skriver:
» ... Her efter som tel1 forne, en steds værende Continuasion
af Deres Afecktion, om Nogen avanse ved Søe Etaten ved Gud
gifve, vores allernaadigste Here og Konges løchelige Hjembekombst
schulde forre falde, Jeg da som En Langt fra verende thienner
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ecke gansche schulde settes tel1 side, saa som deres Høye formaaenhed hos hans Kongl. Majestet meget der tel1 kand Contribuere; formoder Jeg; Jser Høyvellbome Her Etats Raad Ole Hansen dog hafver nogen Colllisseration med den fortreh, mig er sched,
saa som deres Høyvellbaarenhed vell er vidende en vers meriter
ved siste Ruptur, Lefver Jeg i den underdanigst forhobning der
ved saa vell at hafve kundet forthient avandse, som de, der langt
øngere udi thieneste, mig fore trocken, thi min ambision har aldrig strochet sig saa vit, at jeg nogen tid begier at foretreches
nogen, som elldere er J thiennesten En som Jeg, mens at nyde
min Ret Efter min formand, som var H. Schotbenacht Sestet, mener
Jeg med billighed mig tel1 kom uden nogen lnferkeri, beder der
forre i dybeste ydmyghed Eders Exsellenser saa vell som høyvellborne Her Etats Raader dog Naadigst velde Reflektere tel1
min underdanigste formenende Retmesige paastan der udjnden,
saa vell Gud eche allene lønne deres beviste Vell gieming imod
mig, Mens Jeg og af yderste Efne som en lndfød undersat med
all Soumis forblifver ... «
I dette Brev, hvori Huitfeldt fordrer sin Ret m. H. t. Avancement, sigter han formentlig til de to ekstraordinære Kommandørsavancementer, der fandt Sted den 24. Marts 1703, idet de to Ekvipagemestre ved Holmen, Giintelberg og Judichær, der var rene
Teknikere, og hvoraf den sidstnævnte var antaget til Tjeneste i
Søetaten som saadan uden nogen Uddannelse paa Søen, begge
avancerede til Kommandører før Huitfeldt og derfor ogsaa begge
kom til at staa for Tur før ham til Schoutbynacht. Desuden var
Huitfeldt ogsaa blevet sprunget forbi af sin umiddelbare Eftermand, Just Juel.
I Løbet af Sommeren og Efteraaret 1709 fik Iver Huitfeldt i
Anledning af den forestaaende Krig med Sverige fuldt op at gøre
med at indrullere Søfolk og nedsende dem til Danmark, hvor store
Krigsforberedelser blev truffet. For anden Gang blev Iver Huitfeldt kaldt fra Norge til Danmark for at gaa i Krig, idet 18 Or-
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Iver Huitfeldts Skrift i Brev til Kongen, Dec. 1700.
Efterretninger om Fam. Huitfeldt,Kaas. Det kgl. Bibliotek.

logsskibe, blandt hvilke han skulde kommandere »Prins Christian«,
den 24. August var beordret udrustede. I Løbet af August og
September blev Orlogsskibene udlagt paa Københavns Red til Indkvartering og Bespisning af de hvervede og udskrevne Søfolk. I
Begyndelsen af Oktober blev de Indrullerede fra det nordenfjeldske Norge beordret til at holde sig klar til Søkrigstjeneste, og alle
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i Udlandet værende Officerer, Kadetter og Matroser hjemkaldtes.
Den 28. Oktober 1709 blev Krigen erklæret, og Danmark-Norge
traadte nu for anden Gang ind i den store nordiske Krig, hvori
den sidste Kamp mellem de skandinaviske Riger blev ført om
Herredømmet i Østersøen, men hvor den nyopdukkende Østersømagt, Rusland, skummede Fløden paa de andres, særlig Sveriges,
Bekostning og satte sig fast paa Østersøens Bredder.
Krigen for Danmark-Norges Vedkommende kom til at strække
sig over et Decennium; men Iver Huitfeldt skulde kun komme til
at overleve det første Krigsaar.

V. Den store nordiske Krigs første Aar

H

ovedformaalet med Danmark- Norges Genindtræden i Krigen var de skaanske Provinsers Tilbageerobring; men ogsaa det gottorpske Spørgsmaal, som ikke havde faaet sin endelige Løsning ved Traventhalfreden, vejede til, idet Roskildefredens
Bestemmelser, der ved Altonaoverenskomsten var blevet garanteret af Sverige samt Sømagteme England og Holland, og i Henhold til hvilke Hertugen af Halstein-Gottorp bl. a. var blevet løst
fra sit Lensforhold til den danske Konge og ophøjet til uafhængig Fyrste, stadig stod ved Magt; og dette Forhold var i Længden uholdbart for Danmark.
Danmark-Norge, der havde ventet paa en passende Lejlighed
til at falde over Sverige, som paa 9. Aar var haardt engageret i
sin Krig mod Rusland, greb Chancen, da Carl XII den 8. Juli 1709
var blevet slaaet ved Pultava. Allerede ½ Aar forinden havde der
imidlertid været Forhandlinger i Gang med Rusland om Indgaaelse
af en Alliancetraktat, hvortil Kurfyrsten af Sachsen, der ved Freden i Altranstadt i 1706 havde mistet den polske Trone, ogsaa
skulde slutte sig. Alliancetraktaten skulde gaa ud paa et Fællesangreb mod Sverige, hvortil Rusland havde stillet sine to Allierede
Penge og Hjælpetropper i Udsigt. Paa dette Tidspunkt, hvor
Carl XII endnu ikke var slaaet, var Rusland nemlig meget interesseret særlig i at faa Hjælp fra Danmark-Norge, hvis store
Flaade kunde blive af Betydning for dets Krigsførelse. Da Frederik IV imidlertid paa dette Tidspunkt var paa en Lystrejse til
Italien, hvor han ikke kunde løsrive sig fra Kamevalsfornøjelserne
i Venedig og saaledes var ude af Kontakt med Begivenhedernes
Gang, kunde han ikke bestemme sig til at gaa med ind i Krigen.
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Det gunstige Øjeblik blev derfor forpasset. Efter Sejren ved Pultava havde Peter den Store imidlertid ikke mere Brug for Hjælp
fra den danske Konge, hvorimod denne nu, da Carl XII's Stjerne
var for nedadgaaende, til Gengæld var meget forhippet paa at
komme med i Krigen; thi holdt han sig uden for denne, maatte
Danmark-Norge opgive Revanchetanken og for stedse give Afkald paa de skaanske Provinser. Desuden kunde man risikere, at
Sverige, efter en eventuel Særfred med sine Fjender, faldt over
Danmark-Norge, som da vilde komme til at staa alene mod dette
Land og dets lille, men for Danmark farlige Allierede, Hertugen
af Halstein-Gottorp; thi denne, Danmarks argeste Fjende, vilde
sikkert ikke lade en saadan Lejlighed til at søge sine Fordringer
sat igennem gaa ubenyttet hen.
Flere Maaneder gik imidlertid med Forhandlinger, under hvilke
ftrederik IV forgæves søgte at faa Rusland til at gaa med til dets
oprindelige Tilbud om at yde Subsidier til Flaadens Udrustning,
da den danske Statskasse var tom. Czaren vilde dog paa dette
Tidspunkt intet Offer bringe for at opnaa et Forbund med Danmark- Norge, der, saaledes som Sagerne havde udviklet sig, jo i
alle Tilfælde vilde blive nødsaget til at slutte sig til Rusland og
Sachsen. Dette sidste Land havde handlet hurtigere end DanmarkNorge, idet August II umiddelbart efter Slaget ved Pultava havde
sluttet Alliance med Rusland paa gunstige Betingelser, der baade
omfattede Subsidier og Hjælpetropper. En Maaned efter denne
Traktats Indgaaelse stod August II da ogsaa med den sachsiske
Hær i Polen, og paa dette Tidspunkt var Danmark-Norge endnu
midt i Forhandlingerne med Rusland. Disse førte først til et positivt Resultat to Maaneder senere. Alliancetraktaten, der blev undertegnet den 22. Oktober, gik ud paa, at Danmark-Norge skulde
falde ind i det egentlige Sverige, og Rusland til Gengæld fortsætte
Krigen mod dette Land og ikke slutte nogen Særfred. Hvis de
vestlige Sømagter og deres Allierede ligesom i 1700 skulde blande
sig i Sagen i Henhold til Altona-Traktaten, forpligtede de forbundne Magter sig til eventuelt at afvise deres Indblanding med
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Magt; desuden garanterede de hinanden de eventuelt under Krigen gjorte Erobringer. Danmark- Norge file imidlertid ingen Subsidier, og dette kom til at gaa ud over Udrustningerne af Hær
og Flaade, hvilket det kommende Felttog tilfulde skulde vise.
Umiddelbart efter Traktatens Indgaaelse udstedte DanmarkNorge den 28. Oktober _1709 under ganske intetsigende Paaskud
sin Krigserklæring mod Sverige; men ingen var i Tvivl om Meningen hermed. Der var sparet sammen i mange Aar til denne
Krig, hvor den sidste Kamp om de skaanske Provinser og om Herredømmet i Østersøen skulde udkæmpes mellem de tre skandinaviske Riger, og den danske Konge faa gjort op med Gottorp'erne.

Den mislykkede Ekspedition til Skaane
Da Krigen for Danmark-Norges Vedkommende gjaldt Tilbageerobringen af de skaanske Provinser, blev alle Kræfter sat ind
paa at træffe Forberedelser til Landsætning af en Hær i Skaane
i Forbindelse med et Indfald af den norske Hær i de tidligere
afstaaede norske Landsdele. I Slutningen af August blev Ordre
givet til Udrustning af Flaaden, de Indrullerede beordredes til at
give Møde, samtidig med at deres Antal, der var for ringe, blev
suppleret ved Hvervning af Søfolk i Hamborg og Altona m.fl. Steder. Alle dansk-norske Søofficerer hjemkaldtes fra Orlov i Udlandet, Skippere og Maanedsofficerer antoges og hvervedes. De
danske Tropper blev overført til og samlet paa Sjælland, og den
norske Hær koncentreredes ved den norsk-svenske Grænse. Det
gjaldt dernæst om at fremskaffe de fornødne Transportmidler til
Hærens Overførelse til Skaane. Alle Koffardiskibene blev derfor
stoppet og indrettet til Transport af Tropper og Heste m.v. paa
Holmen, og Skibsfarten ophørte.
I Slutningen af September overtog Gyldenløve Kommandoen
over den under Udrustning værende Orlogsflaade, som han sammen med Holmens Chef, Admiral von Stocken, af al Kraft klarIver Hultfeldt.
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gjorde til det forestaaende Togt, hvor dens Hovedopgave skulde
være Overførelse og Dækning af Transporten. Der viste sig imidlertid store Vanskeligheder, som paa Grund af Pengemangel kun
delvis kunde overvindes, og dertil stødte forskellige Uheld. Formentlig under Flaadens Udlægning kom det af Iver Huitfeldt kommanderede Orlogsskib »Prins Christian« sammen med Orlogsskibene »Sophie Hedevig« og »Oldenborg« paa Grund, og særlig det
sidstnævnte Skib havde man Besvær med at faa bragt flot.
Foruden Transportskibene, der skulde føre Tropperne over
Sundet, maatte der ogsaa tilvejebringes et stort Antal Baade,
Pramme og Smaafartøjer til at sætte Tropper og Materiel i Land.
De blev dels frem,skaffet fra Holmen og dels rekvireret fra Byerne
og Fiskerlejerne paa Sjællandskysten mellem Isefjordens Indløb
og Præstø; men Baadene maatte for en Del bemandes med Drenge
og gamle Mænd, da alle krigsduelige, søkyndige Folk paa Kysterne
og i Købstæderne tilhørte Indrulleringen og var taget til Flaaden.
Til Øverstkommanderende (Overgeneral) over Landgangshæren
og Ekspeditionen i det hele taget udnævntes den 18. Oktober den
40-aarige General Ditlev Reventlow, der paa Grund af sin Dygtighed og Krigserfaring nød megen Anseelse indenfor Hæren. Efter
hans Anordning skulde Flaadechefen i Henhold til sin Instruks
indskibe Tropperne og Materiellet og derefter, saa snart Vind og
Vejr tillod det, med sin Eskadre og Transportskibene begive sig
til det af Overgeneralen udpegede Landgangssted. Flaaden skulde
derefter »deparquere« og udlosse Tropper, Heste, Materiel m. m.
og indtage en saadan Position, at den og Transporten ingen Fortræd kom til at lide. Under Landsætningen skulde Skibene kraftigt understøtte Tropperne ved eventuelle fjendtlige Angreb saavel fra Land som fra Søen, og desuden skulde man fra Flaaden
ved Fregatterne holde Øje med Fjenden paa Havet og i de to
Flaadehavne, Carlskrona og Gøteborg, samt i det hele taget gaa
·
Generalen til Haande.
Det var en~videre paalagt Gyldenløve ligesom i 1700 flittigt
at afholde Krigsraad, hvis Beslutninger efter Stemmeflerhed skulde
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tages til Følge. Det var saaledes i Virkeligheden Krigsraadet, der
skulde føre Kommandoen over Flaaden, og for yderligere at tage
Initiativet og Ansvaret fra Flaadechefen, var den Deputerede fra
General-Commissariatet, Etatsraad 0. Hansen, medgivet denne
som Raadgiver eller snarere som Kontrollant. Den Deputerede, der
var Medlem af Krigsraadet, skulde nemlig holde General-Commissariatet, som paa den Tid var fælles for Land- og Søetaten, 4.nderrettet om Flaadens Tilstand og Fornødenheder; han kunde desuden
i Henhold til sin Instruks naar som helst holde Mønstring paa
Skibene og »visitere hvorledes Folkene omgaas, om de alt det,
dennem tillagt er, rigtig og veldannet, og som det sig bør, uden
nogen Afkortning eller Formindskning bekommer, saa ingen Klage
derom maa spørges.« Endvidere skulde han føre Tilsyn med Sundhedstilstanden om Bord og i det hele taget staa General-AdmiralLieutenanten bi med Raad og Daad. Han kom saaledes til at indtage en betydningsfuld Stilling ved Siden af Flaadens Øverstkommanderende, hvem han iøvrigt ikke i nogen Henseender var
underlagt.
Det er nu muligt, at Frederik IV har truffet de her nævnte Forholdsregler, der paa den ene Side bandt Hænderne paa den Kommanderende, men paa den anden Side ogsaa formindskede hans
Ansvar, om noget timeligt eller uforudset skulde hænde Flaaden,
af Hensyn til sin kongelige Halvbroder, der paa Grund af sin
Ungdom ikke kunde have den samme Erfaring paa Søen som Flaadens ældre Flagmænd, eller med Hensyn til Administration som
den med disse Forhold kendte og øvede Deputerede; men nægtes
kan det ikke, at de kategoriske Bestemmelser om Nedsættelse af
Krigsraad, saa snart en Beslutning skulde tages, samt Tilstedeværelse af en Regeringskommissær om Bord ved Siden af den
Øverstkommanderende maatte lamme dennes Initiativ og Ansvarsfølelse. De store Resultater paa Søen naas nu engang kun, naar
der er een, der kommanderer; men den paagældende maa da til
Gengæld ogsaa være udpeget paa Grundlag af tidligere fortrinlig
Tjeneste til Søs gennem de forskellige Grader og Kommandoposter
9•
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og ikke som Følge af Protektion eller af politiske Hensyn. Hovedflaadens Virksomhed og Optræden under den store nordiske Kri~
var i det hele taget præget af de her nævnte Forhold og stod i
skarp Modsætning til Operationerne paa den svenske Kattegatskyst og ved Ryg~n, hvor det var Tordenskiold og Sehested, der
kommanderede.
Den udrustede Flaade, der skulde danne Konvoj for den ca.
14.000 Mand store Hær, omfattende saavel Infanteri som Rytteri
og lidt Artilleri, bestod af 12 Orlogsskibe, 5 Fregatter og Snauer
samt ca. 250 Lastdragere og Koffardiskibe foruden de mange Hundrede Smaafartøjer og Baade, som skulde føre Tropperne i Land.
Gyldenløve havde allerede paa et tidligere Tidspunkt truffet Bestemmelse om Troppernes Fordeling til de forskellige Skibe, og
den 31. Oktober inddelte han Flaaden i 3 saakaldte »Smaldelinger«,
der kommanderedes af henholdsvis Schoutbynachterne Sehested,
Raben og Reedtz. Hver Deling bestod af 3-4 Orlogsskibe og 1-2
Fregatter, og Transportfartøjerne fordeltes ligeligt imellem Delingerne. Gyldenløve hejste sit Flag om Bord i Orlogsskibet »Dannebrog«, der ogsaa skulde overføre Overgeneralen med Stab, men
Flagskibet var ikke indordnet i nogen af Delingerne. Iver Huitfeldts Skib »Prins Christian« indgik i 2. Deling, der kommanderedes af Eskadrens Næstkommanderende, Schoutbynacht Raben.
Fra den 3.-:--9. November foretoges Indskibningen af Tropperne,
og den 9. om Aftenen gik Overgeneralen med Stab om Bord. Iver
Huitfeldts yngre Halvbroder, Major Hartvig Huitfeldt, forrettede
Tjeneste som Generaladjutant hos Overgeneralen, og mange af
de Oplysninger, der haves om hele dette Felttog, skyldes hans
efterladte Journaloptegnelser. Flaaden var nu klar til Afsejling.
I Sverige havde man imidlertid ikke været uvidende om de
dansk-norske Rustninger og om Forberedelserne til den store Troppetransport. Skaanes dygtige og energiske Generalguvernør, Magnus Stenbock, blev af sine Agenter, og_særlig af den svenske Gesandt i København, underrettet herom; men Situationen var meget
faretruende for Sverige og Udsigterne alt andet end lyse. Den
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svenske Hærs Kærnetropper var blevet splittet og tilintetgjort ved
Pultava, August II havde med de sachsiske Tropper overskredet
den polske Grænse, og da den russiske Czar senere rykkede ind
i Polen, maatte de i dette Land af Carl XII efterladte Tropper
gennem brandenborgsk Territorium trække sig tilbage til de svenske pommerske Besiddelser, medtagende den fordrevne polske
Kong Stanislaus. Carl XII sad selv i Tyrkiet, og nu stod Danmark-Norge paa Tærskelen til at slutte sig til Sveriges Fjender.
Der blev sat Fart i de svenske Rustninger, som stod under den
saakaldte »Defensionskommission«s Overledelse; men Magnus
Stenbock var Sjælen i Forsvaret af de truede skaanske Provinser. Foruden Besættelsestropperne til de to stærkt befæstede skaanske Byer, Landskrona og Malmø, raadede han af regulære Tropper
kun over 3 Rytterregimenter. AI Tanke om Afværgelse af den
store, forventede danske Landgang var derfor udelukket. Der
maatte føres en henholdende Kamp, indtil de over hele Sverige
spredte regulære Tropper, der beløb sig til ca. ·11.000 Mand, kunde
blive samlet og nye Tropper stampet op af Jorden. De tidligere
Fæstningsanlæg ved Helsingborg og Christiansstad var blevet sløjfede; kun fra det gamle Slotstaarn Kiiman i Helsingborg, der var
bestykket, kunde der ydes noget Forsvar.
I Modsætning til Hæren var den svenske Flaade intakt; men
paa Grund af Pengemangel kunde den ikke udrustes hurtigt nok
til at afvise den forventede danske Landgang. Desuden manglede
der ogsaa Besætninger og Proviant.
I Flaadens ret ny anlagte Hovedbasis Carlskrona, der ogsaa var
Admiralitetskollegiets Sæde, kommanderede den gamle GeneralAdmiral Hans Wachtmeister, der med Bekymring imødesaa den
danske Hærs Landgang i Skaane; thi Carlskrona var ikke befæstet mod Landsiden og havde ikke tilstrækkelige Tropper til sit
Forsvar. Mod Søsiden var Forsvaret heller ikke meget bevendt,
og Udsigterne saa mørke ud for den afrustede svenske Flaade, der
vilde falde som et værgeløst Bytte overfor et kombineret dansk
Angreb fra Land- og Søsiden. Under Wachtmeisters energiske Le-
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delse blev der imidlertid truffet omfattende Forsvarsforanstaltninger for at afværge den truende Fare. Batterier opførtes paa
Landsiden samt paa Holmene ud mod Søen, og uden om Skibsværftet udlagdes Krigsskibene som Blokskibe; men disse Foranstaltninger vilde dog næppe have strakt til overfor et energisk
ført dansk kombineret Angreb, som imidlertid til stor Lykke for
den svenske Flaade og dens forholdsvis ny anlagte Orlogshavn
paa Grund af den danske Invasionsarmes Tilbagetrækning
udeblev.
Den 10. November afsejlede den danske Landgangsflaade fra
København og ankrede udfor Skovshoved, hvor de sidste Forberedelser blev truffet. Kl. 7 næste Morgen lettede Flaaden herfra
og stod for en god Medbør over mod den svenske Kyst, fra hvis
to befæstede Byer, Malmø og Landskrona, man om Bord i de
danske Skibe kunde høre det svenske Løsen blive afgivet med
3 Gange 2 Skud, hvilken Hilsen blev besvaret fra Flaaden med
det danske Løsens 3 Skud. Kl. 3 om Eftermiddagen ankrede Landgangsflaaden udfor Rå Teglværk, en Mil sønden for Helsingborg,
idet Orlogsskibene lagde sig paa Linie med Bredsiden mod Land.
Rekognoscering af Kysten blev foretaget og Krigsraad afholdt om
Bord i »Dannebrog«. Det blev her bestemt, at Schoutbynacht Sehested og Kommandør Iver Huitfeldt skulde rangere og kommandere Baadene, der skulde føre den første Echelon med Garden,
Grenadererne og Dronningens Livregiment i Land. Det faldt altid
i Iver Huitfeldts Lod at være med i Avantgarden, der skulde møde
Fjenden først og tage det haardeste Stød; saaledes havde det været
ve'd Beachy Head under Hollænderne, og saaledes blev det ogsaa i 1710 paa hans sidste Togt. Det har næppe været nogen ren
Tilfældighed, at hans Overordnede har sat ham paa de Poster,
hvor der behøvedes en tapper og uforfærdet Mand, der kunde tage
et Ansvar. Landgangen i Skaane 1709 kom imidlertid til at forløbe fredeligt, da de svenske Tropper paa Grund af deres store
Underlegenhed blev trukket tilbage.
Landgangen, der kom til at foregaa ved selve Rå Fiskerleje,
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hvortil Flaaden af den sydlige Strøm havde ladet sig drive ned,
paabegyndtes den 12. Nov. i Overværelse af den danske Konge,
der om Bord i Kongejagten under Kongesalut fra alle Flaadens
Skibe og fra Kronborgs Kanoner var ankommet til Flaaden en stor og pragtfuld Indledning til det Felttog,. der skulde faa et
saa sørgeligt og beskæmmende Forløb.
De følgende Dage fortsattes Udskibningen af Tropper, og den
20. var hele Landgangshæren sat i Land og lagt i Lejr ved Rå.
Transporten og Landsætningen var foregaaet glat og uden Uheld,
men ogsaa uden· nogen som helst Modstand fra Fjendens Side,
hverken paa Søen eller paa Land. Flaaden havde løst sin lille og
beskedne Opgave og afsejlede den 25. Nov. fra Farvandet ved
Helsingborg, idet v. Stocken med 4 Orlogsskibe og 2 Fregatter
detacheredes til Kattegat for at observere den svenske Gøteborgeskadre og dække Forbindelsen til Norge, medens Gyldenløve
afgik med Resten af Flaaden til Køge Bugt for at holde Øje med
den svenske Hovedflaades Bevægelsei:: og afbryde Forbindelsen
mellem Sverige og dets tyske Besiddelser i Pommern; men allerede den 7. December beordredes Flaaden til København, hvor
den blev oplagt for Vinteren.
Landgangshærens Skæbne skal kun i store Træk omtales. Helsingborg var allerede blevet besat uden Modstand den 14. November, hvorefter de danske straks gik i Gang med at befæste Byen
med Volde, Palisader og spanske Ryttere for at danne et Brohoved for Forbindelse med Moderlandet; men det gik kun smaat
hermed. I Slutningen af Maaneden ophævedes Lejren ved Rå,
og Hæren lagdes i Vinterkantonnement ved Helsingborg og omliggende Landsbyer og større Gaarde. Fra svensk Side traf man
Forberedelser til at tage Kampen op mod den danske Invasionshær i Skaane. Stenbock udnævntes til Overgeneral over den Hær,
som man efterhaanden søgte at samle her, og særlig satte man
al Kraft ind paa at dække Adgangene til Carlskrona for at forhindre den danske Hærs Fremtrængen til denne vigtige Orlog-shavn
med den aftaklede svenske Hovedflaade. Skaanes to Fæstninger,
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Landskrona og Malmø, der havde Garnisoner og var velforsynede
med Provisioner for længere Tid, skulde holdes for enhver Pris.
Først midt i Januar begyndte den danske Invasionshær at røre
paa sig, idet et Ekspeditionskorps paa ca. 6400 Mand blev sendt
mod Blekinge for at drive en Kile ind imellem det egentlige Sverige og dette Lands frugtbare Forsyningskammer Skaane, hvorved
Stenbock samtidig vilde blive afska~ret fra Undsætning. Først blev
Christiansstad indtaget af de danske og derefter Carlshamn, der
kun ligger 6 danske Mil fra Carlskrona; ja, de danske Rekognosceringsstyrker naaede endog helt frem til 4 Mil fra den svenske
Orlogshavn; men Styrken var for svag og manglede især Artilleri
til at kunne fortsætte sit planlagte Fremstød mod dette vigtige
maritime Punkt. Den danske Overgeneral havde Gang paa Gang
rettet indtrængende Henstillinger til Kongen om at faa Forstærkninger, og i Breve til Regeringens Medlemmer bad ha~ disse om
at tale med H. M. om Hærens Behov »efter karusellen, thi nu
er det jo ikke tiden dertil«; men alle hans Henstillinger forblev
uænsede, idet Kongen og Hoffet netop paa det Tidspunkt virkelig var optaget af Kamevaller og andre Festligheder i Hovedstaden. Og saaledes gik det til, at Danskerne mistede en enestaaende
Chance til at rette et dødbringende Slag mod sin svenske Modstander.
Efter at have foretaget omfattende Rekvisitioner af Levnedsmidler og Penge i Blekinge trak det danske Ekspeditionskorps sig
den 3. Februar tilbage til Christiansstad og indtog en Forsvarsstilling mod det forventede svenske Angreb, der heller ikke udeblev. Da Stenbock havde samlet en tilstrækkelig stor Hær og
uhindret kunde rykke frem, tog han Offensiven, og det danske
Ekspeditionskorps saa sig derfor nødsaget til at rømme sin Stilling og trække sig tilbage til Helsingborg, hvoromkring Hovedslaget kom til at staa den 10. Marts 1710. Det blev et blodigt Slag
og et afgørende Nederlag for de danske, hvis Hær blev ganske
oprevet.
Der blev kæmpet med stor Tapperhed paa begge Sider. I de
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3 Timer, Slaget varede, mistede den svenske Hær over en Femtedel af sin Styrke, den danske næsten Halvdelen; men Resten af
de danske Tropper maatte, efter at Byen var blevet omringet .og
bombarderet af Stenbocks Tropper, rømme Valpladsen og om Bord
i 6 Orlogsskibe og alle i Sundet tilstedeværende Fartøjer for sidste Gang overskride det Farvand, som fremtidig skulde komme
til at danne det uigenkaldelige Grænseskel mellem de to Riger.
Flaadens Operationer
i 1710 indtil Kampen i Køge Bugt

Da den danske Hær efter Nederlaget ved Helsingborg under
Dækning af Flaaden havde rømmet Skaane, uden at den svenske
Flaade havde kunnet gribe ind, indstilledes Operationerne til Lands
saavel fra dansk som fra svensk Side, da begge Landes Hære var
saa medtagne af Kampene, at en Reorganisation var nødvendig;
desuden var Finansernes Tilstand af en saadan Beskaffenhed, at
intet af Landene kunde holde det store Krigsapparat af baade
Hær og Flaade i kampdygtig Stand.
For Danmarks Vedkommende var Tilstedeværelsen af Flaaden
imidlertid en Nødvendighed for Krigens Fortsættelse, dels for
at kunne vedligeholde Forbindelsen med Norge, der var truet af
den svenske Gøteborgeskadre og de mange Kapere i Kattegat, og
dels for at vanskeliggøre eller afbryde Forbindelserne mellem Sverige og dette Lands tyske Besiddelser, særlig af Hensyn til vore
Allierede.
For at kunne besætte den store Flaade krævedes ca. 14.000
Søfolk og Haandværkere foruden 4000 Soldater. De faste Officerer, hvoraf der kun var et begrænset Antal, var blevet suppleret
med et betydeligt Antal Maanedsofficerer, Skippere og Styrmænd
fra Koffardimarinen samt Kadetter; men med Matroserne havde
det haft sine Vanskeligheder, da en stor Del af disse sejlede med
Koffardiskibene, hvis Fart af Hensyn til Handelen og Forbindelsen
mellem Landsdelene, særlig med Norge, ønskedes forstyrret saa
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lidt som muligt. Matroserne til Orlogsskibene var imidlertid blevet skaffet tilveje, dels gennem Indrulleringen og dels ved Hvervning i fremmede Lande, særlig i Holland og Hamborg. Foruden
det meget store norske Kontingent af Indrullerede, som Iver Huitfeldt om Foraaret, inden han tiltraadte sin Udkommando, havde
været med til at skaffe tilveje fra sit Indrulleringsdistrikt, og som
skulde sendes den lange Vej søværts, samt de Indrullerede fra Jylland og de sønderjyske Landsdele, der skulde over Bælterne, var
en Del danske Søfolk blevet afhentet i England. Saaledes var det
lykkedes, omend med store Vanskeligheder, tildels at skaffe Mandskab til den store Flaade, hvor ikke mindre end 6 Admiralsflag
kom til at vaje fra Mastetopperne.
For at løse de foran nævnte Opgaver blev fra dansk Side udrustet 2 Eskadrer, en Nordsøeskadre under Viceadmiral P. Raben
og en Østersøeskadre under Holmens Chef, Admiral von St<:icken,
til at forstærke de lettere Styrker, som allerede fra Aarets Begyndelse havde været stationeret i de nævnte Farvande. Men da
Admiral von Stocken meldte sig syg, blev hans Eskadre overtaget
af General-Admiral-Lieutenant U. C. Gyldenløve selv. I denne
Eskadre, der foreløbig blev liggende ved København, indgik Iver
Huitfeldt med Orlogsskibet »Dannebrogcc, hvor om Bord GeneralAdmiral-Lieutenanten' fra den 12. Maj havde sit Flag hejst, indtil
dette den 8. Juni flyttedes til Orlogsskibet »Elephantencc. Eskadren
var imidlertid efterhaanden blevet forstærket, saaledes at den ved
Afgangen fra København den 14. Juni var vokset til en Flaade paa
22 Orlogsskibe, foruden at andre Skibe laa under Udrustning paa
Holmen. Desuden var Viceadmiral Raben med N ordsøeskadren,
der iøvrigt ikke havde kunnet udrette store Ting udover Dækning
af Matrostransporterne fra Norge, midlertidig blevet kaldt hjem
til Forstærkning af Hovedflaaden; men Eskadren maatte en god
Maaned senere sendes tilbage igen til de nordlige Farvande, denne
Gang under Viceadmiral Barfoed som Chef, da den svenske Gøteborgeskadre var løbet ud og tjllige med Kapere truede Forbindelsen med Norge.
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I det hele taget havde man heller ikke i Sverige ligget paa den
lade Side med Hensyn til Udrustningen af Flaaden, omend Vanskelighederne her var om muligt endnu større end i Danmark. Den
svenske Flaade, der havde indtaget en passiv Holdning under Felttoget i Skaane, var i Størrelse den dansk-norske jævnbyrdig, ja ·
maaske snarere noget overlegen; men den var i alt andet end
kampdygtig Stand. Der manglede Penge til Udrustning og Proviant
samt Måndskab til at bemande hele Flaaden. Hertil kom Ulemperne ved, at denne i Modsætning til den dansk-norske Flaade, der
kun havde een Station eller Orlogshavn, maatte fordeles over tre
Omraader, nemlig Østersøen med Station for Hovedflaaden i
Carlskrona, Kattegat med Station i Gøteborg for en Kattegateskadre og endelig de finske Farvande med Støttebaser i Stockholm
og Helsingfors. Hovedvægten blev imidlertid lagt paa Udrustningen af Hovedflaaden i Carlskrona, hvis vigtigste Opgave det var
at vedligeholde Forbindelsen mellem de svenske Besiddelser i Tysklana og Moderlandet samt at operere mod den danske Flaade.
Samtidig med, at Hovedflaaden blev udrustet, udsendtes den saakaldte »Nyenske Eskadre« til Reval mod Russerne, og en større
Eskadre under Viceadmiral de Prou sendtes til Pommern efter
Kornskibe, som skulde konvojeres til Sverige, hvorefter Eskadren
skulde tage Station mellem Ystad og Bornholm for at iagttage den
danske Flaades Bevægelser i Østersøen. Da den danske Flaade,
der endnu laa ved København, ikke viste sig, vendte de Prous
Eskadre, hvis Virksomhed havde indskrænket sig til Konvojeringen af Kornskibene og Erobring af nogle danske Priser, snart tilbage til Carls~rona, idet kun nogle lette svenske Styrker efterlodes
til Kryds i Østersøen.
Den dansk-norske Hovedflaade tog medio Juni foreløbig Station ved Stevns; men Skibene var kun i maadelig Stand, og det
skortede paa Mandskab, Proviant og Medicin. Efterhaanden maatte
en Del af Skibene hjemsendes, hvorimod andre kom til, og efter
• størat Flaaden den 17. Juli var blevet forstærket med 4 af vore
ste og kraftigste Orlogsskibe samt nogle mindre Fartøjer, alle under
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Admiral von Stockens Kommando, var Gyldenløves Flaade vokset til den anselige Størrelse af 25 Orlogsskibe, 4 Fregatter, 6
Snauer og 4 Brandere, ialt 39 Skibe.
Gyldenløve gik efter en halv Snes Dages Ophold ved Stevns
den 25. Juni til Bornholm og beherskede ved sin Tilstedeværelse
her faktisk Østersøens vestlige Del, idet han ikke alene forulempede den svenske Søhandel, men tillige hindrede den svenske
Flaade, der ogsaa led af følelige Mangler, i at løbe ud fra Carlskrona; men til at rette et direkte Angreb mod denne Havn eller
indeslutte den ved en effektiv Blokade saa den dansk-norske Flaade
sig dog ikke stærk nok, ja selv et paatænkt Kryds mod Carlskrona
maatte, som det senere skal ses, opgives paa Grund af svigtende
Forsyninger.
Forholdene om Bord i den store danske Flaade var i det hele
taget alt andet end tilfredsstillende. Skibene led saaledes mange
Havarier paa Grund af upaalidelige Rejsninger, og der viste sig
stadig store Vanskeligheder med at skaffe dem tilstrækkelige Besætninger af kvalificeret Mandskab. Hertil kom endvidere Proviantmangel og daarligt Øl, som fra det kgl. Bryghus var blevet
sendt Skibene i gamle Trantønder. Endvidere herskede stor Sygelighed blandt Besætningerne, idet disse var blevet smittet af en
Tyfusepidemi (Fleckfieber), der allerede var opstaaet om Foraaret
i Rabens Nordsøeskadre som Følge af slet Forsyning med Proviant og Medicin. Hertil kom Mangelen paa kvalificerede Barberer eller Bartskærere, som Datidens Skibslæger eller Kirurger
kaldtes.
•
Denne slette Tilstand om Bord i Flaaden vedvarede iøvrigt hele
Aaret og betegnes bedst ved Viceadmiral Rabens Votering i et
Krigsraad den 21. Oktober, hvori han ikke lægger Fingrene imellem overfor sine høje Overordnede i København. Han skrev:
»Ere vi nu i slettere Tilstand end nogen Tid tilforn at tage
imod de Svenske eller at gaa dem offensive imod; thi baade har
Sygdommen taget mere til, saa og Øllet aftaget, og har vi ey noget
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Forraad af Øl seet, ej heller Barberere, ja det som høyest nødig
var, Forfriskning og fersk Mad for Syge, saa jeg ey veed, om ey
mange Afdødes Blod vil raabe Hevn over General-Commissariatets slette Anstalt, som, Gud bedre det, endnu er som det har
været det heele Aar. Jeg vil ey troe, det skeer saa meget af Malitie, som af stor Vankundighed, saa jeg beder Gud ey tilregne dem
deres Efterladenhed. Ja det mere er, for slig Forsømmelses Skyld,
at det som manquerer ey til rette Tid kan vorde anskaffet, lider
Hds. K. Mayts. Tieneste dobbelt, nemlig at Kongen maa holde
de Syge og dennem paa Landet forflege, og igjen skaffe til Skibene friske Folk, foruden den slette Tilstand, som Skibene ere
udi, idet de ey haver, hvad de skal, hvorfore jeg ey frafalder mine
forrige Vota, men at vi bør foruden nogen Tids Forliis at søge
Kjøbenhafn. Udi mit Skib haves over 100 Syge og slet ingen Barberer, ingen Forfriskning for de Syge, uden Skibs Kaast, ja ikke
011. Gud hjelpe saadant Tilsyn, og var det høyst nødigt efterdags,
naar nogen Barberer blev antagen, at de bleve meere end af een
Mand examinerede, thi sikkerlig haver en Del af dem, vi i Aar
haft haver, været heelt slette. Om Skylden er, at de enten ey have
Forstand, som dennem skulde examinere, eller hvorledes, er Gud
den Høyeste bekiendt; men mig skiærer det i Hiertet at see, saa
mangen god Sømand maae døe hen for anrørte Aarsagers Skyld .
. . . Men alt, hvad jeg til Slutning derhos endnu kunde sige, var
at faae Flaaden vel repareret, vel med Proviant og andet forseet
og tilig igjen i Søen, og at gjøre en Plan nogenledes til Fundament, hvad Flaaden sig skulde foretage, skulle og enhver om sligt
høres, saa mange, som man troede, der til nogen god Expedition
gode Anslag kunde give, henstillende alt til Deres Høye Excellences store Skiønsomhed, med Forblivende stedse Ed. H. Excellences underdanigste og tienstvillige Tienere.
Venden den 22. Oktober 1710.

P. Raben.

P.S. Beder underdanigst at dette maatte sendes til Hs. K.
Mayst.«
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Den 5. August maatte Flaaden paa Grund af de omtalte Mangler forlade Stationen ved Bornholm og gaa tilbage til Køge Bugt
for at reparere Skibene og proviantere; men undervejs modtog
Gyldenløve Kongens første Ordre af 14. Juli om en Ekspedition
til den Finske Bugt, hvortil Viceadmiral Reedtz med 12 Orlogsskibe
skulde detacheres. Han skulde herfra i Forbindelse med en russisk
Flaade med Tropper om Bord foretage Landgang i Stockholms
Omegn for at ramme Sverige i dets Hjerte. Ved et afholdt Krigsraad om Bord hos Gyldenløve, hvor man nærmere drøftede Udførelsen af denne Plan, som man iøvrigt fra et maritimt Synspunkt fandt ganske hasarderet, besluttedes at fortsætte Hjemrejsen til Køge Bugt. Samtidig skrev Gyldenløve et Brev til Kongen, hvori han paa Grundlag af Krigsraadets Drøftelser klart og
tydeligt gjorde ham opmærksom paa Vanskelighederne ved Udførelsen af en Ekspedition af saa vidtgaaende Natur og paa et
saa sent Tidspunkt af Aaret uden tilstrækkelige Provisioner og
med den svenske Hovedflaade i Ryggen.
Da de af Gyldenløve fremførte Argumenter er nærlig de samme,
som af ham og Krigsraadet senere blev fremført mod de af Kongen og Regeringen fremsatte Planer vedrørende Troppetransporten fra Danzig til København, der blev den umiddelbare Aarsag
til Kampen i Køge Bugt, skal Brevet, der var affattet paa Fransk,
og som iøvrigt indeholdt interessante strategiske og taktiske Overvejelser med Hensyn til et eventuelt Fremstød mod den svenske
Flaades Hovedbasis Carlskrona samt om Flaadens slette Tilstand,
her gengives i Oversættelse:
»Sire.
Jeg modtog i Gaar den Ordre af 14. Juli, som det har behaget
Deres Majestæt at give mig, og jeg erfarede ogsaa, at de smaa
Skibe, som man har sendt os med Forraad, var i Nærheden af
Bornholm. Men, Sire! min allerunderdanigste Beretning og Ekstrakten af det, som i Gaar er forefaldet i Krigsraadet, vil gøre Deres
Maje&tæt bekendt med, at vi indtil Dato ikke er bedre forsynet
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med Levnedsmidler, end vi har været det siden Flaadens Afrejse,
og Deres Majestæt vil selv kunne dømme, om det er muligt at
sende Skibe med saadanne Forraad 150 Mil (franske) bort.
Det er, Sire, allerede lang Tid siden, at jeg havde ønsket at
foretage et Kryds med Flaaden mod Carlskrona, der kun ligger
12 Mil (franske) fra Bornholm, for at se, om man kunde foretage
sig noget mod den svenske Flaade; men da vi, efter at være ankommet under den omtalte Ø (Bornholm), altid har været beskæftiget med at tage de smaa Portioner af Levnedsmidler om
Bord, som man efterhaanden har sendt os, men som vi fortærede
lige saa hurtigt, er denne Plan ikke lykkedes. Jeg er næsten overbevist om, at Deres Majestæts Flaade til hele denne Kampagne
ikke engang vil være forsynet for 6 Uger med de vigtigste Varer
som Brød og Øl, fremfor alt Brød, foruden hvilket man ikke kan
klare sig.
Det daarlige Øl, som Folkene har drukket, og det daarlige Vand
fra Bornholm, som man har været nødsaget til at give dem, da
Øllet manglede, kan godt have bidraget meget til den Feberepidemi, der hersker i Flaaden, hvor der nu, rundt regnet, er 1500 Syge.
Jeg vilde ønske af mit ganske Hjerte, Sire, at jeg kunde sende
Deres Majestæt mindre ubehagelige Efterretninger, men da det
er min Pligt at give Deres Majestæt Underretning om Tingene,
som de er, er jeg overbevist om, at De ikke vil finde det forkasteligt.
·
Med Hensyn til Planen om at detachere en Styrke til den
Finske Bugt, vil, dersom det maa være mig tilladt at udtale min
Mening derom, Deres Majestæt maaske give mig Ret i, at det er
et Foretagende, hvorved der er meget at risikere, selvom Flaaden var forsynet med Levnedsmidler. Det er vanskeligt nok at
holde Svenskerne indelukkede i Carlskrona, hvis de har Lyst til
at gaa ud derfra. Det er et Sted, foran hvilket en Flaade ikke kan
opholde sig til Ankers, og det kan let hænde, at en noget stærk
nordlig eller nordøstlig Vind ka1:1, fordrive en Flaade, der krydser udfor denne Havn, og hvis man een Gang er kommet nogle
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Mil bort, og Fjenden benytter sig af den samme Vind til at løbe
ud, vil det være meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at faa
fat i dem; og i saa Tilfælde vil den Eskadre, der er detacheret
af Deres Majestæt, være i yderste Fare. Desuden er vi nu i August Maaned, og førend hele Flaaden vil kunne være forsynet med
Levnedsmidler for 2 Maaneder, hvilket endog er meget lidt, særlig for den Eskadre, der var bestemt til den Finske Bugt, vilde
Aarstiden være for fremskreden til et Togt af denne Natur, særlig da der blandt Deres Majestæts 50 Kanoners Skibe findes flere
med Mangler; og med Hensyn til Flaadens Gros, der er nødsaget
til at holde Søen indtil Eskadrens Hjemkomst, vil det være meget
udsat, da det er en kendt Sag, at de store Skibe efter St. Mikkelsdag er udsat for at lide meget, og at der iblandt dem er nogle,
som slet ikke er egnede til at udholde det daarlige Vejr.
Dersom de Efterretninger, jeg har faaet vedrørende Sveriges
Flaade, er sande, skulde der være sendt 3 Skibe til Finland foruden de 12, som tidligere var afsendt. I Carlskrona skulde der da
være 23 udrustede Skibe foruden nogle andre under Udrustning.
Man siger ogsaa, der er sendt en Officer til Stockholm for at
hente Matroser, og at man har ladet Matroserne fra Gøteborg
komme til Carlskrona.
Jeg vil hele mit Liv med den dybeste Respekt, Sire, være
Deres Majestæts
allerunderdanigste og lydigste Tjener
Guldenlew.
Om Bord i Elephanten under Sejl udfor Stevns
den 6. Aug. 1710.«
I dette kloge og diplomatiske Brev udtrykker Gyldenløve paa
en underdanig, men bestemt Maade sin og Krigsraadets Mening
overfor Enevoldskongen om den planlagte, hasarderede Ekspedition.
Lidt mere aabent og frimodigt udtrykte Gyldenløve sig i et
Brev af 7. August til Gehejmeraad Sehested, hvori han bemær-
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kede, at man sagde, at Commissariatet vilde finde et Middel til
at holde Matroserne i Live uden Mad og Drikke.
Den paatænkte Ekspedition, der af Sagkyndige var anset for
at være dødfødt, blev da ogsaa paa Grund af Forholdene foreløbig opgivet, og Flaaden ankrede op i Køge Bugt, hvor man søgte
at afhjælpe Manglerne saa godt, det kunde lade sig gøre.
Men nu begyndte en intern Krig, der drejede sig om, livem der
havde Ansvaret for Flaadens slette Tilstand, og den Krig blev
ført med Pennen. Flaaden kastede Skylden, som man bl. a. ser af
Viceadmiral Rabens foran anførte Votering og Gyldenløves Brev
til Sehested af 7. August, paa General-Commissariatet, der i Forbindelse med Holmen skulde sørge for Forsyningerne; men disse
Institutioner svarede, at Skylden yar Skibschefernes, som uden
Bemyndigelse havde foretaget Forandringer ved Skibenes Rejsninger og Aptering samt havde efterladt Proviant og Øl i Magasinerne paa Holmen, da Skibene skulde ud.
Disse gensidige Klager og Beskyldninger resulterede i, at Regeringen den -9. August sendte Gehejmeraaderne Christian Sehested og Otto Krabbe til Flaaden, hvor de skulde undersøge: »hvis
(hvilke) Defekter der kan være, saa ogsaa, hvad Provisioner er
blevet henskikket og virkelig til Flaaden er leveret« samt »deliberere« med General-Admiral-Lieutenanten og Krigsraadet om, hvad
der iøvrigt var at gøre. Senere sendtes Gehejmeraad, Admiral
Giedde med et Par Læger om Bord for at undersøge Sundhedstilstanden.
Herover blev Gyldenløve rasende, idet han saa sin Ære traadt
for nær ved, at man ikke viste hans Indberetninger den fornødne
Tiltro. Han udtalte saaledes sin Harme herover i et paa Fransk
affattet Brev af 25. August 1710 til Gehejmeraad Sehested, hvori
han bl. a. siger:
»Det er meget generende at se sig examineret, om man har
givet en falsk Rapport, og jeg tilstaar, at det paa denne Maade
er meget ubehageligt at tjene, og at jeg ikke kan andet end anse
lvor Huitfoldt.
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dem for lykkelige, der er udenfor Tjenesten,« og videre skriver han:
»Man tror, at vi Alle er Taaber eller Bedragere. Paa denne
Maade tvivler jeg ikke om, at hvis jeg en skønne Dag skulde blive
udsat for den Ulykke at maatte meddele Kongen, at Flaaden var
blevet slaaet, vilde man sende os Folk for at undersøge, om det
var sandt eller ikke.«
Paa Grundlag af de to Kommissioners Indberetninger bestemtes imidlertid, at de Syge skulde evakueres, Matroserne til Køge
og Omegn, hvor de skulde lægges i Lejr paa Stevns, og Soldatesquen, der skulde erstattes af Fynske hvervede Regiment, til København, hvor de skulde indlægges paa Søkvæsthuset og Ladegaarden. Mandskabets Hængekøjer skulde omhyggeiig renses, inden de toges i Brug af andre, og Besætningerne skulde fordeles
paa en mere ensartet Maade mellem Skibene. Men væsentlig bedre
blev Forholdene ikke dette Aar; den eneste Trøst var, at Fjendens Flaade ikke var bedre faren. Begge Riger fattedes Penge til
at afhjælpe Manglerne.
Den danske Konge, der stadig var opsat paa at genoprette sit
Lands militære Prestige, der havde lidt følelige Knæk saavel Aar
1700 som ved Nederlaget i Skaane 1710, holdt imidlertid paa Nødvendigheden af snarest muligt at forny Angrebet paa Sverige, hvortil der var lovet ham Hjælpetropper fra Rusland. Planen om et
Angreb mod Stockholm, der paa Grund af Flaadens daarlige Tilstand var blevet opgivet i første Omgang, dukkede op igen, stærkt
tilskyndet af den russiske Gesandt i København, der den 10. August kom om Bord i »Elephanten« hos Gyldenløve. Denne havde
af Kongen faaet ny Ordre til at undersøge, hvorledes man bedst
kunde anvende de russiske Hjælpetropper, efter at Flaaden var
blevet provianteret for 2 Maaneder. I disse Forhandlinger har sandsynligvis Gehejmeraaderne Sehested og Krabbe, der netop paa det
Tidspunkt var om Bord for at undersøge Tilstanden i Flaaden,
deltaget.
Efter at Gyldenløve den 11. August havde afholdt Krigsraad,

147
hvori de øvrige Admiraler og de ældste Kommandører, deriblandt
Iver Huitfeldt, var til Stede, indsendte han den følgende Dag Indberetning herom til Kongen. Heri tog han med Tilslutning af
Krigsraadets øvrige Medlemmer atter Afstand fra den hasarderede
Ekspedition, idet han gjorde lignende Synspunkter gældende som
anført i hans Skrivelse af 6. August; man vidste end ikke med
Bestemthed, hvor de russiske Hjælpetropper, der skulde deltage
i Ekspeditionen, skulde tages om Bord, om det var i Libau eller
i Riga.
I Krigsraadet havde Schoutbynacht Chr. Th. Sehested imidlertid fremsat en helt anden Plan, der var betydelig mere Raison i,
og som i store Træk gik ud paa at spærre den svenske Hovedflaade inde ved at forsænke Indløbene til Carlskrona og foretage
en Demonstration mod Skaane ved en Landgang ved Helsingborg.
Naar Svenskerne derefter havde trukket deres Tropper Syd paa,
skulde Landgangskorpset indskibes igen og sammen med Tropper
fra Norge rette Hovedangrebet mod Gøteborg for at tage og ødelægge den derværende Eskadre. Herved vilde Handelen paa Nordsøen og Forbindelsen med Norge, der var stærkt generet af Svenskerne, blive fri og Sverige afskaaret fra Forbindelse med Vestmagterne. Men denne Plan, der vidner om stort strategisk Blik,
skulde imidlertid først blive virkeliggjort paa et senere Tidspunkt
af Krigen under Tordenskiolds straalende og daadkraftige Medvirken.
Paa Gyldenløves Skrivelse, hvormed Referatet af Krigsraadsforhandlingeme fulgte, er til Slut gjort følgende Paategning:
»P.S. Herved fremsendes endog et til mig indgifven Project fra
0ommandeur Huitfeldt, hvilket jeg ikke har villet manquere deres
Exellencer at comunicere.«
Hvad det Projekt indeholdt, vides der intet om, da Bilaget desrærre er bortkommet; men det er sandsynligt, at Huitfeldt i sit
ndlæg, der er udarbejdet efter Mødet i Krigsraadet, har fremsat
ine Tanker og Ideer vedrørende den forestaaende Transport, da
JO•
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han i sin Ungdom havde været med ved Troppetransporterne til
England og 'senere i 1709 ved Landgangen i Skaane, foruden at
han vel ogsaa i saa Henseende havde indhøstet Erfaringer som
lndrulleringschef ved Afsendelsen af de Indrullerede fra Norge til
København. Muligt er det dog ogsaa, at Huitfeldt ligesom Sehested havde udarbejdet en strategisk Plan for Flaadens Optræden
samt for de russiske Hjælpetroppers Anvendelse, hvilket var det,
Kongen havde ønsket Oplysning om af Flaadens Krigsraad. I alle
Tilfælde har Gyldenløve anset Huitfeldts Indlæg for at være saa
værdifuldt, at han straks har villet gøre Conseillet bekendt hermed.
Til Trods for Gyldenløves Betænkeligheder ved Ekspeditionen
til Stockholm fastholdt Kongen dog sin Plan, der gik ud paa intet
mindre end at erobre og plyndre Stockholm, bortføre alle Kostbarheder og paalægge Brandskat i Byen og i Landdistrikterne.
Regeringens Medlemmer skulde tages til Fange og føres til Danmark. Men heller ikke denne Gang skulde det lykkes Kongen og
hans Raadgivere i Conseillet og Hæren at faa denne fantastiske
Plan gennemført; men den Del af Planen, der omfattede Afhentningen af de af Czaren lovede russiske Hjælpetropper, blev dog
staaende ved Magt til Trods for Gyldenløves gentagne Forestillinger i et udførligt Indlæg af 27. August om Uforsvarligheden ved
et saadant Foretagende. Denne Gang skulde Transporten udføres,
og allerede den 19. August var der sluttet Certepartier med 81
Skippere, hvis Fartøjer skulde apteres paa Holm.en. Hele Transportflaaden, der var paa 90 Skibe ialt, var bestemt til at tage ca.
4000 Infanterister og ca. 2000 Ryttere med Heste om Bord.
Der udfoldede sig nu en febrilsk Virksomhed paa Ankerpladsen i Køge Bugt, hvor man i Gyldenløves Flaade traf Forberedelser til den store Ekspedition, som man imidlertid af let forstaaelige Grunde var alt andet begejstret for at skulle udføre. Man gik
først og fremmest i Gang med Provianteringen og med at sende
.de Syge i Land. Soldatesquen om Bord blev tildels afløst af Fynske hvervede Regiment, der gik om Bord fra Søholm paa Stevns.
Flaaden blev forstærket med flere Orlogsskibe, dels fra København
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og dels fra Viceadmiral Barfods Eskadre fra Norge, og i Løbet
af de første 14 Dage af September ankom Transportskibene, der
blev bemandet med Matroser og Soldater fra Flaaden og file udleveret deres »Seinebrev«, der indeholdt Sejlordre og taktiske Bestemmelser. Fra sine Spejdere fik Gyldenløve Efterretning om
den svenske Flaade, der stadig laa i Carlskrona, 24 Orlogsskibe
stærk, men med Besætninger, der ligesom de danske var stærkt
svækket af Sygdom. Først den 6. September fik han efter gentagen
Forespørgsel at vide, at de russiske Tropper befandt sig i Danzig,
hvor han i Følge sin Instruktion skulde afhente dem med Transportskibene. Med Orlogsskibene kunde han efter eget Forgodtbefindende under Troppernes Indladning enten tage Ophold i Danzig Bugten eller ogsaa med Flaadens Gros blive ved Bornholm,
hvorfra han tillige var i Stand til at dække Transporten mod den
svenske Flaade, hvis denne skulde løbe ud fra Carlskrona. De Syge
skulde han søge at isolere.
Efter afholdt Krigsraad den 10. September søgte Gyldenløve
endnu engang at formaa Kongen til at opgive Transporten, idet
han gjorde opmærksom paa Faren, der truede København, naar
Flaaden var borte, samt Risikoen, som den store Transportflaade
fuld af Tropper selv vilde løbe. Han fik imidlertid Ordre til straks
at afgaa. Man kan dog forstaa paa det hele, at det var med et
tungt Hjerte, at han begav sig paa Vej til den Ekspedition, som
af alle Sagkyndige var regnet for risikabel og meningsløs; thi det,
der kunde vindes ved at faa de 6000 Russere til Sjælland, var for
intet at regne mod den Fare, Flaaden og Landets Hovedstad kunde
blive udsat for. Gyldenløve havde i alle Tilfælde fralagt sig Ansvaret; det havde ikke skortet paa Advarsler og Henstillinger fra
hans Side. N aar Ekspeditionen mislykkedes, da var det imidlertid ikke Fjendens Skyld, men Vejrets samt Skibenes og Besætnin~emes daarlige Tilstand. Det var et Held, at Svenskerne ikke var
)edre farne.
Den 14. September Kl. 2 Em. lettede Gyldenløves Flagskib »Ele,hanten«, og Kl. 5 var hele Orlogsflaaden med Transportskibene
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under Sejl og stod for en rebet Mærssejlskuling af SV. t. V. Bidevind ud af Køge Bugt; men det Togt til Østersøen, som den store
Flaade nu skulde tiltræde, blev alt andet end heldigt. »Elephanten«s Journal giver et klart og dystert Billede af dets Forløb.
Det fremgaar heraf, at Flaaden den 15. September ved Daggry
naaede Bornholm, men maatte søge Læ under denne Ø for en
pludselig opkommende Storm, der delvis splittede den og foraarsagede svære Havarier paa en Del af dens Skibe. Flere af Orlogsskibene mistede saaledes deres Master og Stænger og drev til Søs.
En Del af Transportfartøjerne kom ogsaa i Drift, da deres Ankre
ikke kunde holde, og Sejlene blæste bort. Nogle af Skibene ankom efterhaanden til Ankerpladsen, men den 16. September savnedes endnu »Justitia« og 3 af de 4 »Prinseskibe« samt en Trediedel af Transportfartøjerne. De 4 Orlogsskibe blev i de følgende
Dage fundet af Fregatterne, 2 under Trelleborg, 1 imellem Jasmund og Bornholm og 1 SV. for denne Ø. Kun 27 Skibe af den
store Transportflaade var den 27. ankommet til Danzig. »Dannebrog«s og det 4. Prinseskib »Prindtz Christian«s Rundholter var
i slet Stand, foruden at andre Skibe var havarerede; og hertil kom
Sygdommen om Bord i alle Skibene og de daarlige Forsyninger
med Proviant o. 1. Og det var den Flaade, man først havde tiltænkt en stor, kombineret Operation imod det fjendtlige Riges
Hovedstad langt borte fra Fædrelandets Kyster og med den fjendtlige Flaade i Ryggen. Det var den Flaade, der nu, efter Opgivelsen af denne Plan, skulde afhente og dække den russiske Transport fra Danzig, til hvilken Operation den kun havde gjort de
allerførste Skridt.
I over en Uge varede den stormende Kuling. Først den 24. Sept.
var Vejret klaret af, saaledes at Gyldenløve kunde lette og forsøge
at vende hjem; men Stille, Modvind og Strøm tvang ham til atte1
at ankre under Bornholm. Krigsraadet blev samlet, man »passiarede« og sendte Rapport til Kongen om Stormens Ødelæggelser
og den 25. indtraf Majestætens Ordre til Flaaden om at vendt
tilbage til Køge Bugt og derfra sende Havaristerne til København

151

Kongen forandrede imidlertid snart Beslutning, idet han den
29. Sept. gav Gyldenløve Kontraordre og Befaling til at forblive
ved Bornholm for at observere Fjenden samt lade indskibe og
overføre saa mange Russere som muligt fra Danzig til København. Men inden denne Ordre naaede Gyldenløve, var denne den
30. afgaaet med Flaaden til Køge Bugt, hvor han den 1. Oktober
ankrede under Stevns.
Den store Troppetransport fra Danzig, som den danske Konge
havde sat saa stor Lid til, og som skulde have bragt ham Hjælp
fra hans Allierede, den russiske Czar, til Indfald i Sverige, var
saaledes mislykkedes, idet den paa Grund af Vejret og Flaadens
slette Tilstand blev stoppet midt under Udførelsen; men den fik
et Efterspil, idet den blev Anledningen til Kampen i Køge Bugt
den 4. Oktober 1710.

VI. Kampen i Køge Bugt d. 4. Oktober 1710

D

enne Kamp, hvorfra der i Rapporter og Skibsjournaler samt
i halvofficielle og private Optegnelser og Skildringer foreligger talrige Udsagn fra Deltagere og Øjenvidner, er maaske den
af vore Søtræfninger, der igennem Tiderne har været behandlet
af det største Antal søkrigshistoriske Forfattere og oftest beskrevet og diskuteret i krigsmaritime og historiske Afhandlinger og
Tidsskrifter. Grunden hertil kan imidlertid ikke søges i Kampens
Betydning, hverken i maritim eller historisk Henseende, thi det
var jo knap nok nogen Kamp, kun Indledningen til en saadan.
Det var ikke de deltagende Parters Kugler, men Elementerne, Vejret, Stormen, Ilden og det oprørte Vand, der gjorde Udslaget.
Kampen blev heller ikke genoptaget, men Flaaderne skiltes uden
at efterlade noget særligt Spor i den historiske Udvikling.
Naar denne Kamp nu alligevel har aftvunget ikke alene vore
hjemlige sømilitære Historikere og Skribenter, men ogsaa Offentligheden saa megen Interesse, maa det formentlig tilskrives det
noget mystiske Skær, der hviler over dens dramatiske Hovedbegivenhed, Iver Huitfeldt's og hans Mænds heltemodige Endeligt
om Bord i det brændende Linieskib »Dannebrog«, der stridende
til det sidste sprang i Luften og forsvandt i Bølgerne, og hvorom
man næsten kan sige, at der har dannet sig en Myte, der stadig
giver Fantasien Næring. Hertil kommer, at der m. H. t. forskellige
Manøvrer m. m. paa Grund af mangelfulde eller modstridende Beretninger findes dunkle Punkter, som særlig Fagfolk igennem Tiderne har været interesseret i at faa opklaret. Derfor dukker stadig med visse Mellemrum Historien op om denne Kamp; og denne
Udredning bliver næppe heller det sidste Ord i denne Sag.
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Af officielle Beretninger om Kampen kan først og fremmest
nævnes de to Øverstkommanderendes officielle Rapporter. Disse
er imidlertid ret kortfattede og giver ikke særlig detaillerede Oplysninger. Saavel den danske General-Admiral-Lieutenant Gyldenløve som den svenske General-Admiral Wachtmeister gaar let hen
over Beskrivelsen af den resultatløse Kamp, som de tilsyneladende
ikke tillægger nogen væsentlig Betydning; men der var jo heller
ikke nogen Berømmelse at hente for nogen af Parterne.
Desuden skal nævnes den fyldige Beretning, som udfærdigedes
af den om Bord i Wachtmeisters Admiralskib »Gota Lejon« indskibede Oberstlieutenant ved Vestgotta tremiinningsregemente,
C. F. Kohler, i dennes den 8. Oktober afsluttede Journal over
Orlogsflaadens Ekspedition 1710.
Af andre officielle Kilder giver en Del af de danske Skibsjournaler ret gode Oplysninger, og særlig skal i saa Henseende
nævnes Orlogsskibet »Havfruen«s Journal; den er den mest udførlige og giver ogsaa de bedste Oplysninger om de nærmere Omstændigheder ved Orlogsskibet »Dannebrog«s ulykkelige Endeligt,
idet »Havfruen« var det Skib, der var »Dannebrog« nærmest, da
det sprang i Luften. Men ogsaa Journalerne fra Orlogsskibene
»Neldebladet«, »Elephanten«, »Oldenborg«, »Beskiermeren«, »Christianus Quintus«, »Wenden« samt Fregatten »Lossen« m.fl. giver
gode og supplerende Bidrag til Fremstillingen af Begivenhederne.
Desuden nævnes Kampens Hovedtræk i nogle efterladte Skibsjournaler fra deltagende svenske Skibe.
Af halvofficielle Kilder skal særlig fremhæves den saakaldte
»Svenske Relation<< om Kampen samt de danske »Anmerkninger«
hertil. Begge disse Skrifter er ganske vist unavngivne, det svenske
affattet om Bord i Wachtmeisters Admiralskib »Gottha Lejon« faa
Dage efter Kampen og det danske affattet om Bord i Viceadmiral
Rabens Flagskib »Wenden« den 15. Nov. 1710; men de gør begge,
selv om de nærmest er udsendt som Propaganda- eller Flyveskrifter for de respektive Parter og har en ret polemisk Karakter, et
ret troværdigt Indtryk og bærer Vidne om, baade med Hensyn
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til deres Indhold og Form, at være skrevet af Fagfolk. Det danske er sandsynligvis forfattet af Viceadmiral Raben selv. De giver
tilsammen den længste og mest indgaaende Beskrivelse af Kampen,
men afviger paa visse Punkter fra de officielle Rapporter og Skibsjournalers Fremstillinger.
Af andre Øjenvidneskildringer skal nævnes den, der er forfattet af en norsk Sømand ved Navn Trosner, ogsaa kaldet »Tordenskiolds Matros«, fordi han i sin Dagbog med Stolthed fortæller
om vor store Søhelt og hans Togter med »Løvendals Galej«, hvormed Trosner selv var udkommanderet; men Dagbogen er iøvrigt
først blevet til paa et senere Tidspunkt. Trosner var kommet til
Danmark paa Iver Huitfeldts »Dannebrog«, men blev senere overflyttet til »Hoyenhall«. Fra »Hoyenhall« kom han til »Prins Wilhelm«
og tilsidst til »Beskiermeren«, med hvilket Skib han sammen med
»Dannebrog« kom til at deltage i den danske Avantgardes Kamp
den 4. Okt. 1710. Trosner har saaledes været Begivenhederne paa
nært Hold og har i sin Dagbog givet en livlig og malende Skildring
af Kampen og bl. a. nævnt Detailler, som ikke er kommet frem
andre Steder.
Endelig skal nævnes de Fremstillinger af Kampen, som er givet
af historiske Forfattere, der har levet samtidig med Begivenhederne, og som baade af denne Grund, og fordi de paagældende
havde gode Forbindelser med Kredse, der stod Begivenhederne
nær, maa anses for at være autentiske og ret paalidelige. Det drejer
sig om Magister, Provst Jørgen Mikkelsen Hulbech samt Kong
Frederik IV's Historiographer, Højer og Bussæus.
Hulbechs Fremstilling af Kampen staar anført i hans Beretning
om Krigsbegivenhederne i Danmark i Aarene 1709-15, som nærmest er at betragte som en Slags Avis fra hine Dage, hvori Begivenhederne skildres, efterhaanden som de skrider frem. Det menes, at Hulbech har haft Adgang til mange Aktstykker, der nu er
forsvundne, og at han af Kongens Generaladjutant, Oberstlieutenant Klepping, til hvem han stod i et fortroligt Forhold, blev sat
ind i mange Ting, som ikke kendtes af Almenheden. Men sammen
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med virkelige Fakta blander han dog ofte ret kritikløst mange løse
Rygter og Meddelelser, der dengang løb rundt fra den ene til den
anden, hvilket jo iøvrigt ogsaa har kunnet ske i vore Tiders
Avisspalter.
Højers Fremstilling af Kampen i hans Manuskript »Frederik
den !V's Levned« er paa væsentlige Punkter, særlig med Hensyn
til »Dannebrog«s Position under Kampen, ikke til at lide paa, og
de Urigtigheder, han har gjort sig skyldig i, er gentaget af en
Del senere Historieskrivere, der med god Grund, men fejlagtigt,
er gaaet ud fra, at Højer i sin Stilling som Kgl. Historiograph har
benyttet sig af officielle Kilder, hvortil Adgang stod ham aaben;
men dette synes ikke at have været Tilfældet.
Hans Efterfølger i Embedet, Bussæus, der ligesom han havde
oplevet Begivenhederne, har derimod i »Historisk Dagregister over
Frederik !V's Levned og Regering«, der iøvrigt først blev trykt
i 1770, givet en tilsyneladende rigtig Fremstilling af Kampen, som
imidlertid længe forblev uænset og ubenyttet af Historikerne. Deraf følger, at Højers fejlagtige Skildring i den Grad har fæstnet
sig i Befolkningens Opfattelse af Kampen, at den selv op til vore
Tider endnu kan træffes og først er blevet berigtiget efter et indgaaende Studium af de officielle Kilder i Rigsarkivet, som Højer
og de Forfattere, der har fulgt hans Fremstilling, formentlig ogsaa for en Del havde haft Adgang til, men tilsyneladende ikke
benyttet sig af.
De her fremførte Rapporter, Skibsjournaler og Skildringer af
Kampen, der alle stammer fra den Tid, hvor denne fandt S.ted
og saaledes maa betragtes som Grundkilder, har dannet Grundlag for efterfølgende Fremstilling af Begivenhederne den 4. Oktober 1710.
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Kampskuepladsen

Det er ikke saa helt forkert, naar Køge Bugt i en gammel Beretning er blevet betegnet som det Farvand, hvor de Danske
plejede at afholde deres Søslag, thi mangfoldige Gange i vor Flaades lange og hæderkronede Historie har dens Operationer haft sit
Udspring her, naar der skulde kæmpes om Herredømmet i Østersøen mod de øvrige Østersømagter, enten det nu var Venderne
eller Svenskerne; og mangfoldige Gange har vor Flaade ligget paa
Vagt i Køge Bugt for at skærme sin Rede og Landets Hovedstad
mod fjendtlige Angreb fra denne Kant.
Køge Bugt danner som bekendt en stor Indskæring paa ca.
2 danske Mils Dybde i Sjællands Østkyst mellem Øen Amager
og Halvøen Stevns, hvorimellem Afstanden er ca. 3 danske Mil.
I Bunden af Bugten hæver det store, massive Køge Kirketaarn
sig højt op over det lave Land, der som en lang, skovløs Bræmme
strækker sig langs dens Kyster indtil Hjørnet, hvor Halvøen Stevns
bøjer mod Syd. Her begynder Landet at hæve sig og danner med
Gjorslev Bøgeskovs bevoksede Klinter Overgangen til den høje
og bratte Stevns Klint paa Halvøens yderste og østligste Spids.
Bagved Bøgeskovene skimtes fra Havet det røde Teglstenstag af
det store, firkantede og monumentale Taarn paa Dronning Margrethes og Ellen Marsvins gamle Borg, i hvis højeste Stokværk
Uglerne den Dag i Dag bygger deres Bo, og hvorfra de om Natten sender deres hjerteskærende Skrig ud over Elverkongens Land,
saaledes at de kan høres hinsides Tryggevælde Aa, der efter Sagnet danner Grænseskellet til Dannerkongens Rige. Men til den
anden Side, mod Øst, overdøves Rovfuglenes Skrig af Skvulpet
og Brændingen fra Havet, der slaar ind mod de hvide Klinter paa
Stevns. Herfra kan inan mod Øst i klart Vejr skimte den skaanske Kyst med dens fremspringende Halvø, hvis sydvestligste
Punkt, Falsterbo, sammen med Stevns' østligste danner Endepunkterne for Sundets sydligste Grænselinie og den 3 Mil brede Adgangsvej til Køge Bugt. Herfra og til Dragør er der ca. 4 danske Mil.
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Langs den sjællandske Kyst og omkring Sydenden af Amager
strækker sig det ¼,-½ Mil b!ede Flak, der dog i Bugtens sydlige Del omkring Stevnshalvøen bliver smallere; men her udfor
findes til Gengæld nogle Grunde med Sten, hvoraf Juels Grund
Nord for Køge Sønakke og Kalkgrunden Nord for Stevns er de
farligste for store Skibe. Den sidstnævnte Grund blev skæbnesvanger for Svenskerne i Slaget i Køge Bugt den 1. Juli 1677, thi
hen . over denne lokkede Niels Juel ved sin geniale Manøvre den
svenske Slaglinie med det Resultat, at Linieskibet »Draken« grundstødte, hvilket bragte Splittelse og Forvirring i den svenske Flaade
og i høj Grad medvirkede til dens Nederlag og Niels Juels Sejr.
Paa den modsatte Side af Farvandet udgaar fra Falsterbo imod
Syd et langt Sandrev, Falsterbo Rev, og Nord paa langs Skaanes
sydvestlige Kyst udstrækker sig et bredt Flak, der, særlig mod
Nord op imod Flinterenden, har mange Stenpuller.
Resten af Farvandet er derimod frit og rent med Sandbund og
danner en stor Red søndenfor de snævre og særlig for Sejlskibsflaademe vanskeligt tilgængelige Adgange til København og Sundets nordlige Del.
Af disse Farvande benævnes Sejlløbet mellem Øerne Amager
og Saltholm: Drogden, hvis sydligste Del den Gang benævntes
»Kasper Kanal«, »Kasper Renden« eller blot »Renden«. Ved Indsejlingen i denne fra Køge Bugt ligger paa venstre Side den fra
Amagers SO-lige Hjørne ret Syd for Dragør udgaaende farlige
Grund »Sandrevet«, som den Gang_ benævntes »Drakø Ref«, og
som fik skæbnesvanger Betydning for den svenske Flaade under Kampen den 4. Okt. 1710. Drogden forgrener sig længere mod
Nord i Kongedybet og Hollænderdybet, hvilke Farvande er velkendte fra Slaget paa Reden. Mellem Saltholm og Skaane gaar
Flinterenden forbi Malmø, og mellem Amager og den sjællandske
Kyst kaldes Farvandet Kallebodstrand, der kun er passabelt for
Smaaskibe. Flinterenden kunde den Gang kun med Vanskelighed
passeres af større Skibe, da Farvandet her var urent og uden
Afmærkning.
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I selve Køge Bugt var der Plads til Opankring af de største
Sejlskibsflaader, men kun begrænsede Bevægelsesmuligheder for
saadanne. Dette skal man mærke sig ved den følgende Fremstilling
af Kampen. Slaget i Køge Bugt den 1. Juli 1677 stod i Virkeligheden ikke i selve Bugten, men i Farvandet Sønden herfor. For opankrede Skibe er der Læ for de mest fremherskende Vinde paa
disse Kanter, de vestlige. Østlige og særlig sydøstlige Vinde sætter derimod Sø ind i Bugten, og stormende Kuling fra denne Kant
kan endog bringe Ankerliggere i Fare, idet Søen med Stræk fra
det aabne Hav da sætter ind i Bugten og udløser sig i en sydende
Brænding mod den flade Kyst. Da gælder det om, at Ankre og
Ankertove kan holde, og i alle Tilfælde vil al Forbindelse mellem
Skib og Land og mellem opankrede og under Gang værende Skibe
indbyrdes under disse Forhold være udelukket.
Saaledes er Karakteren af det Farvand, hvor den dansk-norske
og den svenske Flaade i 1710 atter skulde mødes til Kamp kun
33 Aar efter den, vi alle kender som »Slaget i Køge Bugt«.

Kampens Indledning
Den dansk-norske Flaade var som nævnt efter sin mislykkede
Ekspedition til Østersøen, hvor den skulde have overført de russiske Tropper fra Danzig, den 1. Oktober ankret udfor Stevns.
Den følgende Dag ankom en Del af Transportskibene samt en hollandsk Floyte (mindre Skib) fra Danzig, der blev prajet og som
oplyste, at 30 Transportskibe og 2 Fregatter endnu laa paa den derværende Red. Om Formiddagen holdtes Krigsraad om Bord hos
den• Øverstkommanderende. »Generalen passiarede for Flagmændene«, som det hed paa Datidens Sprog, og om Eftenniddagen, formentlig som Resultat af denne Passiaren, »lettede Generalen saavel
som heele flaaden og seyelte bedre ind ad bugten«. ( Ordet Passiar
er gennem det hollandske »pitsjaar« kommet fra det malajiske
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,bitjara«, Raadsforsamling eller Raad, og brugtes navnlig om Skibsaadet og dets Forhandlinger).
Ankerpladserne for 7 af Flaadens Orlogsskibe, hvoraf 5 fra
~orps de Bataille, 1 fra Avantgarden og 1 unavngivet Skib, staar
mført i de endnu bevarede Skibsjournaler og er afsat i vedføjede
~ortskitse over Kampen. De strækker sig, som man ser, mellem
3tevns og Køge Sønakke helt op til Øst for Juels Grund paa
3-10 Favne Vand og i en Afstand af 1½-4 Sømil fra Land. Re~ten af Krigsskibene, hvorfra Oplysninger ikke findes, har fortnentlig grupperet sig dels mellem og dels indenfor disse Skibe,
medens Transportflaadens Fartøjer har ligget længere inde i Bugten. I de danske Anmerkninger til den svenske Relation siges: »Vor
Flaade, bestaaende af 27 Linieskibe, der strakte sig fra Nord pynten af Stevns langs Landet til Køge, laa samlet til Ankers.«
Om Bord i Skibene gik man straks i Gang med Udbedring af
Skaderne fra Stormen og samtidig indtoges fra særlige Koffardiskibe Proviant og andet Gods til Komplettering af Beholdningerne,
som der var tæret paa under Ekspeditionen til Østersøen. »Anmerkningerne« udtaler herom: » .•• disse (Koffardiskibene) bragte
alle Slags Provisioner, Øl, Forfriskninger her og der til Flaaden.«
Og videre hedder det: »... Om endskønt Flaaden ikke var ankret
i Ordre de Bataille, men enhver i Forvejen havde anbragt sig saaledes, at han kunde indtage sine Provisioner paa den hensigtsmæssigste Maade ... «
Flaadens Skibe laa med andre Ord opankret paa ret tilfældigt
valgte Pladser, ikke i deres sædvanlige Ankringsorden, hver Eskadre
for sig, men mer eller mindre blandet op imellem hverandre og
Forsyningsskibene. Andre Hensyn end de rent kampmæssige havde
gjort sig gældende. Dette burde imidlertid i endnu højere Grad
have manet den danske Øverstkommanderende til at udvise skærpet Forsigtighed ved Udsendelse af Forpostskibe, der i Tide kunde
have varskoet, da Fjenden nærmede. sig. Men dette var ikke blevet
gjort. Ganske vist kan til Gyldenløves Undskyldning tjene, at han
kun havde et i Forhold til sin store Flaade ringe Antal Fregatter
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til Disposition, og de faa, han raadede over, havde i de sidste Døgn
været meget haardt spændt for, ikke alene med Rekognosceringstjeneste for Flaaden i Østersøen, men ogsaa til Assistance og Ledsagelse af de mange havarerede Skibe, foruden at enkelte af Fregatterne, som tidligere nævnt, var i Danzig med Transportflaaden;
men at Gyldenløve ikke ventede Svenskerne var kun en daarlig
Undskyldning og fritager ham ikke for Ansvar.
Nogle af de mest havarerede Skibe, deriblandt Orlogsskibene
»Jylland« og »Vindhunden«, var straks blevet sendt til København
for Reparation. »Prindtz Friderich«, der ved Flaadens Ankomst var
fundet til Ankers længere inde i Bugten i stærkt ramponeret Tilstand, blev under Ledsagelse af Fregatten »Raa« den 4. om Morgenen inden Kampens Begyndelse ligeledes sendt til København.
Flaaden havde saaledes, som det ses af det foregaaende, i Sommerens Løb og ikke mindst efter Ekspeditionen til Østersøen,
været underkastet mange Ændringer saavel i materiel som i personel Henseende. Det er derfor vanskeligt med fuld Nøjagtighed
at angive dens Sammensætning og Fordeling, saa meget mere som
de foreliggende Oplysninger herom ikke er helt overensstemmende.
Men i det store og hele maa omstaaende Fortegnelse over de Skibe
og Chefer, der deltog i Kampen den 4. Oktober, og som hovedsagelig bygger paa Generalstabens Værk, vistnok siges at komme
de virkelige Forhold nærmest.
Den svenske Hovedflaade under General-Admiral Hans Wachtmeister havde, som nævnt, under Gyldenløves Ekspedition til
Østersøen ligget i Carlskrona og fuldført sine Udrustninger. Fra
en udsendt Rekognosceringsstyrke havde Wachtmeister imidlertid
faaet Oplysning om den danske Flaades og Transportskibenes Tilstedeværelse ved Bornholm den 23. Sept., og han bestemte sig-derfor til at vove et Fremstød mod sin Modstander, hvis daarlige Tilstand han var fuldtud bekendt med.
Den 1. Oktober afsejlede han med den svenske Flaade fra
Carlskrona. Denne havde i Henhold til en »Lista de Battaile medh.
Flottan 1710«, der var bilagt Admiral-Generalens Originalrapport
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af 17. Sept. 1710 - svensk Tidsregning var 11 Dage bagud for den
danske - en Sammensætning og Kamporden, som vil fremgaa af
nedenstaaende Fortegnelse.

FORTEGNELSE OVER DEN SVENSKE FLAADE
Lista de Battaile medh Flottan 1710

Herr Ammiral de Prou

Norstierna.
Swerige.
Wesmanland.
Småland
Enigheten.
Giota.
Sormland.

Fredericka Amalia.
Prins Carl.
Hans Hog Greffweliga Wenden.
Brehmen.
Excellens Ammiral
Generalen ............. . Giota Leijonet.
Princessa Hedvig Sophia.
Verden.
Skåne.
Herr Ammiral Ruth .... Tree Cronor.
Prins Carl Fredrick.
Wachtmeister.
Pomern.
Princessa Ulrika Eleonora Carlskrona.

Carlskrona, d. 16. sept. 1710.
Sign./ Claes Fromhold Kobler.«

Anm.: Man maa heri, af Hensyn til det senere omtalte, lægge Mærke
til, at »Norstierna« staar opført som det forreste Skib i Avantgarden, og
»Tree Cronor« og »Princessa Ulrika Eleonora« som tilhørende Arrieregarden.

Iver Huitfoldt.

11
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FORTEGNELSE OVER DEN DANSKE FLAADE
Avantgarden (Admiral v. Stocken).
»Dannebrog« . . . . . . . . . . . Kommandør I. Huitfeldt.
»Justitia« . . . . . . . . . . . . . . Schoutbynacht C. Giintelherg.
»Mars« . . . . . . . . . . . . . . . . Kommandør J. Liebedantz.
»Beskiermeren« . . . . . . . .
D. J. Wilster.
»Fredericus IVtus« . . . . . Admiral v. Stcicken.
»Lovise« . . . . . . . . . . . . . . . Vice-Adm. N. L. Barfod, Kapt. L. Walckendorff,
Flagkapt.
»Norske Løve« ....... . Komm.kapt. C. Christophersen.
C. T. Carl.
»Delmenhorst« ........•
»Oldenborg« .......... . Kaptain M. Bille.
Corps de Bataille (Gen.-Adm. Lieutn. U. C. Gyldenløve).
»Neldebladet« . . . . . . . . . . Kaptain V. Schindel.
»Christianus Vtus« . . . . . Vice-Adm. K. Reedtz, Kapt. L. C. Ulfeldt, Flagkapt.
»Anna Sophie« ........ . Kommandør H. C. Offenberg.
»Sophie Hedvig« ....... .
C.C. Gabe!.
»Elephanten« ......... . Gen.-Adm. Lieutn. U. C. Gyldenløve, Komm.
Trojel, Flagkapt.
»Prins Christian« ...... . Komm.kapt. 0. J. Thambsen.
»Fridericus llltius« .... . Kapt. R. Krag?
J. Vibe.
»Charlotte Amalie« ... .
»Havfruen« ........... . Schoutbynacht C. T. Sehested, Kapt. C. Koningh,
Flagkapt.
»Tumleren« . . . . . . . . . . . . Kaptain S. C. Hagedorn.

Arrieregarden (Vice-Admiral P. Raben).
»Svanen« . . . . . . . . . . . . . . Kaptain H. J. Snidstorph.
»Island« . . . . . . . . . . . . . . . . Komm.kapt. A. Rosenpalm.
»Ebenetzer« . . . . . . . . . . . . Kommandør H Gude.
»Tre Løver« . . . . . . . . . . . .
E. Deichmann.
»Venden« .............. Vice-Adm. P. Raben, Kapt. J. Doss, Flagkapt.
»Sværdfisken« . . . . . . . . . . Kaptain H. Knoff .
. »Fyn« . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komm.kapt. U. Kaas.
Fregatter.
»Hejren« ............•. Kaptainleutn. H. J. Rostgaard.
L. Reesen.
»Raa« ....... . ......... .
»Højenhald« .......... .
M. Gude.
G. Siewertz.
»Lossen« .............. .

Transportskibene.
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Wachtmeister stod med sin Flaade til Bornholm, hvor han den
2. Oktober om Formiddagen passerede Hammeren. Efter at have
faaet Oplysning om den danske Flaades Tilstand, da den forlod
de bornholmske Farvande, gik han til Farvandet mellem Ystad
og Sandhammeren og herfra videre mod Møen, hvor Flaaden ved
Midnatstid den 3. Oktober ankrede omtrent 2 Mil fra Land, beredt til næste Morgen at gaa i Angreb mod den danske Flaade.
Denne laa stadig paa sin Ankerplads i Køge Bugt, travlt beskæftiget med at indtage Proviant og sætte de mere eller mindre
havarerede Skibe i sø- og kampklar Stand, uden at man om Bord
anede noget om den fjendtlige Flaades umiddelbare Nærhed. Vinden, der under Flaadens Østersøekspedition havde blæst med stormende Kuling af Vest, var i de første Dage af Oktober løjet af
og drejet til Syd og Sydøst, Bramsejlskuling; men den 4. Oktober
om Morgenen var det yderligere frisket fra denne Kant til stiv
rebet Mærssejlskuling, der satte en Del Sø ind i Bugten, saaledes
at al Transport med de tungtlastede Fartøjer maatte indstilles. Det
var iøvrigt klart og smukt Vejr.
Allerede Kl. 5 om Morgenen den 4. Oktober gav Wachtmeister
paa den svenske Flaades Ankerplads ved Møen i Henhold til »Jacobus Major«s Skibsjournal det første Letningssignal; men først
Kl. 8 var hele den store Flaade let og blev paa Signal fra General-Admiralen formeret paa Linie paa NNO-Kurs. Vinden var da
SSO. Med Hensyn til Sejladsen efter Letningen hersker der i alle
de undersøgte Rapporter Overensstemmelse om, at Kursen blev
sat NNO. Tiden indtil Kl. 8 er gaaet med Letning (et enkelt Skib
anfører, at det har taget 2 Timer).
!øvrigt giver de sparsomme Optegnelser i de efterladte svenske Skibsjournaler - og dette gælder ikke mindst Admiralskibet
»Gota Lejon«s - næppe noget Grundlag for en fyldestgørende
Dokumentation af Flaadens taktiske Bevægelser, hverken m. H. t.
dens Kurser og Formationer under Opløbet eller dens Bevægelser
under Kampen.
Wachtmeister mdder i sin Rapport til Raadet, at han lettede
11·
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Anker ved Møen og »sejlede noget længe_re ind imellem Stevns
og Falsterbo, da man omtrent Kl. 11 Fm. fik den danske Flaade
i Sigte liggende i Køge Bugt,« og at han »i god og fuldkommen
Orden løb lige op til bemeldte fjendtlige Flaade, som bestod af
nogle og tredive Orlogsskibe og -fartøjer foruden et stort Antal
Koffardi- og Transportfartøjer, hvilke straks trak sig bort fra
Orlogsflaaden hen under Landet mellem Køge og Amager.«
I Overensstemmelse hermed anføres i Koblers Journal: »24. Sept.
(sv. Tid) om Morgenen lettede atter Anker og sejlede ud i Farvandet mellem Stevns og Falsterbo, hvor vi ca. Kl. 11 passerede
forbi Stevns og fik Øje paa den danske Flaade med en Mængde
Transportskibe liggende til Ankers midt i Køge Bugt, og da vi
gik løs paa dem med »påstående« Vind, gik alle de danske under
Sejl, i alle Tilfælde ethvert Skib, man kunde regne som Sejlere
i Linien, alt i alt 35 Skibe foruden deres mange Transportskibe,
som straks gik til Amager og Køge.«
Og endelig siges i den svenske Relation: » ... Om Morgenen
Kl. 8 lettedes atter Anker (ved Møen), og Kursen sattes, da man
fik 14 danske Skibe i Sigte langt borte lige paa dem i Køge Bugt,
hvor man ved Ankomsten fandt hele den danske Flaade, bestaaende af nogle og tredive Skibe og Fartøjer foruden en stor Mængde,
vel over 40 Koffardi- og Transportskibe, liggende for sig, da Hans
Excellence lod vor Flaade stille i dens tilbørlige Kamporden og
gik saa med en dragende Vind løs paa Fjenden.«
I den danske Flaade var Krigsraadet blevet samlet om Bord i
»Elephanten« Kl. 8 Fm. »Generalen passiarede for Flagmændene«,
som der staar i »Christianus V«'s Journal. Men midt herunder ca.
Kl. 10 Fm. saa Udkiggene fra Topperne af de danske Skibe en
Flaade af Sejlere dukke op i Horisonten, kommende fra Østersøen. Man troede først, at det var de hjemvendende danske Koffardiskibe fra Danzig; men efterhaanden som de fremmede Sejlere
nærmede sig, opdagede man til sin store Forfærdelse, at det var den
svenske Orlogsflaade fra Carlskrona, der for fulde Sejl og i Slagorden holdt lige ind i Bugten, hvor den dansk-norske Flaade laa
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roligt og fredeligt paa sin Ankerplads, ganske uforberedt paa Angreb. »Neldebladet«s Journal siger: »vi blev skammeligen overrumplet«, og Christianus V«'s, at Svensken » med stor ver for Vinden kom ansettendis ligesom hand ville os levendis opsluge«.
Da den første Forskrækkelse havde lagt sig om Bord i den
danske Flaade, gik man i fuld Gang med at træffe Forberedelser
til at modtage det svenske Angreb. Krigsraadets Medlemmer, Admiralerne og de ældste Kommandører, ilede med at komme om
Bord i deres respektive Skibe, hvor man paa Signal fra den Kommanderende Kl. 11½ Fm. gjorde »Klart Skib«, d. v. s. Klar til Kamp.
Kl. 11 gjorde Generalen i H. t. »Beskiermeren«s Journal Signal
for Avantgardens Fregatter at gaa under Sejl, og i det 8. Glas
(mellem Kl. 12 og 12½), siger »Havfruenccs Journal, »hejsede General-Admiralen blaat Flag og skød 3 Skud, hvilket Signal ogsaa
gaves af Flagmændene og gik under Sejl. Vinden blæste nu med
en Mærssejlskuling af SOtO, altsaa lige ind i Køge Bugt.« Der
blev ikke Tid til at hive Ankrene hjem, det vilde have varet for
længe med den forhaandenværende stive Kuling og svære Sø. Gyldenløve skriver i sin Rapport: »jeg gjorde Signal til at kappe, for
at komme dis hastigere, udi nogen Ordre mens, saasom det kuulte
sterck og farvandet her er meget knapt, saa vi ofte maatte vende,
og det endda for Vinden om, vilde det ike lyckes for os at komme
udi nogen synderlig orden.«
Flaadens Skibe kappede altsaa deres Ankertove og efterlod
deres Ankre paa Køge Bugts Sandbund, hvor Skibenes Ankerpladser senere kunde have været markeret, hvis ikke Sandet, der
i 162 Aar skjulte hele »Dannebrog«s Vrag, havde udslettet deres
Spor.
Om den svenske Flaades pludselige Tilsynekomst og den danske Flaades hovedkulds Letning faar man et levende Indtryk ved
at læse den Skildring, som Trosner (Tordenskiolds Matros) giver
heraf i sin Dagbog: »4 ditto Lørdagen. Vi blev liggende stil paa Kjøgebugt, og det kuled hardt af en SO Vind. Samme Dag kom da
Svensken ned til os med 23 orlogsskibe. Deriblandt var 5 tredæk-
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kere. Og han havde 7 flagskiber, som var 1 generalskib, 2 admiraler, 2 viceadmiraler og 2 schoutbynachter. Nok havde han med
sig 8 skib, som var fregatter, bregantiner og brandere. Der vi det
saa, gjorde vi os klar alle sammen til at slaa og begjønte at lætte;
mens det blaaste saa hardt, at vi konde ikke faa vore ankere hjem,
hvorfor vi maatte kappe vore Ankertover allesammen og kom
onder Seyl. Og transportskibene gik til Kjøbenhavn. Og vor General kasted overbord baade skaber og kommercer, senger og klæder og Kofferter og svinestier, med svin og faar, Hønsehuser med
høns, gjæs og ender og alle folkenes Koyer og Kister. Og mange
andre skiber kasted og over bord, saa der flød ganske tøgt med
vrag og chaluper og joller.«
Man ser tydeligt af denne Skildring, at Skibene var alt andet
end kampklare; alt overflødigt, levende som dødt, der var i Vejen
for Skibenes Beredskab til Kamp, maatte over Bord. Der havde
ikke været levnet Tid til at bringe Sagerne paa Plads, at stuve
af Vejen og surre, Foranstaltninger, man ellers under Betegnelsen
»Klargøring til Klart Skib« foretager i god Tid, forinden man venter Kamp. Man var i den danske Flaade ikke blevet varskoet om
Fjendens Komme; man blev kort og godt overrumplet.
Den danske Flaades Stilling var alt andet end misundelsesværdig. Fra en Ankerplads, hvor Skibene havde ligget i en tilfældig
Ankringsorden blandet ind imellem Transport- og Forsyningsskibene og med Vind og Strøm ind i Bugten, havde den kappet sine
Ankertove og var gaaet under Sejl. Skibene var ikke i Slagorden,
de laa, som »Neldebladet« udtrykte det, »Huldert og Bulder«.
Fjenden, som derimod laa i »god og fuldkommen Orden«, var til
Luvart og spærrede ved sin Position ved Indgangen til Bugten saa
at sige den danske Flaade inde i det snævre Farvand, hvor Bevægelsesfriheden for saa store Flaader, som der her var Tale om, kun
var meget ringe; men det blev netop den danske Flaades Redning.
For Gyldenløve var det magtpaaliggende hurtigst muligt at
bringe sin Flaade i Slagorden og søge at komme ud i mere frit Farvand for at frigøre sig for den svenske Flaades Tag og derefter
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tage Kampen op under mere lige Forhold. Om hvorledes dette blev
forsøgt, siges i »Elephanten«s Journal: »... Som da vores Flaade
var kommet under Sejl og Signal var gjort at rangere i Ordre
de Battaille NO over, da stak den svenske og bidevind NO hen
og var da omtrent 1½ Mil til Luvart fra os, vi forcerede med
Sejl at avancere op til Fjenden og vendte nogle Gange.«
Den svenske Flaade, der med stor Fart havde nærmet sig den
danske, fulgte, som man ser af ovenstaaende, dennes Bevægelser
NO over i Stedet for at føre Angrebet til Bunds mod den. Forinden Drejningen til Vinden mindskede Svenskerne Sejl, dels fordi
dette paa Grund af den stive Kuling var nødvendigt ved Overgangen fra Rumskøds- til Bidevindssejlads, og dels fordi man af
Hensyn til Brandfaren, Oversigten og Mandskabets fulde Anvendelse ved Kanonerne plejede at tage Undersejlene forinden Kampen. Den svenske General-Admiral drejede altsaa NO over for
Styrbords Halser parallelt med den danske Flaades Avantgarde.
»Havfruen«s Journal siger herom: »Den svenske Flaade var ungefær ½ Mil fra os til Luvart, og de laa ogsaa NO over for at
ville skære os af, for de mente, at vi vilde søge Renden, mens
contra vores Tanker var at ville luvere op imod ham.« Der skete
med andre Ord det omvendte af, hvad man kunde have forventet,
idet den Part, der saa sig angrebet og var blevet overrumplet i
en højst uheldig og farlig Position, gjorde sit bedste for at krydse
op mod Fjenden og søge Kamp, medens Angriberen, der havde
alle Fordelene paa sin Side, da det kom til Stykket, søgte at
undgaa denne. En enestaaende Chance blev herved forspildt af
den svenske General-Admiral, og den kom ikke igen.
I Anmerkningerne til den svenske Relation siges: »Efter at General-Admiral Wachtmeister nu saa, at vor Flaade sejlede over
Bagbord og anvendte al Flid paa at komme til Luvart af den svenske Flaade, forandrede han sine Bevægelser, idet det først syntes,
at han i Ordre de Battaille vilde sejle over Styrbord eller præsentere os den højre Side af sin Flaades Linie; men da han saa,
at vor Avantgarde anvendte al Flid paa at vinde Luven, og at
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hans egen Arrieregardes Admiral med sin Eskadre lagde over venstre Side eller Bagbord, vendte han ogsaa for Vinden, altsaa saaledes at hans Avantgarde blev Arrieregarde og omvendt, hvorved
hele hans Flaade ved denne Manøvre havde forandret Stilling og
Slagbov.«
Om Rigtigheden af, at denne Manøvre har fundet Sted, har der
imidlertid hersket Tvivl, thi der nævnes intet herom, hverken i
de to Admiralers officielle Rapporter eller i de øvrige danske
Skibsjournaler. Det fremgaar tværtimod af disse, at Svenskerne
straks er gaaet paa NO-lig Kurs med Bibeholdelse af Formation
i naturlig Orden, d. v. s. med den oprindelige Avantgarde stadig
i Spidsen, hvilket iøvrigt ogsaa tildels bekræftes i de svenske Skibsjournaler. Til en større SV-lig gaaende Bevægelse kan der iøvrigt
heller næppe have været levnet Tid. Har de svenske Skibe under
Opmarchen derimod gaaet paa 3 Kolonner med Avantgarden om
Styrbord og Arrieregarden om Bagbord, kan en eventuel ByttenPlads af A vant- og Arrieregarde dog have fundet Sted ved en
samtidig Drejning mod den danske Flaade af de 3 Eskadrer ved
disses Overgang fra Kolonneorden til Kølvandslinie, idet den venstre Kolonne (Arrieregarden) derved vilde være kommet forrest;
men herom senere.
I alle Tilfælde drejede Wachtmeister med den svenske Flaade
til Vinden over Bagbord paa NO-lig Kurs, saa snart han var blevet klar over den danske Flaades Hensigter. Saaledes siges i det
svenske Skib »Verden«s Journal: »Kl. 1 e. m. kom vi ned til fienden och rangerade ostvart over och fienden på samma bog,« og
i »Princessan Hedvig Sofia«s: »Stack bidevind ostvart hån med
Stb's halsar och fick då fienden i lå om oss.«
Den danske Flaade bestræbte sig efter saa hurtigt som muligt
at krydse op imod den svenske, samtidig med at Skibene saa vidt
muligt søgte at komme i Slagorden med Avantgarden forrest, Corps
de Bataille i Midten og Arrieregarden agterst. Dette lykkedes imidlertid, som det ogsaa fremgaar af Gyldenløves Rapport, ikke helt,
idet det ikke kunde undgaas, at Skibe tilhørende forskellige Eskad-
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B: Den danske Hovedflaades Manovreomraade.
C: »Dannebrog«s og den danske Forspids' Kurs.
D: »Dannebrog« i Drift.
E. Den danske Flaades Ankerplads
efter Kampen.
F: Den svenske Flaades Kurs.
G: Den svenske Flaades Ankerplads
efter Kampen.
1-8:De danske Orlogsskibes Ankerpladser.
1: »Elephanten«.
2: »Christianus Vtus«.
3: »Havfruen«.
·1: »Beskiermeren«.
5: »Fyn«.
6: »Oldenborg«.
7: »Neldebladet«.
8: »Ukendt Skib« (Nr. 70).
I- VIII: De svenske Orlogsskibes Ankerpladser.
1: Admiral-Skib.
11 : » Jacob Major«.
I II: »Princessa Hedvig Sophia«.
JV: »Gota Lejon« .
V : Schoutbynacht-Skib.
VI : 7' nordlige Skib.
VII: »Skåne«.
VIII: Viceadmiral-Skib.
X X : De to strandede svenske Orlogsskibe.
Ankermærket: »Dannebrog«s Ankerplads.

Dannebrog springer i Luften under Slaget
i Køge Bugt d. 4. Oktober 1710.
Efter Mulcri .

Søslaget ved Koge Bugt.
Efter Maleri.
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rer kom i Formation sammen, eller at Skibenes Rækkefølge i Kampordenen ændredes. Manøvreringen vanskeliggjordes tillige ved den
voksende Kuling og svære Sø, der i de fleste Tilfælde umuliggjorde
Stagvendinger (Vending gennem Vinden). Skibene maatte derfor
ofte kovende (vende for Vinden); men derved tabte de Højde og
havde Vanskelighed ved at vinde ind paa Fjenden. »Vi gjorde Slag
paa Slag, men vi maatte næstendels vende for Vinden om, formedelst det kulte haardt og den store Sø der gik, saa vi kunde
ikke komme op til ham saa nær, som vi gjeme vilde,« siges det
i »Havfruen«s Journal.
»Dannebrog« og »Mars«, hvorfra Oplysninger mangler, har efter
al Sandsynlighed inden Kapningen ligget til Ankers i Nærheden
af »Beskiermeren«, hvis Ankerplads kendes, og hvilket Skib de
under Kampen var sammen med, idet disse 3 Skibe dannede Avantgardens Forspids. De har altsaa ligget nordligst (se »Beskiermeren«s
Ankerplads). Dette er ogsaa sandsynligt af den Grund, at de, som
tilhørende Avantgarden, er kommet først ind i Bugten, da Flaaden den 2. om Eftermiddagen skiftede Ankerplads; thi selv om
Skibene ikke har ligget i egentlig Kamporden, er der dog Sandsynlighed for, at Skibe tilhørende samme Eskadre saa vidt muligt
har søgt hinanden, og i alle Tilfælde er det givet, at de her nævnte
3 Skibe var sammen under Kampen.
I Henhold til de danske Anmerkninger til den svenske Relation foregik Letningen mellem 12 og 1, men dermed skal ikke være
sagt, at alle Skibene kappede og gik under Sejl samtidigt. Dette
er da heller ikke sket, thi for at undgaa Kollisionsfare ved Letning af saa stor en Flaade har Skibene været nødsaget til at lette
efterhaanden, de læ Skibe først, d. v. s. i det foreliggende Tilfælde
de nordligste, hvortil Avantgardens Forspids hørte. Dette bekræftes da ogsaa i »Beskienneren«s og »Neldebladet«s Journaler. Den
førstnævnte siger saaledes: »... det første Glas (mellem Kl. 12¼
og 1) kom vi udi Herrens Nafn under Seyll og laa Osten ofuer,«
og i den sidstnævnte udtales: »I det 4. Glas (Kl. ca. 2) kappede
vort Tov og gik Sejl Oster-over.«
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»Beskiermeren«, og antagelig »Dannebrog« og »Mars« med den,
er saaledes kommet under Sejl mellem Kl. 12½ og 1, og »Neldebladet«, der tilhørte Corps de Bataille, først ved 2-Tiden. Heraf
kan man maaske se den naturlige Forklaring paa, at de 3 Skibe
af Avantgardens Forspids til Trods for, at de ikke laa til Luvart
af Flaaden paa Ankerpladsen, dog har faaet et Forspring for de
øvrige Skibe og har faaet Tid til at krydse op, saaledes at de under
Sejladsen, da Skydningen begyndte, er kommet til Luvart af dem.
»Vi loverte os op imod hannem og orlogsskibet Dannebrog var
høgeste til lovart og den nærmeste var Hvide Svanen (Mars) og
Beskiermeren,« siger Trosner i sin Dagbog, og i ~Fyen«s Journal
udtales: »... I det 6. Glas skjød de Svenske med Skarp paa de
Skibe, som var til Luvart, nemlig af Avantgarden Dannebrog og
Beskjermeren ... «
Paa dette Tidspunkt - mellem Kl. 12 og 2¼ - er der en vis
Sandsynlighed for, at Kampsituationen har været følgende:
Den danske Avantgardes Forspids laa med »Dannebrog« i Spidsen Bidevind NO-over mod Amagers Sydspids. Resten af Avantgarden under Admiral von Stocken er fulgt efter i nogen Afstand.
Den øvrige Del af Flaaden, der efterhaanden var kommet let, har
for at komme i Slagorden efter Avantgarden først maattet holde
et Stykke ind i Bugten og derefter ved haarde Kryds søgt at vinde
op mod Fjenden med Strækbout paa NO-lig Kurs. Den svenske
Flaade har fremdeles ligget NO-over mod Drogden (Renden).
Omtrent paa dette Tidspunkt maa Gyldenløve have givet sit
Signal med Ordre til den Manøvre, som Iver Huitfeldt tilsyneladende allerede havde udført eller var i Gang med at udføre paa
eget Initiativ. Herom siges i »Neldebladet«s Journal:
»... i samme Glas (det 4. mellem Kl. 2 og 2½) lod Generalen
vaje et hvidt Flag med en blaa Rude midt i fra Fortoppen [Ordre
at vende med Flaaden forfra eller ved Kontram~rch], Admiral von
Stocken fyrede 2 Kanonskud fra Fortoppen vajende en Kongens
Gøs [Forstaaelses- og Iværksættelsessignal], i det 5. Glas laa nogle
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af vore Skibe Vesterover, hvert gjorde sit Bedste at komme op
under Fjenden. »Dannebrog« var den luvarteste, han passerede den
svenske Flaade, som laa Øster over. Han ragede i Bataille med
dem ... « [Signalernes Betydning i Parentes efter Orlogskaptajn P.
Holck i Tidsskrift for Søv. 1935].
Anmerkningeme til den svenske Relation, der er affattet paa
Tysk, omtaler det nævnte Signal og dets Udførelse paa følgende
Maade:
»Damals beginte es ziemlich starck zu wehen, und gab der General-Admiral Gyldenlowe das Signal umb von unserer Avantgarde mit einem Contremarch zu wenden. Das erste Schiff von
unserer Avantgarde, Dannebroge genannt, hatte solches schon mit
3 anderen verrichtet ... «
I Modsætning til den norske Kaptajn Bergersen, der i sin Beskrivelse af Kampen i hans kendte Bog om Tordenskiold udtyder
ovenstaaende paa den Maade, at Gyldenløve gav Signal til »ved
Kontramarch at vende fra Avantgarden«, mener jeg, at Oversættelsen af denne Passus i den tyske Tekst rettelig bør være, at Gyldenløve »gav Signal til, at vor Avantgarde skulde vende ved en
Kontramarch«, hvilket iøvrigt ogsaa finder Støtte i »Neldebladet«s
Journal, hvor Signalet efter Orlogskaptajn Holcks Udtydning besvares med Forstaaelses- og Iværksættelsessignal af Admiral von
Stocken, der førte Avantgarden. Paa dette Tidspunkt var »Dannebrog« med sine 2 eller 3 Eftermænd dog allerede vendt og stod
SSV i mod den svenske Flaades Centrum. Iver Huitfeldt, der iøvrigt forinden Vendingen med sit Skib havde nærmet sig Landgrunden, som strækker sig ud fra Amagers Sydkyst, har altsaa selvstændigt taget Beslutning om dens Udførelse; men Gyldenløves
Signal viser dog, at Flaaden paa det Tidspunkt var kommet saa
meget i Orden, at den danske Øverstkommanderende havde Ledelsen i sin Haand.
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Selve Træfningen.
"Dannebrog" kommer i Brand og springer i Luften
Om selve Træfningens Indledning og »Dannebrog«s Brand siger
Anmerkningerne til den svenske Relation: »... Imidlertid begyndte
det svenske Admiral-General-Skib omtrent Kl. 2¼ at aabne Ilden,
hvilket Eksempel blev efterfulgt af de andre Skibe. Fra vor Side
var derimod givet Ordre til, at ingen maatte skyde, før Signalet
dertil var blevet givet af General-Admiralen; da Svenskerne imidlertid blev ved med at fyre, blev der svaret paa samme Maade
fra 3 af vor Avantgardes Skibe, nemlig »Dannebrog«, »Mars« og
»Beskienneren«, og da den stærke Vind slog megen af vor Ild
og vore Forladninger tilbage igen i Skibet, indtraf den Ulykke, at
vort Skib »Dannebrog« kom i Brand og sprang i Luften.«
Om Kampen, hvori »Beskiermeren« som 3. Skib i Linien tog
Del, siger dette Skibs Journal:»... det 5. Glas begyndte hans Awen
Garde at Canonere paa voris Avantgarde, og wi igien paa hannem. Wi bekom Een Kugle om bagbord Imellem begge Deckene
lige ved Store Masten igiennem Een Port, og Een igiennem focken,
samme Glas kom Orlogsskibet Dannebrog i brand. Det 6. Glas
wendte Øster ofuer med de Suendsche som holdt bi de Vindt
ofuer som wi icke kunde beseigle, formedelst de var Saa høyt op
til Louvart.«
»Oldenborg«, som ogsaa hørte til Avantgarden, og som i sin
Journal nævner at være »nest« Forspidsens 3 Skibe under Træfningen, skriver om denne: ». . . derimod af dend Surieushed som af
Dannebroge, Mars og Beskiermeren blef giort (hvilke vi nest vare)
imod fienden, ragte desvære Dannebroge til den u-formodentlig
u-lycke at hand ragte i brand som præsumeris at være skeed af
hans Egen Krud ved ungefehr 2 schlett Eftermiddagen, dog førend
det scheede blef den Svendsche General gifven tvende Lag over
og under fra, saa hand for udi sin boug leck ragte og derfore maatte
krenge ... «
Efter at »Dannebrog« var kommet i Brand, er .»Beskiermeren«
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som man ser af dette Skibs Journal, vendt Øster-over med de
Svenske, og denne Manøvre er formentlig ogsaa blevet udført af
den øvrige Del af den danske Avantgarde for at komme klar af
det brændende Skib, der uden at være Herre over sine Bevægelser, men stadig skydende med sine forreste Kanoner, er begyndt
at drive ind i Bugten. Her er den paa et eller andet Tidspunkt
ankret op for at undgaa at sætte Ild paa den øvrige Flaade, der
under haardt Pres af Sejl var i Gang med at krydse op i Læ af
den. De forreste Skibe af Corps de Bataille naaede netop op til
dens Ankerplads, kort forinden den sprang i Luften. Herom fortælles i de bevarede Skibsjournaler fra de 2 Skibe, der i dette
skæbnesvangre Øjeblik var »Dannebrog« nærmest, nemlig Fregatten »Lossen« og Schoutbynacht Sehesteds Skib »Havfruen«.
»Lossen« var paa det Tidspunkt paa Tilbagevejen SV-over fra
sit Kryds op mod Dragør og kom som en Hund i et Spil Kegler
midt ind i den danske op mod Fjenden krydsende Corps de Bataille, hvis Skibe den kun med Nød og neppe undgik at kollidere
med. Den kom imidlertid for sent til at bringe det brændende Skib
Hjælp og bjærge dets Besætning. Af dens Journal fremgaar imidlertid, at en Del af den danske Flaades Skibe, som den maatte dreje
af for, har været nær »Dannebrog«, da det sprang i Luften, og i
Læ af det brændende Skib, hvilket er et vægtigt Vidnesbyrd om
Traditionens Paalidelighed, at Huitfeldt ankrede sit brændende
Skib op for at frelse den danske Flaade for Tilintetg"ørelse.
I »Lossen«s Journal udtales: »... 6 Glas ude kom Dannebrog
i Battaille Med nogle Suendsche Schibbe. Ragte saa u-løckelig Ild
i agter schibbet paa Dannebrog, begyntte sterck at brænde; 7 Glas
ude hafde Ilden tagit ofverhand. Jeg Giorde mit heste for at komme
formedelst u-Regierlig Veir og Maatte drie af for Orlogsschibbene,
og paa det Sidste Maatte ieg og drie af for Haffruen, Schoutbynacht
Sested Raabte til mig, at Jeg skulde giøre mit heste, at faa folckene paa Dannebrog bergit; Jeg Giorde mit heste saa vit som
mueligt var; Men som ieg kom nogit nær til Dannebrog, sprang
det i Vejret.«
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Schoutbynacht Sehested giver i »Havfruenccs Journal følgende
Beskrivelse af »Dannebrog«s sidste Kamp og Endeligt:»... 5te Glas
i Eftermiddagsvagten kom en Del af de Svenske saa nær, at de
os noget saa nær kunde beskyde vores forreste Skibe, som var
»Dannebrog« og »Mars«. Den svenske General skød 2 Skud med
Skarp, og derpaa begyndte de Svenske at kanonere, og de begyndte at kanonere paa vores General, mens de kunde ikke begaa
ham, saa der intet blev kanoneret paa vores Flaade uden af »Dannebrog« og »Mars«. »Dannebrog« var ulykkelig, idet han fyrede
5 a 6 Skud ragede hans Agterskib i Brand, og de var ikke capable
for at faa den slukket. Det brændte af til Dækket. I det 8. Glas
vendte vi Synder over og vi (var) kun et lidet Stykke fra »Dannebrog«, og den var kommet til Ankers, og da var den næstendels
afbrændt til Vandet, og saa sprang den med det samme. Vi kunde
ikke se, at der blev nogen bjærget af Folkene, uden nogen af Chaloupproerne, som var i Chalouppen og 3 Mand, som blev bjærget
med hans Fisker Jolle.«
Orlogsskibet »Neldebladet«s Journal, hvori der i det hele taget
er givet en meget fyldig og detailleret Beskrivelse af Kampen, indeholder ogsaa en dramatisk Skildring af »Dannebrog«s Endeligt:
»... Dannebrog var den luvarteste, han passerte den svenske Flaade,
som laa Øster over. Han ragede i Bataille med dem, hver Svensker han passered gav ham Bredlaget, i det 6te Glas ragede han
agter ved Stormasten i Brand. Hans Kanoner gik stærkt paa Svensken, 6te Glas ude faldt hans Besansmast over Bord, siden hans
Stormast, derefter Fokkemasten. »Beskærmeren« og »Svenske
Mars« tillige Quintus var og i Rang med ham, deres Kanoner gik
stærkt paa Svensken, som siden maatte holde af formedelst Dannebrogs Brand ... Førend »Dannebrog« sprang, løstes der 10 a 11
Kanonskud paa Fjenden, og vi vendte ONO-over, stedse loddet
7½, 7 og 6 Favne. Stedse vi bouted op mod Fjenden, i samme
7de Glas laa Svensken 0-over, ragte 2de svenske Orlogsskibe paa
Dragør Grund, som var en Admiral og en Schoutbynacht af Arrieregarden. 8de Glas ude sprang »Dannebrog« i Luften og gav
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o forfærdelige Slag fra sig, i samme Glas lod Generalen vaje
!t blaat Flag med en hvid Stribe udi, og vi vendte stedse med vor
~laade for-de-Vind om, og kunde ej komme i Ranglinie med Flaajen formedelst den haarde Kuling og Strøm. Den svenske Flaade
laa SV-over, saa det var besværligt at komme ham saa nær, som
vi gerne vilde. Platfoden, Vinden SSO haard Kuling, i det 3die
Glas kom den svenske Flaade til Ankers SO for os F¼. Mil, i det
4de Glas lod vor General vaje et blaat Flag af Stortoppen og
fyrede et Kanonskud, alle Flagmænd ligeledes, og vor kom til
Ankers paa 7¼ Favne Vand.«
De svenske Skibsjournalers Beretninger om Kampen er i Sammenligning med de danske ualmindelig kortfattede, men de stemmer i det store og hele med disse.
»Gota Lejon«: Rencontrerade några danska Orlogsskepp. Blockerade omtrent 1¼ glas i forbiseglande med dem då samma tid
råkade ett orlogsskepp av deras i brand. Kl. 4.00 vande vi om
sydvastvart. Då råkade Tre Kronor och Prinsessan Ulrika Eleonora på Drako rev och vi med flottan kommo till ankars.«
»Verden«: »Kl. 3 e. m. vande 1. div. av fienden och passe rade
amiralgeneralen. Då skot amiralgeneralen och fienden med. Dannebrog i brand strax efter ... Kl. 3.30 e. m. vande amiralgeneralen
och hela vår flotta i ligne de bataille. Då råkade Ruuth på grund
viisten for Drako och strax efteråt Lowen. Fienden sackade av
battrener åt Koge bukt.«
»Prsan Hedv. Sofia«: Kl. 1 e. m. Borjade attacken. Ett danskt
skepp i brand. Sparre miste forstången . . . Kl. 2.30 Vande for
Drakor med flottan SW - vart over emot fienden och gingo med
små segel. Emot 3.00 Ruuth och Loven på grund.«
»\,Vachtmeister«: »Kl. 12 m. d. rangerade så nara fienden att
striden borjade. Dannebrog i brand. Stavade mat Drako. Wande
over stag på 20 fot utanfor Kallebobacke.«
»Skåne«: »Kl. 2.30 Passerade danska flottan med skott. Strax
efter ett danskt skepp i brand ... Kl. 3.15 Signal at vanda til bah
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halsar. Vind SOtO ... Kl. 3.30 Tre Kronor och Pr. Ulrika Eleonora
på grund.«
»Castor«: »Kl. 2.30 Borjade striden. Vid forsta laget brann ett
danskt skepp . . . Kl. 3 e. m. Vande sydvart over. Två av våra
flaggskepp råkat på grund på Drako viistsidan av revet.«
»Jacob Major«: »Kl. 2.00 brann ett danskt skepp up ... Kl. 3.00
Signal med blå flagg om att gå over stag. Två skepp på grund
vid Drako eller Kasper knii.«
I Tilslutning hertil skal anføres et Uddrag af den svenske
General-Admirals Rapport til Raadet:
». . . och kom jag så der på emellan KL 2 och 3 eftermiddagen
med hans Kongl. Majts under mitt anforande lembnade Ohrloggflåtte, at angripa fienden, och dess fremsta Skiepp utaf dess avant
Garde, då forste borjan genast gaf oss en siirdells godh forhoppning om en lyckelig success och athgång hiilst som . . . jag både
hade lofwen af fiendens flåtta som tiimmel0 war i Disordres, och
ett des Skiepp wiihl om 70 Stycken, som var ledare af dess Avant
Garde, forandes en Commandeurs Distinction eller wimpell, och
kom strakst vijd begynnelsen af attaquen med twenne andre emot
os ansiittandes, råkade uppå forsta ifrån dette mitt underhafwande
Skiepp giorde Skotten i brand och sprang samt flog effter en half
hogst tre fierdedehls timmars forlopp derpå i Lufften, så at ingen
ting deraf, eller mehra folck iin allenast tree man som sprungit
i Chaluppen och afkappat fånglinan, blef bergat, hwilcket hos fienden fororsakade en så stoer Consternation, att han begynte draga sigh tilbakers, effter som han ei heller kunde med des Skiepp
gå ofwer Stags, utan bracktes således i Confusion, men så snart
med hans Kong}: Maijts under mit Commando anfortrodda flåtta,
jag skulle fienden angripa, och kom mig med honom at engagera,
begyndtes med samme windh en så hiifftig Storm«; og videre indberetter »Wachtmeister«, at han paa Grund af den svære Sø ikke
kunde bruge sine underste Batterier, ligesom Viceadmiral Sparre
sejlede sin Forstang over Bord. Desuden kom to af hans bedste
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Skibe ved Vendingen under Amager paa Grund og blev staaende.
Alt dette i Forbindelse med det snævre Farvand, _der foraarsagede,
at han stadig maatte vende, gjorde, at han henimod Kl. 5 om Eftermiddagen n;iente at maatte gaa til Ankers.
Endelig skal den danske General-Admiral-Lieutenants Rapport
til Kongen, som blev skrevet Morgenen efter Slaget, gengives in
extenso:
»Stormægtigste Konge, Allemaadigste Herre.
Eders Majestæt haver vel alt fornummen, hvorledes de Svensche ere komne her ind udi Bugten. Vi mente i førstningen, da
vi saae dennem, at det kunde være voris copfardi skibe, som kom
fra Dantzig; mens, da vi fornam, at det var fienden, lod jeg giøre
signal til at kappe, for at komme dis hastigere udi nogen ordre:
mens, saasom det kuulte sterck og farvandet her er meget knapt,
saa vi ofte maatte vende, og det endda for vinden om, vilde det
ike lyckes for os, at komme udi nogen synderlig orden: imidlertid
havde jeg en gang, da vi havde vendt mod fienden, nogen forhaabning til at vinde Louven fra hannem, mens hand vendte med
contra Marchen og kom saa et godt stycke op til louvart fra os.
I den tid, vi saaledes stod over imod fienden, hendte det sig, at
den Svensche General begyndte at fyre paa skibet Dannebroge,
hvilket var noget til louvart op; det samme gjorde og nogle andre
svensche; mens da skibet Dannebroge havde schiødt nogle skud
igjen, skeede den ulyckelige hendelse, at skibet, jeg troer ved ilden
af hans egne stycker, kom udi Brand, og brendte saa en stoor Deel
deraf bort, indtil det omsider sprang i Luften, og troer jeg neppe,
at et eniste mennische er bleven salvered. Jeg beklager meget, at
saa braf og dygtig en Officier som Hvitfeldt var, schulde paa
saadan elendig maade omkomme. De 2de Svensche skibe, som
staaer paa grund, haaber jeg, sidder saa fast, at de sielf schal være
obligered til at sticke brand udi dennem, hvilcket jeg gierne ved
brandere havde villet forsøgt at giøre, mens vinden haver væred
for strengt dertil. De Svensche haver i aldt, saa meget som vi
Iver Hultfoldt.
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haver observered, 21 Skibe af Linie, derimod er det en desavantage for os, at de haver louven. Igaar aftis, lidet før solens nedgang gick de til anckers, og vi, strax derefter, anckrede ogsaa.
De ligger endnu stille, og tvivler jeg paa, at de vil attaqvere os
i Dag; mens vilde Gud give os en god Syd vest, schulde vi i Guds
navn søge dem, og ønscher jeg af hiertet, at hand vil velsigne
Eders Majestets vaaben, udi saa vigtig en occation som denne er.
Jeg forbliver, Eders Kongelige Majestets Allerunderdanigste og
troepligtigste tiener
Skibet Elephanten d. 5te Ocbr.
Klocken omtrent 9 om morgenen
U. C. Guldenlew.«
Foruden de foran nævnte officielle Kilder: Rapporter og Skibsjournaler, der sammenlagt giver en ganske god og overskuelig Skildring af Kampens Forløb, selv om der dog paa visse Punkter hersker Uoverensstemmelser og nogen Uklarhed, skal endnu anføres
en Øjenvidneskildring af Trosner (Tordenskiolds Matros), der som
tidligere nævnt var om Bord i »Dannebrog«s Kammerat fra A vantgardens Forspids »Beskiermeren«, hvorfra han bedre end nogen
anden har kunnet faa en Førstehaandsviden om, hvad der skete;
og han var en opmærksom Iagttager, der ogsaa forstod at fæstne
sine Indtryk paa Papiret saavel i Skrift som i Tegning. Han fortæller om Slagets videre Forløb:
»Der Svenschen saa, at vi loverte os op imod ham, da stak
han bidevind; thi alle hans skiber laa i linje de batalie. Og da
seylte en af hans viceadmiraler sin forsteng overbord med flag
og alt. Vi loverte os op imod hannem, og orlogsskibet Dannebrog
var høgeste til lovart. Og den nærmeste var Hvide Svanen og
Beskjermeren. Siden kom Dannebrog saa nær hannem, at hun
konde lange hannem. Da begjønte de at skyde paa hverandre;
og da gik Dannebrog over Stag og seylte langs hans linje og gav
lag paa lag. Hun fik først lagit af alle hans fem tredækkere og
siden af hver en, som hun seylte langs. Omsider af uløkke ragte
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Dannebrog i brand, og Ilden kom først i hans Skanse. Og ingen af
dem vidste det for røg og damp. Da kom hele overskibet i brand,
og hun gav 3 Salver enda, efter at Skibet var i brand. Da brende
først hans messanmast overbord. Siden faldt hans storemast overbord og saa hans fokkemast overbord. Da konde vi se, hvor tøgt
at folkene entred ud paa bogspredet. Saa slog flamen udefter og
brende gjøsen· af. Da faldt folkene i Vandet. Siden brende ilden
dybere ned og kom saa til krudet. Da sprang hun op i smaa smuler.
Og i fra den tid ilden tendis, og til hun sprang, var ungefær i 3
Glas. De var til samen derpaa ... hondrC:de mand og ... mand. Og
kommandør Witfælt fra Dramen komanderte hende da, og der
var ... comisariats herrer derpaa. Og der var omtrent 30 matroser
paa fra Drammen. Og der blev ikke bjerget flere folk fra hende end
som 9 matroser. Der var 2 mand i deris fiskejoller. de bringed 7
mand til sig, som de fandt paa messanmasten og paa bogspredit og
paa andre støkker udaf vragit ... «
En endnu mere drastisk Samtidsskildring af Dannebrogs Endeligt har man i Provst Jørgen Mikkelsen Hulbechs »Beretning om
de første 6 Aars Krigsbegivenheder under den store nordiske
Krig«, i hvorvel Prælatens Udmaling af den fortvivlede Tilstand
om Bord i det brændende Skib mulig er lidt overdreven og i nogen
Grad berøver Heltene paa Dannebrog noget af den Glans, der
omstraaler deres Minde. Provsten var jo ikke selv med; men han
har sikkert faaet bibragt sine Indtryk fra Øjenvidner til den rystende Begivenhed, der næppe er foregaaet uden frygtelige og hjerteskærende Scener. Her er hans Beretning:
»Da Vore nyligen vare jndkomne fra Søen og ind i Bugten
for Kiøge at ville helbrede, hvad Skade de af nogle haarde Vinde
kunde hafve faaet, See I saa kom Fienden anseilende med en god
staaende Vind og haf de Løb lige ned paa Vore. Herudover matte
Vore i en Hast kappe Anckerne og lawere ud af Bugten, saale12•
I
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des som de kunde, og med de onde Koor, som de hafde. Vinden
var haard og contreire, Fienden var ofver Hofvedet; her var ei
andre Raad, end at stride og holde Stand. Gich derpaa løs i den
Herre Zebaottes Nafn og Commandeur Hwitfelt paa det Skib
Dannebrog lawerede først ud, fordj han laa fremmist i Floden og
begyndte at chergere med Fienden, men / Gud bedre / han gjorde
knap en Vending og gaf sin anden Salfve, førend der kom Ild af
Penge Krudtet i de udhængte Køyer, og Skibet kom i Brand. Her
blev Jammer ofver Jammer og Ingen kunde frelse eller berge enten
Folk eller Redskab, formedelst de store Farer, som der var forhaanden, baade af Vinden, Luen og Fienden. Ingen kan sige den
Ælendighed de saae i den Ilds og Hafs-Nød; Folckene fore op
i Bogsprettet og Gallionen og den Ene kaste den Anden ofver
Borde. Mange foer op i Reedskabet, skreg og raabte erbarmligen,
og alle saa Døden for Øyen; og paa det ingen flere ved deres
Undergang skulde ramme Skade, lod Hr. Hvitfeldt alle Canonerne
affyre i Grunden og lod saa alting bero i Løckens Modgang. Her var '
og jndenborde Hr. Etatsraad Oluf Hanssen med det Kongl. Admiralitet. Her var og af Soldater og Matroser 7 a 800 Md., 84 Canoner
og andet mere, som altsammen sprang i Luften, da der kom Ild
i Skibets Archelie og Krudtkammer.«
Efter at »Dannebrog« var sprunget i Luften, fortsatte den svenske Flaade, saaledes som det fremgaar af de foran nævnte Rapporter og Beretninger, paa sin NO-lige Kurs op mod Amagergrundene eller rettere sagt mod Drogden (»Kasperrenden«). Den danske Flaade, som, under sine Bestræbelser efter at arbejde sig op
imod den svenske, i Henhold til »Fyn«s Journal ikke havde foretaget mindre end 4 Vendinger, synes nu i det hele og store at
være kommet i nogenlunde Slagorden; men den stive SO-lige Kuling med Sø og Strøm ind i Bugten og de idelige Vendinger, der
paa Grund af den tiltagende Kuling maatte foretages for Vinden
(som Kovendinger), skar efterhaanden de danske Skibe længere
ind i Bugten og fjernede de to Flaader fra hinanden, saaledes at
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Kampen paa Grund af den svenske Flaades Passivitet ikke kunde
fortsættes.
Da den svenske Flaade nærmede sig Grundene Syd for Dragør,
Sandrevet, som den Gang i Henhold til »Søkortets Stednavne« af
Louis E. Grandjean kaldtes »Draakø Reff«, hvilken Betegnelse med
nogle Variationer ogsaa anvendes saavel i de danske som i de
svenske Skibsjournaler, gav »Wachtmeister« mellem Kl. 3 og 4
Signal til at vende udefter ved Contramarch, d. v. s. med Skibene
i hverandres Kølvand; men til al Uheld for Svenskerne »råkede
Trekronor och Prinsessan Ulrika Eleonora på Drako Rev«, som
der staar i Flagskibet »Gota Lejon«s Journal. De to grundstødte
Skibe, der førte henholdsvis Admiral Ruuths og Schoutbynacht
Lovens Kommandotegn, havde under Vendingen to Gange nægtet
at gaa igennem Vinden og var ved den tredie Vending, der blev
udført som en Kovending, drevet ind paa Grunden. »Ekstra Kaptajn« Anders Oter om Bord i Prinsessan Ulrika Eleonora giver følgende Beskrivelse af Begivenheden:
»Strax darpå gjorde amiralgeneralen sein att vanda i vars annors Kolvatten, var arriiirgardet till vår olycka korn så långt in
på grunden att nar vi skulle vanda fornekade amiral Ruuths skepp
/ Tre Kronor / tilika med vårt, schoutbynacht Lowens / Pr. Ulrika
Eleonora /, då vi tvenne gånger gjorde vårt basta att vanda och
tredie gångene att rumba frde vind,cc og videre skriver han til Admiralitetskollegiet: »men allt dette hjelpa intet for windens hårdheet korn alltså twenna benernbda skiep Tre Cronor och Princessan
Ulrica Eleonora widpass ett Canonskått från hwart annat paa
Refwet saa sinter af Landet ratt i buckten ... «
Naar Anders Oter og i det hele taget andre med ham udtaler,
at de to grundstødte Skibe tilhørte Arrieregarden, kan de imidlertid lige saavel hermed have sigtet til den oprindelige Inddeling
af den svenske Flaade som til den midlertidige Slagorden, der vilde
være fremkommet, hvis Flaaden havde foretaget den tidligere
nævnte Vending ved Slagets Begyndelse, hvorved Avantgarde og
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Arriergarde vilde have byttet Plads. For en saadan Ombytning
taler iøvrigt ogsaa den i Anmerkningerne fremsatte Paastand om,
at »Dannebrog«, »Mars« og »Beskiermeren«, der var de eneste
Skibe, hvorfra der blev skudt, i længere Tid var udsat for Beskydningen fra 12 af de svenske Skibe, nemlig fra og med »Gota
Lejon« til og med det sidste Skib af deres / d. v. s. Svenskernes /
daværende Arrieregarde, »Nordstjernen«; thi dette Skib staar opført, saavel i Anmerkningernes Fortegnelse over den svenske
Flaade som i den tidligere nævnte »Lista de battalie«, som første
Skib i Avantgarden. Altsaa maatte denne herefter have byttet
Plads med Arrieregarden. Dette bestyrkes ogsaa af »Christianus
V«s Journal, hvori udtales:
». . . og udi samme Battaille Ragte Orlogsskibet Dannebroge,
hved en uløckelig hendelse i brand, hvorved Svendsken udaf forskreckelse Ragte 2de af sine Skibe paa Grund paa Drag Øe Reff,
1 Admiral og 1 Schoutbynacht vende strax derpaa med Floden
og lod det staa saa digt hved vinden over, som mueligt var, og
strax anckrede ... lidet derefter ved 4 Glas udi Platfoeden [Kl. 6
i Eftermiddagsvagten], Anckrede hans Kong!. Mayts Floede, saa
vi udi heelle Natten hafde nock at bestille.«
Vendingen med Flaaden sønden for Dragør skulde altsaa efter
det her fremførte være sket efter de to Skibes Grundstødning. De
maa altsaa have været forrest i Linien; men da de tilhørte den
oprindelige Arrieregarde, maatte denne altsaa herefter have byttet
Plads med Avantgarden, enten det saa er sket saaledes som anført i Anmerkningerne til den svenske Relation ved en samtidig
Vending med alle Skibene paa een Gang eller ved en eskadrevis
Drejning ved Overgang fra Kolonneorden til Kølvandslinie.
Herimod taler paa den anden Side den indbyrdes Beliggenhed
af nogle af de Ankerpladser, som man har fra de bevarede svenske Skibsjournaler. De giver ikke Indtryk af, at den svenske Avantgarde og Arrieregarde har byttet Plads. Og hvis de ikke har det,
har den svenske Flaade heller ikke foretaget den i Anmerknin-

183
gerne til den svenske Relation paastaaede Diversion mod Syd, efterfulgt af Vendingen paa Stedet forinden Overgangen til den NO-lige
Kurs, og heller ikke den omtalte Drejning eskadrevis.
Da Spørgsmaalet iøvrigt kun har ren taktisk Interesse og er
uden væsentlig Betydning for Bedømmelse af Hovedpersonen i
denne Bog, skal der ikke gaas nærmere ind herpaa, end der allerede er, saa meget mere som man ikke paa Grundlag af de hidtil
tilgængelige Kilder, der er indbyrdes modstridende, kan komme
Spørgsmaalet nærmere; der kan kun bygges paa Hypotheser.
Hvad der iøvrigt hændte efter de 2 svenske Admiralskibes
Grundstødning og den svenske Flaades Vending Syd for Dragør,
staar tilstrækkeligt oplyst i de officielle Beretninger. Flaaderne var
kommet ud af Kontakt med hinanden; den dansk-norske var af
Vind og Strøm ført længere ind i Bugten, og den svenske holdt
bidevind Sydvest paa uden at nærme sig sin Modstander. Wachtmeister angiver som Grund herfor den svære Sø, der ikke tillod
Anvendelse af Skibenes underste Batterier; men selvfølgelig har
det smertelige Tab af de to store Admiralskibe samt hans Ulyst
til at søge et Melee med Modstanderen i det snævre og grundede
Farvand med Paalandsvind af en halv Storms Styrke sikkert ogsaa i væsentlig Grad været medvirkende Aarsager dertil.
Han bestemte sig derfor til at gaa til Ankers mellem Stevns
og Amager, hvorfra han i sin luv Position kunde indespærre den
dansk-norske Flaade, der 1 Times Tid senere ogsaa gik til Ankers
en god Mil indenfor den svenske.
Saaledes var Situationen ved Kampdagens Slutning.

Efter Kampen
De to Flaader blev liggende godt og vel 2 Døgn overfor hinanden. Efter at Svenskerne forgæves havde forsøgt at faa deres
2 strandede Linieskibe af Grunden, benyttede de hele Natten efter
Kampen og en Del af den næste Dags Formiddag til at bjærge
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Besætningerne og forskelligt Gods. Derpaa stak de Ild paa Skibene, der efter ca. 2 Timers Brand sprang i Luften. Det nævnes i
»C. F. Kohlers Journal«, »at danske Haubitsbatterier beskød Skibene, efter at de var kommet paa Grund« - man »observerede
ogsaa paa Land Kavaleri« og »Kareter med tre Par Heste for hver«.
Den samme Dag tog Svenskerne i Henhold til Wachtmeisters Rapport et dansk Transportskib og stak et andet i Brand, og den følgende Dag, den 6. Oktober, løb de fra Danzig hjemvendende tomme
Transportskibe under Eskorte af 2 Fregatter lige i Armene paa
Svenskerne. Fregatterne, fulgt af en Del af Transportskibene, slap
ind i Præstø Fjord, hvor Svenskerne forsøgte at stikke Ild paa
dem ved en Brander; men denne strandede forinden og blev opbrændt af Svenskerne selv. Af de øvrige Transportskibe strandede
4 ved Stevns Klint, og Resten blev opbragt af Svenskerne, idet
dog en Del af Skibene, der var af fremmed Oprindelse, blev frigivet.
Natten mellem den 6. og 7. Oktober forlod den svenske Flaade
i Stilhed sin Ankerplads og blev den næste Morgen tidlig forfulgt
af den danske; men herom fortæller Gyldenløve i sin Rapport
af 12. Oktober 1710 til Kongen:
»Stormægtigste Konge
Allernaadigste Arfve Herre I
Udj følge af min indsendte allerunderdanigste relation, dat 9
hujus, Hvor udj jeg Eders Kongl. Mayst. allerunderdanigst tilkiende
gaf, Hvorledes dend fientlige flode, Som laae saa l\øyt oppe til
luverd fra os, Ved avantage af Vinden, Natten imellem Mandag
og Tirsdag, begynte at udlavere Sig af Bugte, og Siden Ved Een
god Slagbue, Som for hannem indfaldt, passerede Falsterboe Ref,
uden at Vj endten den dag eller dagen efter, endskiønt Vj gjorde
ald Vor heste, kunde komme det for over, tager ieg anledning
Eders Kongl. Mayst. allerunderdanigst at raportere, det Vi continuerede at lavere os lengere ud med floden; mens da ieg considererede, at fienden aldt nogle Dage var os af sigte, og mand
med Slig laverin~ indtet andet kunde Vinde, end folkene gandske
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at udmatte, Som paa nogen tiid hafver drucket Vand og udstaaet
temmelie fatiger Nat og Dag, Een stor Deel og mest Køjer og
Deckener, og dissforuden ere nøgne for Klæder, resolverede ieg
mellem Møen ~g Stevens at ankre indtil kundskab kunde indkomme fra Voris Krytzere, som fienden forfuldte til hans cours
at observere. Samme Kundskab indløb igaar formiddag Ved Capitain Commandeur Kaas paa Orlog Skibet Fyen med Beretning, at
hand hafde Været Ved Ydsted, og da dend fiendtlige flode gandske af sigte, hafde desforuden prajet i Taarsdags Een galiothe, som
berettede, at hand dend Svensche flode Var passeret, og at dend
med alle Seigl, som trecke kunde, fortsatte Sin cours. Da nu saaledis ald apparence Var ude fienden at indhændte, mindre at
bringe hannem til Bataille, aldtsaa fandt ieg for tienlig Straxen
igjen at begifve mig her tilbage til Kiøgebugt med floden, Hvor
mig Vel Ved fregatten Raae, udj denne Stund, blef indhændiget
Eders Kongl. Mayst. allernaadigste resolution, at ieg med de Største og sværeste Skibe mig til Kiøbenhafn skulde begifve, og Een
Esqvadre af de letteste efterlade med Viidere: Hvilket aldt, Saavidt
mueligt, udj allerdybeste underdanighed skal Vorde efterlefvet af
dend, Som indtil Døden forblifver Eders Kongl. Mayst. Allerunderdanigste og troepligtsky.ldigste tjenner.
Elephanten d. 12te October 1710.
U. C. Guldenlew.«
Kampen i Køge Bugt den 4. Oktober 1710 endte saaledes uafgjort med Tabet af 2 Orlogsskibe paa svensk Side og 1 Orlogsskib med dets c. 500 Mand store Besætning paa dansk Side. Den
svenske Flaade forlod vel Kamppladsen uden at have benyttet den
enestaaende Chance, den havde haft til fra sin luv Position at
angribe og ødelægge sin Modstander, der, indesluttet som han
var i Køge Bugt, stod som med Ryggen til en Mur lammet i sine
Bevægelser. Men det strategiske Maal, som Danskerne havde sat
sig, Overførelsen af Tropperne, hvortil Flaaden skulde have medvirket, blev ikke naaet. Dette skyldtes ikke den svenske Flaades
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Virksomhed og Indsats i Kampen den 4. Oktober, men de daarlige Vejrforhold, Stormen samt Sygeligheden blandt Besætningerne, Mangel paa Proviant og daarlig Organisation i det hele taget.
Indirekte spillede derimod den svenske Flaades Tilstedeværelse
som en »fleet in being« en stor Rolle, thi den dansk-norske Flaade
kunde ikke, saaledes som dens Øverstkommanderende gentagne
Gange havde fremført for sin Konge, uden den største Risiko udføre de hasarderede Foretagender, som først var planlagt, ja end
ikke en saa begrænset Opgave som den at overføre 6000 Mand
Tropper fra Danzig til Sjælland, med den svenske Flaade i Ryggen.
Naar man skal bedømme General-Admiral Wachtmeisters
Handlemaade under Kampen den 4. Oktober, da maa den ses paa
Baggrund af hele den polltiske og strategiske Situation. Sverige
var i en dødsens alvorlig Stilling, angrebet som det var fra alle
Sider, mod Vest af Danmark-Norge, mod Øst af Rusland samtidig med, at dets tyske Provinser var truet og tildels besat af de
Allierede i Fællesskab. Den svenske Konge sad i Tyrkiet, efter
at Hovedhæren var slaaet og tilintetgjort ved Pultava. Flaaden
derimod var intakt, omend den ogsaa led af store Mangler med
Hensyn til Forsyninger og Besætninger. Hvis Flaaden blev slaaet
og tilintetgjort, vilde al Forbindelse mellem Sverige og dets udstrakte tyske Besiddelser være afbrudt, og de Allierede vilde faa
frit Spil som Herrer i Østersøen. Denne alvorlige Situation har
Wachtmeister sikkert haft for Øje, da han, til Trods for sin gunstige Position, undlod at angribe den dansk-norske Flaade i Køge
Bugt. Thi vel vilde han have Chancer for at opnaa et godt Resultat og skaffe Svenskerne Oprejsning for Slaget i Køge Bugt i 1677,
hvori han selv havde deltaget som Schoutbynacht; men et Melee
mellem de to store Flaader i det trange Farvand med stærk Paalandskuling og Sø kunde paa den anden Side ogsaa bringe Overraskelser. Svenskerne var jo desuden underlegne i Skibsantal, og
der var næppe Tvivl om, at de dansk-norske Skibsbesætninger paa
den Tid var bedre og mere søvante end de svenske, der efter store
Vanskeligheder var skaffet tilveje forskellige Steder fra.
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Wachtmeister selv stod i Dygtighed og Erfaring som Flaadefører langt over Gennemsnittet af den skaanske Krigs svenske Admiraler, der som Regel var taget fra Hæren eller fra Statsadministrationen. Wachtmeister var Sømand, havde som Admiral deltaget i den skaanske Krig og været Sjælen i den svenske Flaades
Genopbygning efter denne. Det var ham, der udpegede Stedet for
den ny svenske Orlogshavn, Carlskrona, og byggede den op. Han
kendte sin Flaade og vidste, hvad han kunde kræve af dens Besætninger. Men i 1710 var han 70 Aar gammel og havde derfor
ikke en Nelsons eller Tordenskiolds Vovemod og Dum dristighed.
Derfor blev Køge Bugt heller ikke for Svenskerne et Abukir eller
et Dynekilen. Wachtmeister vilde ikke udsætte Flaaden for nogen
Risiko eller katastrofale Tab, han vilde bevare den som en »fleet
in being«, der stadig kunde virke som en Trusel mod den danske
Flaades Operationer i Østersøen, og naar alt kommer til alt, var
Opnaaelsen af Danskernes strategiske Maal, Troppetransporten, jo
i alle Tilfælde for dette Aar paa anden Maade blevet forhindret.
Den danske General-Admiral-Lieutenant begik den Fejl, at han
lod sig overraske af Svenskerne til Ankers paa Flaadens fremskudte
Operationsbasis midt under Proviantering og Istandsættelse af sine
Skibe efter Stormen. Her kan Manglen paa Fregatter ikke undskylde eller fritage ham for Ansvar. De mindre og mere velsejlende Orlogsskibe kunde her have gjort Nytte som fremskudte
Forpostskibe og rettidig have givet ham Meddelelse om den svenske Flaades Ankomst til danske Farvande. Svenskerne havde dog
baade været ved Bornholm og Møen, forinden de viste sig i Køge
Bugt.
Kan man end bebrejde Gyldenløve denne Forsømmelse, der
nær var kommet ham og den Flaade, han kommanderede, dyrt til
at staa, saa maa man dog indrømme ham den Anerkendelse, at
hans Dispositioner herefter var præget af Fornuft, Omtanke og
Lyst til at komme i Kamp med Fjenden. Ved den svenske Flaades pludselige Tilsynekomst gjorde han det eneste rigtige i hans
fortvivlede Stilling, han kappede og gik Sejl. Havde han undladt
dette og var blevet liggende til Ankers med sine Skibe eller havde
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ventet, til Ankrene var blevet hevet hjem, kunde han, i alle Tilfælde overfor en mindre forsigtig Modstander end Wachtmeister,
have udsat den dansk-norske Flaade for en stor Risiko.
Da Skibene var kommet let, gav han dem straks Ordre til at
komme i Slagorden og krydse op imod den svenske Flaade. Der
skete det mærkelige, at han, den angrebne, søgte Kampen, medens
den oprindelige Angriber søgte at undgaa denne. Gyldenløve havde
tilsyneladende under hele Kampen Ledelsen i sin Haand og forsøgte at udnytte enhver Chance for at vinde Luven fra Svenskerne.
Dette var paa et vist Tidspunkt nær lykkedes for ham, nemlig den
Gang han paa den svenske Flaades Sejlads mod NO gav sin
Avantgarde Ordre til at vende ved Contramarch, hvilken Manøvre
dog allerede forinden var blevet indledet af Iver Huitfeldt og hans
to nærmeste Eftermænd i Avantgarden. Men »Dannebrog«s Brand
og den svenske Flaades derefter følgende Vending ved Contramarch udefter i Forbindelse med den tiltagende Kuling og Sø afbødede denne Manøvre, og den dansk-norske Flaade blev trængt
ind i Bugten, hvor den nu atter laa indespærret, men endnu længere inde end før Kampen.
Wachtmeister havde i de to Døgn, hvor de to Flaader saaledes
laa overfor hinanden med den stadig raadende SO-lige Vind, Muligheden for at angribe den danske, der nu i sin tilbagetrængte
Stilling havde endnu ringere Bevægelsesfrihed end den 4. Oktober;
men som vi har set, løsnede Wachtmeister selv det knugende Greb,
han havde om sin Modstander og gled stille og ubemærket bort
Natten til den 7. Oktober. Aldrig har den dansk-norske Flaade
maaske været i en saa overhængende Fare.
Kampen i Køge Bugt den 4. Oktober 1710 var i det hele taget
ikke særlig berømmelig for nogen af Parterne. De to Øverstkommanderende var under Indflydelse af deres Tids traditionsbundne
Ideer om Søtaktik og Flaadeføring, hvor det i højere Grad gjaldt
om at holde Kamplinien intakt end at søge Afgørelse ved Gennembrud af Fjendens Linie, Kamp paa klos Hold eller Entring.
Kampene i denne Periode var som Regel rene Artillerikampe paa
for stort Hold til at bringe nogen Afgørelse.
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Naar Dagen den 4. Oktober 1710 dog alligevel blev en Hædersdag for den dansk-norske Flaade, da skyldtes det udelukkende
Iver Huitfeldts og hans Mænds heltemo~lige Indsats og Død.
Hvor mange Mand, der omkom med Orlogsskibet »Dannebrog«, vides ikke, da man ikke med Bestemthed har kunnet fastslaa Besætningens Størrelse ved Kampens Begyndelse. Den anslaas
dog til noget over 500 Mand, idet ca. 100 Mand antages at være
afgaaet som Syge fra Skibet forinden. I Henhold til en lndberetn~ng til General-Admiral-Lieutenanten talte Besætningen den 19.
Juni 1710: 600 Mand, heraf 11 Officerer, 19 Aarstjenere og 101
Marinesoldater. Af Resten var 263 fra danske, 41 fra norske og
165 fra holstenske og nordtyske Hvervningsdistrikter.
Den 24. August havde »Dannebrog«, der næst efter »Christianus V« havde størst Sygelighed i Flaaden, alene 156 Syge i Land
og om Bord, og af disse sidste afgik efterhaanden de fleste, bl. a.
til 2 Transportskibe, der var blevet opsendt til Flaaden; men Dagen forinden Slaget modtog »Dannebrog« 50 Mand til Complettering af sin Besætning.
»Dannebrog«s Besætning afgiver imidlertid ikke noget typisk
Eksempel paa Fordelingen mellem de forskellige Nationaliteter,
danske, norske og holstenske m. fl. paa Datidens dansk-norske
Flaader, idet der i Modsætning til, hvad der ellers var Tilfældet,
var forholdsvis faa Nordmænd om Bord. Tager man f. Eks. hele
Gyldenløves Flaades 9681 Mand store Be~ætninger, stiller Forholdet sig saaledes:
156
638
2263
2167
2069
2017

Søooficerer
Aarstjenere
Marinesoldater
Søfolk fra danske Hvervningsdistrikter
»
» norske
»
»
» holstenske
og nordtyske
»
371 ikke specificerede (Neldebladets Besætn.).

---

9681 ialt.
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Blandt dem, der foruden Chefen ·satte Livet til om Bord paa
»Dannebrog«, var den Deputerede i Søetatens General-Commissariat, Etatsraad 0. Hansen, der havde Flaadens Krigskasse under
sin Bestyrelse, men som iøvrigt sikkert har haft samme Stilling
om Bord i Flaaden som i 1700, idet det med Bestemthed vides,
at han var Medlem af Krigsraadet. Det har fejlagtigt været sagt,
at 160.000 Rdl. skulde være gaaet tabt med Krigskassen; men dette
maa bero paa en Misforstaaelse, da man i Henhold W en Dagsbefaling af 14. September fra Flagkaptajnen, Kommandør Trojel,
har kunnet konstatere, at Kassen paa det Tidspunkt var tom, saaledes at de Syge endog maatte bespises med almindelig Skibskost
i Stedet for med Sygekost.
Af »Dannebrog«s store Besætning blev kun ganske enkelte reddet, der nævnes fra 3-7 Mand, som var Babianer i Skibets Fartøjer (Chalouppen og Fiskerjollen, der begge var ret store Fartøjer, og som er blevet sat i Vandet, da »Dannebrog« ankrede, for
at være til Nytte ved Brandens Slukning). Babianer kaldes de Folk,
der har Post i et ved Skibet fortøjet Fartøj for at holde det fri
af dette, særlig i Sø eller Strøm. I en Kgl. Resolution af 27. April
1714 nævnes i alle Tilfælde 3 Matroser af Københavns Hvervning,
»som ved Dannebrogs ulykkelige Sprængelse 1710 blev salverede,
og hvorved de hver tilstodes en Douceur af 2 Maaneders Gage«.
En lille Maaned efter Slaget skyllede Ligene af 6 Mand af »Dannebrog«s Besætning op paa Stranden Norden for Køge. Det ene,
Iver Huitfeldt, blev genkendt ved hans Fingerring. De 5 øvrige
fandt deres sidste Hvilested paa Herfølge Kirkegaard, hvor de den
2. Nov. 1710 blev begravet. Paa Kirkemuren er senere blevet opsat en Mindetavle af rød Sandsten, og paa denne har Bem. Sev.
Ingemann, der var en god Ven af Kirkens Præst paa det Tidspunkt, Søhelten Peter Willemoes' Broder, forfattet følgende smukke
Indskrift:
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»Højt bruser Bølgen i Kiøge Bugt,
den sjunger om Hvidtfeldts Himmelflugt;
den sjunger om Dannebrogs Helteskare,
som Flammevinger til Himlen bare.
Hist Kiempeskaren til Himlen fløj,
her Kierkegaarden blev Kæmpehøj.
Hid bar de fra Stranden Heltenes Been,
og Kierken blev deres Bautasteen.
Gud evig glæde de høje Sjæle,
med Danmark staar deres Eftermæle.«
»Den 2. November 1710
jordedes her 4 Matroser og 1 Soldat af
Besætningen paa Orlogsskibet Dannebrog,
som sprang i Luften den 4. Oktober samme Aar.«
Hverken Willemoes eller Ingemann har imidlertid bemærket, at
der i Henhold til Kirkebogen skulde være begravet endnu en Strandvasker fra Dannebrog.
Efter at være genkendt blev Iver Huitfeldts Lig sendt til København, hvor det foreløbig blev indsat i Holmens Kirkes Kapel.
Herom siger Kirkebogen følgende:
»3. November 1710 Commandeur Iver Huitfeldts Liig, som blev
fonden igjen ved Kjøge Kro (Bro?), efter at han var sprungen i
Luften paa Skibet Dannebrog i Kjøgebugt den 4. Oktober, indsat
til Forflytning uden Jords Paakastelse.«
Ligesom de jordiske Rester af Iver Huitfeldt kort Tid efter
Kampen blev fundet paa Køge Bugts Strand, saaledes kom Resterne
af hans Skib ogsaa en skønne Dag til Syne paa dens Bund; men
der skulde gaa 162 Aar, inden dette skete. Vraget af det engang
saa stolte Linieskib »Dannebrog« blev efter en Stormflod den 13.
Nov. 1872, der havde øvet sin Indflydelse ogsaa paa Havbundens
Sandformationer, tilfældig fundet af nogle Fiskere fra Dragør under
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deres Søgen efter forliste Ankre og Ankertove fra Skibe, der igennem Tiderne, ligesom Gyldenløves Orlogsskibe, havde maattet
kappe og gaa Sejl i dette for de SO-lige Vinde saa aabne og udsatte Farvand. Vraget af »Dannebrog« blev afmærket, og det følgende Foraar paabegyndte Svitzers Dykker, Anders Laustsen, Optagningen af en 'Del Kanoner og andet Gods, hvilket Arbejde fortsattes de nærmest følgende Aar. Paa Grundlag af Dykkerens Beretning giver Kommandør Giødesen i sin Bog følgende interessante
Fremstilling af Fundet af det gamle Vrag:
»Frem af en vidtstrakt, ren Sandmark, hvori Skibet i Tidernes
Løb for Resten er sunket ned, rager den svære Forstavn vel 5 Alen
over Grunden, og endnu er en Del af Forskibet over Sandet, medens Agterskibet er helt dækket. I en Kreds af 15 til 20 Favne ligge
Vragstykker af de sprængte Batterier, og i Forskibet ser det ud,
som om Batteri-Dækkene ere faldne ned over Underskibet. Her
laa paa Kryds og Tvers, imellem en stor Del forraadnede og fordærvede Sager, de nu bjergede Kanoner. En Mængde Kampesten,
der danne en Hob paa den ellers rene Sandbund, vise, at Skibet
rimeligvis har haft disse i Ballast. Omtrent midt over Vraget var
der formet en lille Høi af Mursten og nogle Jernstænger; det har
været Kabyssen, thi tæt agten herfor fandtes en stor Kobberkjeddel, der blev optagen sammen med enkelte Sølvmønter, som dog
vare saa møre, at de neppe taalte at blive berørte. Da Kabyskjedlen sprængtes af Dykkeren, fyldtes Vandet med Ærteskaller, og
der opbevares endnu paa en Flaske gule Ærter fra det sidste Maaltid i »Dannebroge«. Levninger af Sko og Remme fandt Dykkeren
ligesom ogsaa Kanonkugler, der dog nu ere saa lette, som vare
de af Træ. Forfatteren af disse Linier eier en af dem. Om Levninger af Lig kunde Dykkeren fortelle, at han traf et Ribben og
ligesom Stykket af et Hageskæg, der hang fast ved en Jernbolt.
Agten for Vragets Agterskib ligge i Sandet tre Jernkanoner. Endnu vedbliver Dykkeren, naar der er Leilighed dertil, at søge efter
Metalkanoner, hvoraf Skibet havde i alt 78 Stykker. l¼ Aarhun-
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drede efter den mindeværdige Dag gaar han end og støder i Sandet for at finde Iver Huitfeldts Kanoner, og en Dag vil det vel
lykkes.
Under den bagbords Skibsside laa indeklemt et mægtigt Anker,
der nu staar opstillet paa vort Orlogsværft, og et Stykke Ankertov, som maalte en Alen i Omkreds, laa derved. Det var det Anker,
der holdt Iver Huitfeldt fast paa Pligtens Vej, det Tov, der bandt
ham til Haabet om evindelig Berømmelse, og som han ikke vilde
kappe, fordi han mente, han skyldte sit Fædreland at lade være.
Maatte hans Aand hvile over Danmark til fjerne Tider!«
Orlogskaptajn P. Holck oplyser imidlertid i sin Artikel om
»Kampen i Køge Bugt den 4. Oktober 1710« (se Tidsskrift for
Søv. 1935), at det omtalte Anker ikke var det, som Iver Huitfeldt
lod falde, thi det blev optaget i December 1710 af Orlogsskibet
»Svanen«s Folk og Fartøj og afleveret til Materialforvalteren, der
tog det til Indtægt i sit Regnskab. Det vejede 4959 Pd. og havde
et Ankertov 144 Fv. langt og 20¼" tykt, samt en Tøndebøje med
36 Fv. Bøjereb.
Ti Dage efter Kampen blev der udsendt et Fartøj fra Flaaden
for ved Krydspejling at bestemme Vragets Plads. Det fandtes at
ligge paa 7 Fv. Vand med Dragør Lund i NO, Stevns Østhuk i
SV og Køge Kirketaam i Vest. Misvisningen antages i 1710 at
have været c. 8 ° vestlig.
Senere blev Vragets Plads af Admiral Zartmann, da han var
Direktør for Søkortarkivet, aflagt i Søkortet over »Sundet sydfra
med Opgangen til Østersøen 1843« og derefter i Kortet over »Sundet fra Kulden til Stevns 1849«; men Afsætningen stemmer ikke
helt med Pladsbestemmelsen fra 1710, og Dykkeren fra 1873 mener
iøvrigt ogsaa, at den er angivet lidt for nordlig.
Kortskitsen over Køge Bugt (v. S. 168), hvori Vragets Plads,
den danske og den svenske Flaades Ankerpladser før og efter
Kampen samt de to svenske Admiralskibes sandsynlige StrandingsIver Huitfeldt.
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pladser ved Drakø Ref er aflagt, er tegnet over Kortet fra 1849.
Der er regnet med en Misvisning paa 8 ° v.
De to Flaaders sandsynlige Kurser og Bevægelser er angivet
rent skitsemæssigt. Naar de i saa væsentlig Grad afviger fra tidligere Skitser, da er det fordi disse, undtagen Orlogskaptajn
Holcks, er baseret paa helt andre og tænkte Ankerpladser i Bunden af Køge Bugt, og fordi tidligere Forfattere har regnet med, at
»Dannebrog« laa sydligst paa Ankerpladsen, samt at de to svenske Skibe strandede Vesten for Aflandshage og ikke paa eller lige
Vesten for Drakø Ref (nuv. Sandrevet), hvor Grundstødningen
i Henhold til alle de danske og svenske Skibsjournaler har fundet Sted.
At dette er rigtigt, kan man ogsaa se deraf, at den svenske
Flaade efter Vendingen under Amager med den raadende Vind,
som oven i Købet ud paa Eftermiddagen siges at være trukket noget
sydligere. »Neldebladet«s og »Skåne«s Journaler angiver den saaledes Kl. 3.30 til henholdsvis SSO og SOtS, ikke kunde være kommet bidevind ned paa sin Ankerplads fra Aflandshage eller Vesten
herfor, saa meget mere som Vind, Sø og Strøm satte ind i Bugten,
hvor det iøvrigt heller ikke er sandsynligt, at de 2 svenske Skibe er
sat op paa læ Side af Landet. Den svenske Flaade maa derfor være
kommet i Retningen fra Drakø Ref.
Desuden opgiver »Lossen«, der var en af Avantgardens Fregatter, ,a t den under sit Kryds ONO-over med styrbords Halser
til »vendte over Stag uden for Dragøe«. Det var paa Vej herfra,
at den søgte at komme »Dannebrog« til Hjælp, og dens Kurs maa
jo i alle Tilfælde have ligget i Læ af den svenske Flaades.
Endelig tjener Oplysningerne i C. F. Kohlers Journal, »at danske Haubitsbatterier beskød Skibene efter de var kommet paa
Grund«, og »man observerede ogsaa paa Land Kavaleri« og »Kareter med 3 Par Heste for hver«, ogsaa som Bevis for, at Strandingsstedet maa have været som nævnt i Skibsjournalerne paa
Drakø Ref, altsaa lige Sønden for Dragør By; thi paa Kort over
Amager fra den Tid er hele den sydvestligste og sydlige Del af
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Amager betegnet som Eng, uden Vej eller, Sti. Med Amagers højtstaaende Grundvand vil dette altsaa sige, at det har været umuligt at komme frem med Artilleri eller Karosser sydligere end til
Ullerup, d. v. s. ikke nærmere Kysten Vest for Aflandshage end
4000 Alen. Det er saaledes udelukket, at Artilleri herfra har kunnet
beskyde Skibe med saa stort et Dybgaaende som de 2 strandede
svenske Linieskibe, hvis Strandingssted har ligget mindst 3000 Alen
fra Kysten. Haubitserne har sikkert staaet lige Syd for Dragør
By paa Pladsen for den senere anlagte Skanse. Da Afstanden herfra til den nærmeste Ende af Drakø Ref er ca. 4000 Alen, maa
Træffesandsynligheden for Haubitserne overfor selv saa store Maal
som Linieskibene ganske vist have været meget ringe. Der nævnes da heller ikke noget om nogen Virkning af Skydningen. I alle
Tilfælde kan Teorien om, at Strandingsstedet skulde have været
Vest for Aflandshage baade af denne Grund og af de foran a~førte derfor sikkert forkastes.
Selve Kampen maa altsaa være foregaaet betydelig længere
øster ude i Køge Bugt. Men hvorledes forklarer man da, at »Dannebrog«s Ankerplads er saa langt inde i Bugten, som den faktisk
i H. t. Pladsbestemmelsen efter Kampen viste sig at være, nemlig
ca. 3 Sm. i Læ af det Sted, hvor denne havde fundet Sted.
Det kan kun forklares derved, at den danske Avantgarde, der
lettede tidligere end den øvrige Flaade, og som straks kunde søge
Luven uden først som denne at maatte holde et Stykke ind i Bugten for at undgaa Fjendens Tryk og søge at komme i Slagorden,
er kommet langt til Luvart for de øvrige Skibe, og at »Dannebrog«
efter at være kommet i Brand, af den stormende SO-lige Kuling
samt Sø og Strøm tildels uden Styr er drevet ind i Bugten, idet
den med sin brændende Krydstop og altsaa faa Agtersejl vanskelig kunde holdes til Vinden. Imidlertid er dens Anker blevet
gjort klart til at falde, hvilket ogsaa har taget Tid, og da Skibet
nærmede sig det i Læ opkrydsende Corps de Batailles Skibe, er
den ankret for ikke at udsætte disse for at blive stukket i Brand.
Naar det hos Malling staar anført, at »Dannebrog« fra sin
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Forskellige Kortskitser over Kampen
fra Orlogskaptajn Holcks Artikel i » Tidsskrift for Søvæsen« 1935:
1. Kommandør Giødesens Skitse.

2. Kaptajn Bergersens Skitse.
3. Orlogskaptajn Holcks Skitse.
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Ankerplads har fortsat Skydningen med de forreste Kanoner, maa
det formentlig bero paa en Misforstaaelse. Der staar intet derom
i Rapporterne og Skibsjournalerne; her staar kun visse Steder, at
»Dannebrog« affyrede nogle Salver eller Skud, efter at den var
kommet i Brand. Denne Skydning er formentlig foregaaet straks
efter, at dette er sket, under Skibets Passage af den svenske Flaades agterste Halvdel, og da det var begyndt at drive indefter
under dets Forsøg paa at holde Stævnen op mod Vinden for at
undgaa, at Ilden i Agterskibet skulde brede sig forefter. Den svenske Flaade var jo ogsaa i Fart NO-over, saaledes at den store
Kampafstand, der havde raadet under selve Træfningen, hurtigt
yderligere er vokset, hvorved fortsat Skydning snart er blevet formaalsløs.
Hvis »Dannebrog« desuagtet har affyret nogle Skud, efter at
den er kommet til Ankers, er der snarere Grund til at antage, at
disse har stammet fra uaffyrede ladte Kanoner, der paa Grund
af Branden har været forladt af deres Besætninger, men som af
sig selv er gaaet af ved den enorme Hede, som Ilden har udviklet,
eller ogsaa har Besætningerne selv fyret dem af, da de paa Grund
af den omsiggribende Brand forlod deres Skyts.
Paa Kortskitsen har jeg m. H. t. den svenske Flaades Opmarchrute og den danske Hovedflaades Bevægelser i Hovedsagen fulgt
Orlogskaptajn Holck, ligesom de af mig i Kortet afsatte Ankerpladser for den danske og den svenske Flaade i det store og hele
stemmer med hans. Dog har jeg angivet den danske Hovedflaades Position under Opkrydsningen i Forhold til Avantgardens Forspids og »Dannebrog«s Ankerplads rent skitsemæssigt ved et skraveret Areal, da jeg ikke har ment, at man paa Grundlag af nogle
spredte og ufyldestgørende Oplysninger om nogle ganske enkelte
Skibes Manøvrer har kunnet danne sig et blot tilnærmelsesvis rigtigt Indtryk af hele Flaadens Bevægelser.
Under den svenske Flaades Opmarch fra Passagen af Stevns
Kl. 11 Fm. og indtil den mindsker Sejl og gaar til Vinden NO-over,
har jeg regnet med en Gennemsnitsfart for denne af 5-6 Sømil,
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og under dens Slag NO-over af 3 Sømil, hvorimod Farten af den
danske Avantgardes Forspids, der under Pres af Sejl luvede op
mod Fjenden, er sat til 4-5 Sømil. Jeg har efter Omstændighederne regnet med 1/?;- l Stregs Afdrift for de bidevind sejlende
Skibe.
Af de svenske Journalers Ankerpladser sammenholdt med Pejlingerne og Observationerne af de svenske Skibe fra det danske
Orlogsskib »Neldebladet«s Ankerplads fremgaar, at Skibe, der oprindelig tilhørte den svenske Avantgarde, laa sydligst, og Skibe,
der tilhørte .Arrieregarden, nordligst, hvilket tyder paa, at den
svenske Flaade under Træfningen har været formeret i naturlig
Orden, og at Avantgarde og Arrieregarde saaledes ikke kan have
byttet Plads, til Trods for hvad der ellers iøvrigt taler derfor.
Men noget fyldestgørende Bevis kan ikke gives, da Skildringerne
strider saa meget mod hinanden.

Vil. Iver Huitfeldts Eftermæle

D

et er ikke altid, at en Mands Livsgerning faar den endelige
og retfærdigste Bedømmelse af hans Samtid. Dertil er den
som Regel for nær paa Livet af denne. Først naar Begivenhederne
kommer lidt mere paa Afstand, bliver deres Aarsag og Virkning
paa Baggrund af alt det andet, der samtidig er sket, og som kan
have øvet sin Indflydelse herpaa, mere overskuelig og træder tydeligere frem i det samlede Tidsbillede. Og saa kan Historien fælde
sin Dom. Saaledes gik det ogsaa med Iver Huitfeldts Eftermæle.
Vi skal nu først se, hvorledes hans Samtid bedømte hans Optræden og heltemodige Død i Kampen i Køge Bugt den 4. Oktober 1710; thi at han faldt som en Helt, var alle ogsaa den Gang
enige om.
Den første Beretning herom fremkom Dagen efter Kampen,
ikke 24 Timer efter at hans Skib var sprunget i Luften, i Gyldenløves Rapport til Kongen, hvori det hedder:
»Jeg beklager meget, at saa braf og dygtig en Officier som Huitfeldt var, schulde paa saadan elendig maade omkomme.«
Den næste officielle Anerkendelse faar hans Eftermæle i en
Indstilling til Kongen af 23. Febr. 1711 om Pension til hans Enke,
underskrevet af Admiralitetets Medlemmer, General-AdmiralLieutenant U. C. Gyldenløve, Vice-Admiralerne N. L. Barfoed og
P. Raben samt Schoutbynachterne C. T. Sehested, Giinthelberg
og 0. Judichær, der alle undtagen sidstnævnte personlig havde
deltaget i Kampen den 4. Oktober og overværet hans dramatiske
Død. I Indstillingen udtales:
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»er og vitterlig, at de Svenske efter overstanden bevidste Action sig haver selver erkyndiget om den Person, som Skibet commanderede, formedelst at der Skibet stod i fuld Brand, han da
ikke opholdt med at bruge Stykkerne sin Fjende til mulig Afbræk,
mens derimod lod see sin uforsagte Tapperhed og ved eget Exempel animerede samtlige Skibets Folk til mandelig Strid.«
Man ser saaledes, at saavel Huitfeldts øverste Chef som hans
øvrige høje Kampfæller (Flagmændene) under Slaget yder ham
den største Ros og Anerkendelse for hans personlige Forhold under
dette; de siger, at han var en brav og dygtig Officer, at han udviste uforsagt Tapperhed og ved sit Eksempel animerede sin Skibsbesætning til at stride mandeligt. Men i disse Udtalelser nævnes
intet om, at han ved sine Manøvrer under Kampen reddede den
øvrige Flaade fra Brand og Ødelæggelse. Følgerne af hans Optræden begrænses til hans eget Skib og dets Besætning.
Nu er Grunden hertil maaske den, at en Fremhævelse af Huitfeldts Indsats paa mere udvidede Omraader, der gjaldt hele Flaadens Forhold under Kampen, ja maaske endog dens Eksistens,
vilde ske paa Bekostning af Admiralernes Prestige, der efter Forløbet af den resultatløse Kamp næppe kunde taale at svækkes yderligere. Men muligt er det ogsaa, at man først paa et senere Tidspunkt, hvor flere Detailler er kommet frem, fuldtud har kunnet
vurdere Resultaterne af Iver Huitfeldts Indsats.
En saadan Vurdering kom første Gang offentligt frem i den
Kgl. Historiograf Andreas Højers Biografi »Konig Friederich des
Vierten glorwilrdigsten Leben«, der var skrevet i 1732, altsaa 22
Aar efter Huitfeldts Død, men først udgivet i 1829.
Andreas Højer fortæller i sit Skrift, der er affattet paa Tysk,
om Kampen i Køge Bugt, hvor »Dannebrog«, der efter hans fejlagtige Fremstilling sammen med den øvrige Flaades Skibe modtog
den svenske Flaades Angreb til Ankers, kom i Brand ved sine egne
Kanoner og sprang i Luften med Etatsraad Oluf Hansen og Kommandør Iver Huitfeldt, og tilføjer herefter:
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»Dieser rechtshaffene Officier zeigte hierin eine besondere
Treue und Herzhaftigkeit, dass er sein Schiff vor seinem ~nker
fortbrennen, und nicht an Strand treiben lies, well er wohl sahe,
dass er auf diese Weise zwar sein und seinen Leute Leben retten,
aber dagegen nach dem Strich des Windes sowohl die Flotte ais
die Stadt Kioge besorglich anziinden wiirde, welches zu seinem
unvergesslichen Ruhm billig angemerket wird.«
Den fejlagtige Fremstilling af Flaadens Position, der saaledes
for første Gang blev fremsat af Højer, blev senere kritikløst fulgt
af andre Historikere saasom 0. Malling, Allen, P. A. Munch m. fl.
indtil N. D. Riegels, der ganske vist i ,sit »Udkast til fjerde Frederiks Historie 1799« genfortalte Begivenheden efter Højer, men
i en Note henviste til en anden og paalideligere Kilde, nemlig
Trojel, der som Gyldenløves Flagkaptajn paa »Elephanten« havde
været Øjenvidne til den. Derimod har den rigtige Fremstilling,
som Andreas Bussæus, der ligesom Højer havde levet samtidig
med Begivenhederne, har givet af disse i »Historisk Dag-Register
over Kong Frederik den 4des Levnet og Regjering«, udgivet i 1770,
men skrevet paa et tidligere Tidspunkt, mærkeligt nok ikke været
paaagtet.
I »Mallings Skrift om berømmelige Handlinger af Danske, Norske og Holstenere«, udgivet i 1777, gives følgende Beskrivelse af
Kampen og Iver Huitfeldts Indsats:
»... Dannebrog laa foran i Avantgarden og altsaa Heden nærmest. Kommandeur Hvitfeldt, som førde Skibet, forsvarede sin
Post. Men imidlertid indtraf den Ulykke, at Skibet kom i Brand
af sin egen Ild: Branden fik Overhaand, og alt hvad man arbejdede for at slukke, hjalp intet. Hvitfeldt saae nu kun et eeneste
mueligt Middel til at redde sig og Mandskabet: Dette var: at kappe
Anker, og drive paa Land; men skeede det, da saae han tillige,
at Vinden vilde drive Skibet ind paa de andre Skibe, som laae bag
ved i Bugten, og at der da kunde være Fare for, åt baade de, og
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maaske Kjøge By, kunde blive antændte; thi besluttede han som
Patriot, af to onde Ting at vælge det, som mindst skadede det
almindelige. Han forbød at kappe, lod fyre Skud i Skud mod Fjenden fra de forreste Kanoner, medens Skibet brændte bag til, stod
selv og commanderede til Hurtighed, og oppebiede i den Stilling
det grusomme Øieblik, han forud saae. Det kom: Krudtkammeret
antændtes: Skibet sprang: og af alt Mandskabet undkom kun sex
Matroser, som kort før havde kastet sig i en Jolle, og sat fra
Borde.«
Igennem disse historiske Beretninger af Højer og 0. Malling
m. fl. hæves Iver Huitfeldts Indsats og Ry op i et langt højere
Plan. Han er nu ikke blot den tapre Skibschef, der under Skibets Brand kæmper til det sidste og opmuntrer sine Folk til at
stride; hans Indsats er langt større; han opofrer med velberaad
Hu sig selv og sit Skib med dets 5-600 Mands store Besætning
for at frelse Flaadens øvrige Skibe fra at blive antændt og lide
samme Skæbne som hans eget Skib, idet han, ved at undlade at
kappe sit Ankertov, afskar sig fra enhver Chance for Frelse ved
at drive paa Land. Den Beslutning, Huitfeldt tog, fik derfor afgørende Betydning for den dansk-norske Flaades Skæbne og hæver
hans Navn paa Højde med Søkrigshistoriens store Taktikere. I
Sammenligning hermed blegner Navnene paa de to Flaadeførere,
der kommanderede henholdsvis den dansk-norske og den svenske Flaade i den Kamp, hvori Huitfeldt fandt Heltedøden.
At der, saaledes som Højer og Malling antyder, skulde have
været nogen Fare for Antændelse af Køge By, hvis Huitfeldt havde
kappet, er imidlertid udelukket, da Vindens Retning vilde have
ført et i Drift værende »Dannebrog« ind paa et langt nordligere
beliggende Punkt af Kysten omtrent ved den saakaldte Køge Kro,
hvor Iver Huitfeldts Lig senere blev fundet.
Traditionen, der herved blev skabt om, at Huitfeldt frelste
Flaaden fra at blive stukket i Brand, har imidlertid holdt sig gennem Tiderne, og naar Huitfeldts Landsmand, Kaptajn Bergersen,
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i sin Artikel om Kampen i »Norsk Tidsskrift for Søvæsen 1924«
og i sit store og kendte Værk om Tordenskiold har rokket ved
den, da er det kun for at tillægge Huitfeldts Optræden og Manøvrer under Kampen en endnu større Betydning, der efter Kaptajnens Mening kan staa Maal med Nelsons under Søslaget ved
St. Vincent.
Ogsaa flere af vore store Digtere har besunget Huitfeldts Ry. I
det følgende gengives nogle af de smukke Vers.

B. S. INGEMANN:
DANSKE, SEER DU HIST HVAD LUER ...
(Et Bidrag til St. St. Blichers Bautastene).
Danske, seer du hist hvad luer
Herligt over Kjøgebugt?
Det er Dannebrog, du skuer,
Flammende i Himmelflugt.
Korsets himmelfaldne Banner
Kun mod, Stjernerne kan flye.
Høi i Flammen Hvidtfeldt stander,
Svinger Banneret mod Skye.
Dannebroges Lyn end rammer,
Stolt er Snekken af Sit Navn,
Af sin egen Ild den flammer,
Bærer Kæmper i sin Favn.
Stryges Flag og kappes Anker,
Heltens Liv end frelses kan;
Men paa himmelsprængte Planker
Frelser han sit Fædreland.
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Blus kun høit, og flyv, o Snekke,
Flammeringen spred mod Skyl
Ei den blege Død kan skrække
Sjæle, som mod Himlen flye.
Saa skal Danskens Flugt kun være,
Stolt og himmelhøi og stor,
Saa skal Dannebroges Ære
Naae til Stjernerne i Nord.
Hvidtfeldt, Romeraand i Norden,
Danske Curtius, faer hen!
Romeren sank stolt i Jorden.
Flyv mod Himlen du, og brænd!
Sving paa Seirens røde Vinger,
Som en Cherub, dig fra Jord!
Hvor du Flammebanret svinger,
Følge Kæmper dig fra Nord.
Danske, seer du hist hvad brænder
Evig over Kjøgebugt?
Flammeskriftens Navn du kjender,
Mindes Hel~ens Himmelflugt.
Lys den høie Aand hist stander,
Svinger Dannebrog fra Skye;
Korsets himmelfaldne Banner
Kun mod Stjernerne kan flye.
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C. PLOUG:
DER FLAMMER ET NAVN OVER KJØGE BUGT ..•
Der flammer et Navn over Kjøgebugt
I halvandethundrede Aar;
Saa mangen en Helt har Bølgerne slugt,
Saa mangen i Kampen er segnet smukt,
Een valgte en himmelstræbende Flugt
For Livets uhædrede Kaar.
Det Navn ved alle de danske Mænd,
Som færdes paa gyngende Sø;
Saa mangen vist gjerne sit Liv gav hen,
For evig at leve med Æren igjen;
End leder dog Saga forgjæves om den,
Der vidste som Huitfeldt at døe.
For Anker er Guldenlews Flaade lagt,
Den hærges af Sult og af Sot;
Da nærmer sig Sverrigs svømmende Magt,
At plukke den stækkede Flok er dens Agt,
Men forrest i Rækken den farligste Vagt,
Er Flagets Navne betroet.
Selv lægger sig Wachtmeister foran dens Boug,
En Fjende for hvert af dens Bord;
Og »Lejonet« brøler imøde sit Rov,
Og Kuglerne slaae gjennem Takkel og Toug,
Men »Dannebrog« svarer paa Tiltale grov,
Med ligesaa fyndige Ord.
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Af Sejl og af Stænger den har kun en Rest,
Thi Stormen har raset igaar;
Det halve af Mandskabet ligger af Pest,
Men Hælvten er lystig og glad som til Fest,
Og Alle slaae fra sig, som de kunne bedst;
Sit Bytte ei »Lejonet« naaer.
Men under den korte, forbittrede Kamp
Kanonerne gløde af Brug;
Snart fænge de ældede Planker som Svamp,
Og Ilden faar Næring af Tjære og Hamp,
Og indhyller Stevnen i qvælende Damp
Og æder sig ind i dens Bug.
Da styrte de op paa det øverste Dæk,
Enhver, som kan flytte et Ben;
Da maler sig Dødsfarens lammende Skræk
I Gutternes haarde, barkede Træk;
Kun Chefen alene staaer rolig og kjæk,
Som om han var huggen af Sten.
Og høiere stiger den knittrende Brand;
Den klattrer i Vanter og Mers,
Og Skrækken faaer Lyd, og de raabe hver Mand;
»Lad Ankeret kappe, og styr imod Land!
Saa bjerger Enhver sig, som røre sig kan;
Hvis ei, gaae vi Alle til Veirs.«
Men Vei gjennem Larmen hans Stemme sig brød;
»Nei, Børn! Jeg til Land ikke flyer.
»Befal Jer til Gud! Vi maae lide vor Død.
»Hvis ind gjennem Bugten vi brændende flød,
»Da tændte vi Dannemarks Flaade i Glød;
»Den Pris for vort Liv er for dyr.«
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Saa folded han Hænderne over sit Sværd
Og bad af sin ærlige Sjæl;
Og tause blev Gutterne, alle og hver,
Og trængte den trofaste Høvding sig nær,
Mens Solen brød frem gjennem Skyernes Hær
Og sendte dem Livets Farvel.
Thi hurtig sig nærmer den dødssvangre Stund;
Da lyder et drønende Brag,
Da løfter sig Dækket fra Sider og Bund,
Og Ildsøjlen hvirvler mod Himmelens Rund,
Og Havet oplader sin gabende Mund,
Og sluger det splintrede V rag.
Saadan var hans Død. Med syvhundrede Mand
Han sank i den graadige Sø;
Kun sex af dem alle slap rædde til Land,
Og meldte den undrende Flaade, hvi han
Mod egen som Fjendernes Ild har holdt Stand
Og valgt fremfor Livet at døe.
Men over hans Grav svang hans evige Ry
Sig paa Vingen luende rød;
Det fløi med vort Flag mod Himmelens Sky,
Og farved dets Dug med Hæder ny;
Og Hjerter skal flamme, mens Tiderne flye,
Ved Mindet om Huitfeldts Død!
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KN. L. RAHBEK:
VORT FØDELAND

Vort Fødeland var altid rigt
paa raske Orlogshelte,
som ansaa Tapperhed for Pligt
og skjalv ej, naar det gældte.
Saa var vor Juel og Adeler
og Tordenskjold og mange fler.
Vort Fødeland var altid rigt
paa raske Orlogshelte.
Men fremfor alle Huitfeld kan
den uforsagte hedde.
Hvo saa sin Død saa vis som han
og gi~ i den med Glæde?
Og aldrig han forglemmes skal,
thi Danmark frelstes ved hans Fald.
Vort Fødeland o. s. T.
Han under Gyldenløve stred
imod en talrig Fjende;
i Striden havde han et Sted,
hvor der var Ros at vinde.
Det Heltens Ros og Glæde er
i Kamp at være Fjenden nær.
Vort Fødeland o. s. v.
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Nu luktes mangt et Øje til,
han Lag paa Lag dem sendte,
da pludselig hans stærke Ild
hans eget Skib antændte.
»Kap Anker, Huitfeldl fly til Land!
Ved Flugt du Livet frelse kan!«
Vort Fødeland o. s. v.
»Nejla: svarte han, »fly vi der hen,
staar Danmarks Flaade Fare;
og skulde danske vove den,
for eget Liv at spare?
Dø skal vi, men vi hævnes maal
Til sidste Aandedræt vi slaal«
Vort Fødeland o. s. v.
»Til sidste Aandedræt vi slaala:
hans Sømænd rask gentage.
De Ild og Død rundt om sig saa,
men uforsagt de sloge,
til Ilden ind i Krudtet brød,
og alle døde Heltedød.
Vort Fødeland o. s. v.
Og aldrig uddø Huitfelds Ros,
hans kække Sømænds Minde I
Bør de ej i hver dansk Matros
en værdig Landsmand finde?
N aar Danmarks Ære kalder os,
som de vi byde Døden Trods.
Vort Fødeland var altid rigt
paa raske Orlogshelte.

Iver Hwtfeldt,

14
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Paa Grundlag af Gyldenløves og hans Admiralers, Huitfeldts
Kampfællers, Dom i Forbindelse med de Kgl. Historiographers og
vore store Digteres Forherligelse af Huitfeldts Heltedaad i Køge
Bugt dannede der sig en Folkemening, som løftede Dannebrogs
Chef op i vore store Søheltes Kreds, og som gik i Overlevering
fra Generation til Generation. »Næsten som et Sagn gaar Fortællingen gennem Folket, fordi Enkelthederne fra hin 4. Oktober 1710
have ligget gjemte og spredte paa Steder, hvor de ikke kom Mængden for Øie,« siger Komman:dør Giødesen i Forordet til sit smukke
Skrift om Iver Huitfeldt, hvori han »fremmaner Helten igen og
opfrisker hans Daad.«
Den direkte Anledning hertil var det Fund, der i 1873 af nogle
Dykkere var blevet gjort fra Dannebrogs gamle Vrag, som i saa
mange Aar havde ligget gemt og glemt paa Havets Bund. »I 162
Aar havde Bølgerne rullet deres uforandrede Gang hen over Vraget af »Dannebroge«, da Orcanen i 1872 gravede Sandet bort om
dets Leie og blottede det gamle Skrog,« skrev Kommandør Giødesen i Illustreret Tidende Nr. 1009 i 1879.
I 1885 udkom Giødesens Bog om Iver Huitfeldt og »Dannebrog«s sidste Kamp, og heri fremkom for første Gang en samlet,
sagkyndig Beskrivelse af denne, baseret paa de Kommanderendes
officielle Rapporter og de bevarede danske Skibsjournaler fra 1710
m. m. Men Traditionen om, at Huitfeldt gik til Ankers med sit
brændende Skib og blev liggende, indtil det sprang i Luften for
at frelse den øvrige Del af den dansk-norske Flaade fra at blive
stukket i Brand, har Giødesen ikke rokket ved, den har kun gennem hans Udsagn faaet Fagmandens Bekræftelse. Han skriver saaledes herom:
»Hvorfor ankrede Iver Huitfeldt?
Af Flaadens Skibs-Journaler fremgaar det bestemt, at de ovennævnte tre Linieskibe vare de forreste og luvartste. »Neldebladet«s
Journal siger: »Dannebroge var noget til Luvart af Flaaden«; i
»Havfruen«s, at Svenskerne beskøde »vores forreste Skibe, som
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re Dannebroge og Mars.« Gyldenløve skriver i sin Rapport, at
:n svenske General begyndte at fyre paa Skibet Dannebroge,
lVilket var noget til Luvart op,« og endelig hedder det i den før
ntalte Relation, der er affattet ombord i Peder Rabens Admilskib: »det forreste Skib i Avantgarden var Dannebroge.«
Det er altsaa Flaadens luvartste Skib, hvori der gaar Ild under
l stiv Merssejls Kuling. I Læ af dette ligge over 20 Linieskibe
,ruden andre Fartøjer og krydse sig op. Vi minde om, hvorledes
.sse Skibe kom under Sejl i flere Delinger, eller maaske rettere,
>m de kunde bedst, og vi tilføie, at Transportflaaden neppe er
levet liggende ubeskyttet i Sydsiden af Bugten, men snarere er
~gt længere ind i den bag Orlogsflaaden. » Vi gjorde Slag paa
lag; men maatte næstendels vende for Vinden om, formedelst det
ulte haardt og den store Sø, der gik,« skriver Sehestedt, og et
ndet Sted melder han, at da han Kl. 4 var tæt ved det brændende
kib, vendte han Sønder over. Kaptajn Wiglas v. Schindel skriver
erimod, at hans Skib »Neldebladet« omtrent ved samme Klokkelet vendte ONO hen; Beviser for, at Flaaden uden Slagorden krydede paa i Læ af »Dannebroge«, hvor der altsaa var et Kaos af
,kibe i alle Stillinger, nogle liggende bidevind over Styrbord, andre
,ver Bagbord, nogle bærende af i Vendingen, andre luvende op,
.Ile i et forholdsvis snævert Far,.rand og alle i mere eller mindre
naadelig Stand.
Kom et brændende Skib, hvorfra Gnister og Ildkager flyve for
Culingen, ind i denne Klynge, var Faren for Flaaden overhæniende. Dette staar klart for Iver Huitfeldt, og der er ingen Tvivl
10s ham - Han bliver, hvor han er. - Han kan søge at naa
~and inde i Kjøge Bugt, men Sejlene ville fænge, saasnart han
,ærer af, og han ved da ikke, hvad Øieblik Masterne falde. Som
~t vældigt Baal vil Kolossen villieløst drive for Vinden ned i
Plaaden, uden at han vil være i Stand til at gjøre det mindste
for at afværge Faren. Ingen kan dertil vide, naar Flammerne naa
Krudtmagasinet, saa at en Hage! af Gløder regner ned over hans
Kammerater. - Han bliver derfor, hvor han er. - Der er ikke
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Spor af Udsigt til Hjælp; alle er i Læ og arbejder sig møison
melig frem. Da Branden havde taget Magten fra Besætningen, hva
vilde saa have været naturligere, end om Iver Huitfeldt bar a
Læ til, hvor han var aldeles sikker paa, at de andre Skibe vild
møde til Hjælp for at redde, hvem de kunde af Besætningen. Men han blev, hvor han var. - Gaar der Ild i et eneste Skf
endnu, er Faren for Flaaden og derved for Fædrelandet ubere~
nelig. Fjenden ligger til Luvart, og hvad det vilde sige i den Tic
forstaar hver Sømand. Kommer der Brand i flere Skibe, opstaa
der mere Forstyrrelse i den danske Flaade, ville Svenskerne utvivl
somt bære af og, stedse holdende sig til Luvart, fuldføre Ødelæg
gelsen af den i Bugten indestængede Flaade. Danmarks Overhe1
redømme paa Havet vil ubetinget være forbi, Landet ligge aaben
for Fjenden, Krigen være tabt. - Iver Huitfeldt og hans Mæn,
have intet Valg. - De blive, hvor de ere, og skyde Skud pa1
Skud mod Fjenden, saa længe indtil Røg og Luer drive dem fri
Kanonerne.
Tung har Stemningen været om Bord i den danske Flaade
hine Tider, hvor Pesten hærgede, tungest maaske ombord i Ivei
Huitfeldts Skib, der havde lidt saa meget. Hver Dag, hver Time
har Besætningen sikkert ønsket sig borte fra det knugende Skrog
men dybest inde hos dem alle har der levet et Minde om NielE
Juels stolte Tider, om ogsaa engang at kunne træde i hans o~
de andre Heltes Spor, en Trang til at udrette noget for Fædrelandet. Da Flammerne rase i Skibet, gjærer det altsammen frem.
Nød, Savn og Sorger ere glemte. Flagets Ære, Flaadens og Fædrelandets Vel, Kongens og Nationens Roes staar for deres Blik som
de eneste rette Ledestjerner.
De holde deres Post og dø.«
Efter at Orkanen i 1872 havde afdækket Linieskibet »Dannebrog«s Grav og derved fremmanet Mindet om de Helte, der 162
Aar tidligere under deres Kamp mod Fjenden og Elementerne var
gaaet ned med dette Skib, rejstes i 1879 af det Fund, som Dyk-
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:rne havde hentet op fra det gamle Vrag paa Bunden af Køge
ugt, og som bestod af et stort Skibsanker, 6 omtrent hele samt
Brudstykker af de Malmkanoner, som under Skibets Dødskamp
1vde været anvendt mod Fjenden, et smukt og enkelt Mindes_ærke paa Orlogsværftet, idet 2 af Kanonerne dog anbragtes i
øjhusets historiske Samling. »Malmet fra nogle af Brudstykkerne
ilder Menigheden til Guds Hus, naar Klokkerne lyde fra BreLerholms Kirketaam, over Juels og Tordenskjolds Kister,« skrev
Hødesen i sin før omtalte Artikel om Monumentet; men samtiig slaar han til Lyd for, »at Monumentet bør staa der, hvor Folet færdes, for at det hver Dag og Time kan minde om, hvad Lanet har Ret til at kræve af sine Sønner.«
Det varede da heller ikke længe, inden der udgik Indbydelse
1 at yde Bidrag til et værdigere Monument. Professor Dahlerup
dkastede Planen til et saadant, Pengene kom ind, og i 1886 afsløedes ved Indsejlingen til vor Hovedstads smukke Havn Nor,en for Toldboden paa Langelinie et af vort Lands smukkeste
1.onumenter, ja maaske det smukkeste af dem alle.
Mindesmærket bestaar af et højt Fodstykke, en hvævlet Grotte
f Faxe Kalksten, hvori en Del opfiskede Genstande fra »Danne1rog« er anbragte. Nogle af de fundne Kanoner er opstillet paa
fjørneme af Fodstykket. Ovenover rejser den egentlige Mindetøtte sig med sin firkantede Granitsokkel, paa hvis Sider der er
nbragt i Broncebasrelieffer Huitfeldts Portræt, hans Skib og hans
vaaben samt en Mindetavle om Begivenheden. Søjlen er af pole·et Granit med Bronceforsiringer paa den nederste Del og med
3roncekapitæl. Ovenpaa denne staar en kvindelig Figur med et
~almeblad i den ene Haand og pegende opad mod Himlen med
len anden. Figuren er modelleret af afdøde Billedhugger Ring, melens de øvrige Bronceomamenter er udført af Dekorationsmaler
rristrup.
Den Lyst, der var vakt til Live blandt Befolkningen, til at minfes vore Søheltes Bedrifter blev stadig holdt levende. Ikke 20 Aar
~fter, at Huitfeldt-Monumentet paa Langelinie var blevet rejst,
1
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ønskede danske og norske Mænd og Kvinder at sætte de to Hel
fra Køge Bugt, Niels Juel og Iver Huitfeldt, et Fællesminde, c
, det var da kun naturligt, at dette rejstes ved Havnen til den B
der i 1677 og i 1710 havde været Vidne til deres Daad. Den l. Jt
1906, 230 Aars Dagen for Niels Juels Sejr i Køge Bugt, afsløred,
Mindesmærket, der er udført af Billedhugger Jørgen Larsen. D
bestaar af en godt 9 m høj Obelisk af Granit, forsynet med Skib
snabler samt Portrætter af Niels Juel og Iver Huitfeldt og ml
følgende Inskriptioner:
»Til Minde om Slagene i Køge Bugt 1677 og 1710.«
Paa den ene af Siderne staar om Iver Huitfeldt:
»Til Himlen fløj du i Luernes Favn,
til sene Tider skal mindes dit Navn.«
og paa Bagsiden:
»Rejst 1906 af danske og norske Mænd og Kvinder.«
Atter gik der henved 20 Aar, indtil der igen blev Røre 01
Iver Huitfeldts Eftermæle, idet hans Landsmand, Kaptajn Berge
sen, først i Norsk Tidsskrift for Søvæsen 1924 og Aaret efter
sit kendte Værk om Huitfeldts store Samtidige under den st01
nordiske Krig, Tordenskiold, brød med den af Kommandør Gh
desen fremsatte Fremstilling af Huitfeldts Forhold under Kampe1
der hvilede paa den traditionelle historiske Overlevering og havd
været tiltraadt af samtlige senere Forfattere, deriblandt af Kon
mandør C. L. With-Seidelin i den danske Generalstabs Værk. Ka1
tajn Bergersen bestrider, at Giødesens Fremstilling af Kampen fir
der Støtte i de bevarede og af ham delvis citerede Skibsjoumaleog tegner et helt nyt Billede af Slagets Gang, paa Grundlag a
hvilket han ogsaa kommer til et helt nyt Resultat m. H. t. Hui1
feldts Motiver for sin Handlemaade.
Han kommer til den Slutning, at den danske Hovedstyrke ikk
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kan have været i en saadan Stilling i Forhold til »Dannebrog«,
at der vilde have været nogen Fare for den, hvis Huitfeldt med
sit brændende Skib var holdt af, men at Huitfeldt derimod ved
sine Manøvrer havde for Øje at redde den danske Flaade fra total
Ødelæggelse ved et Angreb fra den svenske Flaades Side. Han
siger saaledes:
»at Huitfeldts innsats for å redde flåten ut av en fortvilt situasjon, for hvilken Gyldenløve må bære ansvaret, er av betydelig
større dimensjoner enn den blotte og bare ting å springe i luften
med sitt fartøi for å redde fartøier af egen flåte.«
Og han rekapitulerer Huitfeldts Optræden saaledes:
»Han ser straks den kritiske situasjon hvori flåten kan komme
hvis Wachtmeister resolutt går til angrep. !stedet for å lovere sig
op legger han derfor NO over og drar derigjennem den svenske
flåte med sig. Herved mister denne det gunstige øieblikk for angrep. Da situasjonen ennu - omenn i mindre grad - er kritisk
kaster han sig, såsnart han har fått tilstrekkelig høide, mot det
svenske gross og da mot det viktigste punkt av dette, selve flåtechefen, for å hindre innbruddet i bukten. Kommet i brand blir han
fremdeles liggende som en effektiv trussel mot Wachtmeisters manøvre. Dermed er chancen for Wachtmeister glidd forbi og han
må for å beholde luven gire utover istedetfor innover. Og bedømmer man Iver Huitfeldt ut fra dette synspunkt, da blir han en
ganske annen mann enn man hittil har trott. Man får da måle
ham med de store mål, trekke paralellen med Nelsons optreden
ved St. Vincent, hvor han - imot enhver ordre - bryter ut av
linjen og kaster sig mod en veldig overmakt for å redde flåten
ut av en kritisk situasjon. Mahan sier i anledning av denne episode, der med eet Slag henledet admiralitetets opmerksomhet på
Nelson, om admiral Jervis: »He was happy, indeed, in having such
a lieutenant, so right a man in so right a place, at so right a
moment.« Det samme kan sies om Gyldenløve og Huitfeldt. Den
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situasjon som Gyldenløve ved en rent ufattelig sorgløshet bragte ·
flåten op i, den reddet Huitfeldt den ut av. Han satte sitt - og
mange andres - liv inn på det; men erhvervet sig derigjennem
udødeligheten.«
Og Bergersen slutter sit Indlæg med følgende Ord:
»Huitfeldts optreten må ikke sees isolert ut fra ankringsmanøvren. Man må følge ham på hans lange bout NO-over, hvorved han
forhindrer innbrytningen i eller lukning av buktens søndre del;
man må videre følge ham på hans desperate angrep på det fiendtlige gross, istedetfor å slutte sig til egen hovedstyrke, og man må
endelig se ankringsmanøvren og den frivillige død i Linje med
hvad der var gått forut.«
Denne Udlægning i norsk Tidsskrift for Søvæsen af Huitfeldts
Forhold under Kampen, som i det store og hele er gentaget af Bergersen i hans Bog om Tordenskiold, førte imidlertid til en Polemik mellem den norske Søkrigshistoriker og hans danske Kollega,
Kaptajn Baron Schaffalitzky de Muckadell, der i sin »Nordens
Søkrigshistorie« havde fulgt Giødesens Fremstilling. Schaffalitzky
gik i sin Argumentation i dansk Tidsskrift for Søvæsen 1924 mod
Bergersens Udlægning. Hvis man fulgte den, siger Schaffalitzky,
vilde man berøve Huitfeldt Størstedelen af den Glorie, som Traditionen og Historiens Overlevering havde kastet over hans Handling. Han hævdede som sin Mening, at Wachtmeister intet Øjeblik
havde tænkt paa at bryde ind i Bugten, dels fordi han med sine
store, dybtstikkende Skibe ikke vilde løbe Risikoen ved et Melee
i det snævre og for ham tildels ukendte Farvand, og dels fordi
man befandt sig i Indledningen til den forsigtige Tid, hvor Formaltaktiken i Søkrigsførelsen var begyndt at komme i Højsædet,
og hvor det i højere Grad gjaldt om at bevare sin egen Orden i
Kølvandslinien og hindre, at man selv blev slaaet end at søge at
bryde Fjendens Orden for at tilintetgøre ham.
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Hvis Bergersen, ræsonnerer Schaffalitzky, har Ret i, at der ingen
are var for den danske Flaade, og han selv har Ret i, at Wacht1eister intet Øjeblik har tænkt sig at bryde ind i Bugten, samt
t Huitfeldt som Barn af sin Tids taktiske Opfattelse intet Øjelik har tillagt Wachtmeister en saadan Opfattelse, hvad er der
aa tilbage af Huitfeldts Heltery, saa er han kun en almindelig
ygtig Skibschef, der ankrer for at bekæmpe Ilden i sin Mesansrig
,g fortsætter sin Kamp uden Held mod Ilden, til Skibet springer
Luften; og Schaffalitzky slutter med at hævde, »at vi har langt
ra nok i et Par Journaler, og et af os derfra konstrueret Diagram
il at omstyrte den gamle Tradition, at Huitfeldt ikke kappede
it Toug, for ikke at bringe den danske Flaade i Fare.«
Det forekommer imidlertid mig, at saavel den norske som den
lanske Søkrigshistoriker for at hævde deres i den nævnte Hen.eende fra hinanden afvigende Synspunkter, i nogen Grad skyder
iver Maalet, idet de stiller et »enten-eller« op mod hinanden.
-.J'u spørger jeg, er der ikke en Mulighed, ja endog en Sandsynighed for et »baade-og?«
Ti Aar efter dukkede Spørgsmaalet om Kampen i Køge Bugt
>p igen, idet Orlogskaptajn P. Holck, paa Grundlag af indgaaende
lanske Arkivstudier og en Del svenske Udskrifter, i Tidsskrift for
iøvæsen 1935 fremkom med den Paastand, at den tidligere histo:iske Udredning hvilede paa et urigtigt Grundlag, som tidligere
~orfattere dog efter hans Mening med Rette maatte anse for
mtentisk.
Holck paaviser, at den danske Flaades Ankerpladser forinden
Kampen, der hidtil fejlagtigt havde været angivet at ligge i den
,V-lige Del af Bugten tildels inden for Juels Grund, i Virkelig1eden laa ca. 5 Sm. østligere, d. v. s. ved den SO-lige Indgang til
ien egentlige Køge Bugt, der strækker sig ind Vesten for Linien
:itevns-Amager S. Som Støtte herfor tjener Ankerpladserne, der
er opført i de bevarede Skibsjournaler fra 7 af Gyldenløves Skibe,
!lom man mærkeligt nok ikke tidligere havde benyttet sig af til

218
Angivelse af Flaadens Ankerplads. Herved, siger Orlogskaptajne1
forrykkes hele Billedet af Kampen, og han skriver:
»Med de Ankerpladser, Skibene indtog inden Kampen, er df
nemlig kun den ene Mulighed, at Fjenden tvang Skibene til E
holde af ind i Bugten for at undgaa Overrumpling. Dette bestyi
kes yderligere af de svenske Kilder. I »Gotha Lejon«s Joum1
anføres de svenske Kurser til VNV, derefter NVtN og endeli
bi-de-vind (NO-over), og i Wachtmeisters Rapport siges, at ha
med en dragende Vind gik løs paa Fjenden. Dette kan ogsa
indirekte læses i de danske Journaler. I »Elephanten«s Jouma
»eftersom Fjenden flux nærmede«, i »Neldebladet«s: »gik Sej
Øster over, som var Huldert til Bulder, vi blev skammeligen ove1
rumplet«, og i »Christianus Quintus«: »Svensken - som med st01
Vejr for Vinden kom ansættendis, ligesom han vilde os levendi
opsluge«.
Heraf fremgaar, at Holck ogsaa gaar imod den af Sagkundsks
ben hidtil støttede Tradition, at Wachtmeister skulde have ind
ledet Slaget med en SV-gaaende Bevægelse af sin Flaade, hvorve,
A vant- og Arrieregarden efter en derpaa følgende Vending af all
Skibene paa een Gang skulde have byttet Plads. Men disse Prc
blemer har imidlertid nærmest kun Interesse for Fagfolk, der seh
sagt ikke helmer, før der er fundet en plausibel Løsning paa, hv01
ledes Slaget rent taktisk set er forløbet. For den almindelige Læse1
for det danske og det norske Folk, der ønsker at hædre Søhelte1
Iver Huitfeldts Minde, gælder det derimod først og fremmest on
at trænge til Bunds i, hvad der har ligget til Grund for hans Hand
lemaade, da han i Spidsen for Avantgarden styrtede sig imod de1
overmægtige Fjende, gik til Ankers med sit brændende Skib o
blev liggende, indtil Skibet sprang i Luften. Herom siger Orlogs
kaptajn Holck:
»Iver Huitfeldt, som med Berømmelse deltog i Forsvaret af d,
franske Skibe [ved la Hogue] og saa deres Ødelæggelse, har ikk,
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været i Tvivl om den Fare, der truede den danske Flaade i Køge
Bugt. I to Timer havde han set, at den danske Flaade, trods Force
af Sejl, af Vind og Strøm, blev skaaret længere og længere ind i
Bugten; i Læ havde han efterhaanden alle de danske Skibe, der
under haarde Kryds søgte at komme i Slagorden, og det gjaldt
om for enhver Pris at forhindre Fjenden i at benytte sig af denne
Situation. Derfor ankrede han op og tvang derved hele den fjendtlige Linie til at fortsætte NO-over, hvilket, som allerede nævnt,
havde til Følge, at de to svenske Orlogsskibe blev sat til paa Amagergrunden.
Men ikke nok hermed, han forblev liggende, til Skibet sprang,
for i Egenskab af en mægtig Brander saa længe som muligt at for.
hindre Fjenden i at staa ind i Bugten og paa en gunstigere Kurs
at rette et afgørende Slag mod den splittede danske Flaade. Han
tvang derved Wachtmeister til efter Vendingen under Amager at
holde skarpt bi-de-Vind SV-over og gjorde det muligt for Gyldenløve at bringe den danske Flaade i nogenlunde Orden ved at opgive noget af Luven og danne Linie paa de slettere sejlende Skibe.
Fra det Øjeblik, at Ilden tog Overhaand, kunde Iver Huitfeldt,
hvad Øjeblik han ønskede, kappe og lade sig drive ad Læ til for
om muligt at bjerge sin Besætning, thi han kunde, naar som helst,
saa længe Branden rasede agten for Bakken, ankre op igen og
derved forhindre at true andre Skibe. Tæt ved sig havde han tre
danske Skibe, som forgæves søgte at krydse op for at komme til
Undsætning, og selv under Storm var der Haab for nogle om Frelse,
da begge »Dannebrog«s Fartøjer var sat i Vandet, men intet Øjeblik vaklede han i sin faste Beslutning om at blive paa sin Post
og udførte en Daad, som giver ham Plads blandt Nordens største
Søhelte.
Iver Huitfeldts Indsats bragte Situationen over det kritiske
Punkt og var bestemmende for Kampens Udfald, thi under de
foreliggende Forhold og saa sent paa Dagen kunde et svensk Indfald i Bugten næppe gennemføres med et gunstigt Resultat, og
Wachtmeister havde ingen anden Udvej end at ankre.«
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Orlogskaptajn Holck siger endvidere i sin Dokumentation:
»Iver Huitfeldts resolutte Handling at ankre op indenfor Rækkevidden af Fjendens Kanoner og udsætte sig for langskibs Beskydning under Passagen af de efterfølgende 12 Linieskibe, der
ved at ofre en Ubetydelighed af deres Højde kunde komme ind paa
effektiv Skudafstand, er beundringsværdig: thi denne heroiske Beslutning kan kun være dikteret af hans faste Villie til at ofre Skib
og Besætning for den danske Flaades Redning.
Under de foreliggende Omstændigheder vilde det være enhver
Skibschefs Pligt at faa sit Skib til Ankers for at bringe Branden
i Læ, men ogsaa en Forudsætning, at det først bragtes ud af Slaglinien for at faa Ro til Slukningsarbejdet, saafremt det kun gjåldt
at redde selve Skibet.«
Og endelig hedder det:
»Iver Huitfeldt· tyede ikke til de to Muligheder at ankre op i
Læ af Avantgarden eller at lade sig drive mod Land for at redde
Besætningen; men han ankrede op for at beholde den luv Position, som ikke maatte tabes, hvis den danske Flaade skulde reddes. Og tog han saaledes denne heltemodige Beslutning uden Vaklen, fastholdt han den med jemhaard Viljestyrke og under Opbydelse af hele sin Autoritet og Kommandomyndighed, efter at han
ikke længere betød nogen direkte Fare for danske Skibe i Læ, og
viede derved sig selv og sin Besætning en grusom Død.«
Disse Udtalelser, der, taget under et, giver et gribende Udtryk
for Iver Huitfeldts Betydning og Indsats under Kampen, vil, forekommer det mig, saavel Kaptajn Bergersen som Baron Schaffalitzky kunne tage til Indtægt for deres respektive Standpunkter
m. H. t. Iver Huitfeldts Motiver for sin Handlemaade, thi disse kan
herefter baade have været at frelse den dansk-norske Flaade fra
at blive stukket i Brand af hans brændende Skib og at forhindre
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den svenske Flaade i at trænge ind i Bugten for at ødelægge den
dansk-norske.
Det »enten-eller«, der i 1924 stod som et aabent Spørgsmaal,
kan nu efter Orlogskaptajn Holcks Udredning og Dokumentation
besvares med et »baade-og«. Dermed er saavel Traditionen om
Iver Huitfeldts Indsats bevaret, som hans Ry er hævet op i Plan
med vore store Flaadeførere. Der er sikret ham et Eftermæle som
faa i vor minderige Søkrigshistorie.
Ved Iver Huitfeldts Bortgang i det første Aar af den store nordiske Krig mistede den dansk-norske Flaade en Mand, som den
daarligt kunde undvære, og hvis Evner og Egenskaber den havde
haft stærkt Brug for under den lange Krig med Sverige, der nærmest havde maritim Karakter. Operationerne i Østersøen, særlig
i Krigens første Aar, vilde maaske have faaet det samme offensive
Præg, som Tordenskiold senere satte paa Krigsførelsen i Kattegat,
om Huitfeldt havde levet. Vel var han paa det Tidspunkt kun
Kommandør og havde kun haft en Skibschefs Kommando, men
han stod ved sin Død, som den ældste i sin Grad, for Tur til
Admiralsudnævneisen, som sikkert hurtigt var fulgt efter.
Vi har set, hvorledes han allerede som ung Officer paa fordelagtig Maade henledte sine høje Overordnedes Opmærksomhed paa
sig. Flaadens øverste Flagmænd, Niels Juel og Admiralerne Bielke
og Span, udtalte i Konduitelisterne, at han var en god og dygtig
Officer, kapabel til at kommandere et Orlogsskib og meriterede
at avanceres; desuden rostes han meget af den franske Admiral
Vilette og gjorde sig efter Admiral v. Støckens Udtalelser mægtig berømmet i Slaget ved la Hogue. Hans høje Overordnede, de
Deputerede i General-Commissariatet, hvem han som Konvojchef
og senere som Hvervnings- og Indrulleringschef i Norge i en længere Aarrække var direkte underlagt, ses ogsaa at have sat Pris
paa ham og værdsat hans Kvalifikationer som Søofficer og Administrator.
Paalidelighed, Grundighed, Ansvarsfølelse og Loyalitet var udprægede Træk i hans Karakter; men man kan maaske sige, at han
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var noget omstændelig i sin administrative Embedsførelse, tog
lidt tungt paa Tingene og gik meget i Detailler i sine Indberetninder, hvilket disse bærer Vidne om. De havde ikke en Gyldenløves
elegante og smidige Form eller en Rabens friske og frimodige
Udtryksmaade, fuldstændig blottet for Autoritetsfrygt og Underdanighed for de høje Myndigheder i Land. De var snarere noget
tunge og vidtløftige i deres Indhold og præget af Tidens traditionsmæssige overhøflige og underdanige Form, som Mænd som
Raben og Tordenskiold satte sig ud over, undtagen overfor Enevoldskongen. Huitfeldt var af den gamle Skole, for hvem Disciplin og •Loyalitet var Grundpillerne i Embedsmændenes og Officerernes Forhold overfor Statsmagten og dennes Myndigheder.
Han var tillige den dannede og højt kultiverede Mand, der som
Følge af sin Afstamning, Stand og Opdragelse holdt strengt paa
Traditionerne og Formerne. Dette er ikke sagt til hans Forklejnelse; men derfor kunde det friske Pust, som kom fra flere af
den store nordiske Krigs yngre Admiraler, og som varslede om en
ny Tid, alligevel virke velgørende, og det faldt tilsyneladende ikke
den enevældige Konge for Brystet. Hvis det havde været Tilfældet, havde vi ingen Tordenskiold haft.
Naar Huitfeldt i de højere Grader, til Trods for sine Overordnedes Bevaagenhed, kun fik et relativt langsomt Avancement,
ja endog blev forbigaaet af yngre i Anciennitet, da skyldes det
sikkert foruden de dengang i Søetaten raadende daarlige Avancementsforhold desuden den Omstændighed, at han blev sat til en
Gerning paa et fra Hovedsædet i København fjerntliggende Sted,
hvor han ikke fik Lejlighed til særligt at udmærke sig og vise sine
Kvalifikationer som Sømand og Officer. Men hertil maa siges, at
han sikkert selv har ønsket at faa den Tjeneste ved Hvervningen
og Indrulleringen i Norge, der kunde forbindes med Varetagelsen af hans mere private Interesser i hans Fødeland. Han fik hurtigt opfyldt det Haab, som enhver Sømand gaar med i sit Bryst:
Godset paa Landjorden. Men Gerningen paa Søen og Dyrkning
af Jord og Gods paa Land gaar nu engang daarligt i Spænd sam-
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For Huitfeldts Vedkommende havde det i alle Tilfælde til
ge, at han under sit stadige Ophold paa det fjerntliggende Sted
i en Tjeneste, som laa noget udenfor den egentlige Søofficersning, ikke i den Grad kunde henlede sine Overordnedes og
dig Kongens Opmærksomhed paa sig, som hans mere fremtræ1de og maaske ogsaa mere ærgerrige Kammerater, Raben, Se;ted, Just Juel og Judichær ro. fl., der var nærmere ved Fadet,
som alle hurtigt avancerede op til de højeste Grader indenfor
etaten. Huitfeldt var for beskeden og tilbageholdende til i Frens Dage at kunne gøre sig tilstrækkelig gældende i Sammenlig1g med dem. Man kan da ogsaa forstaa paa hans Breve til
!neral-Commissariatet, at han følte sig tilsidesat og skuffet over
være sprunget forbi af yngre Kammerater. Dette krænkede ham,
. han tølte sig lige saa kvalificeret som dem; han ønskede ikke
blive foretrukket fremfor og paa Bekostning af andre, men forngte paa den anden Side som sin Ret at avancere efter Tur. At
m tilhørte den gamle danske Adel, som Frederik N hadede og
ta enhver Maade søgte at skubbe til Side til Fordel for Folk
: borgerlig Stand eller Fremmede, har sikkert ogsaa i høj Grad
>illet ind. Det er muligt, at Huitfeldt, om han havde levet, paa
ne ældre Dage var kommet til at lide Skæbne med sin Standselle og Kammerat, Sehested, der til Trods for sine store Fortjeester under Krigen, henimod dennes Slutning fik sin Afsked fra
øetaten paa graat Papir under ganske intetsigende Paaskud, hvilet Kong Frederik IV's politiske Testamente til Sønnen og Efteralgeren, Kong Christian VI, giver tilstrækkelig Oplysning om.
Naar Huitfeldt derfor, saa længe der var Fred, hvor det ofte
r helt andre Egenskaber, der værdsættes end i Krigens Tid, ikke
:om frem i første Række, saa overfløj han dog ved sin Indsats
Krigen de fleste af sine Kammerater; her gjorde han med Livet
:om Indsats sit store Springavancement, saaledes at hans og Torlenskiolds Navne kom til at staa som de mest straalende blandt
ieltenes i den store nordiske Krig.
Huitfeldt delte i Fredens Dage, saaledes som vi har set, sit Liv
11.
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ligeligt mellem Tjenesten og sine private Interesser. Han leve
14 Aar i et lykkeligt Ægteskab med sin Hustru paa sin Fædrer
gaard, som han selv bestyrede, og hvor hans Børn blev født
voksede op; men naar Krigen stod for Døren, og Fædreland
kaldte, var han altid parat til udelt at give dette sin Tid, ja end,
sit Liv.
Ogsaa Norge mindes sin berømte Søn. Paa Thronstad blev d
for nogle Aar siden rejst en Granitsten med en Mindetavle
Marmor med følgende Inskription:
»Her bodde Søhelten Iver Huitfeldt.«
Og lige udenfor Hudrum Kirke blev der i 1910 rejst et stort c
smukt Monument over ham.
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Mindesmærket i Køge over Niels Juel og
Iver Huitfeldt.

Iver Huitfeldts Monument paa Langelinie
i København.

.

Det huitfeldtske Gravkapel
ved Hudrum Kirke, Norge.

Kapellets Indre.

J\\indesmærke for Iver Huitfeldt
udenfor Hudrum Kirke.

Mindestøtte paa Thronstad Gård.

VIII. Slutord

U

nder Iver Huitfeldts Udkommando som Chef for Orlogsskibet »Dannebrog« i Anledning af Krigen sad hans Hustru,
Kiersten Royem, tilbage i Norge med Ægteparrets 4 Børn paa.Gaarden Throndstad, som hun bestyrede under hans Fraværelse. Her
har hun modtaget Efterretningen om Kampen i Køge Bugt og om
sin Mands grufulde Død og senere om Fundet af hans Lig paa
Køge Bugts Strand.
Af omstaaende 3 Breve fra hende til General-Commissariatet
faar man et dybt Indtryk af hendes store Sorg og Savn, »mig højtbedrøvede Enke« kalder hun sig, »en tro Tjeners efterladte højt'
bedrøvede
Enke, der dog i Hans Majestæts Tjeneste har mistet
al min timelige Glæde og Velfærd i denne Verden.« Men ogsaa
hendes store Gudfrygtighed og Karakterfasthed skinner igennem
i disse Breve, som iøvrigt nærmest handler om Forretninger vedrørende hendes Mands Begravelse og Ordningen af hendes økonomiske Forhold. Disse ses efter Mandens Død at have været ret
daarlige, særlig som Følge af Tabet af et Skib, hvori Ægteparret
Aaret i Forvejen havde sat deres smaa Midler, og for hvilket de
paa Grund af Krigsforholdene ingen Skadeserstatning havde kunnet
faa. Herom havde Iver Huitfeldt i et Brev til General-Commissariatet, dateret Strømbsø d. 31. Aug. 1709, skrevet følgende:
» ... beder underdanigst det eche unaadig Maa blifve optagen,
der med saa lenge har Tarderet, som Gud ved, Jeg paa en tid
lang har veret ubequem at forete noget bode tel1 Kongens thienneste og for mig self ofver den slette medfart, mig veder faret
er hued met Schibes fo~uløchelse udi Holand, som er mere en
Som ukrestellig, som de der med har handlet, Saa at Jeg vell haabe,
Gud og Kongen er saa Naadig og Hielper mig tel1 Nogen Revanse
ofver de Slemme Mennescher.«
Iver Huitfeldt.
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Den paakaldte Hjælp synes imidlertid, efter Enkens Breve at
dømme, ikke at være blevet givet.
Man har ikke rigtig kunnet forstaa, hvorfor Iver Huitfeldts Lig
i saa lang Tid har været »indsat til Forflytning uden Jords Paakastelse« i Holmens Kirkes Kapel; men hans Enkes første Brev
til General-Commissariatet giver en Formodning om, at der først
skulde skaffes Sikkerhed for, at de fornødne Midler var til Stede
til at give Søhelten fra Køge Bugt en »Begrafuelse bonet og schickelig, som det efter hans stand kand være sømmeligt«, idet det
var hans Enke og ikke Staten, der skulde bekoste denne, og hun
havde Vanskeligheder med at faa sin Mands Tilgodehavende
udbetalt.
Kierstens Royems Breve havde følgende Ordlyd:

1. Brev.
»Høyædle og Velbaarne Herrer deputerede ved Søe Estatens.
General Commisariat, Naadige Herrer
Med sidst andkomne poste Erholdet derris høygunstige schrifuelse af d. 10. Januarij pasado tacher aller ydmygst deris gode
tillsaugn at vill lade bestalle till Monsr. Hermand Høyer min Sal.
mands efter staaende Gage, Gud velsigne dem derfor, og som jeg
haaber, det allerede er fuldkommet, saa har jeg nu schrefuet Monsieur Hermand Høyer till, at hand af samme penge, som jeg haaber blifuer till streckelig, lader bekoste min Sal. mands begrafuelse
honet og schickelig, som det efter hans stand kand verre sømmeligt; i det øfrige forlader mig till deris store Godhed, at de lader
opsette afregning om, huis min Sal. mand maatte hafue till gode
for kostpenge og den giorde Leueranse af tree last i nest forleden
aar, som ieg ey tuiller om jo ogsaa blifuer mig betalt; Gud ved
hest, at ieg det vel behøfuer, som efter _m in gode Sal. mand med
smaa faderløse børn sider udi stor Vidløftighed, formedelst vi for
nogle Aar siden var saa uløchelig ved søe schade og miste et schib,
horudj vi hafde sat voris ringe midler, og nu denne forlis for mig

høyt bedrøfuede Enche er langt større. Naadige herrer ieg beder
aller ydmygeligst hielpe mig høytbedrøfuede Enche, at min Sal.
maqd kunde blifue begrafuet, og jeg med mine børn af det øfrige
trøstet, Gud verre igien deris rige løn, der om ieg trollig vil bede
og der hos befalle dennem under gudomelig beschiermelse med
forblifuende
Tronstagaard
d. 3. April A. 1711

Høyædle og Velbaame herrers
allerydmygeste tienerinde
Sal. Huer Huitfeldts høytbedrøfuede
Enche Kiersten Royem«

2. Brev.
»Høyædle Velbaarne Velædle Ve}br Herrer
Jeg finder mig høyst forbunden dennem samptligen allerydmygeligst attache for deris høye gunst imod mig fattige Enche, at jeg
efter min allerunderdanigste andsøgning hafuer nøt fuldkommen
afregning og betalning for min Sal. Mands till staaende Gage, og
som nu intet videre till bage staar end. een øndschelig rigtighed
for den træ last, som min Sal. Mand in Maio A. 1710 ved 3de
nedførte schibsladninger til hans Kong!. Mayt• tieniste hafuer
lefueret, som de høye herrer vel self er vidende, saa vel som afregning for de kost penge, som min Sal. Mand for spisningen i Cahyten paa schibet Dannebroge till kommer, saa hafuer ieg derom
allerunderdanigst Supliceret till hans Kong!. Mayst, hor fore ieg
her med allerydmygst beder de samptlig høye herrer vilde høygunsteligen behage ved deris høye Recommendation forhielpe mig
till denne begierte rigtighed, huorved endnu forhaabentlig noget
maatte ofuer schyde till min Sal. Mands Creditorers afbetaling,
ieg forventer herudinden de ris høye formaaende Assistance; ieg
forblifuer
Høyædle V elbaarne herrer
Deris allerydmygste tienerinde
Tronstagaard
Sal. Huer Huitfeldts Enche
Kiersten Royem«
1~
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3. Brev.

»Høyædle og Velbaarne
Velædle og Velbyrdige
Naadige Herrer.
De store Velgierninger, de høye herrer altiid hafuer bevist og
ladet see imod mig høytbedrøfuede Enche, deris ringeste tienerinde,
kand ieg aldrig med tach vederlegge. Mens daulig udj mine bønner till gud schal suche og bede, hand dennem der for vilde belønne med tusendfold Naede, løche og Velsignelse udj alt, huis
de self øndscher, og som ieg med denne post hafde schrifuelse fra
min Suoger Monsr. Hermand Høyer udj Kiøbenhafn, at hand allerede hafuer bekommet alt, huis mig efter hans Maystz store Naade
kunde till komme Efter min Sal Mand, hor faare ieg de høye
herrer nest Gud hafuer at tache, Gud, som er alle Velgierningers
rette belønnere, vil dennem der forre og viselig velsigne og belønne, der udj Naade hafue andseet en troe tienneres efterlate
høytbedrøfuede Enche, der dog udj hans Maystz. tieniste hafuer
mist all min timelige giede og Velfert udj Verden, huilcket og
gifuer mig den dristighed endnu at indfalde till de høye herrers
store gunst og bevaagenhed med en ydmyg bøn, de frembdelis
vill bevise mig den store Naade at forhielpe mig her till, at de
mig aller naadigst tillagde og forundte aarlig N aadsens penge
maatte blifue mig betalt udj Christiannia her udj. Naarge, saa
som ieg der samme Stedz efter min Sal. Mands død er schyldig till
hans Maystz. questhuus Kasse 1000 rdl., saavel som anden gield
og Vidløftighed, ieg formedelst voris schibs uløckelige forliis blev
udj bragt, hor af ieg aarlig maa suare store Renter, og det ringe
godtz, ieg efter min Sal. Mand er eyende, der ofuer er vorden pant
sat, som gud schall vide falder mig tongt og besuerligt udj disse
vanschelige Krigs tider at igiennem strebe og till veye bringe disse
store og mange udgifter, kunde det for mig falde till minste bekostning, om de mig aller naadigst forundte aarlige 200 rdlr. maatte
beha~e de høye herrer at vorde mig enten ved questhus kassen
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betalt og afschrefuen paa min Sal. Mands udgifne Obligation, heller og decorteres mig udj de kongelige schatter, ieg aarlig til hans
Maystz. af mit ringe og øde godz maa betalle: ieg indkaster mig
frembdelis udj de høye herrers store Naade, og forventer her paa
udj dybeste ydmyghed deris gunstige suar og Resolution med forblifuende udj dybeste Sumission
Høyedle og Velbaarne
Velædle og Velbyrdige
N aadige herrers
allerydmygeste tienerinde
Tronstagaard
Sal. Huer Huitfeldtz Enche
d. 20 Februarij A. 1712
Kiersten Royem«
Godt og vel en Maaned efter Modtagelsen af det første Brev,
der var dateret 20. Februar 1711, fandt Iver Huitfeldts officielle
Begravelse Sted. Den foregik under højtidelige Former ved Jordpaakastelse i Holmens Kirkes Kapel, idet en militær Kommando
udenfor Kirken afgav Æressalut. I Kirkebogen hedder det:
»26. Marts 1711 blev der holden Parentation over ham af Magister Brink efter Kgl. Ordre og kastet Jord paa ham, hvorefter han
opstaar til C's (Christus)« - »Siden ført til Norge«.
Iver Huitfeldt fik saaledes sit sidste Hvilested i sine Fædres
Jord, hvor hans Lig blev hensat i Familiens Gravkapel i Hudrum
Kirke paa Gaarden Hoffs Grund, ca. 9 km fra den gamle Familiegaard Thronstad. Kirken er en lille, solid Graastensbygning i Rundbuestil fra ca. Aar 1200. Gravkapellet, der danner en Fløj, udgaaende fra Kirkens Nordside, er antagelig opført efter Kirkens Brand
i 1686, hvor Familiens ældre Gravsteder, der sikkert har haft deres
Plads i Kirken, menes at være gaaet tabt. Ca. 25 Aar forinden Branden havde Iver Huitfeldts Fader, Oberst Tønne Huitfeldt, opført
et Gravkapel for sig og sin Familie, af hvilken han dengang var
eneste levende Mand. Dette Kapel er formentlig identisk med det
af Frantz Bache i «hallsboken« omtalte »Grævle-Sted opbygget af
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Træ de adelige Huitfeldters Familie tilhørende«. Af den Omstændighed, at det i 1686 ikke delte Skæbne med Kirken - hvilket
Aarstallene paa de ældste Kister viser - maa man slutte, at dette
Kapel ikke som det nuværende har været bygget ind til Kirken,
men derimod staaet for sig selv et eller andet Sted paa Kirkegaarden.
I Kapellet hviler ca. 60 Medlemmer af Familien Huitfeldt og
de med den beslægtede Familier: Gynter, Blom og Cappelen.
H. J. Huitfeldt-Kaas giver i »De Huitfeldtske Gravkapeller i
Norge i Aaret 1883« følgende Beskrivelse af Iver Huitfeldts Gravsted, som efter Sigende ikke senere skal have undergaaet væsentlige Forandringer:
»I en med sort Skind betrukken Egekiste, der har været prydet
med militære Emblemer eller Trofæer (Spyd, Stridsøkser e. t. c.),
som nu for det meste ere affaldne, ligger Commandeur Iver Huitfeldt til Thronstad. Paa Laaget staa hans fædrene og mødrene Vaabener (Huitfeldts og Nolds) og ved Foden af Kisten en i en Metalplade presset Afbildning af et Orlogsskib, der selvfølgelig fore stiller Linieskibet »Dannebroge«, hvormed han sprang i Luften.
Pladen med Indskriften, der var tilstede i 1770-Aarene, men nu
er borttagen, viste, at han var født 5. Dec. 1665 og døde i Søtræfningen i Kjøgebugt 4. Octbr. 1710. Hans Kaarde, hvis nederste
Del var afbrukken og bortkommen, laa paa Kisten til 1878, da den
blev overdragen til Universitetets Oldsamling. I Hudrum Kirke
fandtes indtil dennes Reparation i 1849 to i V æggen indmurede
Fanestænger med nedhængende Silkefaner, formentlig før forsynede med Indskrifter til Minde om ham, men heraf er endnu kun
ubetydelige Laser og nogle Kvaster levnede; de spydformede Ender af Stængerne, der nu er hensatte ved hans Kiste, vise et i
Messing udført Skib i gennembrudt Arbejde.
Ved en Undersøgelse af Kisten i 1869 fandtes hans Legeme liggende helt deri, medens Sagnet tidligere havde berettet, at kun
enkelte Dele deraf vare genfundne. Knæerne viste sig temmelig
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stærkt bøjede, idet de formodentlig ikke have ladet sig rette, da
Liget efter længere Tids Forløb genfandtes. Indenfor det hvide
Linnedsvøb saaes den øverste Halvdel af Legemet omviklet med
et lysblaat Fløjelsklæde, der ligesom Linklædet havde fæstet sig
saa fast til Liget, at det ikke kunde skilles derfra, hvorfor det
ikke kunde blive undersøgt, om Ringen, hvorpaa han blev genkendt, endnu sad paa Fingeren.
En lignende Kiste med Inskription over hans Enke, hvoraf fremgik, at hun var født 1. Sept. 1671 og død 19. Juni 1750 efter at have
været i Ægtestand i 14 Aar og prøvet den bedrøvelige Enkest_!md
i 40 Aar.
En Kiste med I. H.'s ældste Søn, Tønne Huitfeldt, der døde
som Sø Kadet f. 28. Apr. 1697 og død i Kbh. 25. Febr. 1716, samt
10 Kister af andre Familiemedlemmer af Huitfeldts Navn.«
Iver Huitfeldt kom saaledes til at hvile i sin Families Gravkapel, som det sig hør og bør en Adelsmand; men det er beskæmmende at se, hvorledes Staten den Gang behandlede sine tro Tjeneres Efterladte. Gang paa Gang ser man ved at dykke ned i
Arkivernes Dyb, hvorledes højtstaaende og højtfortjente Søofficerers Enker, der ved Mandens Død er kommet i trange Kaar som
Følge af Gæld, han har maattet paadrage sig for at kunne opretholde sin Stilling paa standsmæssig Vis, har maattet tigge Kongen
om en ussel Pension »Naadsenspenge« til sig og deres umyndige
Børns Underhold. Saaledes maatte Enken efter ham, der i Køge
Bugt ofrede sit og sin Besætnings Liv for at frelse den dansknorske Flaade fra Undergang, Gang paa Gang skrive om at faa
det efter hendes Mand retteligt tilkommende Tilgodehavende af
Gage, Kostpenge og for Leverancer til Staten udbetalt, foruden at
hun maatte søge om Understøttelse til sig selv og sine 4 uforsørgede Børn, idet faste Enkepensioner ikke eksisterede; alt afhang
af Kongens Naade. Hendes Ansøgning blev, som vi tidligere har
set, varmt anbefalet af Admiralitetets Medlemmer og blev den
6. Marts 1711 refereret for Kongen med følgende Paategning:
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»Enken Kirsten Royem ansøger om Understøttelse til sig og
4 umyndige Børn, der tillægges hende en aarlig Pension paa 200
Rdl.<<
Enkerne og Børnene efter de øvrige Omkomne fik udbetalt
3 Maaneders Løn foruden de Penge, som deres Mænd eller Forældre havde tilgode den Dag, de døde. I Sandhed en kongelig
Belønning og Trøst til de Efterladte efter Heltene fra Køge Bugt.
Den 28. Aug. 1723 ansøgte Kiersten Royem Kongen om :tJjælp,
da hendes eneste tilbageværende Søn, der var Hofjunker, under
en lang Studierejse i fremmede Lande havde paadraget sig en
Gæld paa 4000 Rdl. Det vides dog ikke, om Ansøgningen er blevet tilstaaet.
Det ses heraf, at Iver Huitfeldts Enke, selv 13 Aar efter sin
Mands Død, har siddet i trange Kaar og har haft Vanskeligheder
m. H. t. at opretholde Livet for sig og sine Børn paa en standsmæssig Maade; men det siges, at hun var en dygtig og gudfrygtig
Kvinde, der bestyrede sit Gods med Kraft, og af Biskop E. Pontoppidan roses hun som en »meget christelig og fornuftig Dame«.
Hun oprettede saaledes ved sin Gaard, som hun arvede efter sin
Mand, en Skole for omløbende Tiggerbørn, hvor disse især undervistes i Christenkundskab, og hver Morgen Kl. 5 holdt hun selv Bøn
med alle Tjenestefolkene. Ved sin Dygtighed bragte hun tilsidst
Orden i Sagerne, saaledes at Familieejendommen kunde bevares
og gaa i Arv til Sønnen.
I Iver Huitfeldts Ægteskab med Kiersten Royem var der 7 Børn,
3 Sønner og 4 Døtre, af hvilke 1 Søn og 2 Døtre døde som spæde
før Faderen. De andre Børn var:
1) Else Huitfeldt (t 1740?), gift med Etatsraad og Laugmand
over Oplandene, Andreas Lachmann (t 1752), med hvem hun havde
5 Børn.
2) Margrete Sophie Huitfeldt (t 1744), der blev gift med Generalmajor Daniel Andreas Gunther (t 1709), med hvem hun havde
12 Børn.
3) Tønne Huitfeldt, død 1716 i København som Søkadet.
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4) Claus H.iitfeldt til Thronstad, død 1749 som Etatsraad og
Laugmand over Tønsbergs- og Frederiksstads Laugdømme. Han
var gift med sin Kusine Anna Margrete Huitfeldt (t 1777), med
hvc::,<1 han havde 9 Børn.
Man ser heraf, at Moderen, til Trods for de Vanskeligheder
hun særlig i de første Aar efter sin Mands Død havde haft at
kæmpe imod, fik alle sine Børn godt i Vej, Sønnerne følgende i
Faderens Fodspor, den ene som Sømand og den anden som Godsejer og Embedsmand, og Døtrene godt gift med Mænd i ansete
Stillinger; men Kiersten Royem skulde imidlertid efter 14 Aars
lykkeligt Ægteskab senere komme til at lide en haard Skæbne,
idet hun ogsaa kom til at overleve alle sine Børn; og først efter
40 Aars Enkestand i en Alder af næsten 80 Aar blev den ensomme,
gamle Dame forenet med sine Kære.
De tre af Børnene, der naaede at blive voksne, var alle velsignet med en stor Børneflok; men til Trods for, at Iver Huitfeldt
og hans Hustru havde 26 Børnebørn, lever der dog i Dag kun faa,
der nedstammer direkte fra dem. Den lige Mandslinie efter Iver
Huitfeldt uddøde Aar 1800 med Sønnesønnen, Lieutenant Tønne
Huitfeldt til Throndstad; men Iver Huitfeldts Navn og Mindet
om hans Daad i Køge Bugt vil altid leve og blive holdt i Ære
af hans Fædreland og det Land, i hvis Flaade og under hvis Flag
han gjorde Tjeneste og tilsatte Livet.
Hans Minde er uløseligt blevet knyttet til dette Flag, som ogsaa gav Navn til Skibet, hvormed han sprang i Luften. Denne Tilknytning er paa den smukkeste Maade tolket af Ingemann i de
4 sidste Linier af 3. Vers i »Vift stolt paa Kodans Bølge, blodrøde
Dannebrog«, hvori vor store nationale Digter kalder Stjernevrimlen til Vidner paa hans Navns Udødelighed:
))Og flyver Du mod Himlen,
i stolte Luers Favn;
da nævn for Stjernevrimlen,
din høje Hvitfeldts Navn.«
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IVER

HUITFELDT
Hans Uv og Daad

Kontreadmiral E. Briand de Crevecour, kendt som
Forfatter til Bogen "Olfert Fischer, Københavns modige
Forsvarer", skildrer i denne Bog Søhelten Iver Huitfeldts
interessante Liv, der afsluttedes, da han i Kampen i
Køge Bugt 1710 for at frelse den øvrige Flaade fra at
blive ødelagt ofrede sig selv og hele sin Besætning ved
at fortsætte Kampen fra sit brændende Orlogsskib, indtil dette sprang i Luften. Hans Slægt var norsk, men
den var udsprunget af ældgammel, dansk ·Æt, og han
havde derfor stærk Tilknytning til baade Danmark og
Norge. Kun 16 Aar gammel kom han i dansk Orlogs•
tjeneste, men hans Eventyrlyst drev ham ud at kæmpe
under fremmede Orlogsflag, hvor han i den hollandske
Flaade deltog i Slaget ved Beachy Head 1690 og senere
under Tricoloren i Slagene ved Barfleur og ved Cap la
Hogue 1692. Dog oveE,straalende alle hans Bedrifter er
Kampen i Køge Bugt, der skaffede ham Heltenavnet,
hans Samtids dybe Kærlighed og Taknemmelighed og
Eftertidens ublandede Beundring og Respekt.
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